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I. Systemet'. 
.IJe speciebus anirnalis, lwmin(J,, ~jusque in ute?'O f01'matione, et 

zoophytis, disp. quam, Prres. llf. Ae. Petm10, proponit Olaus 
Jl;Ja1,tini. Ups. 1625, 4:o, p. 12. 

Se inledningen! 
.De Natura piscium in genere et piscatura. Dissert phil. Prres. 

Magn. Celsius; resp. J oh. A U?'ivillius Gostr. - Holmire 167 6, 
4:o, p. (4) 30 (2). 

1. De nominis expositione. 2. De definitione et divisio
nibus. 3. De piscium causis. 4. De quibusdam piscium af
foctationibus, respiratione, generatione, mor bis, somr.io et memoria. 
Se inledningen . 

.IJan. Achrelii Contemplationum mundi lib1'i t1·es. .A.bore 1682, 4:o, 
p. 340. Lib. III. Mument. YL zuologicum. Cap. IV. p. 322-327. 
De belluis et piscibus oceani. 

Fiskarne indelas här i l) vastOJ maris belluOJ, dit "pisces 
grandes", såsom Balrena, Cetus, Delphinus, Phoca, Physotor, 
Manatus höra; 2) Pisces peltati et cm·tilaginei (Accipenser, 
Raja m. fl.); 3) Pisces 'voraces (Canis major, Lucius, Glanides, 
Rhombus, Xiphias etc.); 4) P. squamigeri (Salmo, Haringus, 
m~lec, Perca, Gobius etc.); 5) P . cutati (Echeueis, Murrena, 
Scorprena); 6) Vai·iarum _figura?'Um pisces (Echinns, Mola, Hi
rundo, Yolantes). Framställningen uppfylld med blotta namn, 
utan definitioner, samt med allehanda fabelaktiga berättelser. 

Finnes äfven utgifven i dissertationer, 20 till antalet (1678 
- 1682), af hvilka den 19:de bland annat äfven afhandlar fiskarnc. 

Petri A1,tecli l c!ttliyologia sive opera omnia cle Piscibus, scilicet: 
Bibliotheca Ichthyologica. Philosophia Ichtbyologica. Genera 
Piscium. Synonymia Specicruru. Descriptiones Specierum. Om
nia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. Postltuma vin
dicavit, recognovit, cooptavit et eclidit Carolus Lim10Jus. Lugd. 
Batav. 1738. P. I-V. 8:o. 

1 



2 

P. I. Bibl. Icht. seu historia litteraria Ichthyologire. p. (4), 
66 (2). 

P. Il. Phil. Icht., in qua quidquid fundamenta artis absolvit. 

p. (4) 92. 
P. III. Genera Piscium, in qnibns systema totum Ichthyologi:e 

proponitur cnm classibus, ordinibus, genernm charncteribus, spe
cierum differontiis, observationibns plurimis; redactis spociebns-
242 ad genera 52. p. (8) 84 (4). 

P. IV. Synonymia nominum piscium fere omnium. p. (4), 
118 (21). 

P. V. Descriptiones Specierum piscinm, qnos vi110s prresortim 
dissecnit et examina.vit, intcr qnos primario Pisces regni Svecire
facile omnes accnratissime describnntnr emu non pancis aliis exo-· 
ticis. P. (2) 102 (2). 

Peti·i Ai·ted1: i·enovati Iehthyolo_qia, omendata ct aucta · a J. J. 
Walbamn. Grypeswaldire 1789 - 1793. P. I- V cum Tabb. 

Cai·oli Linncei Systema Natu1'ce, sive regna tria naturre, systematice
proposita, per cbsscs, ordincs, genera et species. Lugd. Batav. 
1735, föl., 7 blad. A.f de öfriga editionerna upptaga vi här 

blott: 
- - - - Ed. XII:a refonuata cum characteribns, differentiis, sy
nonymis, locis. Holmim l 766 - G8. 8:o. 

Tom. I. p. 394- 418 Amphibia: nantes (14 slägten, 76 
arter), p. 419-532 Pisces (47 slägten, 300 arter). 

Animadve1'siones in classem piscium Linneanam. Disp. Acad. Prres .. 
A. J. R etzius, resp. L. A. Planander. Lundre 1803. 4:o, p. 24_ 

Om Ichthyologien och beskrifning öfver några nya :B'iskarter af Sam-· 
käksslägtet Syngnathus af G. J. Billbe1'g. 

(Linneska Samfundets Handlingar 1832, 47-55 m. 1 coL 
Tab. Stor 8:o. Sthm 1833). 

:B'örf. indelar här fiskarne i tre Underklasser: Broskfiskar 
(Chondrichthyes), Mjnkfenfiskar (Malacichthyes), Taggfonfiskar 
(Acanthichthyes). Broskfiskarne, de enda, till hvilka förf. full
följ er sitt system, omfatta tre ordningar: ofenade, broskfenade, strål
fenade, hvilka ytterligare inclelas i flockar och slägtslag. Från, 
munnens, tändernas och tungans beskaffenhet, samt gälarne hemtas
de egentliga slägtmiirkena. De till Broskfiskarne hörande släg
tena uppräknas med för en del · slägten och arter gifna nya namn. 



II. Faunor. (Större eller mindre delar deraf.) 

a) Hela Sveriges: 
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Histo1-ia de Gentibus Septentrionalibus, - - nec non univcrsis 
prene animalibus in Scptontrione degentibns, oornmquc natura -
- - Auctore Olao Magno Gotho. Romre 1553, föl., p. 815 
mod Index. 

Libor XX:de Piscibus. 
» XXI:de Piscibus monstrosis. 

På det rikhaltiga innehållet ha vi redan lomnat prof i in
ledningen, och skulle dot blifva för vidlyftigt att hiir uppriikua alla. 
de omtalade "fiskarne" och sätten att fånga dem. Arbotot är för
sodt med många upplysande trlisnitt. 

Ca1·oli Linn(l"i Animalia zm· Sveciam observata (Acta Lit. ct Se. 
Sveciro, Vol. IV, 1736, 97-138. Ups. 1742). 

Fiskarne, i hvilkas uppställning han biir följer Artedi, in
delas i fem ordningar: Plagiuri (2 sl. m. 2 arter), Uhonclropte
rygii (4 sl. o. 5 arter), Brancbiostegi (1 art), Ac,tnthoptorygii 
(7 sl. m. 12 arter), Malacoptcrygii (11 sl. m. 4G arter) - till
sammans 25 sl. med 4G arter. 

Caroli Linnroi Fauna Si•ecica, sistcns Animalia Svcciro Regni: Qua
drnpedia, .A.ves, Amphibia, Pisces, Insot:ta, Vermos, distribub.l per 
Classes et Ordincs, Genera ct Species. Cum differentils spccicrum, 
synonymis Anctl\rnm, nomiuibus incolarum, locis habitationum (na
talium Ed. alt.), descriptionilms Insectorum. Stockholmir.e 174G. 
8:o, p. (28) 411 c. Tabb. Il. (Alven LugJ. Bat. 174G, 8:o, 
med samma pagin.) 

p. 98-127 beskrifvas 75 arter fiskar. 
- Editio altera, auctior. Ib. 1761. 8:o, p. (48) 578, c. tabb. IL 

Faunce Svecica1 a Cn-rolo ä Linne inclioatm "Pars prima, sistcns Ma.m
malia, Avcs, Amphibi,1 et Pisl"es Sveciro, quam recognovit, emen
davit et auxit A. J. Retziits. Lipsiro 1800. 8:o, p. (10) 3G2, 
c. tab. I. 

p. 2n-3G2 127 arter fiskar. 
Synopsis icltthyologim Scandinavicce. P. I-V. Prros. Sv. Nilsson. 

Lnndre 1832, 8:o, p. 80. 
30 sL här beskrifna, men arbetet fortsattes ej i disputations

form, utan utkom sedan fullständigt under namn af 
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Prod1'omus ichthyologim Scandinavicm. Auctore Sv. Nilsson. Lundre 
1832, 8:o, p. 124. 

Upptager 165 arter (98 Malacopt., 45 Acanthopt., 22 Chon
dropt.). Se V. A . .Å.rsb. i Zool. 1832, 187; 1833, 115. 

Skandinavisk Fauna af Sv. Nilsson. Fjerde delen: Fiskarna. Lund 
1855, 8:o, p. (4) (XXXIV) 768. 

Upptager 187 arter (64 Acanthopt., 98 Malacopt., 25 Chon

dropt.) 
Svensk E.1:cu1'sions-1'aima af J. E. Wahlstr·öm. I. Ryggradsdju

ren. 2 Uppl. Sthlm 1867, 12:o, p. 109. Fiskarne p. 76-109. 
Ten yeiws in Sweden, boing a description of the laudscape, climate, 

domestic lif, forcsts, mines, agriculture, field sports and fauna of 
Scandinavia by an old Bushman. [Horatio liV. Wheelwrigth, bo
satt i Wcnnland, t i London 1865]. Lond. 1865 8:o. 

p. 468-592 fiskarne (efter Nilsson) i hela Skandinavien 
(äfven Finland) 187 species; p. 66-69 om hafsfiskerierna i sta
tistiskt hänseende; p. 198-200 om laxfiskena. 

b) Enskilda Svenska Landskapers och Orters: 

Carl Linncei Skånska resa å1· 174,9. Sthlm 1751, 8:o, p. (XIV) 
434, Tabb. VI. 

Här beskrifvas flera Svenska fiskarter, hvaraf 4 nyupptäckta 
(Lophius piscatorius, Pleuronectes Passcr (.Flesus), Rhombus lrevis 
o. Cyprinus (Abramis) cultratus); dessutom lemnas beskrifning på 
4 utländska a,rter (3 a.f sl. Ostracion, 1 af sl. Asp redo) samt tal
rika upplysningar om fiske, fiskredskap etc. (Se tab. Il). 

Fö1'teckning på Fislcar, t1•ä_ffade i Skåne, i synnerhet vid och om
kring Landskrona, af N. O. Schagerström. (Pbysiogr. Sällsk. 
Tidskr. Lund 1837- 38, p. 286- 314.) 

Saltsjöfiskarncs arter vid Landskrona uppgå till ett antal af 
87; sötvattenfiskarnes till 19. Här uppräknas 55, och af dem lem
nas utförligare beskrifning på Coregonus fera; Clupea Finta; Ga
dus Callarias, luscus, virens o. Carbonarias; Motella cimbrica och 
mustela. Se V. A. Årsb. i Zool. 1837 -40, p. 544, <ler en re
cension öfver denna uppsats förekommer. 

Observationes zoologicce. I, II. Prres. W. Liljeborg. Lundre 1844, 45. 
8:o, p. 58. P. 55 uppräknas 15 arter fiskar vid W. Wram i Skåne. 
(Se V. A . .Å.rsb. i Zoo!. 1843-- 44, I, p. 212.) 

Några iakttagelser 1·örande de Vertebrerade djur, som förekomma i 



5 

trakten af Lomma. Ak. Afb. af G'. P. .Äström. Lund 1859, 
8:o, 32 s. 

Upptager 54 arter fiskar, deraf 14 mer eller mindre sällsynta. 
Nordöst1•a Skånes Fauna af H. D. J W alleng1·en. (V. A. Öfv. 

1866, p. 3-15.) 
P. 5 uppräknas 52 fiskarter, hvaraf flera sällsynta. 

Om Östersjön. Af S. Loven (Skand. Naturf:s Förhand!. i Sthlm 1863. 
p. 57-62. Sthlm 1865.) 

Innehåller några drag ur den "naturliga" historien om Öster
sjön och dess fauna. Af vestra kustens 140 fiskarter finnas i Öster
sjön blott 30, bvaraf 20 sällsynta. J emte dessa hafsfiskar lefva. 
i Östersjön vid pass 20 arter insjöfiskar. Således iLr Östersjöns 
fauna en blandning af en hafs- och en insjöfauna. 

Zoologiska och Geologiska Iakttagelser inom Blekinge, af C. A . 
Gosselrnan. Carlskrona 1863, 8:o, 48 s. 

Af Sveriges 144 fiskarter finnas i Blekinge och vid dess 
kuster omkring 40. Namnen på de mera anmärkningsvärda och 
ej förut anträffade uppgifvas. 

Till Blekings fauna (C. A. Gosselman. V. A. Öfv. 1864, p. 1.) 

Uppgifter om några sällsynta fiskarters förekomst i denna. 
del af Östersjön. 

L inncei Öländska och Gothländska Re.rn åhr 1741. Sthlm och Up
sala 1745, 8 :o, 344 s. 

F lcre arter fiskar beskrifvas i donna resa, såsom Gadus Morr

hmt, Ammodytes 'l'obianus, Cycloptorns Lumpns, Rhombus maximus 
och 2 arter af sl. ·p1atossa m. fl . -

Berättelse om fiskei·ierua på (;-ottland, afgifven af C. G. Ceclerström. 
Förra afd. för år 18G3. Wishy 18G4. 8:o, 20 s. 43 arter 

fiskar omnämnas såsom här förekommande; dock kunrm möjligen 
8 a 9 andra der anträffas, såsom nejonögon, braxen, sik, hvittling 
m. fl. Uppgifterna om dem äro likväl allt för obesfärnda för att 
deraf kunna bedöma de rätta arterna. 

Bidrag till kännedom om ö~11·a Smålands Ve1·teu1'a~fairna. Akad. 
Afh. af G. A. Ti:seli-as. Sthlm 1868, 8:o, 39 s. 

Fiskförteckni11gcn upptager 42 arter. 
Besicrifning öfver Ustei·götland af C. F'. Broocman. Norrk. 1760, 

8:o, 780 s. 2 delar. 
I del I s. 57, 58 uppgifvas de i Östergötland såväl i hafvet 

som i sött vatten förekommande fiskar. Del II p. 56, 57 fiskarne 
i Sommcn och deras lektid; deribland omniimnes äfven "strömmingen". 
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Utförlig be;,krifning öfver den stora Svea och Gjötha Sjön Wät
. ter af Dan. Tiselio, Pust. Hammarensi. Ups. 1723 4:o, 125 s. 

Cap. VII llandlar "om allehanda sla.gs fisk och djur i Wättern 
samt fiskerier, som der brukliga äro" och upptager förteckning öf

vcr de 24 arter fiskar, som hiir fångas, utvisande tillika deras 
lektider, de olika sätten att fänga dem och do brukliga fiskred
skapen. Angående iilarnes fortplantning anför förf. en sägen, hv(tr
på han oj vill tro, om förekomsten af en åhlmoder, aldrig af nå
gon sedd, mon i begynnelsen af Gud skapad till åhlslägtets fort
plantning, full mod små hål, ur hvilka åhluugarne framkrypa. När 

denna generation skall ske, vältrar hon sig upp till stranden, dit 
solen sommartijdcn i vattnet lJasar, då igenom detta varma bad 
gifva sig de små åhluugar hoptals ut." Deremot bestyrker han 
ålarnes vana att om hösten, för att para sig, ''knippa sig tillsam
mans i stora nystan". Ofta säger han sig hafrn påtriiffä,t i öpp
nade ålar en "mängd rom och ägg, hii.ng·ande vid ryggraden, ur 
hvilka, om de riktigt befruktats, ålar födas." I vinterqvarteret på 
sjöbotten lägger hon otvifvelaktigt sina ägg. 

(Jmfr. Acta liler. Succ., vol. I., 1723, p. 471-476.) 
Danielis Tiselii ytterligare försök och sjö-profver uti Wetter·n, 

Sthlm 1730, 4:o, 112 s. 
I cap. III omtalar förf. såsom ett bevis på oriktigheten af på

ståendet, att intet creatur hör uti och ur1der vattnet, ett eget sätt 
att fånga lax: Fiskaren uppstiger vid lugnväder ikHidd hvita klä

der samt försedd med ett ljuster på en med krita öfvcrstruken 
klippa och slår på en trumma. Då laxarne höra detta buller och 
se allt hvitt., tro de sig höra bullret af en fors eller ström och 
närma sig klippan, då fiskaren ljustnir dom. Såsom ytterligare 
bevis på fiskarnes hörsel anföres, att "hos den rädda braxen, om 
man vill anatomizera dess hufvud, på bägge sidor ofvan för gälen 
bak i hufvudet finnas 2 ansenlige, härlige öron tu ber L concllai, 
hvaruti nogsamt förmärkas hörselns ögonskenlige instrumenter och 
organa". - Angclende älarnes fortplantning förnekar han ej, att en 
anguilla vivipara finnes; men anser hellre, att 2 slags ålar böra 
antagas, en vivipara och en ovipara. 

Berättelse om verkställda undersökningar r·örande FisVaunan och 
Fislcerierna vid Wetter-n, ·w ener-n med jlei'e sjöar, till Kongl. 
Landtbruksakademien afgif11en af Hjalmar Widegren. (Landt
bruks-Ak:ns Tidskrift 1863; p. 199-212, 276-280, 321-330.) 

Om sjöarnes faunor (i WeLtern förekomma 25 fiskarter, de 
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flesta tillhörande lax-familjen, i Wenem 34, i Sommen 16, Fry
ken 11) samt om do vigtigastc fiskarternas vandringar od1 lef
nadssätt jemte augifvande af de rcdakap, hvarmod de kunna fåugas. 

J agtnöj en i Sve1·ige och N orrige af L. Lloyd Esqu. - Uppi. 2. 
Sthlm 1831, 8:o, (12) 326 s. 

Innehåller åtskilliga upplysningar um Wermlands l!'iskfauna 
samt sättet att fiRka . 

. Linnmi Wästgötha-Resa år 1746. Sthlm 1747, 8:o, 284 s. 'l'abb. 5. 
Af fiskar beskrifvas mi'tnga svenska arter och 4 utfändska (3 

af sl. Ostracion samt Balistes cbiuensis). 

Pelw Kalms Wästgötha och Bohuslä'ltdska resa, förrättad år 17 42. 
Sthlm 1746, 8:o, 304 s. 

Innehåller på spridda ställen uppgifter och rön pt1. anträffade 
fiskar. S. 148 - 151 anföres en berättelse från skärgården om 
förekomsten af en "bafsmänniska" (Siren Art.), rörande hvilken 
förf. uttalar önskligheten af, att nägon rätt Ichthyologus bado 
tillfälle att examinera och beskrifva detta djur, om det är en fa
bel eller en rätt fisk. 

Clw1·ographia Bahusiensis, thet itr : Bobus-Läns Besla:ifning af Jo
han Ödman. Sthlm 1746, 8:o, 377 s. 5:te Cap. (p. 29-41). 

Om allehanda slags fiskar både i salta hafvet och i färska insjöar 
samt sätt att fiska. Färsksjöfiskarne äro 15 till antalet , men i 
saltsjön äro de "oriikneliga" ; af dem, som äro föremål för fångst, 
uppriiknas omkring 30 artor, hvaribland Hvalar, Sälar, Hummer, 
Krabbor, Sniickor, Ostror och Musslor. Det hola afslutar han med 
ett versifieradt föredrag, hvaruti "på rirnvis aUa thessa slags fiskar 
varda innefattade.", och dcr bland de Hskar, som ega friskt, varmt 
blod, äfvcn uppräknas den storo Uttorn (!). 

B esk14ning öfue?' Bohuslänska Fiskame med text af L. llollberg, 
ritade och färglagde af A. Pfoiffer. 3 häften mod 19 col. plan
scher. (Göt11eb. Vetenskaps- och Vittorhets-Samhiillos Hand!. Del. 
lll, 1819, 54 s.; Del. IV, 1 1:521, G3 s.; Del. V, 11:5~2, '70 s.). 

Efter en inledande framstflllning om "Rockor i allmänhet", 
följer en utförlig beskrifning på 17 mera sällsynta, i Bohusl. skärg. 
förekommande fiskarter. Beskrifningen omfatt,ir äfven det huf
vudsakligaste af h varje arts anatom ie och lefnadssätt. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1821, p. 277; 1822, p. G9; 1823, 

p. 69. 
K1·itiska anmä1·kninga1· öfvei· A ssesso1· Ilollbe1·gs besk1'ifning öf-



8 

ver Bohuslänska Fiskarne, af C. U. Ekström. (lbid. Ny följd, 
H. 1, 1850, p. 17-24). 

Förf. afser med sina anmärkningar att göra ofvannämda ar
bete brukbart i närvarande tid och meddelar derföre vid de gjorda. 
beskrifningarne de ändringar och rättelser, hvartill de sednare, 
upptäckterna och framstegen i Ichthyologien gifva anledning. 

Förteckning öfver Däggdjur, Amphibier och af Foglarne några 
sällsynta, som blifvit funne på 'rjörn under de sistförfiutna 10 
åren; jemte de P'iskarter, som finnas i Kattegatt; af C. U. 
Ekström. (Ibid. p. 25 --41.) Förteckningen öfver fiskarne upp
tager 100 arter, hva'rnf omkring 30 sällsynta 1. blott en 1. annan. 
gång anträffade. 

Berättelse om en zoologisk resa till Bohuslän och Skagerack som
maren 1868. Af Pete1· Olsson. (Y. A. Öfv. 1868 p. 471-484.), 

Förf. uppräknar här flera sällsynta fiskarter och lemnar bi
drag till deras lefnadssätt och födoämnen samt bcskrifver yngel 

af flere arter. 
Iakttagelm· öfver Djurlifvet i Kattegatt och Skagerack, gjorda 

under kanonbåten "Iugegerds" expedition sommaren 1870. Af 
C. A. Bergh. (Lunds Univ. Årsskr. 1870, n,fd. för mathem. och. 
naturv. Lund 1870, 71. 37 + 4 s.) 

Omnämner djurlifvets beskaffenhet {i 2 bankar vid Skagen;: 
vid den ena funnos 19 fiskarter, vid den sednare blott en, Mo
tella Argcnteola (V. A. Öfv. 1844 p. 13 och 111), förut blott en 
gång (1843) funnen af Duben vid Skand. kuster. 

Bidmg till kännedomen af Örebro Läns Vertebr·a~fauna. Akad. 
afh_ af C. R. Sundström. Örebro 1860, 8:o, 32 s. 

Af fiskar nwräkrms 36 arter. Nilssons uppgift i Skand. 
fauna om förekomsten af Leuciscus latifrons Nilss. och Abramis 
ballerus (Lin.) i Nerike anser förf. hvila pä ett misstag, emedan 
de på sednare tider dcr icke observerats. 

Om sjön Iljelma1·en. Inträdestal hållet för K. V. A. den 9 Aug, 
1786 af Carl Uggla 1-Jildebrandsson. Sthlm 178G; 8:o, 32 s. 

m. charta. 
Sid. 24- 29 om fiskslagen och deras lekar, fiskredskap och 

fisken. 
Beskrifning öfver Mörlcö Socken i Södcrmanlana. Af C. U. Ek

ström. Sthlm 1828, 8:o, 2G2 s. Med plancher. 
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lnnehåller värdefulla underrättelser om Murköns naturalster. 
Fiskarne anföras s. 37 -41, och deribland flere siillsynta, ss. 
Xiphias gladius, Scomber Scombrus, flere Plcuronectes•arter m. fl. 

Se V. A. Årsb. 1829, s. 129-130. 
Fiskm·ize i Mörkö Skä1·gå1·d; beskrifne af C. U. Ekström. (V. A. H. 

1830, p. 143-204. Tab. III-Vl; 1831, p. 70-107, 270- 321, 
Tab. II; 1834, p. 1-74). Öfversatt på Tyska 1835 af F. C. H. 
Crcplin. 44 arter beskrifvas i detta utmärkta arbete, hvari förf. 
äfvcn redogur för sin märkvärdiga upptäckt rörande Syng·nathus
arternas fortplantning. Äfven i 4:o, m. 5 pl. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1831, p. 103--5; 1832, p. 184-187; 
1834, p. 284. 

Stockholms Flora, med en inledning, innehållande en öfversigt af 
Stockholmstraktens Natur-Beskaffenhet. Af J. E. Wikström. 
Förra delen. Sthlm 1840. 

I inledningen p. 109- 113 afhandlas Stockholmsnejdens Fi
skar : 48 arter (16 saltsjö- och 32 färskvattensfiskar) med an
märlmingar. 

Se V. A. Å.rsb. i Zool. 1837-40, p. 535. 
Specimen 01·nithologim Wermdöensis ex observationibus propriis, a 

Sam. Ödman. (Nova Acta Hcg. Soc. Scient. Ups. Vol. V. 1792, 
p. 50-84.) 

Förf., som studerat denna ögrupps både flora och fauna, om
nämner i företalet bland Amphibierna två, Petromyzon rnarinus 
och Acipenser Sturio. Af fiskar kände han 33 arter och nämner 
bland dem så~om silllsynta Cyclopterus Lumpus, Ammodytcs To
biauus och Esox Belone. 

B ei·ättelse om Fislceriet i Stockholms Läns Skärgård, afgifven den 
1 December 1851 ,af C. J. Sundevall. (Sthlms Läns Hush.-Sällsk:s 
H:rndl., h. 6, p. 76 - 1-10. Sthlm 1855). 

I Skiirgårdcn förekomma 24 arter egentliga söttvattensfiskar 
och 14 arter hafsfiskar, samt 2 arter (Lax och Ål), som lcfva både 
i siHt vatten och i l.ia.fvet. 

Ålands*) Däggdjur, Foglar, Amphibier och F'i'slcar, upptecknade 
af C. E. Bergsti·ancl. Westerås 1852, 8:o, 17 s. Fiskförtcck
niugen s. 13- 14 upptager 41 arter. 

') ])enna ögrupp tillhör väl ej Sverige, men df, den ligger svensk,1 kusten slt 
nii.l'a, och faunan å båda ställen är ungefär dcusamrna, har jn.g ansett mig kunna 
hiir upplaga denna skrift. 
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Utkast till Beskrifning om M.älaren af Jolt. Fischei·ström. Sthlm 
1785, 12:o, 449 s. 

S, 182-200 anförns :M:älarens fiskar, 34 arter (bland andra 
sällsynta äfven Cyprinus Carpio, Cobitis barbatula och Trenia samt 
Acipcnser Ruthenus, de båda sednare inplanterade). 

Om Fiskar, Amphibier och Foglar, som finnas uti eller i trakten af 
Mälaren. Anteckningar t ill nytta för fiskare, jägare JCh landt
män, samlade af C. R . R. Sthlm 1860, 12:o, 44 s. 

34 arter fiskar. 
I-landlinga1· och Upplysninga1• rörande Sveriges fislcerier af Hj. 

Widegren. (Landtbruks-Akad. Handl. Del. XXIV, ny följd: V. 

Sthlm 1866, p. 1-74). 
Innehåller bland annat en framställning om fiskfaunan i in

sjöarna Walloxen och Siibysjön i Sthlms län samt inom vissa de
lar af Norr- och Westcrbottens län, (Piteå- och Skellefteå-elfvar, 
Lappmarkens sjöar etc.). 

Dissert. acad. De lacu Siijan. P rres . . ,L Grönwall, auct. Olavo L. Sil
jeström, Dalekarlo. Ups. 1730, 4:o. 

I Cap. II framställes traktens naturalhistoria jemte fiskarne 
i Siljan. Såsom ymnigast förekommande nämnas Blickta (Corego
nus), Lax, Gädda etc. 

Berättelse röi·ande fisket inom Stoi·a Koppa1·be1·gs liin, afgifven af 
C. Bysfröm. (Landtbr. Alt. Tidskr. 1869, p. 73-82). 

Delsboa illusl?'ata eller Dels bo Socken i norra Helsingland lj ufliga 
beskrefven af Knut Nilsson Lencuus. Sthlm 1764, 8 :o, 256 s. 

S. 11-13 om fiskarne i Dellen m. m., hvaribland omnärn
nes "Byssjan", som synes vara en sort små siklöjor, samma art 
som Siljans Blickta samt Sommens strömming (se Broocman om 
Östergötlancl Il, 56); "ty är det verkligen strömming, så är det ode 

ett ojäfvaktigt bevis, att Sommen måtte hafva en underjordisk 
communication med hafvet, ty strömming iir en hafsfisk, som på 
intet ställe i Sverige genom strömmar arbetar sig upp i landets 
insjöar, det Laxen likväl gör". 

Iakttagelser rörande faunan i Jemtlands vattendr·ag. Akad. Afh. 
af C. L Nyström. Sthlm 1863, 8:o, 37 s. 

Förteckningen upptager 21 arter fiskar. Såsom en egendom
lighet i Jemtbnds fiskfauna måste i främstii rummet anmärkas den 
ringa betydenhet, som tillkommer mörtfiskarne. Om man undan
tager den i betydlig mängd förekommande Blindsillen (Leuciscus 
Phoxinus Lin.), finnes hiir af denna talrika familj ondast några.. 
få och sparsamt förekommancle arter. Främsta rummet cleremot 
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intages af laxfamiljen, till hvilken provinsens vigtigaste fiskar 
höra. 

Om fisket i Umeå elf . ocli skä1·gård. Af C. B:!;ström. (Landtbr. 
Ak. Tidskr. 1868. p. 91-100.) 

Joannis Scheff'e1·i Lapponia. Francofurti 167 4, 4:o, p. 378. 
Cap. XXX, Pisces p. 352-355, af hvilka i Lappland en otro

lig myckenhet uppgifves finnas. (Åberopar ett ms. af S. Rcbn). 
Journal af Petrus Lcestadius, för första året af hans tjenstgöring så

som missionaire i Lappmarken. Sthlm 1831, 8:o. 473 s. 
S. 329-333, om fisket kring Arieploug. 

Fortsättning af Journalen öfver missionsresor i Lappmarken af P. 
Lrestadius. Sthlm 1833, 8:o," 536 s. 

S. 59-79 om fiske, fisksorter och fiskafänge i Arieploug. 
Anteckningar i Zoologi under en resa i Nor1·land och Luleå Lapp
. marken, sommaren 1843; af C. G. Löwenhjelrn. (V. A. H. 1843, 

p. 385-411. Sthlm 1844.) 
P. 409-411 uppräknas de 14 fiskarter, som förf. observerade 

i Luleå elf och vid Quickjock. (Se V. A. Öfv. 1844 p. 32.) 
A Sp1·ing and Summer in Lapland with notes on tlie Fauna of 

Luleä Laprna1•k, by an Old Bushman (Horatio Wheelwrigbt). 
London 1864, 8:o, p. 407. 

Innehåller anteckningar under en resa upp till Qvickjock 1862. 
P. 156- 166 omnämnas de för denna trakts vattendrag egen
domliga fiskar och deras fångande. Ej ett enda species af Cyprinus 
finnes vid Qvickjock. Hufvudsakligen röra dessa anmärkningar 
slägtena Salmo och Coregonus. De för Qvickjock egendomliga 
fiskslag äro pike, perch, trout (Salmo fario och trutta), charr 
(S. alpinus), gwynniad (Corcgonus oxyrhynchus och lavaretus), ven
dace (C. albula) och burbot. 

Om Fisl~faunan och F'iske1·ierna i Norrbottens län . Reseberättelse, 
afgifven d. 10 Mars 1860 af H. Wideg1°en. (Landtbr. Akad:s 
Handl., 1858, p. 172-211). 

32 arter, af hvilka 3 (Gers, Gös, Nors) uteslutande i sött 
vatten. 24 arter tillhöra egentligen sött vatten, men förekomma 
alla ända ut i ytterst~ skärgården. 'l'vå arter (Lax, Ål) träffas 
öfverallt både i salt och sött vatten. Af egentliga hafofiskar fin
nas här endast två arter, Strömming och 'rånglakc. 
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c) Noriges och de arktiska trakternas: 
Rariora N01·vegice. Diss acad. Prres. C. v. Linne; resp. H. Ton

ning Norv. Nid. U ps. 1768, 4:o. 
60 arter sällsyntare fiskar från Norige uppräknas (13 Amph. 

nantia, 47 Pisces). 
Om Insjöfiskar i Norrige. (V. A. Öfv. 1844, 213-214). 

Uppgift af Liljeborg om flere fiskars förekomst, hvaribland 
Rödingen (Salmo alpinus) i sjöarne på fjällen i mellersta Norg\} 
och ända ned i norra delen af Wermland. 

Ichthyologislca Bid1·ag; af M. W. v. Duben och J. Koren (V. A. 
H. 1844, 27 - 120. 'l'ab. Il, III.) 

Beskrifning af 12, vid Norges vestra kust påträffade fiskar, 
alla nya för Skandinaviens fauna, 5 äfven för vetenskapen, 
nernl. Polyprion cernium, Beryx borealis, Sebastes imperialis, 
Gobius Nilssonii och Stuvitzii, Lophius eurypterus, Chironectes 
arcticus, Sternoptyx Olfersii, Gadus Potassoa, l\fotella argenteola, 
Rhombus megastoma och Lepadogaster bimaculatus. - Angående 
Cyclopterus minutus Pall. återgå förf. från det af dem förut 
(V. A. Öfv. 1844, 111) uppställda antagandet, att denna fisk 
vore den rätta Cycl. min., utan anses den, i öfverensstämmelse 
med Fries, här såsom en unge af C. Lumpus. 

(Se V. A. Årsb. i Zool. 1843, 44 I:, 212). 
Om No1·1•iges Hafsfauna. Af v. Duben. (V. A. Öfv. 1844, 13-15, 

110- 116.) 
P. 111 anföras de i föreg. afhandling beskrifna fiskar, 

dock utan beskrifuing och till en del med 9säkra namn. Be
ryx borealis kallas bär Urocentrus ruber och Cyclopterus minutus 
anses såsom egen art. 

(Se förhandl. vid Skand. Naturf:s möte i Christi:mia 1844, 
· 222 --227.) 

Nya Skandinaviska fiskar. (V. A. Öfv. 1845, 9- 12.) 
Innehåller Sundevalls referat af ofvan upptagna afhandling. 

Beriittelse öfver en Zoologislc resa~till No1·ges vestkust, utförd 1867 
af P. Olsson. (V. A. Öfv., 1867, 647-654.) 

Afhafsfiskar iakttogos 44 arter, hvaribland flere sällsynta, såsom 
Argentina bebridica. 

Bidrag till Finnmarkens fiskfauna. Af A. J. Malm,qren. (V. A. 
Öfv., 18G7, 259-265.) 

Af de 52 a.rter egentliga hafsfiskar i Finnmarken saknas endast 
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12 arter vid Sveriges vestra kuster. Lampris guttatus Retz. 
tillhör ej Finnmarkens fauna. Sebastes viviparus Kr. kan numera 
utgå såsom egen art, då man iakttagit, att äfven S. norvegicus 
roder lefvande ungar. 

Om Spetsberge11s Fiskfauna. Af A. J. Malmg1·en. (V. A. Öfv. 
1864, 489-539.) 
Från Spetsbergen äro redan kända 23 arter, (hvaraf 8 all

männa; 7 troligen allmänna; de öfriga några gånger anträffade); 
troligt är, att många arter ännu komma att der upptäckas. In
dividrikedomen inom fiskarnes klass lika stor som inom de andra 
djurklasserna. Af Spetsbergens 23 arter förekomma endast 12 i 
norra Europa, men nästan alla i Grönland. Gadus carbonarius 
L., Lota molva L. och Sahno Salar L., som äro uppgifna för Spets
bergon, tillhöra sannolikt ej dess fauna. *) 

Till .frågan om Islwfsfaunans /ordna utsträckning öfver en del af 
Nordens fastland af S. Loven. (V. A. Öfv., 1862, 463-468.) 

Berör den geografiska utbredningen af några fiskar och cru
staceer. Cottus quadricornis 1. uppträder under föga afvikande 
former i Hvita hafvet, Ladoga, Östersjön och Wettern; om den 
fisk, som under detta namn angifves från arktiska Amerika, Kamt
schatka och Baikal, är den samma, återstår att utreda. Hvita haf
vets strömming skiljer sig ej från Östersjöns. Liparis barbatus 
Ekstr. ifrån Östersjön torde sammanfalla med en af de arter af 
detta slägte, som bebo Spetsbergcns kuster. 

Anteckningar om Djurlifvet i Ishafvet mellan Spetsbergen och Grön
land, af A. Quennerstedt. (V. A. H. ; B. VII: H. 1, ..,W. 3 
1867.) 

Fiskfaunan är här så godt som okänd. Scymnus borealis Cuv. 
Haakjreringen, var den enda fisk, förf. såg deruppc, och den enda, 
som var ishafäfararne bekant. Undersökning af sälmagarne bar ej 
heller lcmuat något resultat, ty i dem har man lika litet kunnat 
finna något spår af fiskar, som af några andra djur. 

Troils bref rörande en resa till° Island 1772. Upsala 1777, 8:o, 
376 s .. m. pl. 

S. 96-103 om fisket på Island. 58 arter fiskar uppräknas 
såsom vid Island förekommande ( deraf 11 arter Delphinus och 
Balarna). 

') Se Vetenskapligt bihang till Svenska Spetsbergs-Expeditionen 1864 af A. J. 
Malmgren. 1,S. 239- 261 af Svenska Expeditionen till Spetsbe,·gen och Ja" Maye" 1863 
och 1864 af Duner m. fl. Sthhn 1867, stor 8:o, 261 s.) 

S. 249-250 uppräkna• de 23 fiskarter, som vid Spetsbergcn pfiträffata. 
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Zoologisk resa i norra R,ljssland och Finnmm·ken af W. LilJe
borg. (V. A. Öfv., 1849, 16-37.) 

Af fiskar anföras de, som observerades vid Novaja Semlja, 
Archangel, Tromsö med fl. st. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1845-50, 104. 
Bid1•ag till norr-a Rysslands och Norriges fauna, samlade under

en vetenskaplig resa i dessa länder 1848; af W. Liljeborg. 
(V. A. H., 1850, 233-341; Tabb. XIX, XX.) 

Ofvanst. afhandling i fullständigare skh;k. S. 304-309 upp
räknas 25 arter fiskar observerade i Hvita och Xshafvet, hvaribland 
Corcgonus clupeoides Pall. och Platossa dvincnsis n. sp. S. 331-
334 27 arter fr:in Tromsö, hvaribland Trachypterus vogmarus och 
Lampris guttatas, en gång anträff:vl. 

Om förhållandet mellan Skandinav-iens och No1•1·a Rysslands fau
nor· af W. Li(jeborg. (Skand. Naturf:s förhandl. i Sthlm 1851, 
210 - 225. Sthlm 1855.) 

Alla af förf. anträfötdc djurarter, tillhörande Ryska Lapplands 
litoralfauna, observerades äfven vid v. och n. v. kusterna af Nor
rigc, med undantag blott af Cottus tricuspis H.einh., som förut endast 
blifvit funnen vid Grönland och Spctsbcrgen. De en östlig zon till
hörande fiskar, sum ännu ej vunnit borgarrätt inom Skundinaviens 
fauna, äro Coregonus clupeoides Pall., Gadus navaga Pall., och 
Platessa dvinensis n. sp., alla från Archangel; men troligt är, att 
Hvita hafvet hyser ännu flera för Europas vestra kuster främman
de fiskar. 

d) Öfriga länders: 
Museum Adolpho-fi'ridei·icianwn. Pncs. C. Linnceus; resp. Lanr. 

Balk fil. Geval. - Gestr. Holmite 1746, 4:o, p. (VIII) 48 (2) c. 
Tabb. ten. 2. 

Innehåller beskrifning på 21 arter utländska fiskar. 
Museum S:re R:te M:tis Adolphi Friderici, Regis Svec., Goth, Van

dal. &, in quo animalia rariora imprimis et exotica: aves, amphi
bia, pisces dcscribuntur, editum a C. v. Linne. Holmite 1764, 
8:o; p. 110. 

P. 49-110 beskrifning på 13 arter Amphib. nantia och 
80 arter fiskar. 

Joh. F1·. G1·onovii Pisces Belgii seu Piscium in Belgio natantium, 
et a se observatorum Catalogus. 
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(Acta Soc.'. Reg. Se. Ups., Vol. v; 1741, p. 67-76. Sthlnt 
1746). 

Upptager 60 arter, hvaribland 2 Delphiner. 
Pisces Belgii ra1'iores dcscripti a Joh. H ,id. Gronovio. (Ibid. 1742, 

p. 79-107 c. Tab. III. Sthlm 1748.) 
7 arter beskrifvas. 

Faune B elge, par M. de Selys Longchamzn (V. A. Öfv. 1844, 
4 -9). 

Innehåller Sundevalls omdöme öfver detta arbete; p. 7 kritik 
öfver fiskarna. 

Petri Löfling lter·· Ilispanicum eller resa till Spanska länderna uti 
Europa och America 1751 - 1756, med beskrifningar och rön öfver 
de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfälle af Carl 
Linnreus. Sthlm 1758, 8:o, 316 s. 

Innehåller på tlere ställen underrättelser om fiskar; så t. 
ex. beskrifvas s. 101-104 14 arter fnln Amerika. 

Frngmenta Iclithyologiw flispanicce collecta, auct. Pet1'0 Osbeck. 
(Nov. Act. Soc. Nat. Cur., Tom. IV, 1770, p. 99-104). Enl. 
Torssell. 

Resa uti Europa, Africa, A sia, förrättad åren 1770- 1779 af C. 
P. Tlzunberg. 4 delar. Upsala 1788-93, 8:o. 

Må.liga fiskar, synnerligast från Japan, omtalas här. 
Fi•. H asselquists 1 ter Palcestinttm eller resa till Heliga Landet 17 49 

-1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar öfver de märkvär• 
<ligaste naturalier, utgifven af Carl Linnreus. Sthlm 1757, 8:o, 619 s. 

S. 323-407 beskrifvas 32 arter fiskar. 
JJescriptiones Animalium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, 

vermium, qure in itincrc orientali observavit Pet1'US Fo1·skål, 
Prof. Hann. Post ruortom auctoris cdidit Carsten Niebuhr. 

Hauuiw 1775, 4 :o, p. (20, XXXIV) 140. P. 15- 76 be
skrifvas 121 fiskar. P. XVIII---XIX Catalogus piscium melitcnsium. 

En resa till Norra America, förrättad af P. Kalm.. 'l'om. I- III. 
Sthlm 1753- 1761, 8:o. 

Om fiskar, observerade under resan, på många ställen. 
Beskr·ifning öfver Svenska Westindiska ön S:t Ba1,thelemi af B. A. 

Eupl11·asen. Sthlm 1795, 8:o, 207 s. , m. pl. 
S. 68-77 boskrifvas 29 arter fiskar. 

Chinensia Lagei·strörniana, l)rres. C. Linnwo, proposita a J. L. Od~ 
helio W. G. Ups. 1754, 4:o, p. (4) 36, c. tab. I. 

Innehåller beskrifning på 12 · arter fiskar från China. 
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Dagbok öfve1· en Ostindisk resa åren 1750, 51, 52 med anmärk
ningar uti naturkunnigheten etc., utgifven af Pehr Osbeck. Sthlm 
1757, 8:o, 312 s., 12 tabb. 

På spridda ställen beskrifning på många fiskar. (Se tab. 12.) 
Diss. acad. sistens Iter in Chinam, quod, prres. C. v. Linne, p. p. 

And. Spa1·1·man, Upl. Ups. 1768, 4:o, p. (III) 16. 
Innehåller dagbok öfver en resa till China 1766, hvari bland 

annat äfven åtskilliga fiskar beskrifvas. 
Fauna Novw Hollandiw, Chinensis, Japonica (p. I-Il), Surina

mensis, Cayanensis, Brasiliensis, Americce meridionalis (P. 
I-lll), Guineensis . 

.Alla dossa, under prrosidium af C. P. Thunberg 1822- 1823 
utgifna akad. afh:r upptaga äfven förteckning å de i de beskrifna 
länderna förekommande fiskar. 

Olavi Rudbeckii fil. lchtliyologice Biblicce Pars prima, de Ave Selav, 
cujus mentio fit Numer. XI: 31, in qua co11tra Cl. Ilochartum 
& Ludolfum, 11011 avem aliquam plumatam, n 'c Locustam fuisse, 
sed potius quoddam piscis genus, manifestis demonstratur argu
mentis. Ups. 1705, 4:o, p. 148, cum Figg. 

Förf. ådagalägger, att det omtvistade djuret varit hvarken 
fogel eller gräshoppa, utan en flygfisk. 

Ichthyo-Theologice primce linem. Prros. C. F. Mennander, resp. 
Nic. Malm. Fen. Aboro 1751, 4:o, p. (4) 38. 

Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas, 
Prros. C. P. Tlmnberg. D. 1-3. Upsala 1825 8:o, 38 s. 

111. Planschverk. 
Museum S:rn R:rn M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, in quo 

Animalia Rariora, imprimis et Exotica Quadrupedia, Aves, Amphibia, 
Pi8ces, Insecta, Yermes describu11tur et determinantnr, Latine et 
Svetice cum Iconibus a C. Linuceo. Holmirn 1754. Fol. max., p. 
(XXX) 96 (7), c. 'fäbb. ren. XXXII. 

P. 51--80 beskrifvas omkring 90 dels utländska, dels säll
syntare svenska fiskar med 9 planscher. 

Svensk Zoologi, utgifven af J. W. Palmstruch, med text börjad af 
C. Quensel och fortsatt af 0. Svm·tz. 2 Band i 12 häften. 8:o. 
Sthlm 1806 (I), 1809 (Il). 
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InneMller 72 kolorerade plancher med text, hvaribland 14 
ar ter fiskar. 

Skandinaviens Fislcar, målade efter lofvando exemplar och ritade på 
sten af Wilh. von lV?·ight, med text af B . P. Pries, C. U. 
Ekström och C. J. Sundevall. Sthlm 1836- 1847, häft. 
1- 10; 4:o med 60 planscher. Jemte bihang, innefattande bei;;krif
ningar öfver de i Skandimwien brukliga fiskrodskap. Med figurer. 
222 sidor svensk, 140 s. latinsk text. Dihanget: 44 s. mod 3 
plancher. 

I detta förl.räffliga arbete finuas G5 arter fiskar afbildado och 
beskrifna. 

Se V. A. i\.rsb. i Zool. 1835- 36, 170; 1837-40, 543; 
1840-42, I, 267; 1845- 50, 352. 

~nteckningar under ett tjuguårigt vistande i Slcandinavien. Inne
hållande jagtäfventyr, råd för jägare och ftskaro samt strödda bi
drag till Nurdons fauna af L. Lloyd, Öfvors. fr. Engelskan. Mod 
många lithogrnfier och träsnitt. 2 Delar i ett band; stor 8:o. 
Sthlm 1855. Sid. ll-6\l innehåller öfvorsigt öfyer Skandina
viens insjöfiskar, deraf siirskilclt utförligare om laxfiskarue (med 
många plancbor) . 

S. 70-115 om olika fisksätt, fisken, fiskrodskap, notar, nät, 
garn (m. m. pl.). 

T!te Game Birds aud lVild Fowl oj Sweden and Nonva.y with 
an accoimt of the Seals and Salt- 1-Vatm· Fisltes ofthose coun
trios. By L. Lloyd. London 18ö7, p. 599. Stor 8:o. 

Chapter XXX-XXXII behandla "tbe Scandinavian Saltwator
Fisbes" (med G kolor. pl. o. många träsnitt). 

IV. Liiroböcker. 
Någon lärobok, som siirskildt behandlar fiskarno, oga vi ej i vår 

litoratur, utan behalllllas <lessn, i sammanhaug med öfriga delar af 
Zoologien i yJra vanliga lärob0cker, t. ox. llögbe'l'[/S Sthlm 1841 ; Sun
devulls, 7 :de U ppl. Lund 18G4; Tltoi·elt, Zoologiens grunder, Sthlm 
1861; lVahlströms Handbok, Sthlm 18GG och Elementarkurs i Zoo
logion, d:o 18G8; Wahlstedts Liirobok, Lund 1869; Toi·in, Grund
linior till Zoologions studium, 3:djo Uppl., Sthlm 1870-71 m. il. 

2 
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V. Monographier. 

I. Acanthopterygii. 

I. Percoidei Cnv. 

Pcrca. L . 

.Åtskilliga förut okände Fislcar aj abo1>j•-slägtet, beskrifna af C. 
P. Thunberg. (V. A. H. 1792, p. 141-143. Tab. V.) 

Perca sexlineata och Perca pict.1. Thunb. från J apan. 
Beskrifning på 2:ne nya .fiskar af abo1·1·-slägtet fdm Japan; af 

C. P. Thunberg. (V. A. H. 1793, p. 55-56. 'l'ab. I.) 
Perca trilineata och septemlineata Thunb. 

Beskrifning på nya .fiskarte1· utaf abornlägtet ifrån Japan af 
C. P. Thunbe1·g. (lb. p. 198-200. Tab. VII.) 

Pcrca pertusa och cirrosa Thun b. 
J:Jista fortsättningen af Besk?·ifniug på nya fiskarte1• af abo1·rsläg

tet f1·ån Japan af C. P. Tlwnberg. (Ib. p. 29G- 298. Tab. IX.) 
Porca fario och fusca Thunb. 

Guldfä1·gad ab01·re. (Sundevall. V. A. Öfv. 1851, p. 155.) 
Beskrifning på en aborre af ovanligt utseende, fångad i Eskils

tuna; en dylik för 10 år sedan fångad i Östorgöthland. 

Trachinus. Lin. 

Om Fer1Jingens (Trachinus Draco) giftiga stygn. (Tidskr. f. Läk. och 
Phann., Bd 3, p. 125-126. F.fter Trafvenfeldt.) Enligt Torssell. 

2. Scorpreno"idei Cuv. 

Scorpmna. Lin. 

Trigla rubicunda, en okänd och besynnerlig Fisk från Amboina af 
C. F. H ornstedt. (V. A. H. 1788, p. 49-51, Tab. lll.) 

= Scorprena didactyla Pall. (Enligt Torssell.) 
Två utländska Fiskm·, beskrifnc af M. E. Bloch. (V. A. H. 

1789, p. 234-236. Tab. VII.) 
Scorprena Plumiorii och Königii. 

Cottus. Lin. 

Cottus pwcilopus och Cottus gobio. (Sundevall; V. A. Öfv. 1851, p. 
185-186.) 
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Beskrifning på en af Sundovall funnen, för vår fauna ny 
art Cottus precilopus och dess skillnad från Cottus gobio. 

3. Scirenoidei. 

Sciama aquila. (Nilsson, V. A. Öfv. 1853, p. 70.) 
Uppgift om denna nya arts anträffande vid Landskrona 1852. 

4. Sparo"idei Cuv. 

Pagellus cent1·odontus, en ovanlig fisk, funnen vid kusten af Skåne 
och beskrifven af N. 0. Schagerst1·öm. (V. A. IL 1833, p. 138 
-145; Tab. Il, lll.) 

So V. A. Årsb. i Zool. 1834, p. 204. 

5. Squamipennes Ctw. 

Brama Bl. 

B1•ama Raji, en ovanlig fisk, funnen vid kusten af Skåne, llch boskrif
ven af N. 0. Scltagerst?'öm. (V. A. H., 1827, p. ::!07- 211. 
Tab. VII.) 

Egentligen en medolhafäfisk; och lemnar genom sin förekomst 
vid våra kuster ett intressant exempel på fiskars tillfälliga förir
ringar. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1828, p. 116. 

Pterycombus. l~rics. 

Pterycombus, ett nytt fisksliigte från Ishafvet, beskrifvet af B. Fr. 
Fries. (Y. A. H., 1837. .P. 14-2:2. Tab. Il.) 

Förf. för den till Scomberoidei, mon Nilsson till Squamipennes, 
emedan han anser den stående nära till slägtet Drama. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1857- 40. P. 544. 
Bid1·ag till kännedomen om Pte1·ycombu.s .Brama B. Fries, en fisk 

af Makrillfiskarnes familj. Af W. L iljeboi·g. (Ups. Univ. Års
skrift 18G5. Afcleln. för math. och nat. vet. p. 1- 7 .) 

Föres enl. förf:s åsigt hellre till M:akrillfiskarne, om den 
också visar tendens till de fjällfeniga fiskarnes familj. Till sist 
meddelas en tabellarisk öfversigt af fam. Scombridre. 
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6. Scombero"idei. Cuv. 

De Cornu Piscis plane singulari carinre navis impacto. Auct. Ab1·ah. 
Bäclc. (Act. Soc. Nat. Cur., Vol. VIII, p. 199-217, c. fig. 
Tab. IV.) 

Genu&. novum Scombro affine Dryand. & Reuss. (enl. Torssell.) 
~fonodon monoceros? enl. 1rorssclls egen åsigt. 

Xi1lllfas. L i11. 

Anmä1·lcningar vid Sviir~fiskens, Xiz)hilJJ, Anatomie och ]',latural
Historia, af A . B. Kölpin. (V. A. H. 1770, p. 5--16. Tab. IL) 

= Xiphias g1adius Lin. 
Ytterligare Anmärlmingar vid Svärds-Fiskens Natm·al-Historia 

af A. B. Kölpin. (V. A. II. 1771, p. 115-119. Tab. IV, 
Fig. 1-3.) 

Capska SYärdsfisken, till arten skild från vår art. 

Corn}lrniua peuta!lactyla. Lin. 

Beskrifning öfve1· Fämfingers-l1'isken ingifven af Yice-Amira.len 
A nkarcrona. (V. A. H. 17 40, p. 451-455; 'fäb. III. Fig. 2.) 

Från China; föres af Artedi till slägtet Blmmit1s. 

Naucratcs ductor. Lin. 

Beskrifning öfver en Fislc, som kallas Lods. Af Pehr Osbeclc. 
(V. A. H. 1755, p. 71- 74.) 

En liten fisk af makrillsliigtct, som r,lltid g,1r bredvid eller 
före hajen. "Om deras göromål är," säger förf., ''att visa sin 
herre, hvar han skall fä någon föda, samt varna honom för 
osäkra vägar, eller om de allenast hos honom njuta beskydd utan 
något tjenstgörande, är väl svårt att bevisa; men icke sker det 
utan orsak." 

Lampris g·uttatus. Rctz. 

La mp1·is, en ny fisksläg-t; bcskrifven af A . J. Retzius. (V. A.. H. 
1799, p. 91-100.) 

7. Trenioidei. Cuv. 
Gymnetrus Grillii. Lindroth. 

Gymnetrns Grillii. Upptäckt och beskrifvcn af P G. Lind1·oth. (V. 
A. H. 1798, p. 288- 298. 'l'ab. VIII.) 
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Om en Gymnetrus G1·illii, tagen vid en af Bermudasöarne. Af S. 
Nilsson. (V. A. Öfv. 18G0, p. 183- 186.) 

Innehåller bort1ttolsc om ett sjödjur, som det troddes, den storå. 
"hafsormen", strandadt på ett skär vid en af dessa öar, mon som 
ej var annat än ett ex. af denna fisk, en af de sju sydhafsformor, 
vi i vår fiskfauna oga, och som med Golfströmmen anlända till 
N origes vestkust. 

8. Blennioi'dei. Cuv. 

Lnmpcuns. Reinb. = Clinus. lir. 

I chthyologiska Bid1•ag till Skandinaviens fauna af B. Fr. H·ies. 
(V. A. H. 1837, p. 23-58. 'fäb. III.) 

Af detta slägte upptäckte förf. i Bohnsl. skärg. 2 arter, 
hvilka han bcskrifver undor namnen CL maculatus Fr. och ne
bulosus Fr. 

Se Y. A. Årsb. i Zool. 1837--40, p. 224-229, dcr en kri
tik af Sundovall förekommer. 

Gnnellus vnlgaris. Cuv. 

Om en anmä1·kningsviinl varietet af Ounellus vulga1·is Cuv. Af 
P. Olsson. (V. A. Öfv., 18Gi, p. 605-608.) 

Om en till form och forg olika, men likväl inom gränsen 
för formföräudringarne hos Guncllns vulgaris stående varietet från 
Bergen. 

Zoarcarns ,·hri1rnrns. Lin. (Cuv.) 

Besb·ifning på Tånglaken, ingifven af Nils Gisslei·. (V. A. IL 1748, 
p. 37-44. Tab. 2.) 

Ca]]iony11111s. Lin. 

Någi-a anteckninga1· öfve1· de svenska arterna a.f slägtet Calliony
mus; af N . O. Schage1•ström. (V. A. H. 1833, p. 12G-137. 
'fäb. I och IV.) 

Inneb{11ler en närmare utredning af slägtcts båda arter *), 

som ansetts såsom olika scxns af samma art, med utförlig beskrif
ning och goda figurer. 

Se V. A. Årsb. i ½ool. 1834 p. 203. 

') Callionymus Lyra och C. J)racunculus. 
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Ichthyologiska Bidmg till Skandinaviens fauna af B. Fr. F1·ies. 
(V. A. H. 1837, p. 23-58. Tab. III.) 

Förf. rättar de misstag och namnförvcxlingar, som rörande 
detta sl. egt rum: 1) den under namn af C. Dracunculus först 
beskrifna arten är endast honan till C. Lyra och 2) den af Scha
gerström i V. A. H. 1833 bcskrifna C. dracunculus är en för 
vår fauna ny art, C. maculatus Raf. 

Se V. A. Årsb. i Z(1ol. 1837-40, p. 544. 
Cottus ossiculo pinnoo dorsalis primo longitudino corporis, descriptus 

a Jo. Fr. G1·onovio: (Acta Soc. Rcg. Se. Ups. Vol. V, 1740, 
p. 121- 123, fig. VIII.) 

- Callionymus Lyra Lin. 

Gobius. Lin. 

Granskning af de vid Sveriges kuster förekommande arter af slägtet 
Gobius Lin.; af B. Fr. F1·ies. (V. A. H. 1838, p. 238-247. 
Tab. IV, fig. 2.) 

Förf. visar, att under namn af Gobius minutus blifvit 
sammanblandade 2 arter, G. minutus Gmel. och Ruthensparri 
Euphras., samt öfvergår derpå till boskrifningen af de 3 anmärkta 
Skandinaviska arterna: G. nigor Lin., G. minutus Gmel., G. Ru
thensparri Euphras. , hvartill han lägger en 4:de i vestra skär
gården nyfunnen art, G. gracilis Jenyns, som sannolikt är den 
af Valcnciennes under munn af G. cruentatus Gmel. bcskrifna. 

(So V. A. Årsb. i Zool. 1837-40, p. 545). 

Cycloptcnts. Lin. 

Om C!Jclopte1•us minittus; af B. Fr. F1·ies. (V. A. H., 1838, p. 
226- 237. 'l'ab. IV, fig. 1.) 

Någon Cyclopterus miuutus såsom egen art finnes ej, utan 
den lilla fisk, som blifvit nnder detta namn i vår fauna upptagen, 
är ungen till vår vanliga Cycloptcrus Lumpus Lin. 

(Se V. A. Årsb. i Zool. 1837-40, p. 546). 

Liparis. Art. 

till Artedislägtet 
af C. U. Ekst1·öm. 

En f ö1' Slcau{linaviens fauna ny .fis le, höra.nde 
Liparis, funnen i Mörkö skä,rg,1rd, beskrifv. 
(V. A. H., 1832, p. 168-171 med pi.) 

= Liparis barbatus Ekstr. 
(Se Y. A. Årsb. i Zool. 183B, p. 116). 



23 

Liparit Gobitts, en sällsynt Fisk, funnen i sundet vid Landskrona 
af N . 0. Schagei·ström. (V. A. H. 1838 , p. 248-252.) 

= Liparis llfontagui Yan. 
(Se Y. A. Årsb. i Zool. p. 546). 

9. Lophio'idei. Cnv. 

Lo111tius. Art. 

Beski·(fning lJå en fisk : Lophius bai·batns, af L ars .il.1ontin. (V. 
A. H. 1779, p. 187-196. 'l'ab. VII. Fig. 1.) 

= Lophius piscatorius Lin. 
Furf. tror, att den tvrde föda lofvandc ungar. 

B eskrifning på en Gttaperva, fängad uti sjögräset Sargazo, af G. Fr. 
Hjortsbei·g. (V. A. H. 1768, p. :350 - 353. Tab. X.) 

- Lophius IIistrio en!. Linne. 

Tlialas oplu-ync. 

{)m Thalassoplwyne (Nilsson, V. A. Öfv. 1864, p. 415). 
Om upptäckten af en fullt utvecklad gift.apparat hos detta. tro

piska fiskslägte, ett förhållande liknande det, som eger rum hos vår 
'l'rachinus Draco. 

10. Labroidei. Cuv. 

Acantholabrus Couchii. C11\'. ct Vul. 

Acantholabn1s Catlchii Cuv. ct Yal., en för Skandinaviens fauna ny 
fiskart. Af P. E. W. Ölmg. 

(V. A. Öfr. 1870, p. 391-395). 
3 ex. med säkerhet kiinda från llitterön. 

II. Malacopterygii. 

a) Abdominale:3. 

1. Cyprinoidei. Cnv. 

Cn1rinus. Lin. 

lalcttagelse1· öfver f orm.föriindi·ingen hos Rudan (Cyprinus Carassius 
Lin.), gjorde af C. U. Eksti·öm. (V. A. H., 1838, p. 213-225.) 
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FUrf. visar, att en öfvergång finnes mellan clam- och sjö
rnclan och att elen förra är en genom instängning i trångt vatten 
vanslägtad form af elen ser1are. I sju punkter vederlägger han 
Blochs skäl för att uppföra Cyprinus Gibelio såsom egen art och 
anför slutligen n::'tgra enskilda tvifvel på vår damrndas arträttighet. 

(Se V. A. Årsb. i Zoo!. 1837- 40, p. 546). 
Doctor Carl Linnroi beskrifning om Guldjislcen och Silfverfisken~ 

Cyprinus pinna ani duplici, caudre trifurcrn. (V. A. H., 17 40r 
p. 396-404. 'l'ab. I. fig. 3-8. p.) 

= Cyprinus auratus L. 

Leuciscns. Klein. 

Cyp1'inus pinnre ani racliis XI, pinnis albentibus. 
Strorn Svecis. Descriptus a Carola Linnwo. 
Ups. Vol. V. 1744- -1750, p. 35- 36. 'fab. 

= Lenciscus Grislagine Art. 

Faun. Svec. 325. 
(Acta Soc. llcg. Se. 
IIL) 

Ritning och lcu1't besb,ifning påfish.m Rua af Pehr Osbeck. (V. A. 
H. 1771, p. 152- -153, Tab. IV, fig. 4.) 

= Leuciscus erythrophthalmus Lin. (ej, såsom Torssell an
tager, Cyprinus Carassins). 

2. Esocidoo. Cuv. 

Monuyrns. Lin. 

Mormy1·us cyp1'inoicles et anguilloides (v. Linne Mus. Lov. Ulr. p. 
109-110), secunclum exemplaria Linneana descripti et figur is; 
illustrati a Conr. Qu.ensel. 

(Webers Beiträge z. Naturk., 2:r Band, p. 142-146 cc. tab. 
I). Enligt Torssell. 

3. Siluroidei. 
Silurus Glanis. Lin. 

Beskr·ifning öfver Fisken Mal, af Peh1' Osbeck. (V. A. H., 1756T 
p. 34-39. 'l'ab. ,3.) 

4. Salmonacei. Nilss. 

Salmo. Art. 

Diss. phys. de Salmonum natura eorumque apucl Ostro-Bothni-
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ensos piscatione, proos. L. Roberg, resp. Dan. Bo11ge OB. Ups. 
1730 4:o, p. (8) 18 c. tab. lign. 1. 

Inneb. on anat0misk bcskrifning öfver laxen. I slutet af Ju
li börja laxarne vända tillbaka till hafvet. De, som då fångas, äro 
fulla med ägg, hvadan tydligen romsättningstiden snart tillstundar. 
Förf. sluter hiiraf, att laxarne börja lägga sin rom i bafvot i Nov. 
och fortsätta dermed vintern igenom. 

Rön om La.vens natm· och fiskande i de Norrländska Alfvarno, sam- V 
lade af Nils Gisler. (V. A. H., 1751, p. 171-190, 2:dra styc-
ket. Om Laxens natur och egenskap.) 

Laxarterna boskrifvas här under följande former: 1) Egentlig 
Lax a) Haf- eller Blank-lax, b) Vrak-lax; 2) Laxi.iriugar c) Lax
öring, cl) 1rvä.rspol, c) Börting eller 'l'aimcn, f) Laxunge; :3) Forell . 
Fi.irf. skildrar utförligt och mod stor sakkännedom laxens förhål
lande vid dess upp- och nedstigande i clfvarne samt dess fort
plantningsförhållande. 

Om Sverges La.1;-arter (Nilsson, V. A.. Öfv. 1848, p. 59-64). 
Af laxfiskarne uppställas här följande arter : 

l:o Salmo Salar Lin., S. Eriox Lin., S. Trutta, under hvilka 
såsom former höra: S. Ocla Prodr., Truttula Prodr., Fario Lin. och 
punctatus Cuv. et Nilss. 

2:o S. Salvelinus Lin. (med formen pallidus Prodr. och fjäll
formen alpiuus Lin.) och S. carbonarius Str. med formen S. ventri
cosus. 

Kanske kunna dessa former än vidare reduceras. Åtminsto
ne är oj otänkbart, att Salmo Salar kunnat under tidernas längd 
undergå den formförändring, att han blifvit Forell; d,1, alla 
karaktcrer i så hög grad variera, skulle man kunna sätta i fråga, 
om det finnes mera än 2 species af laxfiskar: Trutta och Sal ve
linus, d. v. s. de 2 arter, som i Prodromus äro framställda såsom 
reprosen tanter för skilda grupper. 

Zoologisk 1·esa i non·a Ryssland och Finnma1·ken. (Liljeborg. V. 
A. Öfv. 184D, p. 16-37.) 

I slutet af denna afbandling beskrifvas de 4 laxarter, förf. v1d 
Elfkarleby iakttagit: Salmo Salar, eriox, Salmulus B. Fr. och Fario. 
Som de karaktercr, som åtskilja de båda förra, visa mycken analogi 
med dem, som åtskilja do båda sednare, är troligen S. Salmulus 
unge till S. Salar och S. Fario unge till S. eriox. Således skulle 
vi i första afdclningen af våra Salmones blott hafva 2 säkert 
skilda species, nemlig·en S. Salar och S. eriox. 
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Om Venerns La.xarter. Af S. Ha1·din. (V. A. Öfv. 1861, p. 381 
-384.) 

Förf. skiljer de i Venern förekommande laxar i 2 arter: 
1) Salmu Salar var. lacustris = Nilssons S. lacustris. 
2) Salmo microps = Yarrels S. forox. 
I m,>tsats mot Nilsson uppställer förf. 4 bestämda hufvudarter, 

nemligen Salar, Trutta, Fa.rio och Salvelinus, och anser, att till 
den ena eller andra kunna hilnföras alla inom Skandinavien före
kommande Laxar. 

Bid1·ag till kännedomen om Sveriges Salmonide1·. Af II_j. Wide
gren. (V. A. Öfv., 1862, p. 517 -594. Tafl. IV-XIII); äfven 
utgifven som Akad. Afhandl. Upsala 1863. 8:o, 78 s. 10 tafl. 

På grund deraf att de karakterer, som förut ansetts utmärka 
skiljda arter, endast tillhöra laxfiskar uti ett visst utvccklingssta
dium, uppställer förf. af de inom Sverige förekommande egentliga 
laxfiskarna eudast tvonno arter, nemligon S. Salar Lin. och S. 
'rrutta Lin. p. p. - I ännu högre grad anser förf. framställnin
garnc af Svcrges Sikarter vara behäftade med bristfälligheter. Af 
detta slägte uppställer han följande 5 arter: Coregonus oxyrbyn
chus Lin., C. fora Jurine, C. lavaretus Lin., C. Nilssonii Valenc. 
och C. megalops n. sp. 

Nya bidmg till kännedomen om Sveriges Salmonide1·. Af Hj. 
Widegi·en. (V. A. Öfv., 1864, p. 279-305. 'l'ab. VIII-XIV.) 

Förf. sysselsätter sig här med den nya frågan om laxarnes 
sterilitets-förhållanden och anser, att en stor del af såväl de äldre 
som yngre individerna i stirr- och forellåldern af S. trutta L. p. 
p. äro sterila och företo i detta tillstånd betydande olikheter med 
dem af samma art, som vid lika ålder iiro fortplantningsskickliga. 
Således kunna de tre, egentligen endast till sitt lefnadssätt olika 
laxslag, som uppställts såsom skiljda arter, nemligen S. fario L., 
S. ferox Jard. och S. trutta L. hänföras till en enda art, S. trutta 
L. p. p. -- Samma förhållande är med S. salar, ehuru hos denna 
art föga betydande skiljaktigheter synas förekomma mellan frukt
samma och ofruktsamma individer. 

Om stirren, Salmo Salmulus Raij. Af B. Fr. F?·ies. (V. A. H. 1837, 
p. 1-13, 'fäb. 1.) 

Förf:s observationer på Stirren iifverensstiimma med dem af 
engelsmannen Shaw gjorda, enligt hvilka den är ungen till S. Salar. 

Salmo oblongus, maxillre inferioris apice introrsum reflexo, descriptu~ 



27 

a Joh. F1·. Gronovio. (Act. Soc. Il.eg. Se. Ups. Vol. V, 1741, 
p. 85-90.) 

Jlföjl. S. ferox. 

Coregonus. Art. 

,Anmä1•kningar om Sik~fisket uti Norrländska Älfver och Skärgårdar 
af Nils Gisler. (V. A. H., 1753, 1), 195 --209.) V 

Förf. uppställer 2 species l:o) Egentlig Sik med var.: Lapp- , 

Hafs- och Finn-Sik samt 2:o) Siklöja mod var. SiklOja eller Stint 
och Rabboxe. 

5. Clupeacei. 
Clupea. L. 

Beskrifning om sfrömmings-jiskes beska:ff'enliet i No1·1•botten, af ·v 
Nils Gissler. (V. A. H., 1748, p. 107-140.) 

I Norrbotten förekomma 2 species : 1) Clupca a) Harengus, Sill; 
{J) membras, Strömming; 2) Clupea Spratti, Hvassbuk; till hvilka 

räknas 7 varieteter. 

b ) Thoracici. 

1. Gadoidei. Cuv. 

Gndus Pollncl1ius. Lin. 

Be8krifning på en Fisk, kallad Le1·bleking, af Pelw Osbeck. (V. 

A. H., 1767, p. 245-247, Tab. ID.) 

Pllycis. Art. 

Något om bukfeno1·na lws slägtet Phycis Artedi, 1738; af A. Malm. 
(Skand. Naturf. FörbandJ. i Sthlm 1851, p. 234-237.) 

Phycis har hittills ansetts ega endast en stråle, men har 

trenne, som visserligen ligga nära hvarandra, men dock tydligen 
äro fria. 

l!lotclla. Cuv. 

Beskrifning och Ritning på tvänne Fi.~lcar af Torsk- slägtet af A. 
M. v. Strussenfelt. (V. A. H., 1773, p. 22-27. 'fäb. II. 

Fig. A. B.) 
= Gadus cimbrius (Motella cimbria (Strussenf.)) och Gadus 

Jlfostela (Motella Jlfostela Lin.) 
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Brosmius vulgaris. Ct1v, 

Gadus Lubb, en ny svensk fisk, beskrifven af B. A. Euph1·asen. 
(V. A. H. , 1794, p. 223-227. Tab. Vill.) 

Macrourus. BL 

Om de två Noi·diska a1·te1·na af Jlskeslägtet Macrourus (Lepidolc
prus R.isso) och b:ldas förekommande vid Norrige; af C. J. Sunde
vall. (V. A. H. 1840. p. 1- 14.) 

En namnförändring anses behöflig, då, båda arterna blifvit 
förblandade under artnamnet rupestris ; hvarföre förf. kallar don 
äldst boka11ta arton M. Strömii (= M. Norvegicus N .) samt den 
andra M. Fabricii ( = M. rupestris BL). Slutligen omnämnas 4 arter, 
som äro kHnda utom Norden. 

2. Pleuronecteidei. Cuv. 

Pleuronectes. L. 

Vorläufige Nac!t1·icltt von meiner bei der Königl. Schwedischen 
Akadomie der Wisscnscbaften eingerichten näheren A nordnung 
und Bestimmung de1· Gattung Plem·onectes, von Dr Quensel. 
(Webors Beytr. zur Naturk. Bd I, p. 157- 162.) Enl. Torssell. 

Försök att nä1·mare bestiimma och naturligaro uppstiilla Svenska ar
tenia af Fluncler- sliigtet, af C. Quensel. (V. A. H., 1806. p. 

44-56, 203-233.) 
Den förste, som i natnrlig ordning uppställt och noga be

skrifvit de svonslrn flllndrorna, hvilka han fördelar i 2 slägten och 
9 arter, nomligcn sl. Plourouoctes med 8 arter och Solca med 1 
art. 

lchthyologiska Bidrng till Slwnclinavien,s F auna; af B . Fr. Fries. 
(V. A. H., 1838, lJ, 165-185. 'l'ab. II- III.) 

Utreder några tvistiga frågor rörando slägtet Plouronectes 
och visar, att P. Cynoglossus Lin. är samma art som Saxicola Fa
ber, vidare att P. Linguatnla Lin. år ett namn, som ej kan till
komma någon nordisk art och såledos bör ur vår fanna titg{L etc. 

(Se V. A. Årsb. i Zool. 1837- 40, p. 546). 

Platcssa dwincnsis n. sp. 

Ny a1·t af fiskslägtet Plates$a. (Liljeborg V. A. Öfv. 1850, p. 5-6.) 
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c) Apodes. 

Muramoidei. Mull. 
Murrona oclt Ophichtlms. 

Spec. ichthyol. De Murama et Ophichtho, Prros. C. P. Thunberg 
Resp. J . N . .Ahl, Hels, Ups. 1790, p. 14, c. Tabb. ren. 2. 

Boskrifuing på 5 arter af sl. Murrona och 6 arter af si. 0-
phichthus från Europa, Indien och Amerika. 

Gymnotus clcctricus. Liu. 

Beskrifning öfver Elect1·iske Ålen, Gymnotus elcctricus Lin. af S. 
Fahlbe1·g. (V. A. H., 1801, p. 122- 156. 'fäb. Il.) 

Någ1·a under1·ättelse1· om det lefva.ndo exemplar af Gymnotus elec
t1·icus, som förvarades uti det Råkallade A.delaide Gallery i London, 
med hvilkon fisk åtskilliga försök gjordes samt åskådades som
martiden och mot höston nästlidot fLr 1841 af Ca1•l Palmstedt. 
(Skand. Naturf. Förhand. 1842, p. 487-492.) 

d) Lophobranchii Cu,T. 
Synguatltus. Liu. 

Om Ichthyologien och Beslci·ifning öfver någm nya Fiskarter af 
Samkäksslägtet Syn,qnatlms. Af G. I. Billbei·g, (Lina. Samf. 
Handl. 1832, ]). 47-55 m. 1 col. pi. Sthlm 1833.) 

Förf. beskrifver här 3:nc för Skandinaviens fauna nya arter 
af slägtet Syngnathus, träffade på Bohusl. kusten 1804, under 
namnen S. punctatus, virens och Palmstruchii. 

Ic!.thyologiska Bid1·ag till Skandinaviens Fauna af B. Fr. F1·ies. 
(V. A. H. 1837, p. 23 -58, '.l'ab. Ill.) 

Af sl. Syngnatus beskrifvas 5 arter: acus, Typhle, Ophidion, 
roquorcus och lumbriciformis, de båda sistnämnda nya för svenska 
faunan. (So V . A. Årsb. i Zool. 1837-40, p. 547.) 

Om Syngnatlius typltle och acus. (V. A. Öfv. 1852, p. 82-92). 
a) 1). 82-85 en uppsats af A. kfolm, hvari han siiker rätta 

dot fel, hvartill redan Linne vid redigerandet af Artedis Ichthyo
logie och efter honom senare författare gjort sig skyldiga, och 
<lerefter beskrifver de begge arterna. 

b) p. 85-92 en uppsats af C. J. Sundevall, som under 
ogillande af Malms namnbestämning utreder synomymion till S. 
acus och typhle och visar, att S. acns måste bli den stora smal-
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näbbade arten, som af Malm kallas typble, och att S. typhle är den 
allmänna brednäbbade arten, som af Malm kallas acus. 

Beskrifning på Syngnathus tetragonus, en obekant fisk ifrån Japan, 
af C. P. Tliunberg. (Physiogr. Sällsk. Handl., Del. 1, p. 301-303. 
Sthlm 1786). Enligt Torssell. 

e) Plectognathi. Cuv. 

Ortlrngoriscus Mola. Schncid. 

Tetrodon Mola, beskrifven af A. J. Retzius. (V. Å. H., 1785, p, 
115- 121, Tab. IV, fig. l.) 

Mola nasus. Raf. 

Några anteckn·ingar om en stor Klumpfisk, Mola nasus (Raf.) af 
Fr·. Wahlgren. (Lunds Univ. Årsskrift 1867. Afd. för Math. 
och Naturvet., 4:o, 18 s. m. 1 pl., Lund 1867-68.) 

Chondropterygii. 

ORDN. 1. 

Acipenser lmso. Lin. 

Acipenser ltuso i Sverige. (Sundevall, V. A. Öfv., 1853, p. 228.) 
Uppgift om 2 ex. fångade i Bråviken. 

Acipenser Ruthenus. L. 

Ånszug aus einem Briefe, dio Natur-Gescliichte und Verpflanzung 
des Sterlets betrcffend, von Bengt Bergius. (Beschäft. d. Berlin. 
Gesellscb. Natnrf. Freunde, Bd 2, p. 534-535.) Enl. Torssell. 

ORDN. 2. 

l. Plagiostomi. 
Raja. Lin. 

Gr·anskning af de vid Svenska kusterna förekommande arter af Fisk
Slägtet Raja; af B. Fr·. Fries. (V. Å. H., 1838, p. 126-164. 
Tab. II, III.) 

En lika förtjenstfull som utförlig beskrifning öfver detta 
slägte, som till artskillnad och synonymi fullständigt utredes. 

Se Y. A. Årsb. i Zoo!., 1837--40, p. 548. 
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Besb·ifning öfver en för Skandinaviens fauna ny ai·t af slägtet 
Raja, jemte bidrag till utvidgad kännedom af trenne andra vär 
fauna tillhörande arter af samma slägte. (A. W. Malm. V. A. 
Öfv., 1857, p. 187- 198.) 

Den nya arten är Raja circularis, funnen i Nordsjön (endast 
!i?). Af R. lintea och R. Batis hafv?. päträffats aflingsföra d', förut 
ej funna. Af R. vomer beskrifvas d" och <j?; möjligen hör Linnes 
R. oxyrhynchus hit. 

Raja Narina1·i, beskrifven af B . .A. Eup!t1·asen. (V. A. H., 1790, 
217-219. Tab. X.) 

2. Cyclostomi. Diimcr. 

Petro111yzo11. Art. 

Om Sveriges Pet1·omyzontidce, af A. llfolm. (Skand. Naturf. Förhand!. 
i Ki0b., 1860, p. 577-581.) 

Denna fäm. indelas här i 2 genera: Lampetm Malm med 
arten L. mm·ina (L) och Petromyzon Art. ex p. med arterna: 
fluviatilis, Omalii och Planeri. Ammvcoetes branchialis är endast 
ett utvecklingsstadium af den sistnämnda och bör derföre utgå 
säsom egen art. 

(Diskussion i an!. dcraf p. 580-1). 
Om de Skandinaviska arterna af familjen Petromyzontidce af A. 

W. :Malm. (Göteb. Vet. och Vitt. Samh:s Hand!., ny följd, h. 
8, p. 83- 93 med figg. Gtbrg 1863.) 

Ofvanstående afhandling, utförligare behandlad. 
Petr·omyzon Plane1·i, tilförene okänd Fisk i Sverige, anmärkt af 

Pelir Osbeck. (V. A. H., 1804, p. 181-183.) 

Ammocoetcs, Dumcr. 

Om Linålen (Ammocoetes branchialis). Iakttagelser af Frib. G. C. 
Cederström. (V. A. Öfv. 1861, p. 91-92.) 

Förf. botviflar riktigheten af en tysk observation, att Linälen 
skulle vara en larv till Petromyz(J n Planeri eller enl. Sundevall 
till P. fluviatilis, men anser någon väsendtlig omständighet i dessa 
fiskars historia ännu oupplyst . 

.Myxine, L. 

Anmä1·kninga1· vid slägtet :J!ly:cine af A. J. Retzius. (V. A. H., 
1790, p. 110- 114.) 

Detta af Linne till maskarne, af andra till molluskerna räk-
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nade slägte, anses af förf. såsom ett särskildt, framför sl. Petro
myzon i Linnes Ordo Nantium stående sUigte. 

Tillägg vid anmäi·kningame om sl. Myxine. Af 0. Swm•tz. (Ibid. 
p. 114--117. c. Tab. IV.) 

Förf. bemöter först de skäl, som förmådde Linne att föra 
denna fisk till maskarne, samt söker häfva den ovisshet, de olika 
beskrifningarne framkallat. 

Ampliioxns. Ynrr. 

Amphiotr:us lanceolatus Yarr., funnen vid Sveriges kust af Prof. B. 
Fr. Fries. (V. A. H., 1838, p. 336, Tab. IV, fig. 3.) 

Fig·ur, ej beskrifning. 

Om Amphioxus lanceolatus af Sundevall. (Skand. Naturf:s Förhand!. 
Ki0b. 1840. p. 280 -281.) 

Kort, lifven anatomisk beskrifning. 
Se V. A. Årsb. i Zool. 1840-42, I: p. 286-290. 

Ny art af Amphioxus. (Simdevall. V. A. Öfv., 1852, p.147-148.) 
Uppgift om en ny art af detta slägte från Peru samt beskrif

ning p/1 de 3 arter, vi känna. 

Ny art af Branchiostoma. (Sundevcill; V. A. Öfv. 1853, p. 11- 13.) 
Beskrifning på en ny art Branchiostoma caribooum från West

indien samt förbiittrad karakteristik af de förut kitnda. 

Diss. med. phys. De piscibus, Proos. L. Roberg, resp. J. G. Gerin
gius Sud., Ups. 1727, 4:o p. (4) 26. c. Tabb. ligu. 2, ren. 1. 

Innehåller beskrifning på 9 arter fiskar: Lampetra, fluviatilis 
minor (nejonöga); Mustcla fluviatilis (Lake); Silurus (Mahl); Acus 
pisciculus (spigg, syl); Ascllns varius (torsk, gråsej); Spfrinchus 
(nors, slom); Salmo; Albula (siik): Angilla. Föröfrigt se inled
ningen. 

Besb·ifning på tvenne Svenska .fiskar af B . ..4. Euphrasen. (V. 
A. H. 1786, p. 64- -67. Tab. III, Fig. 1, 2, 3.) 

Gobius Ruthensparri Euphras. och Cottus Bnbalis Euphras. 
Mugil Cephalus och Perca Labmrc, tvenne ovanliga fiskar, fångade 

vid kusten af Skåne och beskrifna af N. 0. Schagerström. (V. 
A. H., 1829, p. 90 -102. Tab. III, IV.) 

Den här beskrifna Mngil Cephalus är enligt Nilsson Mugil 
Chelo Cuv. 
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()bservationea ichtl1yologicm. P. I. prros. Sv. N ilsson, resp. G. Ris
bm·g Gb., Lundre 1835. 8:o, p. (4) 16. 

Innehåller åtskilliga anteckningar öfver inhemska fiskitrter. 
Bland annat erhålles här (p. 1-7) den första noggranna beskrif
ning öfvcr vår nordiska art af sl. Argentina, Arg. Silus. 

Scomber Tliynnus och Brama Raji, funna vid Sveriges kuster. 
(Sundevall. V. A. Öfv., 1844, p. 11 - 12; Ibid. p. 214-215.) 

Två för Skandina.viska Pannan nya fiskar af Makrill-familjen; jem
te några andra till vår fiskfauna hörande iakttagelser. Af Sven 
Nilsson. (V. A. Öfv., 1863, p. 499-503. Tab. V, VI.) 

Meddelanden om Thynnus thunnina, Au.vis 1·ochei, Scom
be1·eso.v Camperi och Batrachus borealis. 

Zoologis/ca Observatione1· af A. W. Malm. (Götcb. Vet. och Vitt. 
Samh:s. Handl. ny följd, h. 2, p. 106 - 111. Göteb. 1851.) 
1) Hemiramplius balthicus Hornsch., funnen i Göteborgs skärgård 
är endast unge af vår vanliga Belone. (Se V. A. Öfr. 1852, p., 
230); 
2) Gadus barbatus (Willoughby), beskrifning och figur ( = G. lu
sens Lin.); 
3) Phycis furcatus Penn. (har trenne, icke en, strålar i bukfe
norna) - alla från Kattegat. 

lclithyologislca anmärkningar af A. W. ~Malm. (V. A. Öfv. 1852; 
p. 224-234. Tab. III.) 

Om Mullus dubius (ny art? från Bohnsl. Möjligen unge till M. 
surmuletus L.); yngel af Ca1·ana; tracliurus (såsom parasiter lefvan
de bland manetens ovarier); om förekomsten af Lampris gutta
tus Retz. i Kattegat samt om Horngäddans utveckling (Hemi
ramphus balthicus Hornsch. och europreus Yarr. äro endast ungar 
af denna art.) 

()m fiere för den Skandinaviska faunan nya Fiskai·, Kräft- och Blöt
djur; af A. Malm. (Skand. Naturf:s Förband!. i Ki0 b. 1860, p. 
616-624.) 

Beskrifning på trenne fiskar: Scomber gre.r, Scopelu11 
Kröyeri och Acipense1· sturioides. 

Nya fiska?·, Kräft-- och Blötdjur för Skandinavien~ fauna, beskrifna. 
af A. W. Malm. (Göteb. Vet. och Vitt. Samh:s Hand!.; ny följd, 
h. 8 , p. 95- -132. Göteb. 1863.) 

P . 97 -111. Nästofvanstående arter utförligare beskrifna 
(Scom ber grex möjligen blott en färgvarietet af Se. scombrus). 

3 
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Pltycis f iircatus och Molva abyssorum i Kattegat. (Malm. V. Is.,. 

Öfv., 18Gl, p. 39-40;) 
l chtlzyologiska B id1•ag till Skandinaviens Fauna. Af W. Malm. (Skand. 

Naturf:s Förhand!. i Sthlm 18G3, p. 4.05- 414.) 
Innehåller diagnoser öfver åtta för Skandinaviens fauna hit

tills okända fif,kartcr, en redan förut känd ifrån Englaml, de sju 
öfriga nya. för vetenskapen, alla funna i Dohusl. skärg., (lcelus 
furcigei·; Trigla nig1·ipes (månne m1ge till T. hirundo ?) ; Li
par is stellatus; L. mawlatus; L . Ekst1·ömi; Gobius albus 
Parnell; G. pictus; Rlwmbus solewformis), samt om förekomsten 
dcrstädos af m1.grn andra si1lbynta fiskar. 

Besk1'ifning på tre för den Skandinaviska l!'anmin nya jisl~arter, samt 
lJidrag till närmare lrn11slmp oru 1hgla Gurnai·dus. Af A . W. 
Nalm. (V. A. Öfv., 1870, p. 82.>-852.) 

De tro fiskarnc l\ro Trigla cuculus L. , Pelarn.3/s sardti Cuv. 
och Gobius microp s Kr. fntn Bohusl. skärg. - Trigla gurnar
dus L. och Tr. J3lochii Yarr., som ansetts s,1.som skilda arter, äro 
endast olika utvecklingsformcr af eu och samma art. 

Pisces duo, descripti a ,Jo. Fr. Gronovio. (Acta Soc. Rcg. Se. Ups. 
Vul. V, 1741-50, p. 36-42 c. 'fäb. IV. Sthlm 1751.) 

En art af sl. Scombei· från Snri11am samt I'e1·ca Labraa; Lin. 
Besk1'ifning på 3:11e Fi11kar af B. A. Euplirnsen (V. A. FL, 1788r 

p. 51-55, '!'al,. IX). 
T1·ichiurus caudatus från Goda Hopps-Udden, samt Stroma

teus argenteus och chinensis från China. 
Scombe1• (Atun) och l!.,'cheneis (tropica) beslTifne afB. A. Euphra

sen. (V. A. H., 1791, p. 315 - 318.) 
Beskrifning på tviinne Fiskar ifr:.tn Japan af C. P. Tlmnberg. 

(V. A. Il., 17!.l0, p. lOfi - 110. 'fäb. Ill.) 
Ostracion ltetcagonus och Sciwna cataph1'acta . 

. Tvänne utländska Fiskar, boskrifua af C. P. Thu11berg. (V . .A.. H. 
1791, p. 190- 192. 'fäb. VI.) 

Gobius patella och Silw·us lineatus från Östra. Indien. 
1'vänne Japanska Fiskar, beskrifne af C. P. T!tunberg. (V. A. H., 

1792, p. 29- 32. Tab. I. Fig. 1, 2.) 
Callionymus japonicus och Silui·us maculatus. 
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VI. Anatomi, Physiologi och Biologi. 
Anatomisk Handbok för Liikare och Zoologer. Af A. H . FLorman. 2 

delar. Lund 1823, 1830. 8:o. 

InneMller en jemfönmde framställning af Ostoologien 
Splanchnologien ( cerebrospinala nervsystemet) hos menniskan 
de vertebrerado djuren i allmänhet. 

och 
ocli. 

Mikroskopiska unde1·söknin.r;a1· ~fver 
benets, st1·uktur; af A. Retzius. 
'I'ab. IV och V.) 

Tändernas, särdeles Tancl
(V. A. H., 1836, 52-140. 

S. 94-104 framställning af tandbyggnaden hos nilgrn fiskar 
(Sparus, Balistes, 8qualus, Esox, Gadus, Anarrhichas, Cyprinus). 

Se V. A. Årsb. i Zool. för 1835, 3G; s. 1G4-16G. 
Om ma.r;ens by.r;.r;nad hos slä.r;tet Silu1·us af A. Retzius. (Skand. 

Naturf. Förh. 1842, 695. Sthlm 1843.) 
Se V. A. Årsb. i Zool. 1840-42 I:, 248. 

Nå.r;1·a anatomiska Obse1·vationer öfve1· Svart-To1·sken (Gadus car
bonarius) af .N. 0. Scha.r;erström. (V. A. H., 1831, 149-154 
m. Tab.) 

Den anatomiska beskrifningen håller sig i synnerhet vid nu
trition~organcrna, mellan hvilka uppdrages en jemförclse hos fiskar 
af olika åldrar. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1832, 187. 
lJisquisitio anatomica J.Verva,m trigeminum parternque cephalicam 

Nervi sympathici Gadi Lotce Linn. cum 1ie1·vis iisdem apud 
hominem et J.vformnalia comp1irans, aitct. E . F. Bonsdorjf. 
Helsing-forsire 184G, IV:o, c. tab. l. (V. A. Öfv. 1846, 130-

133.) 
Innehåller Retzii referat af detta arbete samt en kort fram

ställning deraf. 

Dissertatio anatomiam sistens Miw·ence an.r;uillm L. comparatam 
et observationibus physiologicis dilucidatam. Prres. A. Il. Flor·
man; resp. J. 0. La.r;bei·.r;. Lundre 1821, 8:o, p. 20 (2) c. 
tab. ren. 1. 

Ett arbete i den comparativa anatomien; innehåller en bö1jan 
till ålens anatomi med teckningar af craniet och hufvudets sär
skildta delar. 

Se Y. A. Årsb. i Zool. 1822, 73 . 
.Anatomisk undersökni11g öfver några delar af Syngnathus Acus-
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och Ophidion; af A. Retzius. (V. A. H., 1833, 146-159. 

Tab. 5.) 
Innehåller beskrifning af det egna organ, "utkläclrningsskidan", 

hos hanen, hvari äggen uppta.gas och utkläckas; samt af digestions

rcdskapen och rcspirationsorgancrna. 
Se V. A. Årsb. i Zool. 1833, 84-85. 

Om Flundrans kroppsbyggnad; af A. Malm. (V. A. Öfv. 1854, 
173-183. Tab. 1.) 

De flundreartade fiskarnes kroppsbyggnad är mera skenbart 
än verkligt osymmetrisk. Till detta påstående föranledes förf. af 
en unge af Rhombns vulgaris, på hvilken högra ögat låg snarare 
på högra än på venstra sidan, hvarför den också ej samm såsom 
utbildade flundror, ej heller uppehöll sig på botten. Alla Pleuro
nectider äro således i ett tidigare utvecklingsstadium symmetriska 
och hafva då, så till form som sätt att röra sig, största likhet 
med en torskartad fisk. Men med tilltagande ålder ,omgestalta 
sig hufvudets ben så, att båda ögonen slutligen komma att finnas 
på fiskens ena, uppåt vända sida, och hon nedlägges på sin ena 
kroppssida. Derpå beskr ifves b(mbyggnaden och särskildt de för
ändringar, kraniet undergått; samt anföras ytterligare ett par 
exempel på anträffade flundror, som bekräftat den uttalade åsigtcn. 

Observationes in Anatomiam Chondropterygiontm, prmcipue Squali 
et Rajce gencrum. Prres. A. H. Florman, resp. et auct. A. A. 
Retzius. Lundro 1819, 4:o, p. (4) 34 c. tab. mn. 1. 

Se V. A. Årsb. i Zool. 1821, 280. 
Öfversigt af Plagiostomernas Anatomi. I. Ak. Afh. af 0. A. W. 

Klebe1·g. Lund 1868, 54 s., 8:o. 
Anteckningar öfver byggnaden af ryggmäi·gen 

ganglierna hos Rockan af F. Wahlgren. 
361-372. Tab. IV.) 

och ryggmMgs
(V. A. H., 1852, 

Bidra,9 till Åder- och Nervsystemets Anatornie hos My.iine gluti
nosa; af A. Retzius. (V. A. H., 1822, 233-250. Tab. III.) 

Framställning af Anatomien af Port-, Hål- och Pulsådersy
stomen, hjernan, ryggmärgen samt nerver, hörande dels till femte 
paret, dels till tionde eller nervus vagns ( åe enda, förf. kunnat 

framställa). 
Se V. A. Årsb. i Z<Jol. 1823, 72. 

Ytterligare bidrag till anatomien af My.r,ine glutinosa; af A. Ret
zius. (V. A. H., 1824, 408-431. Tab. VI, VII.) 

Innehåller en intressant skildring af detta besynnerliga djurs 
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anatomi i 5 afdelningar: 1) om de broskstycken, som bilda huf
vudets grundlagcr, om munapparatens byggnad och dess ovanliga 
mekanism; 2) om hudorganet samt den egendomliga slembildnin
gen; 3) om luktorganot och assimilationsredskapen; 4) om do 
märkvärdigaste musklcrmi samt 5) om ovarierna och 2:ne organer 
i bukcavitcten, bvilkas betydelse är obestämd, troligen svarande 
emot njurarno och uretercs. Att Myxine skulle vara hermaphro
dit, bestrider förf. slutligen. 

So V. A. Å.rsb. i Zool. 1825, 75-77, 457-459. 

Om den stm·a fettdroppen i fislcarnes ägg; af A. Retzius; (V. A. 
Öfv. 1854, 113-117). 

Fiskungars utveckling; af C. J: Simdevall; (Y. A. Öfv. 1851, 161-
169. Tab. IV.) 

Om observationer på spädt yngel af giidda och id, dess till
växt och formförändringar, gjorda af Cederström. 

Om fiskyngels utveckling af C. J. Sundevall. (V. A. H., ny följd; 
B. I (1855-56), 1-24. Tab. I - V.) 

Beskrifver utvecklingen af följande arter: Cottus gobio, qua
dricomis; Perca fiuviatilis; Esox lucius ; Cyprinus rutilus, i dus; 
Clupea harengus var. haltica; Coregonus oxyrhyncus; Osmerus 
epcrlanus; Lota vulgaris . 

. Metamo17Jhos, anmä1·kt hos Lilla Hafsnålen (Syngnathus lumbrici
formis) af B. F'. F1·ies. (V. A. H., 1837, 59 -65; Tab. IV.) 

InneMller meddelandet af en märkvärdig iakttagelse rörande 
ungarnas utseende, då de kläckas. Hela stjerten ftr nomligen di 
omgifvcn af eu fonlik hinn;i, och tydliga bröstfonor kunna urskil
jas. Således äro dessa fiskar under kastade ett slags metamorphos 
och rnilste vicl en viss period, liksom grodlarverna, fälla såväl 
stjertfonan som bröstfönorna. Sannolikt är ej donna don enda 
arten inom slägtet, som undergår en sådn.n metamorphos, utan 
antagligen cgcr detta förb,illandc rum ii.fven med de öfriga arterna, 
som tillhörn afdelningen Syngnn.thi Obpiclii (si. Scyphius Risso). 

Se V . .A.. Årsb. i Zoo!. 1837-40, 548. 
Prof på Gäddors hastiga tillväxt; af J. Iggberg. (V. A. H., 1758, 

63-65.) 
År 1745 inslilpptes i en liten tjärn i Holsingland 22 gäddor 

hvilka förökades så starki, att år 175G der fångades 450 alns
långa gäddor utom alla små. 

Rön om .Fiskars ålder, af Hans Iiedei·ström. (V. A. H. 1759, 
222-229.) 
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Liksom trädens ålder är tecknad uti deras safringar, så gif
vcr sig också fbkarnes ,lldcr tillkänna efter antalet af ringar uti 

ryggkntorrni. Om fiskarne, sedan de hunnit till en viss fäler, ej 
växa mer, åtminstone ej på längden, så tillkännagifvor antalet 

ringar i ryggkotorna endast llskens ålder, så länge han iir stadd i 
tillväxt. ll'len om fiskarne växa, så länge de lefva, angifver rin

garncs antal alltid rätta åldern. 
(Fijrf. tyckes varit den förste, som i detta ämne uttalat sina 

tankar. Andra hafva trott sig finna dylih märken i fjällen. Mon 
dessa uppgifter, ännu ingalunda grundade på säkra undersöknin

gar, lemna säkert ett vidsträckt fält för forskning.) 

Fiska1·s förhållande i anseende till vattnets tryckning; af S. Nils
son. (V. A. Årsb. i Zool. 1828, 116-118.) 

Utdrag ur ett bref från prof. Nilsson om de största djup 

(120-150 famnar), hvarpä vissa fiskar i NordsjGn vistas, och 

det tryck, hvarför dessa måste vara utsatta. Ocksä kommer ingen 
af dessa fiskar upp till hafsytan sjelfmant eller ostraffadt; och cle 
fiskar, man på. nämnde djup fångar, "sprängas", innan de komma 
upp, d. v. s. mage och ögon utdrifvas på dem. 

Om förmågan hos dj1.i1·en att e1·sätta förlorade kroppsdela1· samt 
att, under särskilda förhållanden, öka antalet af redan förhanden
varande, med särskildt afsecnde på en Smalniibbad 'l'ångsnipa med 

tvenne stjertar. Af A . W. Malm. (Götheb. Vet. o. V. Samh:s 
Handl., ny följd; h. 8 ; p. 133-150 med tig. Gtbrg 1863.) 

Denna fisk, en cl' af Syngnathus typhle, fängad 1853 i Göthe

borgs skärgård, hade stjertcn afbruten å 5:t-e leden, räknadt från 
stjcrtfenan, och på det brutna stället hade en förbening försig

gått, så att don uppkomna kotan ej blott till formen liknade den 
sista, utan jemväl blifvit försedd med en stjertfona, som, liksom 

den rätta, hade 10 strälar. 
lrlagni Bromell Lithog1·a-fim Svecance Specimen I & II c. figg. 

(Acta Li.ter. Svec., Yol. Il. 1725- 30; styckevis infördt.) 
Cap. I, articulus primus: De piscium lapillis (p. 63). "Per 

Ichthyolithos anctor intelligit geminos qnosdam exiguos et candi
dos lapillos, qui intra plerorumque piscium crania generantur." 
(Härmed menar förf. antagligen de hårda öronstenarne eller otoli
thorna i fislcarnes hörselapparat.) 41 hafs- och insjö-fiskar upp

räknas, som alla bafra sådana lapilli. 
:Einige Bemerkungen ubei' die Durchlci·euzung der Selmerven bei 
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den Fischen. Von K. A. Rudolphi (Wiedmanns Arch. f. Zool. 
u. Zoot. 1 Ed, 2:s lift, p. 156-159). Enligt Torssell. 

:Ajhandlin,q om Fiskars, Amphibiers och Fåglars 1·espiration. Af 
N. Il. Loven. Lund 1830, 8:o, 46 s. 

~nmärlcningar öfver den så lcallade spitelslca Pisk och Boskap i 
N01·rige. Af Anton 1-l. 111a1'tin. (V. A. H., 1760, 306-311.) 

Uppgift om insjöar fulla med spetelska Laxöringar och Rö
dingar ; folket vicl sådana sjöar von> ock mer spetelska än annor

städes. På tarmarne hos sådana fiskar fann förf. utväxter, ur 
hvilka maskar frnmkommo, men v,'tgar ej afgöra, om dessa ma
skar vållat spetelskan. 

Naturlig Pliosphorus eller Rön på Fiiilc och Kött, som lyser i 
mörkret, af Anton R. Martin. (V. A. II. 1761, 225-230.) 

De apparatn electi·ico Siluri electrici, Rajce Torpedinis et Gym
noti electrici, af 0. A . Rudolphi. (Berlin Ak. d . Wisscnsch. Han<ll. 

för Jahr 1824, Berlin 1826.) Enl. Torsscll. 

Om de elektriska Fislcame. Ak. Afh. af J(. Il. Ber·lin. Ups. 1866. 

8:u, 18 s. 
Framställning af de elektromotoriska organernas byggnad hos 

Torpcdo Galvanii Risso, Gymnotus electricns Cuv. och 1\falapte

rurus electricus Lacep. samt redogörelse för de olika sätt, hvarpå 
man sökt förklara deras verksamhet. 

Om de .förmenta elelctrislca oi·ganerna hos de icke elelctrislca Roc
kor·na; af A. Retzius. (V. A. Öfr., 1845, 177-181.) 

Olika åsigtcr hafva rörande dessa organcr gjort sig gäl
lande, dels att de skulle vara secretionsorganer, dels känselred
skap, analoga med vibrissre hos däggdjur och foglar, dels elektri

ska apparater. Förf., som undersökt dessa organer hos Raja Batis, 
har funnit dem bestå af 4 par centralorganer, stående i förbin
delse med subcutana rör och mottagande grenar från 5:te ncrf

paret, hvaraf man kan sluta, att de äro redskap för kiinscln, i 
det intr)~ckcn meddelas det i rören innehållna fluidum och fort

})lantas genom detta till ändarne af nerverna, i likhet med de in
tryck, som genom rnystaces och vibrissm meddelas de grenar af 

5:tc nerfparet, sr,m slnta i dessas pulpa. 

Se V. A. lrsb. i Zool 1843- -44, I: 215; 1845- 50, 342. 
Två monsti·ösa fislr;(o1·mer af A. Jfalm. (Skand. Naturf. Förband!. i 

Kiöb. 18G0, p. 706.) 
Siphostoma typhle L. & Malm, med 2 stjcrtfenor från 
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Kattegat. Clupea harengus, med både rom och mjölke, från 
Norge. 

Om tvålcönad Sill. Af A. W. Malm (Skand. Naturf. Föthandl. i 
Stockh. 1863, 415-418). 

2 exemplar af Clupea harengus (det ena från Norge, det an
dra fr. Göteborgs skärgård) med fullt utbildad både romrn och 
mjölke, den sednare öfvervägande. Förf. anser detta, såväl som hit
hörande monstrositeter, såsom tvillingsfenomen, ej såsom någon her
maphroditismus, ty en sådan förekommer ej hes vertehraternar 
endast bland de lägsta organismerna. 

Mjöllce och R omrn iti'U1' en och samme Lake, beskrifne af J. G. 
Pipping. (V. A. H., 1800, 33-35; tall. I, fig. l.) 

Innehåller beskrifning på en tvåkönad Lake med fullt utbildad 
både rom och mjölke, till utseende och inre sammansättning all
delos lika med rom och mjölke nr andra Lakar, endast något mindre. 

Rön om Gjädd-Leken af Abr. A1·gillancler. (V. A. H., 1753, 74.-77.) 
Beskrifning på, huru vid gäddleken tillgår. Vederlägger de

ras åsigt, som tro, att honan följer efter hannen samt uppslukar 
dess mjölke, hvarigenom rummen förmenas blifya befröad. 

Anders Hellants be1·ättelse om Laxens alstrande, i adct tagit virl 
des ji,9kancle. (V. A. I-I. 17 45, 267-279.) 

Om Laxens förhållande i de Norrländska strömmarne, under 
lektiden, samt huru vid leken tillgår. 

Om La.vens pai·nings- och aflelses sätt, af Alb. v. Haller. (V. A. 
H., 1752, 134- 138.) 

Dcskrifning på gcncrationsorganerna samt sjelfva leken, hvar
af förf. slu tl. drager följande slutsatser : ,$ har, liksom ~, ett eget
kopulationsorgan; ;~ parar sig med ~ på sätt som rnnligt hos an
<lra djur och bcfruar äggen, medan de ännu äro i moderlifvet; ~ 
gör bon eller gropar i gyttjan eller sanden, h vari hon lägger sina, 
ägg och öfvcrtäcker dem med sand. Kroken på laxens käft är 
gifven till försvarsvapen samt för att frän boet bortdrifva fiskar, 
som äro begärliga efter rommen. 

Bön anguencle Åhl.fislcens alst'rancle och fö1·ökelse af Algott Fahl
bei·g. (V. A. H., 1750, 194- 196.) 

.b'örf. anför exempel på, huru i tarmarnc på ålar på träffats 
en myckenhet åluugar, som alla hade fullkomlig ålskapnad, hvil
kct gifver förf. anledning sluta, att ålen föder lefvande ungar och 
att ibland dem således finnas både hannar och honoi:. 

(De här omtalade, i tarmen liggande "älungarne" voro ej an-
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nat än intestinalmaskar, som till betydligt antal pläga anträffas i 
ålens bukcavitet). 

Anmärkning vid föregående rön af de Gee1· (Ib., 196-197). 
Af föregående rön anser förf. bevisadt, att ålen verkligen är 

ett animal viviparum, men anser nödigt anmärka, att ålungarne ej 
kunnat ligga i tarmen, utan att det säkerligen varit i ute1'us. 

Anmärkningar öfver 1781 års väderlek, som upnlysa Calendarium 
Faunai för Wermdö Skärgård, af S. Ödman. (V. A. H., 1782, 
158- 167.) 

P. 163- 167) anföres några fiskars lektid. 
Islossnings- och Bra:cenleks-tider i Sto1·sjön och Ojvansjö socken 

i Gestrikland, observerade af A. Bjö1·lcman. (V. A. H., 1785, 
234- 237.) 
Uppgift på braxens lektider för åren 1762-1784; vanl. 

fås den 2 gånger; den första kallas Iskullen, den sednaro Starr
kullen, då enen blommar. Gäddan leker, när Lommen först hö
res och ses; Aborren straxt doreftcr; Mörten, då bladen börja vi
sa sig. Löjan börjar, då rågen blommar, och leker 6 veckor, in
om hvilken tid tre kullar släppa sin rom. 

Observationer på Vexter, Foglar och Fislcar, hållne i Wexiö år 1815 
af E. Ileurlin. (V. A. H. 1816, 165.) 

D:o D:o för år 1816. (Ib. 1817, 155.) 
Uppgifter på några fiskars lektid. 

Samtidiga Observationer på Djitr under år 1845. (Ordnade af Snnde
vall. V. A. Öfv. 184G, 234-24 7. Observationer på fiskar: p. 240.) 

D:o under år 1846. (Ordnade af Löwenhielm. Ib. 1848, 3~ - 44. 
Obs. på fiskar: p. 36.) 

D:o under å'r 1847. (Ordnade af Andersson. Ib. 1849, 210-226. 
Obs. på fiskar: p. 213- 214.) 

D:o under år 1848. (Ordnade af Löwenhiclm. Ib. 1850, 145-162. 
Obs. på fiskar: p. 148.) 

D:o unde1' åi· 1849. (Ordnade af d:o. Ib. 1851, 60-72. Obs. på 
fiskar: p. 63.) 

Dessa observationer röra 4 fiskarter: Scomber Scombrus, 
Clupea harengus, Salmo Salar och Murrena angnilla. 

Om Sillens lektid. (V. A. Öfv. 1844, 119- 121.) 
Uppgifter af Ekström frän Bohuslän, bekräftande Nilssons å

sigt, att sillen äfven leker ute i Kattegat långt från land. Den 
utlekta sillen håller sig qvar i trakten af lekstället och förtär be-
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gärligt det nyss kläckta ynglet. Lektiden riickor åtminstone två 
månader; vid dess annalka.nde samlar sig sillen i skilda större 
stimmn.r på djupet, och dessa leka allt efter sorn de uppstiga till 
lekstället. Leken börjar för dom, soJU först uppstigit, i medlet af 

Mars. 
Sällskaplighet bland Ryggmclsdjur af C. l-J. Anderssen. (V. A. 

Öfv. 1862, 447-456.) 
Åtskilliga företeelser af sällskaplighet hos ryggradsdjur äro 

att anse såsom de sista, försvinnande spåren af de för lägre djur 
och växter siL karakteristiska s. k. sammansatta individerna. Fi
skarnes lekar och vandringar lemna hiirtill intressa11ta bidrag. 

VII. Fiskets Historia ocll Fiskerierna. 

Arcana Oeconomim et Commcrcii eller Handelens och Husbållning
Värckets Hemligheter af Andrea Bac!tmansson. Tom. 1. Sthlm. 

1730, fol. p. (34) 362. 
Inneh. iLtskilligt till Fiskeriernas Historia. Enl. Torsscll. 

Iliclrag till Fiskets H ·istoria i Skandinavien, särdeles vid Sveriges vestra. 
1 kust, af C. U. Ekström (Göteb. Vet. och Vitt. Samh:s Hand!., ny 

följd, h. 1, p. 1-16. Göteb. 1850.) 

Project till Kongl. Maj:ts allmänna nådig:i. Privilegier och Ordning 
för Rikets Hafs-, Skjär-, Ström- och Insjöfiske, med hvad thcr
vid i akt tagas bör - 3f then 21 Juni 1762. Sthlm 1762, 4:o, 

20 s. 
Anmärkningar öfver Ricksens Ständers Deputations för Fiskerierno under 

den 21 Juni 1762 genom trycket utgifne Project -- af Haqvin 

fätger. Lund 1763, 8:o, 43 s. 
Handlingar till Riksons Stii.nders Fiskeri-Deputation 1764. · (I Riddar

husarkivet enl. uppgift af Snndevall i Sthlms Lån Hush. Slillsk. 

Hand. R. 6 sid. 142.) 

Tal i Fislce1'i-Deputationen, under varande riksdag af C. Ephr. 
Carpelan. Sthlm 17GG, 8:o. Enl. Fagräus. 

Kongl. Maj:ts nåcl. allmänna staclga och ordning för Rikets Hafs-, Skä1·-, 
Ström- och lnsjö-_fislce af elen 14 November l 7G6, 20 s. 
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K. M:ts nåd. allmänna Stadga 1·örande .fiskerienia i Riket af den 29 
Juni 1852. 

Om den Svenska Fiskei·i-lagstiftningen af A. Sjöbe1·g. (Lunds Uni

versitets Årsskrift. Afd. f. Rätts- och Stak;vetenskap; 1865, 4:o, 
82 s.) 

Om Fiske1·istaclgan och ifrågasatta åtgärder för fiskeriernas förkofnm 
af J. Arrlienius (Landbr. Alc:s Tidskr. 18G8. p. lGl-170). 

Om fiskcri-öfveronskommolser (Tidn. fur Sthlms läns Rush. Sällsk. 

1870, p. 180-185). 
Samling af Förordningar beträffande Fiskerierna i Riket. I. Kongl. 

l\faj:ts nådiga Fiskei·istadga af elen 2U Juni 1852, öfriga i la
gen förekommande påbud om föko och vn.tturätt m. m., med 
upplysande anmärkningar, hänvisningar och sakregister, ulgifna af 

Hj. Wideg1·en. Sthlm 1870, 8 :o 137 s. 

Dissert. phil. do natura piscium in gonoro ot piscatiwa. Pncs. M. Cel
cius, resp. J. Au1·ivillius. Holmire; 1G7G, 4:o, p. 30. 

i Dissert oceon. de caussis dimimitionis piscium. Prres. P. Kalm; 
Resp. G. Linclblad. Abore 1757, 4:o, p. (4) 10. 

Uppmuntran till Fiskeri-Iiwättningar i Sverige, genom ett tal hållit 
vid Prresidii afläggoing i K. Vet. Acad. d. 29 Juli 1749, af 
E. Ca1·leson. Sthlm. 1749, 8:o, 29 s. 

Underrättelse om en och annan till i akt tagande nödig omstiindighot 

vid Haf~fiskerierna. Sthlm 1754, 4:o, 12 s., m. 3 'fäb. 
En Jiiske1·i-Direclions nödvändighet i Göteborgs och Bohuslän. Sthlm. 

l 7G5. EnL Fagriius. 
En och en fje.-dedels tunna guld årligen i rikets försvagado Cassa, 

genom sillfiskeri. Sthhn 176G, 4:o. 
Sistnämnda arbete åberopadt af Fagräus såsom miLrkvärdigt. 

Berättelse om Salt-Sjö-Fislce1·ienia i Sverige. (Svenske Morcur för 

Fobr. 175G, p. 449.) 
UnderriLttelse om Iusjö-, Ström- och Inslrjä1·s- Fiske af Nils Gyllen

stjema; til Riksens Höglofl. Ständers Fiskeri-Deputation år l 7G5 

inlemnad och af bemälte Deputation til trycket befordrad. Sthlm 

l 7G6, 4:o, 20 s. 
Enl. Ekström en märklig skrift. 

Några rön och anmärkningar vid Strand- och Insjöfisket samt Mot-
~ ningssättet. Af J. F. (Fischerström). Sthlm 1768. 8:o, 30 s. 
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Kort afbandling om Insj~fisket i Svea Riket med dertill bifogade 
Tabeller af I. G. GyUen&org. Sthlm 1770, 4:o, 48 + 11 s., m. 
12 'l'ab. 

I Kap. !) , § 3 Hirer förf. ett "sätt att skaffa åleungar: Man 
tager en grön hasselqvist och två jordtufvor af lika längd; på 
dessa gräfves med fingret, att qvisten ligger alldeles betäckt i 
torfvorna; seda.n omlindas torfvorna väl och lemnas några dagar 
på markcu, då man varder finnandes en hop svarta maskar. Maa 
bintlcr torfvorna ihop och kastar dem i en damm, så fås gemon
ligcn en ål för Jwar mask," Angående ålens fortplantning för 
öfrigt tror förf., att rommen kläckes inuti ålen till ungar. 

Tal om nii.1·inga1-r1es förhållande uti rikets särskilda landsortor, hållet 
för K. Vot. Akad. viJ Prresidii nedläggande d. 4 A.ug. 1773, af 
Sam. He1·melin. Sthlm 1774, 8:o, 118 s. 

Om Fiskerierna i riket och deras tillstånd s. 40-47. 
Svenslca .fiskefå11get. Norrköp. 1791, 8:o, p. 80. 
Nagot om Fislcerierna, isynne1·ltet Sill.fisket · (1830 års Sthlms

almanach). 
Framställning om Fiskeriet af G. A. Ennes jemtc betänkande der

öfver af Rabcnius och Riddcrbjolke (Edclsviirds antcckn. i Landtm. 
och Comm. Ekon., h. 3, 1841, s. 155-168). 

En i ekonomiskt hänseende vigtig uppsats rörande insjö- och 
ström-fisket. 

Fiskodling oclt Svei·iges Fiskerier af G. C. Cederström. Sthlm 1857, 
8:o, 269 s. 

Handlingar och upplysningar rörande Sve1·iges Fiskerier, afgifna 
af Fiskeriintendenten vid K. Landtbr. Akademien I-ij. 1-videgi·en. 
Sthlm 1866-1870, 5 h. , 8:o. (Aftryck af Landtbr. A.kad. Hand!. 
Del. XXIV-XXVIII.) 

Innehålla ii.rsberiittelserna för åren 1864-1868. 
Fiske1·i-l11tendentens Ål'sberättelse för är 1869. (Landtbr. Akad. 

Hand!., Del. XXIX, p. 44 --88.) 
Om vtirt stor·sjö.fiske och en ordnad afsättning af färsk fisk m. m. af 

G. v. Yhlen. (Landtbr . .A.kad. Tidsk., 1866, p. 33-39.) 
'rhe Game Birds - - - and Salt-Water-Fishcs. By L. Lloyd. 

London 1867, stor 8:o. Chap. X:X:Xlll. The Swedish. 
He1'ring-Fisheries, Past ancl Present. (Se Planchverk). 

Om de Skån11ka Ji'iske1·iel'nas tillstånd och medlen till deras upp_ 
hjolpande. (Tidn. för Landthush. af Wulff 1857, N:o 49) . 
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Bohusläns historia och beskrifning, af A. E. Holmberg. 3 Delar. 
Örebro 1867, 8:o. 

Innehåller en historik öfver Bohusläns fiske från äldsta tider 
samt dess närvarande tillstånd. (Del I, s. 277- 295 samt delen 
III å spridda ställen.) . 

Trangrumsacten. Sthlm 1784, 4:o, 220 s. 
Bihanget till Trangi·umsacten. Göthcb. 1785, 4:o, med fortsatte 

pag. från den förra; s. 221-238. 
Dessa båda, uppsatta af D:r Fagräus, innehålla vigtiga bi

drag till Sillens naturalhistoria. Sidd. 95 - 150 innehålla en mängd 
historiska anteckningar af Fagräus öfvcr såväl. svenska som ut
ländska fiskerier och fiskerilagstiftningen, hvilka sannolikt äro af 
högt värde, helst han alltid citerar källorna för alla sina upp
gifter. Se för öfrigt inledningen. 

Handlingar och Protocoller rörande Kongl. Maj:ts i nåder förord
nade beredning öfver Sillfiske1·i-handteringens närmare regle
rande. 1788. Götheb. 1789, 4:o, 194 s. 

Något om Sill.fisket i Bohuslänska Skärgården, från en gammal man 
i Skåne (Göteb. Vet. o. Vitt. Samh:s nya Hand!., Del. I, p. 40 
-58. Göteb. 1808). 

Om Sill.fiske under isen af 0. I. Westbeck. (Göteb. Vet. o. Vitt. 
Samh. nya Hand!., Del. I, p. 5- 39. Götheb. 1808.) 

A.nteckningar om Sill.fisket i Bohuslän, meddelte af P. Dubb. (V. A.. 
H., 1817, p. 32-46.) 

Berättelse om Fiskerie1·1ia i en del af Sverige och No1·1·ige; till 
Kongl. Maj:t i underdånighet insänd d. 11 Nov. 1826 af S. Nils
son. (Landtbr. A.kad. Handl. 1827, p. 58--104.) Särsk. utg. 

Förnyad underdånig Berättelse af den 1 Mars 1828 af S. Nilsson. Sthlm 
1828, 4:o, 36 s. • 

A.nteckningar rörande Bohuslänska Fiskerierna, isynnerhet S ill.fisket 
af 0 . Lundbeck. Göteb. 1832, 43 s. 

Anteckningar under en resa i Bohuslänska Skärgården, af F. E. Sun
devall. (Landtbr. Akad. Hand!. 1835, p. 265- 292.) 
Se V. A. Årsb. i Zool. 1837-40, 549. 

Handlingar rö1·ande Sillfislcet i Bohuslänska Skärgåi·den. På 
Kongl. Maj:ts nådiga befallning genom Kongl. Commerce-Collegii 
föranstaltando till trycket befordrade. Sthlm 1843, 8:o 175 s. 

Innefattar utdrag af flera betänkanden om Svenska fiskerierna, 
som till Comm. Coll. inkommit; neml. 1) Utdrag af Nilssons be-



46 

rättelse om fiskerierna af den 11 Nov. 1826 (s. 1), d. 1 Mars 
1828 (s. 21) o. d. 1 Nov. 1832 (s. 51); 2) Utdr. af Protocoller 
vid en undersökning röran:l.e fiskeriermt i Bohuslän 1833 (s. 84); 
3) Utdr. af Sundevalls yttrande rörande fiskeriernfl af cl. 10 Dec. 
1839 (s. 143), Luvens af cl. 9 J an.1840 (s. lGO) samt afWrights 
berättelse d. 23 Juni 1843 (s. 165). 

Se V· A. Års'u. i Zool. 1840-42 I:, s. 274. 
Om fisket i Bohuslän (V. A. Öfv. 1844., p. 2G-27). 

Om Sillen (Ibid., p. 82 --83, 191-192). 
Om fisket i Bohuslän (V. A. öfv. 1846, p. 18-20, 180-182, 248 

-250; Ibid. 1848. p. 82-85). 
Innchålh.1 uppgifter af E kström, lemnande goda bidrag till 

sillens nat11ralhi3toria och kännedomen om sillfislcet. 
Om Sillen utanför Bohusländska kusten 1857 -58 af A. W . Malm. 

(Giitheb. och Bohusläns Hnsh. Sällsk:ps Handl. 1857, p. 18-19.) 
Berfittelse 0111 Bohusläns 1-lafsfiske åren 18GD- 1865 af E. J. E. 

Uggla (Ibid. 18GO, p. ::fo·--52; 18Gl, 49--58 ; 1863, 46~54; 
18G4, 7 5-82, lOG--111; 1865, 1, med tabhlcr och bilagor). 

Boliusläns Ila_l~fiske 1866-1869 af G. von Y/den (Göthcb. och 
Boll. Lltns Rush. Sällsk:ps Qvartalsskrift, Julihäftena 1867-69). 

Bedi,~fves fiske1·inäi·ingen inom Bohuslän på ett tillfred:sställande 
sätt och - i fall så icke är - bvilka åtgärder böra vidtagas till 
dess förbättrande? af G. v. Yhlen. (Ibid., Aprilh. 1868, p. 

21-53.) 
Den första delen af frågan besvarar författaren nekande, hvad 

röror länets insjöfisken i allmänhet, om man undantager ålfisket. 
Storfisket skötes deremot med största omtanke, ehuru ännu myc
ket återstår att förbättra. Inomskärsfisket borde, om det rätt
sköttes, vara en rik inkomstkälla, men så är ej fallet. 

A xel Boecks Berättelse öfver de No1·skct och Bohuslänska sil{fislce
riema. (lbid., Oktoberh. 1870, p. 21- 54.) 

Förf. hyser många från föregående författares påståenderr 
skiljaktiga åsigtcr; så söker han visa oriktigheten af flere af Nils
sons åsigter om sillens egcnska per, såsom hans rädsla för skott, 
grums, bullor, ångbåtar etc. 

Natui,historiska betraktelser och iakttagelse1·, innefattande hänvis
ningar till lämpliga sätt att forska för att kunna tillförlitligt ut
reda Sillfislcarnes tillliåll och vandringar, samt en derpå grun
dad frnmställning om hvad som kan göras till sillfiskerie1·nas
föi·bättring. Af G. C. Ceder8tröm. Sthlm 1871, 8:o, 72 s. 
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Förf. söker ådagalägga, att de hitt ills brukade forsknings

sätten varit egnade att framliålla individuella åsigter och förmo
danden, men att de varit otillriickliga att på ett fullt vetenskap
ligt tillfredsställande sätt utreda flera af de iinnu olösta frågorna 

i sillfiskarnes naturalhistoria, för hvilkas lösniug han anser oundJ 
gängligt erfordras lcemislct bit1°äde. Sina forskuingar i detta 

hänseende i Stockholms skärgård kring Gräsöu och sina deraf för
anledda betraktelser tillämpar han slutl. på det inhemska östersjö
sillfiskerict i allmänhet. 

Om Gottländslca Saltsjö.fislcet. (Andrec. V. A. Öfv. 1850, p. 112-
118.) 

Strömmingsjislcet på Gotlancl samt förslag till strömmingsodling af 

G. C. Cederström. (L::mdtbruks-Ak. Tidskr., 18G4, p. 224.-
233.) 

Berättelse om .fiskerierna på Gottland afgifvcn af G. C. Cederström. 
Afcl. 1, 1863. 20 s. Afd. 2, 1864. 19 s. Wisby 1864, 8:o. 

D:o d:o 1865. Wisby 1865, 23 s. 8 :o. 

Enfalliga anmiirkningar om Öst-Gjöt!ta S!cäi·eboars öfliga .fislcesält 
i Östei·sjön. l. Prms. P. Kalm, resp. J. Euholm, 0. G. Abom 
1753, 4:o p. (4) 46. - - Il - lb. 1754, p. 28. 

Berättelse om verkställda unclei-sölcninga1· rörande Fiskfaunan och 

Fislcerierna vid Vettern, V enern mecl jler-e sjöar, till Kongl. 
Landtbruks-Akademien afgifvon af I~jalmar Widegren. (Landtbr. 
Alcad. Tidskr. 18G3; p. 1D9- 212, 276-- 280, 321 - 330.) 

Berättelse rörande fiskerierna i Östei·götlilands län, afgifven af l<'iskeri

intcndenten Hj. Widegren. (Östcrgöthl. Läns Hnsh.-Sällsk:s 
Handl. 1868, p. 139--154; 1869, p. 134-145; 1870, p. 141-
164.) 

Anmärkningar vid Fislcet i Hjelma1·en af Olof Stranclber,q. (V. A. 
H., 1772, p. 79- 84.) 

Spcc. acad. de Piscatui·a Ha rengontm in Roslagia-, Prms. E. Fron
din; rosp. N . IJumble, Ups. 1745, 4:o, p. 26. 

Berättelse om Fiskeriet i Stockholms Läns slcä1°gåi·d, afgifven den 
1 Do(;ernber 1851 af Carl J . Sundevall. (Sthlms läns Hnsh. 

Sällsk:s Handl. h . 6, p. 76-140. Sthlm 1855.) 
D:o D:o afgifven den 26 :Febr. 1855, af C. J. Siinclevall. (Ibid. p. 

141-- 214.) 
Undersökning rörande fislcM·ierna inom Stoclcltolms skärgå1·d af C. 

Peiiclce1·. ( 'l'idn. för Sthlms Läns Rush. Sällskap; 1867, p, 
177- 189.) 



48 

Fiskodlingsföreståndaren Peuckers inspektionsresa i Stockholms län 
1869. (Ibid. 1869, p. 171-174.) 

Berättelse rörande .fisket inom Stora Koppai·bergs län, afgifven af 
C. Byström. (Landtbr. Akad:s 'fidskr. 1869, p. 73-82). 

Om Fiskfaunan och Fiskerie1•na i Noi·rbottens län. Reseberättelse, 
afgifven den 10 Mars 1860 af H. Widegren. (Landtbr. Akad:s 
Hand!. 1858, p. 172-211. Sthlm 1861.) 

Beskrifning om Str·ömmings-Fiskets beskaffenhet i Norrbotten, af 

Nils Gisslei·. (V. A. H., 1748, p. 107- 140.) 

Boskrifning på Sköt-spiggs-Fislcet, och huru olja kokas af denna 
Fisk. Ingifven af Sacharias Westbeck. (V. A. H., 1753, p. 261 
-266.) 

Diss. phys. De Salmonum nat,nra eorumquc apud Ostro-Bothenienscs 
piscatione. Pnes. L. Roberg, resp. Dan. Bonge OB. - Ups. 
1730. 4:o, p. (8) 18 c. 'fäb. lign. l. 

Spec. acad. de novo in Fluviis Norlandiarum piscandi Modo. Et Aka
demiskt prof om et nyt sät at fiska i the Norländska elfvar. 
Prres. And. Celsius. Resp. And. Hellant. Ups. 1738. 4:o p. 28. 
c. 'fäb. lign. l. 

Om Laxfisket såsom det yppersta och om huru den mesta 
afvel kan fås med minsta omkostnad. Allt ljustrande och fiskan
de af Laxen under lektiden borde förbjudas, men doremot så 
mycken fisk som möjligt släppas uppför strömmarne för att der 
föröka sig. 

Rön om Laxens natur och fiskande i de Nori·ländska Äljvarne, 
samlade af Nils Gisler. (V. A. H. 1751, p. 11- 31; 95- 129; 
171-190 (c. tab. VI figg. 1- 5); 268-284 (c. tab. 8); 1752 
p. 11--24 (c. tab. l.); 93-100). Fem stycken: Om Älfvarne, 
Laxens natur och egenskaper, Laxfisket, Fiske-bragderna samt om 
den fångade laxens tillredning och saltning. 

Anmärkningar vid Laxfisket i Halländska Strömmarne. af G. Ma
rin. (V. A. H., 1774, p. 47-52.) 

Om Elfkarleby Laxfiske. (Upsala Läns Hush. Sällsk:s Handl., h. 22, 
p. 52--58. Ups. 1840.) 

Historik öfver detsamma och dess öden. 
Om ordnandet af La.vfisket i Ångermaneljven af Hj. Wideg1·en. 

(Landtbr. Akad:ns 'ridskr., 1866, p. 191-192.) 
Vigtig framtidsfråga för laxfisket af Malmgren. (Göth. och Boh. Läns 

Qvartalsskr., 1868, p. 30-35.) 
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Fiskens frcdandc' under loktidcn är af största vigt så väl för 
laxfiskets, som sötvattensfiskets i allmänliet förbättrande. 

Anmärlmingar om Si'lc-fis!cet uti Norr·liindska Ä{fve1· och Skä1·går
dar af Nils Gisler. (V. A. H., 1753, p. 195 - 209.) 

Berättelse öfver Fiskerimötet i Lysekil 18G8 af G. v. Yhlen. (Göth. 
och Bob. läns Hnsli. Sällsk:s Qvartalsskr, 1869; p. 1- 64.) 

Om hafsfislcena i Norge och fi,skeriutställningen i Aalesund 1864 
af J. E. E1·landsson. (Göteb. och Bob. läns Rush. -Sällsk:s 
Handl. 18G4, p. 83-105.) 

Berättelse om Fiskeriutställningen i JJe1·,qen af Hj. Widegren. 
(Landtbr. Ak. Tidskr. 18G5, p. 339-349.) 

Utställriiingen i Bergen 1865 af Uggla. (Göth. och Boh. läns Rush. 
Sällsk:s Hand!. 1865; p. 11-33.) 

Diss. Oeconom. de regia piscatui·a Cumoensi. Prres. C. F. J.11.ennan
der; resp. F. B. Brande1· . .Abom 1751, 4:o, p. (G) 50. c. 2 
tabb. 

Oecon. Afbandl. om 01·salcer till Cumo K1·01w Lax- och Sikfiskets 
förminsknin,q, som ock de hjelpmcdcl, som deremot kunna vidta
gas. Prres. C. R. Giers, Resp. lrf. Arenande1·. Abom 1771, 4:o 
p. 15. 

Om Nejonögons-fislcet i Österbotten af Mg. Eric Juvel·ius. Stblm 
1772, 8:o p. 8. 

N. Chr. Frijs, Berättelser om Sill-Fislce1·iet (V. A. H. 1770, p. 
158-168); Torsk-Fislceriet (Ibid, p. 296-316); Grå-Silcs
Fislceriet (Ibid, 1771, p. 42-47); H älle-Flundre och Flund1·e
Fiske1·iet (Ibid, p. 247-254); samt om Br·ygd-Fiskeriet (Ibicl. 
1772, p. 157 -164) - i Nordlanden i N on·ige. Öfv. från 
Danska spr. 

Diss acad. de Piscaturis in Oceano bo1·eali. Prros. Sv. B1·ing, resp. 
C. Estenberg, Lundoo 17 50. 4:o, p. (6) 29 ( 4). 

VIll. Skrifter angående Fiskodling. 
Fornsk1·ifte1·, upplysande för Sveriges fauna. (V. A. Öfv. 1.8M), s. 

101). 
Innehåller ett meddelande af Retzius om anteckningar och ut

drag ur gamla handlingar, hvaribland flere om i1~fö1·ande och 
utplanterande aj kai·pai· och kräftor i Sve1·ige på 15 70-talet. 

4 
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Rön om Fiskeplante1'ing uti insjöar, af C. P. Lund. (V. A. H. 
1761, s. 184-197. Tab. IV.) Ånyo särskildt upplagt. Sthlm 
1767, 12:o pag. 14. m. fig. 

Don här beskrifua fiskodlingsmothoden, uppfnnnon af förf., 
består uti att insläppa lekfärdiga fiskar af båda könen uti dertill 
inrättade fisksumpar, hvarest de sjelfva få afsfitta och befrukta rom
men på ris o. d., som för detta ändamål är inlagdt. 

Underrättelse om fiskplanteringar i insjöa1·. (Gi.itheborgs alman. 
17 63). Enligt Torssell. 

Diss. oeconom de piscinis. Prres. Jo!t. Låstbom, resp. C. Isberg, 
0. G. Ups. 1764, 4:o p. 16. 

Oeconomiska anmärkningar vid Skånska karpdammar. Prres C. 
B. Trozelius; resp. Ol. Cederl~f 0. G., Land 1766 4:o 19s. 

Försök, gjorda vid fislceplantering i små Bkogssjöar, af 'l'iburtz. 
Tiburti1ts (V. A. I-I. 1768, s. 30-39). 

Lyckade försök att vintertiden föra fisk i vattukar från en 
sjö till en annan. 

Om bästa sättet att im·ätta och underhålla jiskedammar. (V. A. 
H. 1768, s. 166-175). Sammandrag af 4 afhandlingar. 

Tro af de uppgifne ffne voro Landskamrer Thomreus i Halland, 
Borgm. Lund i Linköping och Rådm. Bergström i Fahlun. 

Berättelse om fiskafvel i floder och insjöar, af Milne Edvards. Öfv. 
(af Cederström) med förord af Sundevall. Sthlm, 1851, 8:o, 16s, 

Berättelse om fislcskötsel af M. Co.~te. Öfv. Sthlm 1854, 8 :o, 12 s. 
Berättelse om .fislcskötsel, af Coste. Öfv. af C. J. Cede1·ström (Sthlms 

Läns Hush:s Sällsks. Hand!., h. 4, s. 105- 115. Sthlm 1854). 
De nyaste och vigtiga~te förbätt1·ingarne i fiskafveln a.f Coste. 

Öfv. Sthlm. 1854, 12 :o, s. (2) 105. 
Om fiskafvel (Nyköpings Läns Rush. Sällsks. Handl., 1853, 1854. 

s. 76-106. Nyköp. 18!>5). 
Om de väsendtligasto förfaringssätten härvicl efter Coste. 

Om fiskodling af J. H. Forshcell. (J0nköp. Läns Hush. Sällsks. 
Hand!., h. 28, 1854- 1855, s. 15- 16. Jönköp. 1857.) 

Om fiskodling och fisklcläckningsanstalter af C. Julilin-Dannfelt. 
(Bcrgclins Landtbruks tidskrift, årg. 1, 1855,s. 276-280, m. 2 pl.) 

Om fiskodling (ur Tidn. för Landthushällning af C. R. Wulff 1855 
.Ni. 26--27. Lund 1855 ). 

Upplysningar om medlen att med lconst befrämja fiskafveln. (Aftr. 
ur Polytekn. notiser, redig. af Scbeutz) m. pi. Sthlm 1854, 8:o 15 s. 

Slutsatser, i anledning af fö1·söken till fislcafvel genom konstbefriikt-
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ning af C. J. Cederström (Stblms Lims Hush. Sällsks. Handl.r 
h. 6. s. 215-- 266. Sthlm 1855). 

Praktiska underrättelser om konstmessig befod1·an af fiskafvel af W. 
F. G. Heins. Öfv. ·westen•ik 1856. 8:o 16 s. 

Betänkande i .fiskodlingsfrågan af C. G. Löwenhjelrn (Örebro Läns 
Hush. Siillsks . .Å.rsber. 185G, s. 36-46. Örebro 1856). 

Finnes äfvcn infördt i Westml. Läns Hush. Sällsks. Hand!., 
1856, s. 54-66 samt i Arhcnii tidskrift för landtmanna- och 
kommunal-ekonomi 1856, s. 222--239. 

Fuskodling och Sveriges fiskerier. Af G. C. Cederström. Sthlm 1857, 
8:o, 269 s., m. 3 tab., 47 träsn., 8 lithogr. 

En theoretisk och praktisk anvisning om fiskets och fiskodlin
gens nytta jcmte anteckningar ur fiskeriernas historia, fiskarnes 
lektider och fisknamn. 

Om fiskodlin,q (ur Bcrgelins tidskrift för Sv. Landtbr. årg. 4. 1858, p. 
121-125). 

Om medlen att fö1·bätt1-a Norges la,r: och insj~fiske genom artifici
ell fi~kafvel. Af Il. Rasch. Öfv. Sthlm 1858, 8:o, VII + 158 s. 
m. 1 pi. 

Om medlen att förbättra våra lax- och sötvattens-jialcen; jemtc full
ständig anvisning till idkande af konstmessig fiskafvel. Af [[. 
Rasch. Öfv. af Hj. Natlwrst. Örebro 1858, 12:o, 4 + 168 s. m. 1 pi. 

Små planscher till ledning vid Fiskodling af C . ...... m jl. Sthlm 
1859, 8:o, 19 s. m. XIV pi. 

Om fiskodling och fiske af Hultin. (Sthlms Läns Hush.-Sällsk:s 
Hand!. 1861, p. 182-191.) 

Om fiskodling och dess resultate1· af I-Jj. Widegren. (Landtbr. 
Akad:s Tidskrift 1864, p. 266-271; 1865, p. 28-41.) 

Kort anvisning att odla alla våra vanligaste insjö.fiskar. Efter 
norska fiskeriföreståndaren Rotting, m. fl.. författare, jemte egen 
erfarenhet. Af M. Fryklund. Örebro 1868, 12:o, 36 s. m. pi. 

Om sjöbruk i allmänhet och la.'Cafvel isynnerltet af A. W. ltfalm. 
Göteborg 1863, 8:o, p. 31, m. 2 pi. 

Kort anvisning att på egen hand bef1·ukta samt efoor en ny och en
kel method kläcka la.'Cartade fiskars 1·om. Af Carl Byström. 
Östersund 1863, 8:o, 31 s. • 

Om inplantering af lzafsla:c i insjöar af Hj. Widegren. (Landtbr. 
Akad. Tidskr. 1865, p. 90-93.) 

Hafvcts blanklax och don från hafvet uppgående laxöringen 
(men deremot ej den fullvuxna fisken) kunna inplantcras i störro 
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insjöar och utvecklas till fullvuxen fisk, uteslntando i sött vatten, 
utan att fä tillfälle att utvandra, till hafvet. 

Metod för odling af Ab01·re. (Landtbr. Akad. Tidskr. 1862, p . 269 
-270.) 

Enkel fislcodlingsmetod för odling aj Aborre. (Bergclins Tidskr. 
för Landtbr., årg. 7, 1861, p. 307-8.) 

Berättelse om vidtagna åtgiirde1· för befr·äinjcinde af jiskafvel inom 
Göteborgs och Bohuslän, år 185G, af A. W. Malm. (Göteb. 
och Bohusl. Husl.t. Sällsk. Handl., 1856, p. 9-19 111. 2 pl.) 

Om sillroms befmktning och kläckning jemte derför nöcliga 
redskap m. m. 

Om .fiskodlingen i Jemtland af C. Byst1·öm. (Landtbr. Alrnd:ns 
'l'idskr., 1862, 267-9; 1863, 231-2.) 

Piskodlingsanstalten och skolan vid Östanbäck vid Ångermanclfvcn 
af C. Byström. (Landtbr. Akad:ns 'l'idskr. 1866, 240-5.) 

Om fiskodlingen i åtskilliga främmande länder. Af C. Byström. 
(V. A. Öfr., 1863, p. 305-342. Landtbr. Akad:ns- Tidskr. 
1864, p. 51-67; 95-103.) 

Innehåller berättelse om en till Tyskland, Schweitz och Frank
rike företagen resa i ändamin att studera fiskodlingen i dessa 
länder. 

IX. Populära skrifter angående fiske och fisk
redskap. 

llandlingar för et utkast til Svenslw F'islcer·iernas Ilistoria. Af 
Israel Lanner. Stycket I. Förteckning på alb i Svenska skär
gårdar, Strömmar och Insjöar veterligen förnkommande Fisksorter 
med Anmärkningar. Sthlm 1784, 8:o, 64 s. 

Hö·r, oaktadt sin titel, snarare till denna afdelning. 
K.oi't besk1'ijning på de mäst b~fintliga fiskeslagen i Cattegat, Bohus

länska Skärg·ården, Insjöar och Östersjön; deras mLtnr, förhållande 
i anseende till årstiderne, botten de hälst söka, samt deras fån
gande; med härtill hörande ånmärkningar. Utgifven af J. E . 
L orich. Götheborg, 1790, 8:o, 55 s. 

Synes nog litet uppfylla vetenskapens fordringar, men saknar 
dock icke i andra afäeondon egendomliga anmärkning·ar. Ungefär 
60 arter · uppgifvas här, hvaribland äfvcn "skalfiskarnc" : Hummer, 
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Krabbtaska, Kräftor och Rftkor. Förf. iir tveksam, om han skall 
räkna Ostron till Fiskarne eller Sniicksliigtet r men huru som helst 
dermod förhåller sig, sft ätcs bon i vårt land som en fisk och 
upptages derför äfven här. Angående kräftan, säger förf., att 
hon har den natur, att om hon släppes i vatten, som oj passar 
eftor hennes smak, går hon heldro upp på land och dör clor; förf. 
har sett henne krypa upp åt skogen och sitta på qvistarno af 
buskar, tills hon dött, heldro än att blifva i vattnet. Räckor och 
Å.hlar påstås föda lofvando ungar. Sox artförändringar af Sillen 
(Stamsill, Bohuslänska sillen, Kulla. sill, Blekingska. sillen, Skarp
sill och Strömming). 

Svens/ca Fiske-/ än get*), eller kort underriitt-0lse om alla Svenska och 
de märkvärdigaste Utländska Fiskar, af en Mennisko-vän. Norrk. 
1791, 12:o, 73 s. 

Ilandbolc för Fiskare. Af J. B. Jlieissne1·. Stblm 1801, 12:o, 144 s. 
D en Svenske Fiskaren af S. T. S. Stblm 1826, 12:o, 149 s. m. 1 pi. 
Kort handledning för Fiskare, af en erfaren Fiskare. Sthlm 1831, 

8:o, 45 s. 
Handbok för .fiskm·e. Utgifven af C. R. Stockh. 1842; 12:o, 64 s. 
Den gamle fislca1·en. Kort afhandling om Insjöfisket i Sverigo. Stockh. 

1845, 12:o, 48 s. 
Praktisl.; afhandling om lämpligaste sättet att fiska Sill, Torsk 

L ånga, Mak1·ill, Hummer och Ostron. På K. :M:. nådigaste be
fallning · och gonom föranstaltande af doss Vetenskaps-Akademi, 
författad af C. U. Ekström. Stockb. 1845, 8:o, 165 s. m. 1 pi. 

Denna af Sveriges på sin tid mest vetenskapligt bild:.ido ichthy
olog utgifna skrift intager ett framstående rum i den i allmän
het ganska unclerhaltiga populära fi.skliteraturen. 

Den lilla fislca1·eboken af en amatör. Stockb. 1858, 12:o, 48 s. m. 
8 träsn. 

Svenska fiskeriboken jemte utdrag af fiskeristadgan samt af K. befall
n:hds resolutioner m. m. af C. R . Roselli Stockh. 1860 12:o 40 s. 

Läsni1ig fö1· Fislca1·e i Bohuslän af A. W. Malm Göteb. 1861, 8:(), 
56 s. 

Den upp1·iktige Fiska1·en. Stockh. 1867, 8:o, 81 s. m. 2 pl. 
Den pi-alct·islce iusjöfiska1·en. Stockh. 1869, 8:o, G8 s. 

·i ' l' itlarue p!l denna liksom de flesta följaude i allm. högst obetydliga ;mr,. 
skrifternn iirn förkortade. 



---
54 

Bespublica glacialis, hoc est de liyberna piscatione apud Svecos. 
Holmire 1681. 12:o p. 52 (A.ud. est Gustav. Rosenhane). (Enligt 

Torssell) . 
Det nya Vintermete med angelkrok och stand-krok, äfvensom huru 

mört till Angen eller Bete, hela vintren igenom, lätt kan fångas. 
Till Allmänhetens tjenst i Dalarne framgifven. Af l\L R. Fahlun 
1787 4:o 8 s. m. 2 pl. 

Anmärkningar öfver· Nicol. Seländers svar, hitru en sådqn lykta 
må kunna r·edas til, at ljuset kan deruti brinna om natte tid 
under· vatnet i en sjö och särdeles med skonet locka in fisken 
uti någon behändig fiske-bragd, af H. Th. Scheffer. (V. A. H. 
1750, s. 67-71.) 

Beskrifning af en machin3 förfä?-digande, för·medelst hvilken man 
igenom Eldsken, under vaten, å hvad djup, som åstundas, kan 
hafva hjelp vid ftslcefångaride om nattetid. Sthlm 1761, 4:o, 

7 s. m. 1 pl. 
Beskrifning på Fiske-katsor och doras nyttjande af Johan Brau,ner. 

(V. A. H. 1753, p. 272-278, Tab. VIII.) 
Besh-ifning att fånga svälj-F'isk med R~f och Krok. Uplagd af 

Anders Gr·ies. Sthlm 1757, 4:o, 16 s. m. 1 pl. 
Oför·gripeliga Tankar om Insjö-Fiskeri: i korthet uppsatte i anled

ning af ett nyligen påfunnet behändigt sätt att fånga Gäddor, 
hvarigonom de kunna minskas i de större och nästan utdödas i 
en del mindre sjöar. Sthlm 1759, 4:o, 8 s. 

Fördelaktigt Notfislce. Norrk. 1772. 8:o, 20 s. 
Beski-{fning pa ett nytt Piskredskap, uppfunnet och med nytta för

sökt af C. J. Ileublein. (V. A. H., 1774, p. 41-46. Tab. II, III.) 
Beskr·ifning att fånga Lax med ref och krok uti Hafs-sjön och 

Skärgårdarne uppgifvet af Ei·ic Br·ask. Gefle 1801, 12:o 8 s. m. 

1 pl. 
Flugfisker·iet eller konsten att fiska med artificiolla Flugor och agn. 

M R. D. Hutchinson. Öfv. Ups. 1844, 12:o, 42 s. m. 2 pl. 

Den skicklige metaren eller ny handbok för fiskare. I. Linköp. 1851, 
16:o, 8 + 102 s. m. 17 träsn. 

Beskrifning på Hertzmans patenterade Fiskr·eds'kap. Norrk. 1857, 

8:o, 8 s. 
Beskrifning om det nya melcanislca fislcbetet till slantning ocli 

mete af C. P. Hamber·g. Stblm 1866, 16:o, 15 p. 
Fiske med >>trawlnät1> af G. F. v. Yhlen. (Göth. och Boh. Läns 

Rush. S. Qvartalsskrift, okt. 1866, p. 24- 39 m. pl.) 
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Om Laxt1•appor. (Hj. W idegi·en. Landtbr. Ak. Tidskr. 1867 p. 142-
150 m. 4 trftsn.) 

Framställning om sltttot att vid sådana forssar, som laxen 
icke kan öfverstiga, bygga särskilda rännor för att på så sätt 
leda laxen uppfiir strömmen och bereda den tillfälle att stiga 
längre upp i elfvarne till passande lekplatser och båledes ofvanom 
sådane forssar åstadkomma ett nyttigt och lönando laxfiske. 

X. Uppsatser af blandadt innehåll. 

Fiskar fundne i Ostronskal, af Detlof Heyke. (V. A. H., 1744, 
p. 128-129.) 

.Materia medica in rcgno animali. Prres. Linne, Resp. J. Sidren. 
Ups. 1750, 4:o, p. 20 (4). 

7 Arter pisces nyttiga i _medicinen. 
Tal om läckerheter, både i sig sjelfva sådana och för sådana ansedda 

genom Folkslags bruk och inbillning, hållet för K. Vet. Akad. 
vid Prresidii nedläggande den 3 Maj 1780 af Bengt Bergius. 
2 delar. Sthlm 1785- 1787. 8:o. 

Delen II, s. 180-186, om lfLckerheter ' ur fiskarnas klass 
såmt vidlyftigare uti ett särskildt bihang (af S. Ödman) 282-
316, der de fiskar i systematisk ordning afhandlas, som från äldsta. 
tider varit brukade till menniskors föda. 

Anvisning att insamla ocli conservera Fiskar för ett zoologiskt mu
seum. Sthlm 1835, 8 :o, 1/ 8 ark (af B. Fr. Fries). 

Fö1·teckning på den fisk, de kräftartade djur och ostron, som undor 
"Joppot af ett belt år fr. o. m. April 1856 t. o. m. Mars 1857 
· införts till Götebo1·gs fisktorg. (Malm; Götb. och Boh. Läns 
Rush. Sällsk:s Hand!. 1857, s. 23-25.) 

Anvisning till en förbättrad beredning af Kabiljo och ]Gippfisk, 
grundad pil inhemtado tillförlitliga upplysningar om förhållandet 
på Island och i Norrige, af E. J . E. Uggla. Götheb. 1860, 
8 :o, 108. 

Några ord om Sill.fiske, samt om sillens eller strömmingens rätta 
beredning till handelsvara af H. Widegren. Sthlm 1871. 8:o 
p. 1- 11. 

Atlantic eller det 1·ationella sjöbruket, myth med sanningen mellan 
raderna af C- m. fi. Stblm 1861. 14 s. 8:o. 
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Innehåller vinkar "för det harmoniska framåtskridandets män". 
Är en satir öfver jordbrukets och fiskets iitällning i förhållande 
till hvarandra; visande i ajelfva verket i förtiickta ordalag, huru 
åkerbruket är gynnadt och fisket eller det rationella sjöbruket till•• 
bakasatt samt hum t. o. m. sjösjukan är en följd af förvänd 
uppfostran och straff, för det sjön så mycket försummas. 

Kort bcskrifning och anekdote1· om Fiska1·. Stblm 1860, 16:o, 32 
s., m. 29 trä.snitt. 

Kungl. Sk~, .. och 
Lantl:iruksokademien 

1998 -10- 0 5 
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Naturvetenskapernas studium inom vårt fädernesland har, 
.som alla veta, bcdrifvits med den framgång, att vi med be
rättigad stolthet kunna anse detsamma vara ett af de fält, 
hvarpå vi mest ingripit i vetandets utveckling. li'rån vårt 
land hafva i flere än en gren af naturvetenskaperna utgått 
lagstiftare, som bragt ordning och reda i den förut oordnade 
massan af iakttagelser. Men äf'ven vi hafva på dessa fält haft 
våra läroår att genomgå. En öfversigt af naturvetenskapernas hi
storia inom vårt land skall bekräfta detta. Äfven Zoologien har 
från en mängd mythiska, i folktron lefvande förestållningar 
om de varelser, som omgifva oss, endast småningom utvecklat 
sig till en verklig vetenskap. Men om denna utveckling, äf
ven i fråga om de djur, som närmast omgifva oss och äro för 
.oss lättast tillgängliga, gått så långsamt, att ännu åtskilliga irriga 
begrepp om dem äro rådande - vi påminna endast om de 
ännu ej utrotade åsigterna om f!ädermössens egenskap af fog
lar, svalans hibernation m. m., -- huru mycket mer måste ej 
detta hafva varit fallet med. de djur, som bebo de dunkla dju
pen? En öfversigt af den ichthyologiska literaturens historia 
i vårt land skall helt visst ådagalägga detta. 

Olaus Magnus Gothus, Domprost i Strengnäs och utnämnd 
erkebiskop i U psala, utgaf år 1555 i Rom ett lärdt verk, Hi
sto1·ia de Gentibus septenfrionalibus, hvari han skildrar Nordens 
folk, deras seder och bruk och äfven utförligt omtalar N or
dens då kända djur. Djurriket delas af honom i fyrfotade 
djur, foglar, .fiska1·, viduncle-rli,qa fislcar och insekter. Denna 
början till ett system, hvaraf vi äfven finna spår i indelnin
gen af de begge först nä.nrnda klasserna, förlorar han emel
lertid snart ur sigte. Ilvad fiskarne beträffat', omtalar han 
väl deras indc~lning efter olika betäcknin g och utseende; men 
.långt ifrån att i fråga om dem följa ett system, behandlar han 
ichthyologien snarare som en simpel fi skare. )iN ordens fiskar, 
sägel' han också sjelf, äro ock så mångfaldige, att det bör för
·nöja oss mycket mera att njuta dem såsom föda än att tvista 
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om deras nomcnclatur; hälst de tillika äro så välsmakancle, 
att d e böra få t illgift fur bristen på Grekis ka och Latinska 
namn.,,*) Till fiskarne räknas äfven sälen och sysselsätter s ig 
fört'. härvid mest med frågan, huruvida siilkötts iitande i fa
stan kan tillåtas, samt synes dertill benägen, emedan sillen, 
då han jag as fr:in stranden , allt.i<l Hyr till haf~, men ej till 
skogs, och således räknar sig ~jelf till fiskarne. 

T i!l de vidunderliga fiskarne hiinföras djur af allchancfa 
slag, såso111 hvular, T richccus, Monoecros, X ip hias, flygfislrnr, 
polyper, qwugie r, ma~ka~· rn. fl., s::imt E:!utligen iifvcn ormar
ne, bland hvillrn naturligtvis den iinnu clå och då spökumle, 
manf01·sedde haf:Sormcn af änclu till 21'0 fots längd och ;l<) fots 
tjocklek intager ett framstående rum. H\·alfi.skar omtalas af 
så ofantlig storlek, att sjöfarande kastat nnkm· och lanclstigit 
på dem s,i.som p:l öar samt upptiindt eltlnr, då djuret, som 
kiinn t sig brän<lt, dykt nell i tlj11pet, och t!c med nöcl im<l
kommit. Föröfrigt p ,1st,1a hvulurne visa stor ömhet för ,;in:t 
ungar; s:i. t. ex:. biira de tlem, nii r de iiro sjuka. Om Delphi
nernn beriitta~, att de fura simmande menn iskor i land, om 
nemligcn dessa rj ätit dclphinkiitt, ty i <len händelsen blifrn 
de t ill vedergiillning uppslubde. Ar t.,:l~ påt räffades vid 
Englands norra kust en ofantlig fisk, som hö!l sex: alnar mel
lan ögone;n m. m. d. Af sådana fabelnktiga och viclunderliga 
berii.ttelser öfvedlödar framstiillningen och här t ill inskränker 
sig ock <len höge prelatens insigt i zoologien . Men om vi 
ock 111:hte frånkiinna arbet<'t i vetenskapligt hiinseendc det 
värde, det fi.ir si n tid cg<le, hal' det dock för oss sin stora be
tyd else s:iso m lc mnande ett begrepp om den tidens zoolo
giska k u nskaper och s:isom varande det första, vi ega om nor
d ens djur. 

Efter O1:rns ~lagnus upp~t:ir en stor lucka i Sveriges na
turalhistoria , till dess tu· tG25 i U p~ala 11 tkon1 en d is putation ,,de 
speciebws animali.~, hominl', ejus111e i11 utero fonnationl', et zoopliy
l'is", hvarvid Phil. Adj. Pet1·cl'1ts var prroses och Olaus Jllm·lini 
r espondcns. H är förek ommer ett utkast t ill et t system. Dju
r en delas nemligen i fullkomli ga och ofullkoml iga, och <le 
förstnämnda i lau<lt- och sjödjur (terrestrcs - aqucoo), hvilka 

') Se l'"!Jl-ulls I.ni om l ljnrkännctlomc11s hislori:i f;ir LimH:s I id. hiillct l'id 
prn:~idii ucdliiggandc 11li 1'011gl. Vclc11skap~-A<"adc 111icu den 28 Maj 179G (~tockh, 
1797, 8:o, s. 4·2) , . 10. 
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eednarc characteriseras såsom »osjäliga djur, som lcfva i vatt
net och il.ro jislcarn (A rzueace = bcs tim, qme in ar1 t1i s rl egnnt et 
sunt pisccs) - och <lefinitioneu på fi sk är ))ett med blod för
sodt djur, af fuktig och kall beskaffenhet, med aflång kropp, 
fjällig h ud, lcfvan <l e i vattnet» ( Piscis = animal sang11incum, 
aquere ct frigidm su bstantire, corpore oblongo, ct1rc squamata, 
in aq11a degens). A f fiskarne lägga somliga rom, den de öfvcr
lcmna åt vattnet att utvecklas; an dra föd a lofvandc ungar, 
s:isom hvalar , clelp hiner och siilar. H onorna;; ro10 blir ej 
fruktsam, om den ej af hanarnes mjulkc befruas. Somliga 
fiskar lefva i vattnet; andra dels i vatten, dels på lund 
eller s . k. amphibicr ( = medim ve] mixt,"C natun"C, habent 
pul moncs respirante:i, dor miunt quoque ore vd fistula extra 
aquam exserta), hvilka ilro dels fyrfotade s{u-;om krokodilen, 
g rodan, uttern, dels krypande såsom ormen, dels flygande 
såsom gåsen. *) 

Fran den ti<l, då denna afhan<lling utgafs, förtlöto åter 
50 år, utan att under denuu någon afhandling utkom, som 
egentligen kan kallas imologisk, iin mindre berörde iehtliyo
logien; men omkring 1 C75 begynnet· ett nytt titlehvarf i zoolo
gi ens h istoria vid de svcn$ka 1rniversitetcn, då :-:oologiens oli
ka delar burja~le siirski!dt aflian<llas "") 

Så möter oss 1G71i en under prof. Cel;;ii prmdidium ot:h 
med en A111·i,iillius såsom re~pondcnt i U psala utgifven afhand
ling under titel ,>de natar(l pi.sc:ittm in [Jl'ltere el 1iisaltul'(i,, """). 

Afhancll ingen burjar, såsom vanlig t på den t iden, med en 
undersökning om härledningen af ordet pisci8. D en tidens 
J issertationel' burjades ncmligen meriindels och u pptogo:; t ill 
en god tlel med undersökninga r om ursprunget t ill det eller 
de ifnigan1rande dj urens namn och dern.s härledning från la
tinsk a, grekiska och hebreiska språken. Efter en dcrpå föl
jan<lc un tlersukning Otll de verkande orsakerna, som ii r o i 
främsta rummet G ud och i det andra naturen, indelas häL· 
djuren i flygande, sirnu1an<lc, gående och krypa nde - och den 
vidlyft iga definitionen på <l e sim mande eller fiskarne lyder, 
som följer : ,,Ji'isk är ett i vattnet s immande, a f na turens da
narc från s kapelsens början af va ttne t frambragt och sedan 

· ) Se l' aylrnlls I. ni, s. 13. 
··i ~c l'aykull , s. 17. 
•··) Se Paykull, s. t l . 
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genom den gudomliga välsignelsens kraft sig förökande, osjä
ligt djur, dels betäckt med hud, dels med fjäll och försedt 
med de för sig passande verktyg, till Guds ära och menniskans 
nytta.» Fiskarnc delas derpå i amphibier, som lefva både på 
land och i vatten, såsom grodor, sköldpaddor, sälar, bäfrar 
och krokodiler, angående hvilka han dock tvekar, om de skola 
verkligen räknas till fiskarne, och egentliga fislcar, som endast 
trifvas i vatten och dö, om de länge beröfvas det. De egentliga 
fiskarnc delas ytterligare i dem, som hafva blocl (sanguinei), hvil
ka efter sin olika vistelseort indelas i marini, fluviatiles, lacit
stres och palustres, och dem, som salcna blod ( ex8angues), utan i 
stället ha.fva en annan slemaktig vätska, såsom ostron och 
kräftor etc. Oaktadt alla de fel, som i denna uppställning 
förekomma, ser man dock spåren af ett system genomgå det 
hela. Äfven i andra hänseenden hyste förf. ganska riktiga 
åsigter; med afsecnde på fiskarnes respiration t. ex. visste han, 
att de genom sina gälar inand::ides vattenblandad luft, och så
som bevis derpå anförde han, att fiskarue i tillfrusna sjöar 
qväfvas af brist på luft. Generatio aiquivoca, som spelade 
en stor roll i den tidens zoologiska afhandlingar, förnekades 
alldeles. Såsom förklaring, huru fiskar kunna finnas i vat
tensamlingar, der såtlana förut ej funnits, anföres, att den be
fröadc rommen kunnat af foglar ditföras eller att romkornen 
af solens kraft lyftats upp i höjden och åter nedfallit eller 
ock i skyarna utkläckts och nedregnat i form af småfiskar, 
liksom grodor och maskar stundom nedregna. 

Det var dock först i början af 1700-talet, som djurkän
nedomen vid Upsala Universitet började antaga ett helt annat 
skick under ledning af med. prof. L. Boberg *) . I stället 
för de förut vanliga, långa undcrsökningarne om namnens 
härledning, de verkande orsakerna samt de från alla håll 
samlade, mer eller mindre fabelaktiga berättelserna, på hvil
ka man utan närmare undersökning med god smak trodde, 
finner man nu egna rön och undersökningar, jemte goda be
skrifniugar öfver djurens egenskaper, lefnadssätt och anatomi. 
Bland de under Ro bergs prresidium utgifna zoologiska afhand
lingar finna vi äfven tvänne hithörande. Den ena, de pisci
bus 1727, innehåller beskrifning på 9 arter fiskar; piscis defi
nieras här såsom ett »animal aquatile, pedibus car·ens, squamis 

') Se Paykull, s. 39. 
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vel cute nuda contectmn, pinnis natans, in aquis pe1·petuo degens 
nec sponte itnquam in siccum e.viens,,. Till laxens definition 
i den 1730 utgifna afhandlingen ))cle Salmonmn natura et pisca
tione)) åtgå ej mindre än 35 ord, men denna afhandling inne
håller föröfrigt en god anatomi öfver laxen. 

Vi se således, att inom vårt fädernesland :fiskarne, lik
som de öfriga djurklasserna, hittills voro afhandlade snart sagdt 
utan allt system. Men vi nalkas nu den tid, då naturalhisto
riens lysande tidehvarf började. Det var Sverige förbehållet 
att fostra de män, som skulle bringa ordning och klarhet i 
det mörker, hvaruti ännu alla grenar af naturvetenskaperna 
befunno sig, och ej minst kännedomen om fiskarne. 

Det var först genom vår ryktbare landsman Ai·teclis out
tröttliga forskningar i denna del af djurriket, som en syste
matisk ordning egentligen uppkom. Enligt hans uppställning 
tillhöra dock hvalarne fiskarnes klass, och denna fördelas ef
ter stjertens rigtning samt gälarnes och fenornas beskaffenhet. 
I-Iäraf uppkomma 5 hufvudordningar: Malacopter-ygii, Acan
tlwpter-ygii, Br-anchiostegi, Choncl1·opte1·ygii och Plagim·i. Denna 
Artedis systematiska uppställning bragte Ichthyologien i ett 
skick, som denna vetenskap förut ej egt; och om också åt
skilliga ofullkomligheter dcri funnos, som genom sednare ti
ders noggranna undersökningar blifvit upptäckta och rättade, 
göt· honom dock ingen <len äran stridig att hafva varit sist
ledne sekels störste Icththyolog och att i denna vetenskap 
vida öfverträffat alla sina föregångare. Linne, som sjelf 
erkände honom såsom sin mästare i Ichthyologicn, redigerade 
och utgaf efter hans förtidiga död*) hans verk, som ännu 
i våra dagar har för lchthyologen ett särdeles stort värde. 

Linne följde väl i början Artedis indelning af fiskarne, 
men, ständigt sysselsatt med förbiittrandet af sitt system, rät
tade han denna i så måtto, att han gaf hvalame deras råtta 
plats i systemet bland däggdjuren. Vid indelningen affiskar
ne fästade han särdeles uppmärksamhet vid bukfenornas n~ir
eller frånvaro samt derns läge i förhållande till bröstfenorna 
och uppställde på dessa grunder ordningarne: Apocles, Jugu.la
ns, Th01,acici och Abdornircales. Deremot frånskiljde han från 
de egentliga fiskarnes klass de s. k. halffiskarne och hänförde 
clem till Amphibierna under ordningsnamnet 1\Tantes (ungefär 
-')Ai·teil( druukuade i A mster(lam 1735 vid 30 års ulder. 
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motsvarande Arteil is ordningar Branchiostegi och Chondl'op
_terygii). Denna plats har likväl sedermera af flera skii l blif
:vit an,;ed<l oriktig, hvarfiir de återfått sin gamla plats bland 
fiskarne. 

Viigcn var nu banad och, fulle af sin mästares ifver, ut
g ingo nu hans lårjungar och närmaste efterföljare s,isom na
turens granskare till alla delar af jorden. Bland dessa be
h öfva nu endast nåmnas en K alm, J-lasselqvist, Osbeck, L~fling, 
Porskål, Euphr·asen och Tlmnber·g, som dels i sina reseskildrin
g ar, dels i strödda uppsatser låtit oss göra bekantskap med 
en mängd förut okända, så.vill utländska som inhemska fisk
arter. 

Hvad beträffar Ichthyologiens bearbetning i Sverige un
der det H):dc århundradet, hafva vi af professoren i Lund 
A. J. .Retzii ha1~d fl ere anatomiska beskrifningar, likasom han 
-0ck allrnförst gjort flere fiskarter bekanta såsom tillhörande 
Sverige. H ans vigtigaste arbete år dock hans Fauna Svecica, 
,som utkom år 1800, den första fullständiga efter Linne. 
Dennes indelning af fiskarne är här bibehållen; amphibia 
nantia dercmot äro här åter förenade med fiskarne under 
ordningarne Chondrodei och Enchelares. Vidare ege vi af 
Prof. Quensel en god afhandling öfver de svenska flunder
arterna, den första naturliga uppställning af detta slägte. 
Af alla de i bö1jan af 1800:rnlet inom fäderneslandet utkomna 
ichthy ologiska afhandlingar intager dock Assessor flollbergs i 
Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhiillets i Göteborg 
handlingar införda beskrif'ning öfver Bohusläns fiskar det mest 
fram~tående rummet. Detta fur sin tid fiirträffliga, om nog
granna forskningar och grundlig sakkännedom vittnande ar
bete tarfvar dock, naturligtvis, för att blifva rätt andvändbart 
i närvarande tid, då i Ichthyologien gjort:; så många framsteg, 
åtskilliga anmiirlrningar och rättelser. 

Härefte r vidtog en för lchthyologiens studium inom Sve-
1·ig!l särdeles lycklig tid, då vi bland denna vetenskaps för
nämste målsmän möta endast stora namn. Så utgaf år 1832 
Prof. Sv. Nilsson sin Synopsis och Prodromus I chtliyologice 
Scandinaviece, efter Retzii fauna det första samlade arbete öf
ver Skundinaviens fiskar. Detta verk, som är att betrakta så
som en f&rbcrcddse till hans fauna öfver fiskarne, innehåller, 
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otom sjelfva uppställningen och karaktere!'na för sliigtenn, 
.diagnoser öfver ,dia i Skanuinavien då kä.nJa fiskarter jernte 
en kort synonymi. och angifvande af h va1-je arts hemvist. Vi
dare hafva doktor 1V. 0. Sdiage1·ström genom sina forskningar 
öfver Skånes fiskfouna, prosten C. U . .Ekström genom sin ut
märkta beskrifning öfver 1\'forkö fiskar, prof. B. F. P.ries ge
uom sina många ichthyologiska iakttageber och ypperliga 
monografier öfver flere slägten och arter, prof. C. J. Suiulernll, 
Adj. v. Diiben m. fl. lemnat särdeles vigtiga bidrag till kän
nedomen om Slrnmlinaviens fiskfauna. Rörande fiskarnes ana
t omi cga vi äfven flere afhanlllinga1·, särdeles af prof. Ancl. 
Retziw;. Slutligen hafra vi från denna tid W. v. Wi·igh.ts ut
märkta planschverk, Skandinaviens fiskar, ett arbete, som ge
nom figurernas förträffliga utförande och naturtrnhet täflar 
me<l <le allra bäata dylika i utlandet. Det lir blott att be
klaga, att det samma ej omfattar alla Skandinaviska arter. 
År 1s:,5 utkom än<ltligen prof. Nihsons liinge väntade fauna 
«fver .fiskarite, <let första försök på vårt språk att i systema
tisk ordning framställa alla Skandinaviska fiskarter, frukten af 
mångårig grundlig forskning, nu riktad med <len sednare ti
-<:1ens nya rön och upptäckter. 

Äfven i våra dagar äro vi ej i saknad af män, som i den
na, så väl som andra delar af naturalhistorien visat sitt nit och 
sitt outtröttliga bemödande för vetenskapens fö1irnfran. Fram
för andra böra dervid nämnas Prof. vV. Liljebm·g, som, fö1·
utom andra hithörande uppsatser, i sina ,,bidrag till norra Ryss
lands och Noriges fauna" lemnat flera ichthyologiska rne<l<le
landen af stort intresse; Intendenten A. W. J{alm, som ril,tat 
vå1· fiskfauna med en mängd nya arter; samt Intendenten D:r 
H_j. }ViJegren, so m dels genom sina värdefulla afhandlingar 
mn Svei'iges Salmonider bidragit till att underlätta kännedo
men om denna svåra familj, dels genom sina på offentligt 
·uppdrag företagna undersökningar lemnat go<la upplysningar 
-0m faunan i flere af våra vattendrag. 

Till slut torde vi äfven böra nämna den gamle björnjäga
ren .T,loyd, som med stor ifver vinnlagt sig om studiet af 
Skandinaviens fauna samt till denna, och ej minst fiskfaunan, 
lemnat rikliga och särdeles värdefulla bidrag. 

Hvad antalet af inom Skandinavien förekommande fiskar 



X 

beträffar, beskrifver Linne i sitt arbete Animalia regni Svecire
(i Acta Litt. Sv. 1736) Sveriges då kända fiskar un<ler 25 
slågten med 66 arter; i Fauna Svecica är antalet 0kadt tiU 
29 sl. m. 75 arter. Retzii Fauna upptager 36 sl. m. 127 ar
ter. Nilsson beskrifver i sin Prodromus 1G5 skandinaviska 
arter fördelade på 57 slägten; i sin fauna deremot har hall) 
187 arter och 93 si. - Artedi beskref i sina Genera piscium alla: 
då kiinda fiskar under 52 si. med 242 arter och Linne upptagei· 
i 12:te Ed. af Syst. :N"at. 376 arter, fördelade på 61 s1. (häri 
äfven inberäknade Amphibia nantis.). Af alla i hela verlclen· 
för närvarande kända fiskarter, uppgående till ett antal af Of-
ver 6000, iiro från Skandinavien omkring 200 arter bekanta. 

Efter denna kortfattade öfversigt af den egentligen na- · 
turalhistoriska och vetenskapliga delen af vår ichthyologiskai 
literatur, torde det vara i sin ordning att äfven något vid
röra den ekonomiska sidan af saken. Fiske och jagt lemmt 
vigtiga upplysningar till kännedomen om djurens förhållanden 
i allmänhet. Svårligen kan man ock nu för t iden tänka sig
en verklig naturforskare helt och hållet utan kännedom om na
turvetenskapernas praktiska tillämpning, lika litet som en dug
lig praktiskt bildad person fullkomligt utan tt;oretisk kännedom 
af naturalhistorien. På samma sätt sammanhänga ich thyolog icn& 
vetenskapliga harbetning och fiskerierna med hvarandra. Med 
aDleclning <lerat' bifoga vi nedanstående korta uppsats Ofver de 
Svenska Fiskeriernas His toria, helst vi dermecl äfven
komma i t illfälle att litet utförligare yttra oss öfver ett 
af de märkligaste alster, som vårt lands ichthyologiskt-eko
nomiska li teratur har att uppvisa. 

Naturligtvis är fiskets historia i allmänhet lika garn mal 
som menniskosliigtets. Således kunna vi ock med temlig sä
kerhet antaga, att elen del deraf, som rör Sverige, bötjar vid 
elen tid, då vårt land först blef befolkadt. Ehurn naturligt
vis för våra förfäder före vår egentliga historias bö1jan fisket 
tydligen var mer än en binäring, alldenstund antagligen j agt 
och fiske för dem voro hufvudnåringar (i våra antiquariska; 
museer finna vi ock en mängd redskap, som tydligen varit 
begagnade till fiske), känna vi dock ingenting med säkerhet 
derom, förriin Historien alltifrån Kristendomens införande 
spricl t sitt ljus och sin klarh et 0fver dessa förhållanden. Så. 
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-veta vi, att omkring år 900 ett ymnigt fiske florerade vid 
Skanör, med anledning hvaraf en marknad dcr årligen hölls, 
hvilken blomstrade under hela medeltiden och till hvilken 
folk samlades från både nord- och i.istersjökusterna, isynner
het från Hansestäderna. I 11:te seklet började de praktiske 
Holländarne att i stort bedrifva fiske utanför Skånes kuster, 
der i slutet af 1100-talet, efter hvad Saxo säger, sillen stod 
så tjockt i Öresund, att man kunde ösa upp den med hän
derna; med anledning hvaraf konungen i Danmark nu ock 
utgaf en lag för sillfiske derstädes. Snart började Hansestä
derna, följande deras exempel, bilda kompanier för bcdrifvan
de af fiske, äfven på al:lägsnare orter. Det var förmodligen 
detta, som gaf Norske konungen Håkon Håkonsson i rn:de 
seklet anledning att bebygga Bohuslänska skärgården - der 
dock, enligt sagorna, sillfisket redan förut ej var obekant -- hva
dan skärgårdsfisket och den. v. fisklägena derstädcs förmodligen 
hafva honom att tacka för sin uppkomst, hvilkct snart blef 
af så mycket större vigt, som ungefär 100 år dercftcr den vig
tiga upptäckten äfven här blef bekant att, till fiskeriproduk
ters konservering, ~alta dem, då man hittills ej känt något 
annat medel dertill än torkning. På de skånska kusterna 
fortforo, med få undantag, om ej alla, dock flera Hansestäder 
att ega rättighet att bedrifva fiske, hvarpå isynnerhct Ly
beckarne skördade oerhörd vinst, ända långt in på 1500-talet. 

livad de bohuslänska fiskerierna angår, hör man <lem, ef
ter konung Håkons tid, föga omtalas under medeltiden. Men 
i förra hälften af 1500-talet var sillen clerstädes borta, tills den 
återkom år 1556. Då lärer hafva inträffat det rikaste sill
fiske, som någonsin der existerat, ty ensamt från l\ifarstrand 
lära årligen utskeppats omkr. 600000 tunnor sill. Detta lyckliga 
förhållande fortfor dock ej längre än till år 1587, då sillen 
bortgick, skrämd, som det säges, af en underlig sill. I början 
af 1600- talet började Svenskarna uttränga Ilanscstäderna från 
deras fiskande ~id våra kuster, till följd deraf att regenterna 
började omhulda fiskerinäringen. Så fick Göteborg 1651 vissa 
års tullfrihet för sillfångst; 1656 fingo ock Svenslrnrne rättig
het att fiska på Engelska och Skottska kusterna med 1000 
fartyg och år 1666 utgafs det första reglemente för sillfiskets 
bedrifvande. Också hade sillen nu år 1660 återkommit till 
Bohuslän, der den stannade till 1675, under hvilkcn tid länets 
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innev:inarc ensamt bc<lrefvo :fisket och dcrpå samlade stor fur
mögenhet. U pphjclpandet af sill- och storfi sket var emeller
tid fortfarande föremål fur re.geringarncs ifriga omtanke, hvil
ket tyd! igen kan se" af de många privilegier och undantags
furmåncr,0 som beviljades dem, som sysselsatte sig med dessa. 
yrken. Ar 1724 utkom den första allmänna förordning om 
fi skerierna i r iket. - Sillen, som nu varit bor ta sedan 1675, 
återkom 174G _till Bohuslänska k11sten och qvarstanna<lc, ehu
ru de senare åren mindre talrik, ända till 1808. Detta var 
Bohusläns lysande period . Också beräknar Holm berg"') den 
hugsta å rliga sillfångs ten uppgå till ungef. 3 mil!. tunnor. Då 
all denna sill svårligen kunde saltas, burjade man eftcrsinna, 
om man ej af fångsten skulle med mindre besvär kunna göra 
sig mera vinst ii.n af dess insaltning, och fann snart det låmp
Jigaste sättet bestå i att anviinc.la sillen till trankokning, hvil
ken för fisket fördcrfl iga handtering småningom vann insteg 
och slutl igen bcdrefs till ett sådant omfång, att man omkring 
1787 tillverkade omkring 120,000 fat tran. Under denna tid, 
neml. l 7G6, utkom den fiskeristadga, som, ehuru med åtskilliga 
snart nudiga befunna iindl'ingar och förklaringar, gäll t ända 
till våra dagar. Men redan 177'1, måste ett särskildt reglemente 
för nordsjöfisket och salterierna i B ohuslän utgifvas; detta ha
de dock felet att ej upphäfva ett par förut utgifoa kungörel
ser , bland annat den, som tillät anläggning af trankokerier, 
hvilka voro af natur att grundlägga och påskynda sillfiskets 
fullkomliga slut. År 1780 ansåg man sig ändtligen hafva 
upptä ckt skadligheten för sillfisket af det trangrums, d. v. s. 
det råk och sillgrums, som ej kunde användas vid t rankoknin
gen, utan kåstatles i sjön. Väl utsattes vite för dess u tkastan
de, mon då tlotta ej bjelpte, utkom 1783 en kongl. befall
ning om trankokeriernas inskränkning och i vissa fall bort
fiyttning. Som likväl denna befallning var alltför mycket stri
dande mot det egna intresset, utverkades dess återkallande sam
ma år, med vilkor att egarne af trankokerierna skulle bevisa, att 
t rangrumset ej var skadligt för sillfisket. Detta bevis före
ligger i den s. k. T1·angrnms-Akten, ett högst rnli rkvärdigt do
kument, som de i saken intresserade cgarne af trankokerier 
läto trycka till allmänhetens upplysning, som de sade. Huf
vudsaken i detta dokument är en inlaga af en mängd dylika 

") Boliusliins hi•t. l: 281. 



XIII 

,egare, hvaribland vi träffa namn, sådana som Ahlströmer, 
Arfvi<lsson, Smith, Zachrisson, Bagge, I-Iurnmcl, hvari upp
riiknas en mängd fördelar för landet af denna >>oskyldiga nä
ring.,, Långt ifrån att trangrumset vore skadligt för tlillfisket, 
påstodo de, att, efter Lrankokericrnas anläggande, dubbelt så 
mycket si ll fångats i Bohuslän som förr, att ej et.t enda bevis 
förefunnes på <less skadlighet; att grnmsct blir i hafvet, som 
»en droppe mjölk i Göta elf;,> att rl ct ej vore bevisadt, att 
hamnar och farleder uppgrundades af grnmsct, alldenstund 
ingen ordentlig pliktning hade egt rnm sedan JG91. Till slut 
liito de ock tydligen förstå, att sto1·men mot trnnkokeriegarne 
möjligen vore en följd af afundsj uka hos utliindske medtäflare, 
som koka,le hvalfisktran, alldenstund tran, kokad af si ll , hade 
flere företräden framför den förra, s,isom att <len vore mat
nyttig, kunde användas till ljus, hvillrn vore lika bra, som hvita 
vaxljus, och dessutom mycket billigare. - Arbetet ii.r åt
följdt af en massa bilagor, som ot.:ktiå äro ganska märkliga. 
Så ba<le trankokericgarue på inrådan af Cansli-Rådct Ahlströ
mer, på egen bekostnad, ntsii.ndt en kommission, bestående af 
2 sjömän, kapten Hutliensparre och Löjtna11t K ierrman
schöl<l, och en naturforskare, Med. Kandidat Dahl, som i skär
gården skulle undersöka förhållandet. Af <leras långa berättel
se, som är åtföljd af flera knrtor, anses som hufvudsak vara 
)>Upplyst, bevist och afgjordt>>, bland annat, att sill eller annan 
fisk ej skyr groms i öppna sjön, men viil det grums, som in
stängdt inom fördämningar ruttnar; att de djur, hvaraf si llen 
lcfver, uppehålla sig hufvudsaldigcn i och bred vitl gru mset; 
att, alltifrån det att g rumset ej fick utsläppas, roffiskarne 
(torsk m. m.) blifvit mindre allmänna (uf brist på föda) och 
sålcde::; ej kunnat fångas lika talrikt som förr; att (enligt upp
tagna bottenprof) hafsbottnens yta har föga lukt (iifven om 
<ler funnit.; trangrums), men att ju längre ned under botten
ytan profvcrna tagits, desto värre blir deras stank, ehuru 
bottnen varit alldeles fri från afskriide; att trangrnms, som ut
flutit, ej kunnat åtcrfinuas, ej ens i de derför mest bcryktatle 
hamnar, utan blifvit uppätet och förskingradt; att fyllningen 
i hamnar och farleder ej bestått af sillafäkräde ; att ankar
grund, ofver hvil kas upplösning genom trangrums klagats, 
befunnits långt fastare, än h vad till ankarfaste erfordrats; att 
ju längre ut i skärgården trankokerierna äro lagda, desto bätt-
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re vore sådant för fisket och trankokningen, desto mindre 
skadligt vore trangrumset; att orsaken till sillens senare an
komst vissa år, hvar igenom den blefve odugligare till saltning 
och rukning, vore att söka i brist på jagande hvalar, sälar 
och roffiskar, ej i trangrumset m. m. - till följd hvaraf utan 
svårighet drages den slutsatsen, att allt t1·ang1•ums bör ut-
8läppas i ha/vet. - Huru samvetsgranna de tre kommiterade 
varit i sina uppgifter angående hamnarnes beskaffenhet, an
gåcmde lodningarnes resultat, angående bottenprofven etc., kan 
naturligtvis ej nu med säkerhet afgöras, men att trankokeri
cgarncs slutsatser dels ej alltid väl öfverensstämma med kom
miteradcs resultater, dels ofta äro bygda på uppgifter af 
den okunniga och för trankokningen vanligen intresserade 
skärgårdsbefolk:ningen, synes tydligt. .Af de upphemtacle 
bottenprofven :;,ii,ndes åtskilliga prof till Chcmie Adjunk
ten, sedan Professorn J . .Afaelius i Upsala, hvilkens utlå
tande åfven utföll helt och hållet i enlighet med trankokeri
egarnes åsigt. Likväl saknades ej ruster inom Bohuslän, som 
allvarl_igt och skarpt höjde sig mot trankokeriegames försvar 
för deras näring. Såvål Uddevalla stad, som magistraten i 
l\farstrand m. fl. inkommo med påminnelser mot trankokeri
cgarnes resonement och de attester af skärgår<lsbcfollrningen, 
hvarpå dessa stöclt sina påståenden, och bevisade det sväf
vande och motsägande i dem. An<lra vittnen fram bragtes af 
dem, hvilkas intyg angående trangrumscts skadlighet lju<lo helt 
annorlunda, än deras, af hvilka trankokeriegarne begagnat sig. 
Som vanligt, säger Ilolmberg, segrade dock i denna strid det 
egna intresset (af ett enda trankokeri uppgick för ett år be
hållningen till 100,000 Rdr). nTrankokcricrna fingo väl stå 
qvar, dock ålades dem att hafva tiita grnmsdammar; men i 
bottnen på dessa anbragtes hål med luckor, som uppdrogos, 
då dammen blef full, och grnmset drefs ut åt hafvet, lika viJJ 
som förut.>) Som Yi sagt, upphörde detta fiske fullkomligt å1· 
1808. Då sillen nu ej vidare gick inåt lan<l, vidtog man åt
gärder för att fånga den ute på djupet. S tänderna anslogo 
medel för detta ändamål, men försöket misslyckades alldeles 
och blcf öfvergifvet. En vetenskaplig un<lersukning anbefall
des dercftcr och till dess förrättande utsågs vår frejdade 
naturforskare, Professor Nilsson. De berättelser, som den
ne dels 1826, dels 1828 och 1832 inlemnade ufrer sina under-



XV 

sökningar, utgingo från vetenskapliga grunder angående sil
lens natur och yttre sinnen och bekräftade fullkomligt riktig
heten af de åsigter, som tillskrefvo isynnerhet trankokerierna 
orsaken till sillfiskets förstörande. Tillika ger han dock för
hoppning om möjligheten af att ännu en gång få ett förmån
ligt sillfiske i Bohuslän, ifall den oförståndiga hushållningen att 
medelst användande af finmaskade vadar bortfiska den <ler ym
nigt förekommande småsillen, hvilken ej är annat än ungar 
af den större, upphörde. De åsigter, som uttalades i dessa 
berättelser, blefvo än ytterligare bekräftade af flera andra af 
våra största vetenskapsmän, såsom Sundevall, Loven och vY right. 
Genom allt detta blef småningom opinionen så bearbetad, att 
en på mer vetenskapliga grunder utarbetad fiskeristadga, gäl
lande för alla våra fiskerier, kunde år 1852 utfärdas. Om den
samma, i anseende till medgifven öfvergångstid, ännu ej kom
mit att öfverallt visa välgörande inflytande, kan man dock hop
pas, att dess goda verkningar framdeles skola visa sig förme
delst bestämda fredlysningstider, lämpligare fiskredskap m. m. 
I många andra afseenden har ock på senare tider visat sig 
bemödandet att alltmer tillgodogöra de rikedomar, våra haf och 
vattendrag ega. Storfisket, hvars produkter hittills gifvit si
na idkare föga behållning, har genom införda bättre berecl
ningsmetoder redan böijat gå en ljusare framtid till mötes, 
och äfven hvad insjöfisket angår, i hvilket man hittills tyckes 
hafva hyllat elen gamla regeln att taga allt, hvad man kunnat, 
år det att hoppas, att detsamma småningom genom förståndi
gare bedrifvande skall lemna sina idkare en både säkrare och ri
kare vinst. Tillsättandet af vetenskapligt bildade fiskeritjcn
stemän, införandet af fiskodling m. m. äro åtgärder af <len 
allrasista tiden, hvilka säkert ej skola förfela att åt Sveriges 
fiskerier återgifva <len stora vigt och betydelse, som de for
dom egt, men genom oklok behandling i det närmaste förlorat. 

Slutligen torde det tillåtas att med några ord vidröra pla
nen för denna afhandling. Det nit och intresse, hvarmed 
naturvetenskapernas studium efter Linnes tid omfattats, har 
skapat en literatur, som i rikhaltighet och omfång ej torde 
stå efter någon annan vetenskaps. Att på ett ställe i syste-



matisk ordning sammanföra större eller mindre delar af ett' 
lands zoologiska literatur torde derförc lrnnna blifva af in
tresse, ej minst för vetenskapsmannen, då man derigenorn blir 
satt i tillfälle att följa vetenskapens utveckling och få en uf
verblick iifvcr dess ståndpunkt vid olika perioder. I utlandet 
har man ock burjat utgifva föl'teckningar öfvcr spridda delar 
af den zoologiska literaturcn i alla länder; helt nyligen har 
t. ex., enligt uppgift, det Nederländska Fiskeri-Kollegiet ut
gifvit ett arbete i.ifvcr hela verldens ichthyologislrn literatur; 
tyvärr, lär detrnmroa dock ej vara fullstitn<ligt, hvad Sverige 
betriiffar. I vårt land cga vi veterligen inga andra försök i 
denna vilg än dels en i Upsala år 1860 af Phil. Dr. J. 0 . v. 
Friescu utgifvcn akademisk afhandling med titel ,,Öfversigt 
af Sveriges ornithologiska litteratur)), <lels en ganska om
fattande och rikhaltig förteckning tifvcr alla arbeten inom 
naturvetenslntpernas alla områ,dcn intill nngcfäl' år 18l0, hvilkct 
al'bete dock, ty värr, endast finnes i manuskript (det förvaras 
nu i Kongl. Biblioteket i St0ckholtn), omfatta nde således Sveri
ges hcJa literatur i zoologi. :Ifi.irfattarcn dcrtill var en Gustaf 
Torsscll, studenr, boktryckare och tidningsredakti.ir i U psala 
1843-45, t 18,19. De ur detta manuskript hcmtadc uppgiftct· 
äro siirskildt angifna. 

De käJlor, som fi.iröfrigt företriidesvis anlitats, lrnf'va va
rit : 
Acta Literaria Svecim. Ups. 4:o! Vol. I (1720-1724), Vol. 

II (172 /i-1729). 
Acta Literaria et Scientiarurn Svecim. 4:o. Vol. IV (1735-1739) 

Ops. 1742. 
Acta Socictat.is Regim Scientiarnm U psaliensis. 01:o. Vol. V 

(1740- 1760). Stockh. 1744-51. 
Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar samt öf

versigt af samma Akademies Förhandlingar (från äldsta 
till närvarande tid). 

Årsberättel,er om Vetenskapernas framsteg, afgifne af Kongl. 
Vetenskaps-Akademiens Embetsmän 1821-1850. (Ichthy
ologi8ka afdclningarne.) 

Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhälles Hand
lingar. 

Förhandlingar vid Skandinaviska Naturforskarues och Läkar
nes 10 möten. 
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Kongl. Landtbruks-Akademicns Handlingar och Tidskrift. 
Ilu.;hållnings-Sällskapernas i de olika lånen Handlingar, Qvar

talsskrifter m. m. *) (synncrligast Stockholms samt Göte
borgs och Boltus Lnns). 

Upsala och Lunds Univcrsitctcrs Årsokrifter. 
Catalogus Di8putationum, utgifven af Li<lcn och Marklin 111. m. 

Den förteckning, som här nedan följer, kan på intet 
siltt gura anspråk på. fullständighet. Tviirtom måste det villigt 
medgifvas, att kanske ej så få hi thörande saker undgått min 
uppmärksamhet, oakta<lt det välvilliga biträde jag för mitt iin
<lamål haft att påräkna från Bibliotekernas tjcnilterniln, tlcls i 
Upsala, dels i Stockholm, iifvensom att några smiirrc n1ed a fsig t 
uteslutits**). Det oaktadt torde dctrn lilla arbete, i all sin 
ofullständighet, ändock kunna gifva ett beg repp om rikhaltig 
heten af vår iehthyologiska litcratur, lnilken isanni11g iir långt 
sturre, än de flesta torde hafva förestält s ig. I alla hii.ndeber 
torde det åtminstone kunna få anses som ett litet. fö rarbete, 
undangjordt fur elens räkning, som framdeles en g,i ng nnder 
gynnsammarc förhålland en företager detta samma ämne till 
ny bearbetning. 

För att bringa reda i förteckningen och underlätta ufvcr
sigten <lcraf, något, s0111 den viilvillige granskaren utan tvif
vel lätteligen skall me<lgifva hafva i många fall va1·it furse<lt 
med ej obetydliga svårigheter och mången~tädes kan gifva 
anledning till mycket olika åsigter, har följande indelning an
tagits. 

I. System er; 
II. Faunor: 

a) h ela Sveriges, 
b) enskilda Sveni!ka landskapers och orters, 
c) N orgcs och de arktiska trakternas, 
d) öfriga länders; 

III. P lanchYerk. 
IV. L äroböcker. 
V. M:onograficr. 
VI. Anatomi, Fysiologi, B iologi. 

·) ~ågo11 fullstiindig samling af dessa har in1<c11sfiidcs vnriL att lill~U - ej 
ens i Ko11gl. Biul. i Sthl111, allrnrniust i La11dthrnk,-.lkadc111icus Bihl. 

.. ) Framför allt gäller detta 1'' iskcrilogstilluingc11 (källorna dcrfiir iiro Stjcrn
mans och .ModCc~ satnt seunrc förfatLn iugssnmlingar), en rniingd mindre notiser i 
iopografi~ka .-c1·k 111. 111. 



XVIII 

VII. Fiskets Historia och Fiskerierna. 
VIII. Fiskodling. 
IX. Populära skrifter ang. Fiske och Fiskredskap. 
X. Uppsatser af blandadt innehåll. 
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