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VARANDE PRESES,

Herr OLOF DALIN.
KöNGL, BiBLIOTHEC AfcltfS.

VETENSKAPERNAS
HISTORIA.

Om

Geographien.

INnan någon vidftråckt fjofart idkades, har
vål all Geogfaphiflc kunfjkap bcftådt uti den
fom en husbonde kunnat forftraffa fig om fina

rågångar och en regent om fina grånfor. Hvart

A och
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bch et folkflag har då foreftålt fig fit land, om ej

fom det endafte, åtminftone fom ftorre delen af

Våriden, åfven fom de obevandrade, fafteljeft fliigo

Chinefer, hafva uti fin Geographie gifvit grannar*,

ne alleoaft fmä flackar omkring det GhinefiflcaRi-

iket, det de for ofrigit låto intaga hela Chartan»

Men fedan fjofarten blef påfunnen , och dri*

ftigheten, underftodd af kunftapen om Polftjer-

nans orörlighet, hade efter denna compaflen fort

Phenicierna och etter deras exempel, Grekerna
til de aflågnaftje medelhafvets ftrander, har man
igenom dagstefors jämnforande och loppens ftåU

lande i anfeende til denna ftjerna^ omfider inhäm-
tat ländernas belägenhet, och faledes fådt nägot

fannare begrep om vårldfens vidd*

Denna Geographiflca kunfkap har likval måfi:

beftådt uti de fiofarandes begrep, for ån 'Anaximafl-

der (a) uppå deras beråttelfer fkall forft hafva tek*

nat fadana lånders belägenhet uppå Chartor, och
foreftålt hela jorden med defs poler och asquator

uppå en glob. Och at finna huru flor ftupning

fölens ban (b) kunde hafva deremot, obferverade

han dagjåmningarne och Solftånden en gnomon,
fom var upreft uti Lacedemon, pa det han der*

efter måtte kunna indela jordgloben uti fina fem
zoner eller climater, uti hvilka man gemenligen
fkilj er ländernas belägenhet, altfom de blifva mer
eller mindre uplyfte oéh värmde af fölen, och i

följe deraf kqfnma atutftå itarkare köld eller hetta.

Et fådatit begrep om ländernas olika natur

och cljmater hade man väl foreftålt fig, men ht*

*) 600. Sr för Chrifti fSdclfe, b) Stmbo. Lib. u
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gen hade ånnu erfarit något annat , an det fom in*

neflot Grekeland , föran Pitheas (c) s*f cn befyn-

nerlig håg at fe artdra länder och annan himmel,
gick ut mur medelhafvet i Vafterfjon och drog fig

få långt åt Norden, at han yid en 6 fom han

kallar jThule, och formodeligen varit Island, fant

fölen vid folftånds tiden foga gå under horizon-

ten vid midnatten,hvaraf man llot at denna 6 mät-

%e ligga vid Polcirkelen, fom fkiljey det måtliga

f)ch det kalla climatet åt.

Vid denna tiden hade nu Aristotei.es (d) bör-

jat fSrbåftra Geographien, bevifandes at jorden

var rund, få val af den runda flcugga hon käftar

på månan under forrporkelferna, fom folen$ olika

middags hogder vid folftåndet på åtfkilliga orter.

Den bebodde delen af våriden, fom han trodde ej

ftråcka fig längre ån ifrån Indierna tit Hercules
floder i Sfter och våfter, och ifrån Scythien til E-
thiopicn i Norr och Söder, delte han i de trenne be-

kanta hufvuddelarne Europa, A fien och Africa.

Den upmårkfamhet fom Ajustotelrs hade
inplantat hos Alexander i defs låi*oår forGeogra-
phien, giorde fedau denna vetenfkap (tar tjenft.

Efcnna ftpra fegcrvinnaren låt med mycken forg*

fållighet forktta befcrifhing (e) ofver de vidlofti-

ga länder i A fien fom han hade intagit, efter de mat-,

ningar fom Diogeneta och £etho gjorde uppå vå^

g^rne emellan Mderne,ochdeobfervationerfbmCA-
listeges ?ogpå ftjernorna. Defs utanhade han fåndp
Nea&cpes tried en {kepsflotta at uptåcka och af-

taga ftranderne alt ifrån Perfiflce viken til Indifkä,

A 2 hafvet,

c) Strafeo. JJb. o. d\ Arift. deXc?lo f
Lit

t *a, Csp. 14.

O Plin. L. 6. Cap, 1 6, 33 „
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hafvet, hvarigenom, Afiens Geographie, fom för-

ut blifvit updragen måft efter godtycko, nu feck
et mycket fullkomligare fkick.

De Romerfke fegervinnarena tjente federme-
ra Geographien på famma fått. Scipio

(J)
ut-

fåndePoLYB under kriget med Carthago at af*

taga de Africanfke, Spanfke och Franfke ftrander-

na vid medelhafvet, efter hvilken förrättning han
landfteg, och måtte iångderna emellan de orter

hvaruppå Hannibal hade fig uppehållit under des
tag in i Italien ofver Pyreneifke bergen och AU
perne,

Julius CiESAn (g) låt fortfåtta fådane mat-
ningar ofver ånnu långt flere orter af Romerika
riket geuom Poljc&ates, Theodates och Ze*
ngdorus, famt gjorde fjelf befkrifningar ofver

Gallien och de Britannifke oarna, hvareft han ej

allenaft utmärkte deras grånfor, utan ockfå deras

belägenhet emot himmelen, til hvilken anda han
utrönte genom timglas Oulnaden emellan dagarnes

och nåtternes längd, vid fommar-folftåndet uti Gal-

lien och Britannien, och til at ånnu nogare finna

climaterne eller latituderne, låt han åfveu mata
flcuggaus olika längder vid folftånds tiderna.

Pompejus (b) upmuntrade for fin del Posi-»

donius yti mätningen af jordens omkrets, til at

bringa i gradtal de längder fom matningar-

lie gifvit blott uti mil och ftadier, och hvar-

uppå man nu arbetat et par hundrade år intil des de
omfider blefvo fullbordade under Augustvs, loro

til deras förvar låt uthugga dem uti en portgång

egenteligen upbygdt til den andan midt i Rom (i),

Alla

f) Plin. Lib. 5, Cap. i f g) Julf
Caefar, <Jc bello Gallico
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Alla defla matningar och obfervationer blcfvo

fedan enfamling af åmnen for Ptolojmeus (k) at

-derutaf bygga fit Geographifke fyftem. Sedan
lian derfore indelt Jordgloben uti grader och mi-
nuter få vål i Longituden fom i Latituden och til-

agnat hvar och en grad der* ftorlek fom han borde
hafva efter Posidonii matning, lade han ock de
fornåmfta ftåder och orter under fina viffa Latitu-

der efter obfervatienerna och fkilgde dem ifrån hvar-

andra efter fom långdmåtningarne hade gifvit, och
drog for ofrigit up efter befkrifningar och godtyc-

ko, alle ofriga grånfor och ftrånder, fom ej ånnu
voro måtte och obferverade*

Emedlertid hade Araberne pa fin fida gjort

åtfkillige obfervationer och matningar for Geogra-
phien, fåledes at Almamon (1), en deras Calipha,

hade igenom matning funnit jordens ftorlek och
åfven defs (kapnad, fådan fom den nu federmera

år funnen, at defs grader voro en liten mån ftorre

norr åt ån foder. Hvilka Geographifka arbeten

de fedan fortfatte under fina flyttningar, ut åt de A*
fricanfke ftranderne vid medelhafvet, få at omfi-
der en annan deras furfte Abulfeda variftånd at

göra åtfkilliga ftora förbättringar uti Ptolomei
Geographie,

Sedan Compaflen hade blifvit et beqvåmt me-
del for de fjofarände , at få vål under en mulen fom
klar himmel leda fig efter en vifs forefatt kofa ,

och man efter den långa okunnighets tiden hade
åter upbragt och med mycken framgång lämpat
Aftronomien til ftyrmanskonften, i det de funnit

A 3 utvägar

*) ar 120. efter Chr. FSd. /) Picards meflure de la Terre

Art, i,Memoires dc J
5 Acadcm. des fciences, 1721,
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uttågar at til (jos gora obfervationea: pä himmelen
likafom på landet, härjade man nu åter gå ifrån G*
na ftrander och uptåcka de långft ut i hafvet
belågne ojar och länder. Således uptåkte Portugi*
ferne Madera och Cap verd (m\ Franfoferne Ca*
narie oarne (n) och gingo långt in i Guinea, famt
Flamandeine oafne Az&res (*) i

Men detta var allcnaft forebud til den ftore

uptåckningen forn Columrus gjorde af nya vårU
den

5 f|>) då han,uppS FERnjNANqs.dcndaftilian*
fke Konungens koftnad , gick ut ifrån Spanien,
hållandes altid famm a kofa i Veften, i förmodan ,

at der ej något nytt land träffades , han åtminfto-

ne {kulle landa den narmafte vågen til Afien
,

hvars ytr.erfta fida efter Ptolomei Geographie cj

borde ligga längre ån i§o grader i Vefteit ifrån Ca«
narie Öarne* Efter tvenne Månaders fart upt|ck*
te han fåledes férft de Lucaifce oarna vkl Amen*
ca, hvarifrån han geck vidare ?il Guba a Hifpann
ola och S+ Dominingo.

Amebjcanus Vesfutius (f) fullfolgdc Co*
lumbi uptäckningar, och hade den hedern * i det

han träffade fjeUva det fafta landet, at hela

nya våriden bler kallad America efter hans namn.
Hans refor voro mycket upbyggeiige for Geogra-
phien , emedan han ohferverade ej allcnaft lati*

tuden at alla de orter fom han befokte , utan måt-

te ockfå många diftonger at fprfåkra fig om deras

Longituder.

De Portugififke Ijomån, fom hit intil allenaft

hade lupit ut med de våftre ftranderne af Africa,

m) Äf Juan Gonzalez 1719, n) Af Betancourt 1405.
o) vid. år 1450* f) ar 1491. q) år 1497*
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gingö nu åfven på andra fidan om udden af gode

hoppet (r) och fäledes opnade forft farten til Oft>

Indien omkring Africa^ fom de flåfte Europeifk^

folkflag fedan f å flitigt idkat > at Geographien af

de Oft-inditke öar oeh ftrandcr derigenom bliivit

båttre utarbetad ån en del Europeiflce*

Efter de mänga beråttelfer ofvef rtyfs tipfurid->

ne lånder och orter b
jåmte obfervationer och måt*

ningar deraf, var Petrus Apianus (s) en afde får-

ftafom utgafen Öenefal Gharta ofver den gamla och

nya våriden. Denna Charta var likvåi ej ånnu full-

komligare hvad nya våriden vidkom, ån at honfofe*

ftålte America fåfbm tvånne oar, fom låmnade emel*

lan fig Wa fri fart at gå utur det norra hafvet i det

fodra, fom man likväl fant vara tilftångd igenom
det fmala landet Panama, då man ville betjena fig

derutaf at gå til O ft- Indien.

Den ftora förmån man féreftålte tig af deti

Oft-lndifka fartens förkortande igenom en fådan

råg tvårt igenom America^ har foranlåtit de drifti-

gaite (jomån, at uppååtflcilligaEuröpeifke Makters
koftnad våga det ytterfta for defs liptåckande. Se-
dan Franfoferna^ fom tagit Canada, en del afnor*
ra America, i belitning, hade i denila affikten

fruktloft underfokt ftranderne af detta land, gjor*

de Ångelåndarne dylika forfok långre up mot po-
len, hvilkas fullföljande en ouphorlig is hindrade,
och fortög alt hopp ät någonfin finna en fådan våg
ät denna trakten til Oft-Indieft, Lika Utflag haf*

va åfveii de forlok alt hit intil gitvit, fom HoU
låndarena hjelpt denna nation at anftålla.norr om

A 4 Europa

r) Barth, Diuz i flutet af XV» fec,

t) Cgfmographia 1584»
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Europa och Afien at komma til Oft-Indien (/)
Emedlertid har man af alt jjetta fadt mycken uplyf-
ning uti de länders Geographie fom åro belågne
innom den norra polcirkeleni

Med mera framgång hafva Spaniorerne der-
emot vid Södra America efterftråfvat en fådan ge-
nomfart in uti det lugna eller fodra hafvet, i det
at Ma&elan (u) utruftadafKejfar Carl V^ömfi-
der hade den lyckan at tråffa et fund

5 fom efter

hans namn blef kalladt det Magelanlke fundst*
Hvaruppå Franciscus Drake (v) var den for.

fte fom gick der^genom ^ och med lin namnkun-
niga refa ville mojeligh.eten at fegla verlden rundt
omkring, hvaruti fedan flere hafva honom eftcr-

folgt.

Under alt det at fjofarten få ftarkt utvidga*

des, och många nybyggen gjordes uti begge In*

dierne, blefvo icke dels mindre de Europeilke lån-

derne igenom de hemmavarandes idkefamhet^ och
åfveft de formogcnheter fom fjofarten och hande-

len hembragte, både tätare bebodde och båttre

håfdade, hvilket fordrade nogare befkrifning och
matning af defla låjider > och om lider gaf de män-
ga foeciele Landt-Chartor ofver de flåfte Euro-
peilke lånder fom utkommo i Amlterdam genom
BLA.UERNE (tV).

På fådant fått har ock Svea Rikes Geogra-
phie fådt fin upkomft. Sedan den under de oroli-

ga unionstiderne forqvåfde Landslkotfeln blef til-

lika med handeln uplifvad under den ftore Konun-
gen

t) Recueil de voyagcs au nord* u) år 1519. v)*ir 1577*
är 165g.
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£*en Gustaf I, fant defs Son Carx. IX , Geograt~

phiens ftora ålfkare, huru nödig landets afmåtning

var, och derfore forordnade Landtmåtare uti

hvar och en landsort, af hvilkas arbete en Charta
ofver hela riket blef fammanfatt af deras forman
Burdus lom fjelf hade obferverat de for-

nåmfta orters polhogder i de fodra delarne af riket,

medan Sigfrid Aronus hade fådt befallning at

gora fådana obfervationer få långt norr åt, fom
det faita landet ftråckte fig, hvilket var mindre
ån man förmodade: och detta var den forfig Geo-
graphifka Charta ofver Scandinavien, fom blifvit

bygd på verkeliga matningar och obfervationer (y).

At gifva aflågfne orter deras råtta fkilnad i

ofter och våfter, har val det vanliga fåttet igenom
vågmåtningar til (jos eller lands ej anfedts for påli*

teligare, ån man icke altid varit omtånkt
5
huru det

måtte låta fig gora genom Aftronomi&a obferva-

tioner, åfven få val fom belågenheterna i norr

at jdet Hållet fölen och ftjernorna åro dageligen til

tjénft for detta fenare når de j*å igenom meridia-

nen j få fordras for det förra na^ot vift phenomen,
hvars obferverade tids fkilnad pa tvenne orter gif-

ver längden emellan deffa orter i ofter och våfter,

Sådane phenomener åro vål månans formorkelfer,

hvarom rnan låtige hatt kunfkap ; men förutan det
de åro nog fålfynte, få kunna de ej eller med
all vederbörlig noghet obferveras, hvarfore ockfå
få orter blifvit derigenom til fina longituder ut-

fatte. Men fedan aftronomifke tuber blifvit på-
fundne, och Galileus (z) derigenom uptåckte
fyra månar omkring Jupiter, blefvo ftraxt fådane

A f phe-

*) år 1626. j)Öfver-Direéh Faggots Hiftoria om Svcu-

fka Geograph, och Landtcult* m) är i6l<*.
*

och foder deri
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phenomener til Geographiens oförlikneliga båtnad
mångfaldigt forokte.

Den Franfke Konungen Ludvig XIV, fom
ville ej mindre hedra fit rike ån gagna det igenom
vetenfkaper, infkrånkte ingalunda inom Frankrike
de refor fom han låt ätfkilliga Aftronomer gora, at

finna orternas Longituder igenom defla formorkel-

fefs obferverande : fåfnart han igenom Picårds,
DelaHires ochCASsiMisobfervationertådtChar-
tan ofver fit rike rattad (a) , och fedt det deruppå
anfenligen ihopadraget; låt han Herrar Varin,
des Hayes och de Glos refa til Cap verd, Afri-

ca och de Americanfke oarne, medan P^Gouye
tillika med flera Jefuiter refte til Indien 5 China
och Siarn, famt H. Chazel ofver medelhafvet til

A lien och Egypten. Igenom de många obferva-

tioner, fom uppå defla refor blefvo gjorde, fant

man at alla orter varit längre utdragne och fkilde

ifrån Europa uppå Chartorne ån de vårkcligen bor-

de vara, fåledes at Europa, Afia och Arrica gö-
ra mindre del af vårkien ån man trodt, och at A-
merica åfven ligger ofs nårmare, och i följe der-

af år det lugna hafvet få mycket längre.

Vidare hafva Aftronomi på de fornåmfta orter

i Europa varit upmårkfamme uppå defla phenome-

telfer uti Geographicn af denna forfta våridens del,

fom man foreftålt fig redan til fullkomlighet vara

bragt. Således har man funnit i vårSvenfkaGeogra-
phie, at den Botnifke viken bor mera krokas åt ölte>,

Qch Categat med Hallåndfka ftranden åt våfter (b).

#) Mem. de rAcademie Röyale des Scienes depuis 1666.
juiqu' a. 1699. Tx)in. VII, i) Kongl. Vetenfkaps Acade-

mitni Handlingar 1743, pf 156, och 1 748, p. 3O2.

ner och deri

PEHR ELVIUS.
Kongl, Vetenfk. Acad. Secreterare»

BE-
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BESKRIFNING
Om

Tätmjölkens tillagning*

Af

NILS GISLER.

B B år til brukas Pinguicula , Linkmej Fl. ii.

I I T^/^^fom våxer på våtlåndta magra ftållen,

vid dikenmen hålll der (kogsbygden år„ Af
denna ort plockas bladen, fom låggas fiiikacngod
hand full efter botn i et trag, och lilas fedan varm
Getmjölk derpå, hvilken bor ftä ftilla4 til f dygn*
efter fom vårmen och årstiden kan fordra, få år

den färdig och fullfvigen. En del bruka forft gni-

da hela trågbotn med friflca *blader, och fila fedan

Getmjölk derpå. Andre mjölka genaft på bladen
i en itenfkål. Åfvcn belkrifver Herr Archiater

Linnjeus et annat fått i Flor. Lapp. 10, at bladen
låggas på filen och mjölken flås derpå r at häftiga

genomrinna* Hår i Ångermanland, åfveniGeft-
rikland brukas Drofera Linn. Flor. zyj. fom ock
kallas Tätgräs eller Jungfru Mdriae &ilhär^ påfatn-
ma fått och med lika, om icke båttre fordel , med
f<5renåmde Pinguicula , hvilken jag fedt vara i

bruk i Medelpad.

% 2.

Tåtmjoiken fålunda tillagad , år forfta gån-

gen nog tunn och flipprig, men når man med en
(ked

i
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{ked undanforer den tunnefta hinnan af gräddan »

och tager iå några flcedblad af gräddan der under
tillika med nårmefta mjölken af det tråg, fom var

påfiladt , och låter ut efter botnen val på et annat

tråg och pålilar fedan varm Komjölk och låter ftå

längre fortplantningen derat forfåttes , til des den
vinner den fullkomliga tåt* och godhet fom flår

ät ernå.

§• ?;
At bibehålla god tåtmjolk , måftc man hvar

annan eller tredje dag fila på tåtåmnet i.) ny
mjölk $ men detta åmne bor ej tagas af for ung
tåtmjolk , emedan man annars fnart mifter tåten al-

deles j ej eller bor man rora vid det tråg
9 fom år

med tåte pafiladt 5 emedan den mjolke^ blir aldrig

mera god , utan vasflas 5 om man allenaft tager

fteden en gång uti tråget , fom med tåtåmne är

infatt,

Når tåtmjolken en gång år bragt til riktig

godhet , kan den lått meddelas åt andra , allenaft

man tager några fkedblad ($.2.) afetfullftådttråg,

ftriorjer vål hela botnen och filar derpå varm mjölka

Öfver vintern bevaras åmnet,hvarafny tåtmjolk nåfta

våren kan förfärdigas, på det fåttet : at man tager nå-

gra fkedblad af gräddan och mjölken (§ 2.) på
cn god filbunka 5 otverftryker dermed et tråg ,

h vilket lutas flitigt aTalla fidor , få at gråddan el-

ler tåtåmnet får omlopa, jamtfåftas och tiltorkas

ofver hela botnen af tråget , hvilketofvertåcktoch

friadt från damm bevares tif nåfta vår eller den tid

man får råd pä mjölk. Tidigt om våren måfte

bunken ftållas i varmt rum.

lå blir mjölken hvar gång båttre
, ju
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§. u
I bunkar och tråg bor man ej fila for mycket

mjölk, emedan den da ej fviger fa jåmt, utan lem*

nar heldre vasfla vid botn
;

ijterfore år nog om en

bunke fylles \\ tum från botn, et trag något me-
ra efter des vidd» Forfta infattningen på tåtgråfet

år båttre med Get-ån Komjölk. De trag,fom bru-

kas tåtmjolken uti, måfte hållas fkilde ifrån de

andra trägen, eljeft blir all mjölken, fom en kan

hafva, fvigen, fedan någon tåtmjolk ftådt i tråget.

§. 6.

God tåtmjolk,fom påforenåmdefåttblifvit til-

verkad, känner manat följande égenfkaper: atden
år hel tåt, jämntjock och utan vasfla, hel hvit,

llipprig och fammanhångande, få at når fkedcnhål-

les, rinner all mjölken utur (keden, fedan denblif-

vit i tråget fammanvifpad : at den fmakar fot och
behaglig, mattar fnarare famt år dubbelt fpisfam-

marc ån tunn fotmjolk \ ej eller har man kunnat
formårka^ at någon finner fig illa af des dageliga

nyttjande j når den årformycket tjock, vifpar man
litet fotmjolk tilfammans med tåtmjolken. I fvåra

tider når folket har måft lefva af barkbröd, få har

det nåftan bålt och drågeligaft kunnat fmaka och
föda en hungrig maga , når dctblifvit brutit i tåt-

mjolk. Af tåtmj61k blir man ej eller få fnart led-

fen, fom af fotmjolk , och den behåller åfven fin

godhet långre ån någon annan mjolk>

$• 7-

Mindre grädda blir på tåtmjolk, emedan den
forr fviger, ån gräddan hinner ifeiljas frän mjölken
©ch flyta up derfore påfiles ej flera trag i /änder,

ån fom nödvändigt upga til fpisning. Godt flag at

bo-



i4 1749- Januar. Fcbruar. JMart.

bofkap,fom har tilråckcligit bete
? gifvcrtjenliga-

re mjölk for tåtenr ån den bofkap fom gifvcr bla

och vatnaktig mjölk. Denna Gulnad på bofkap
märkes åfven hår i landet, hvareft de 7 å 10 mil
tip åt landet ifrån Sjökanten foga hafva hälften gagn
af fin myknabofkap, emedan den har fvagt, loft och
fkrypt bete i fkogsbygden, fom ej gifver annat,
ån tunn, blå-och vatnaktig mjölk, fom år fåmre
både for fmor och til tåtmjolkj men når någon af

' deras bofkap flyttas hit neder til fjokanten, hvareft

bofkapen får nyttja mera fvalho vinter och fommar,
famt hår blifver mindre plågad afAt (broras, mygg
och ilygn) fä mjölka de^ dubbelt, famtgifva bått-

re mjolk # Når de.om våren lemna tåtåmne til an-

dra, få tåga de et par ågghvitor och vifpa dem på
botn aftraget,hvari tåtåmnet blilvit intorkadt (§40,
låta det i en ftenfkål och påfila fedan vans mjölk i

Ct tråg , fom forr år fagdt.

Gillad den 7, Jun. i?4g.

ANMÄRKNING
öfuer de ajuren, fom fä}as komma ned utur

fkyame i &orrige.

. -Af -
^uri^:iii

m
^r^Sk

PEHR HÖGSTRÖM.

Ianfeende til den utförliga befkrifning Herr Ar-
chiatern Lxnn^eus (Se Kongl. Vetenfk, Acad*

Handlingar Tom. I. pag. 326. följ,) gifvit ofs

uppå defle få kallade Lomickar eller Fjållmofs, om
hvilka ej alienaft gemene man utan ock de lårde

for
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for detta hyft få fållfamma meningar , fkulle det

fynas onödigt» at något derom vidare nämna. Dock
iom vålbemålte Herr Archiater lcmnaten omftån-

digbet obemålt, den han af ofs , fem kommit at

bo delTe djurens hem vift något närmare , ältar \

har jag fokt gora mig derom nogare underkunnig,

famt funait nägra omftåndigheter dervid, fom jag

Hger frihet hårmedelft at iramlemna*

Vid min ankom fl til Kaitom i Luleå-Lapp-
mark vårtiden 1742 , fick jag förnimma, at defle

fjåtlmöfs något ofver tre år tilfornc foretagit (igen

refa utföre i öfter til en otrolig myckenhet. Om
foromaren famma åt fporde jag, at defle djuren vo-
ro nu åter på refan ftadde tilbaka ifrån landsbygden
til fjällen. Jag låt mig få vål af Lappar fom bön-
der forfåkra, at det altid tilforene varit deras va*

pe, det de efter en vifs tid, ftundom fångre ftun-

dom kortare, plågat komma tilbaka pa famma
fått, fom de foro litfore : dock med den åtfkilnad,

at de näppeligen til en hundrade del varit i behåld,

fedan de på denna åfventyrliga refa varit få många
vidriga håndelfer och farligheter underkaftadc.

Och deraf torde det komma , at deras återfärd

på fomliga orter aldrig kunnat i agt tagai , efter

de blifvit antingen aideles utoddc , eller få forfkin-

grade,at deras tågordning ej varit fedan få égonfken-
Jijg

,
c
(bm f5rr. At det den gången i fanning få

forholt fig, deraf var jagfjelf åflkådare, dåjag märkte
dem hålla noga (itt ftrek fram utan at vaja några
dem motande forhinder. Jag tog mig federme-
ra tilfålle at underfoka huru långt iofter eller fyd-
oft dc kommit, innan de gjorde vånning;, och
förnam , at de en tid uppehållit fig vid landsbyg-
den , dock ej hoptals, fom under refan , utan
kringfpridde och for&ingrade* få at deras nårva-
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relfe näppeligen kunde märkas af andre jui dem ,

fom dageligen hade i fkog och mark fitt tilhåld*

Af Lapparne förnam jag, at ifrån den tiden de flyt-

tade utfore, hade man i fjällen blifvit få af defle

djuren vaffe*

Då jag gjorde mig underrättad om tilftåndeti

fjällen, under den tiden de hade varit borta, mark-
te jag , at i anfeende til den ftrånga och ovanliga
jkofden, hvaraf hela Våfterbotn hade famma åren
en beklagelig kånning, (kulle alt lefvandc, be-
fynnerligen fom har fin näring af grås , varit nod-
fakadt atbegifva fig derifrån. Af invånarne "fick

jag förnimma, at de fläfte fjoar i fjelfva fjällen på
tre år ej fynts til det ringafte tinat up. Då jag

Larsmåflb-tiden viftades der uppe, vär redan tre

qvarters ny fno ofver alt fallen, förutan den gam-
la fom låg qvar i alla berg f

Då jag alt få jåmfordé tiden , forn fjållmoflen

varit borta , kom jag på den tankan , at dc torde

forrut haft kånning af den ovanliga kölden , fom
under deras bortovaro infallit > hvårföre de i god
tid redan höften forrut lagat fig bort til de orter,

der de kunnat vara behäldne. Sädane orter kunde
de icke finna i norr eller foder , emedan de

kalla fjällen hade til de ftreken hela vågen mott
dem. Fordcnfkul begofwo de fig antingen i ofter

eller våfter, hvareft de hade landsbygden for fig,

der de hade blidare oden at förvänta. Da de nu
vid fådana tilfållen famlat fig , har det ej va*

rit underligt at folket trodt, det de kommit ned ur

fkyn eller af himmelen (hvilken mening dock dc
flefte Lappar, fom veta deras hemvift, beftrida),

etter man eljeft hvarken i fjällen eller deromkring
kunnat på en gång fe en fådan ftor myckenhet ut-
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af dem . På fam ma. fått forhaller det fig med bo-

finkar och andra fogiar, af hvilka man hela fom-

maren, då deåro kringfpridde , aldrig (kulle tro et

få ftort antal finnas > om man ej vifla årsti-

der fage dem forfamlade: Åfven fom en refande

genom et rike ej kan mårka det antal af Soldater ,

fom fjconjes då en Armée begynner tåga genom
landet. Altfä, ånfcont defle hafva fitt tilhåld i

fjällen
, på holmar i Våfterljon eller annorflådes,

kan man ej fkonja deras myckenhet få långe de &-

ro fpridde och man fer allenaft en i fänder-. Men dä

man fått fe dem på en gång , har man tillika inbil*-

lat fig dem flera än de varit, efter man vet, at et

åndeligt tal, då man det indiftin£l och i oordning

anfer, ikläder fig likheten med et oåndeligt.

I anfeende til den omftåndighet , at jag fant

dem hafva varit borta under hela den tiden de kal-

la åren infallit, gaf jag mig at gifva agtning

det följande året, fom var 1743 •> emedan de da
voro tilbaka komne, och förnam at tilftåndet var

då i fjällen af hel annan befkaffenhet , ån det varit

de förra åren, fimt at de 0431 fommaren 1742 be-

gofvo fig på återrefan,medan ånnu kölden påftod i fjäl-

len, fom dock vintern derpå ej hade den verkan,
fom tilforne. Samma år, nämligen 1743, omho-
ften kom jag at viftas i Ume- Lappmark , då jag
mötte defle fjållmofs vid Landsgråntfen , emedan
de då begifvit fig ifrån fjällen i en ovanlig mycken-

'

het (i de Norra Lappmarker vifte man ej deraf)»

Men hvad defle kände forrut och hvårföre de be*
gofvo fig bort, det fick Lappen forfara, fom fam*
ma vinter måfte flåppa fjällen fdrr ån han borde ^

och jämväl om våren uppehålla (ig i fkogslandet

längre, ån han ville $ emedan en fådan väderlek

tilllundade, fom gjorde ät alla fjäll och marker
B '

der-
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deromkring fågo irt , fom voro de med isberg 6f-

Verdragne , och at foljagteligen ingen Ren kunde
der den vintren få fitt uppehälle. Men emedan
man i de Norra Lappmarkerne , åtminftone i Lu-
le 5 der jag famma vinter var ftadd, ej vifte af nå-

gon fjållflen, fåblef man ej eller varfe någon flytt-

ning med de der varande fjållmoflen det året.

Den nämnda mening om orfaken til deffe dju-

rens bortflyttninis;, fynes vara få mycket fannoli^

kare , fom man a den orten allmänt vet berätta, at

åfven hermeliner, ickornar, mårdar, råfvar &c.
plåga åfven; emot hårda och kalla år til ftorre delen

'begifva fig nedfore närmare til landsbygden, och
Slirva fordenfkul dä i fjällen mycket fållfynte. Her-
melinerna fkola , åfven fom fjållmoflen, hålla fitt

ftrek fram och icke ens vaja de ftorfta
o
forflar; då

man fedan hela tiden ej får le en enda. Ar 1744 om
höften kom ifrån de fodre orter en famling af her*

meliner, hvars like i myckenhet ej blifvit fedd fe-

dan år 1730 eller 1731. At de voro i fin flyttning,

<let fluter man dels deraf , at defle djuren varit al-

la de forflutne åren ganfka fållfynte på de orter,

hvareft de nu funnos til en otrolig myckenhet * dels

emedan man ogonfkenligen markte deras refe-toun
På landsbygden och i de fodra Lappmarker begyn-
te de fynas om fommaren och mot höften , varan-

des Jultiden i Lule-och Torne- Lappmarker fom
alraymnigaft. Lapparne, fom markte deras kofa,

voro dem foljagtige alt til fjällen och grånfen at

Lappmarken, hvareft de ånnu fångade dem,undcr
det de på de förra orter efter handen forfvunno*

Men hvad vinter derpå folgde, lårer tnangom vara"

i minne, dådet (krefs ifrån alla fodra orter, hvarifrån

clefle komm.o, at inan på många tider ej vetat af

en fådan yrnnoghet af m<5, fom det året. Formo-
deli-
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dcligcn torde ock all mark hafva varit under fnon

med isbark ofverdragen. Häremot hade man på
de norra orter, dit defle fig begofvo, ingen kän-

ning af fådan ovanlig väderlek , utan en lagom fno

och behaglig vinter i ofrige delar, Ickornars

båtsfarter vid defle tilfålien, emedan de ej kunna
limma, åro alm änt bekante. Af de i fjällen vi-

ftande hvita råfvar , har jag fedt 6gon{kenliga prof,

at de vifla år finnas vara i flyttning til" landsbyg-

den, Åfven år det vift , at andra djur fomliga ti-

der tyckas i Lappmarken på en gang forfvinna,

men åter infinna fig (kocktals få oiormodligt, fom
kommo de ned af himmclen.

Den omftåndighet, at man i äldre tider, då

de omtalte djuren kommit tågandes , anfedt dem
for et Guds fynda-ftraff , tyckes vilja befanna, at

de då, fom nu , varit forebådare til kalla ar , fom
gemenligcn hafva på den orten mifsvåxt i följe med
fig , då de gifvit fig på refan til de orter , hvar-

cit de båttre kunde biifva bevarade och hade lät-

tare at forforja fig,

At med fullkomlig trygghet utgifva denna orfa*

ken for den enda och råtta, driftar jag mig ej. Emed-
lertid lårer den kunna gälla for en mycket fanno-

lik hypothes och fädan mening, fom kan gifva an-
drom anledning , at flera gångor , då defle djuren
flytta, tilfe, huruvida defle omftåndigheter vilja

då, fom nu, til alla delar Hämma in.

Herr Archiatern Linn^us nämner ( pä det
anförda ftållet ) tvånne orfaker, hvarfore han hål-

lit detta ämnet värdigt et nogare {kårfkädande. Jag
lägger dertil den
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^dje: Man torde genom denna Takens nogarc
utförffcande komma närmare under vädret med den
få långe och högt efterfokte hemligheten, at kun-
na faja forrut tilkommande väderlek. Ty, da
man ier , huru dcfle djuren hela året forrut veta

fcvad dem i det målet fkal vederfaras, ho ville tviv-

la , at ju famma kunfkap kan vara mojelig for ofs

at påfinna? Vi hafve af andra djur fådana markera i

agt tagit, fom blifvit befundne på en eller några
dagaf ej flå felt. Ho vqt , om ock icke tiden up-
tåcker flera , fom hela året forrut kunna ofs gm
famma fak fofviffa ?

Hyad det förra angår, få ar det ofver alt kun-
nigt , at når myggorna åro emot vanligheten myc-
ket fnåla , då fjofoglar fittä dufne pä ftrånderne

och plocka fig , då fvalorna doppa lig i vatnet,

famt fatta fig pä marken , o, f. v. plågar man
med fåkerhet kunna fåga hvad väderlek fom år

forhanden. Til förtigande at man på fifkarne har

åfven något dylikt fått forfoka. Til alt detta gif-

vas klara (kål 5 åfven fom man vet orfaken , hvar^

fore många månnifkor genom marken af förla-

made lemmar kunna hafva af tilkommande väder-

lek fåker kånning.

At en del på längre tid kunna o{s om famma
fak forfåkra, deraf har jag åfvenledes fedt prof i

Lappmarken, hvareft man af myr- och fjo-foglar-

nas ankomft och bortflyttande hoft och vår gjort

fig få fåker om tilkommande väderlek, fot\i hade

mm den redan i händerna: få at om en del vifa fig

i Februarii månad , få år man förfåkrad om vin-

trens affked , då man eljeft i Maj i månad ej

kan gora fig derom forvifTad. Derfore har

jag med nöje af enfaldiga men, efter mitt om-
döme,



1749- Jänuar. Februar. Mar t. a
dome, forfarna hushållare ofta hort dylika utlatel-

fcr : Nu hafve vi hort den fogeln, ånnu fä vi icke

flut på vintren: Nu hafve vi fedt den, nu en an-

nan &cc. Och åndteligen har man fatt fe honom

,

fom kommit med vifsheten. Så långe de få kal-

lade tättingar, eller talgoxar/ vårtiden vifa fig i

vindar och hus
,
plågar man aitid vara fåker. om

vinterns continuatioiv Uppå fvalöma måfte jag

ar 1742 förundra mig, då jag i Lule -Lappmark:

fåg huru (jelfva de omhjertade modrarne i början

af Augufti månad otvergofvo fina vårnlofa ungar
innan de kunde flyga, då likväl ingen fårdeles när-

varande nod fyntes gå uppå dem* Men efteråt fåg

jag dem veta förrut hvad vi fedan befunno, eme-
dan man den 8. Sept, famma är hade tullkomligt

flådfore. Deremot har jag fomliga år fedt dem
blifva qvar ofver Bartholbmcei tid, då imediertid

väderleken ej fynts vara blidare, ån eljeft. På
min todelfe- ort i Medelpad plågar man vartiden

gifva noga agtning uppå et flags hvitgrå matkar,

hum fnart de i åkrarna begynna vifa fig , och (om
jag minnes rått) få en fvart flack i hufvudet , eme-
dan man efter den tiden får trygt få, eft^r man
då for ingen efterkold fkal vidare hafva at frukta.

A t harar och andra djur, fom årligen (kitta fina

hår, tjena mångom for et ofelbart mårke til bitti-

da eller fena vintrar, efter fom deras här tidigt el*

ler fent hvitna, det lårer vara få allmänt bekant,
fom det finnes vara med fåkra ron ofverenskom-
mande. A t månge af hjerpe-broftet om höften,

af gåddlefver, Scc. kunna fåja väderleken forrut

en hel vinter, det har tjent mångom for et åtlo-

je; men jag har fedt iådana prof, fom kommit
mig at tro, det vintergatanej vore fäkrare, at

B 5 hvil-
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hvilken många veta doma om tilkommande vä-

derlek.

På ånnu långre tid bar jagfedt dem i Lappmar-
ken gora fig forflag i anfeende til några marken dé

tagit af fkogsfoglar^a : åfven fom då fjäll-riporna

ymnigt vifa och famla fig i {kogslandct, plågar

Inan frukta for kalla och folgagteligen hårda ar.

Kan hånda det torde ockfå lona mödan, om
de lårde ville beqvåma fig at nogare undcrfoka fli-

ka håndelfer , få at man finge en famling af obfer-

vationer härvid, och kunde få igen orfakerne, hvar-

fore en hop djur och foglar blifva fomliga år och
tider fållfynte hos ofs , med andra omftåndigheter

angående deras bort-och forbiflyttning, fom til

hågon uplysning 1 detta mål kan tjena. For min
del år jag benägen til at tro , at hvad deras bort-

flyttning angår vifla tider, måfte vara hos dem nå-

gon drift, iom tjenar dem til någon tilkommande
nytta ocb fordel. Säkert år det, at hos dem fin-

nas några naturliga pådrifvande egenfkaper och
formogenheter , fem til deras bibehållelfe tynas va-

ra fvarande emot den omtanka,fom brifter til for-

ftåndet* Detta fe vi til en del af {jofoglarnas flytt-

ningar, hvartil naturen gifvit dem en förmåga at

hålla fina ftrek fram ofver haf och odemarker, den

en förnuftig med compafs och andra inftrumenter

nåpjigen kan erhålla, I det äffeendet har det fö-

rekommit mig nog underligt, då jag mårkt, at

en del Ijofoglar några fomrar (aldeles de famma)
uppehållit fig i vifla fmå fjoar, dem de hvarje vår

funnit igen, fedan de vintrarna gjort refor for-

modeligen alt til medelhafvet. Jag har ej tviflat*

at ju hos deflc finnes en förmåga, fom vi torde

hinna
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*hinna utröna , innan vi kunne låra de Ijofarande at

på det behåndigafte fåttet igenfinna longitudines

locorum.

den 4* Martii,

UNDERSÖKNING
•/

,

*

; - Om \

Minder* eller öfverbrukntngen Hyttlagare
emellan vid Tackjärnsjblåsningar.

Infand af Herr Brukspatron

JONAS LINDFORS.

Forån något håraf vidrores , vil jag forft gSra
en kort befkrifning ofver en Tackjärns blås-

ning, hvilket til mera tydlighet uti mit fo-

refatta åmne tyckes vara, nödigt,

§.
o

i
:

Då en tackjärns blåsning börjas, går den fl

kallade Ställningen alraforft for Hg, hvilken beftår

theruti, at Masmållaren, af dertil tjenlig ften och
lerbruk, bygger et nederft vid botten eller grun*
den in uti Masugnen nåftan parallelepipedalifkt rum9

fom kallas Stället , uti hvilket det ur malmen
fmålte jårrfet famlas.

§2.
Sedan fylies ugnen med bara kol, -och all

den myckenhet han då innehåller, kallas UgnsfylU

vad.

Ugnsfyllnaden Iker med fyra på hjul gående
korgar, uti hvilka rymmas tilfammans en ftig el-

B 4 ler
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ler iz Tunnor och en fådan fats af kol kallas en
Upfåttning.

§. 4-

Til ugnsfyllnaden går åt 16 til 17 upfåttnin-

gar, och få fnart eller in emot hon år (kedd) fattes

elden uti kolen genom en under Hållningen lem-
nad opning , der flaggen Ikal rinna ut och Mas-
måftaren under bläsningen fkal forråtta fin fysfla,

hvilkcn, jemte den öppning, der blåftern fkal

fpela in, efter goiiigheten val med ler och fand

igentåppes, på det ugns fyllnaden, genom något
håfrigt drag, ej for häftigt, utan längfamt måtte
fortåras, til ugnens defto båttre upvärmande.

p r-

Så fort nu kolen fortåras, få fort fjunka de
efter handen, mer och mer, och då fager man at

jdet tlrifver : och når få mycket år drifvit, at det

år allenaft rum for en uplåttning, fåges det haf-

va drifvit en upfättmng^ hvilken i fådan handelfe

ockfä (k jutes up och afftjelpes, få at ugnen ater

ftår full 5 och dermed fortfares fedan ftåndigt un-

der hela bläsningen, fä ofta en upfåttning år

drifven.

§. 6.
^

-

Så fnart ugnsfyllnaden år fkedd, kaftas litet

malm ofvanpå den famma, fom da år ganfka ringa^

ungefärligen et hälft lispund eller något derofveri

och få ofta federmera en upfåttning Iker, kaftas

livar gång malm therofvanpå. Malmen okas mer
och mer til myckenheten vid hvar, hvarannan el-

ler hvar tredje upfåttning, alt fom det profvas

nödigt, i början fortare och långfammare vid llu*

tet. En fådan påkaftning af malm kallar man ac

påfatta malmrnj hvilket fker med et platt redfkap
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afjårn, kallade Skofvel^ påhvilket kan lymmas e-

mellan t och $
lifsp. tpalm Bergsvigt y hvaraf altfå

fes, at den alraforft påfatte malmen år allenaft £
Skofvtl.

§ ?•

Sa fort det nu drifyer, få fort (junker åfven

malmen djupare och djupare ner i ugnen, och
når få många upfåttningar åro drifne, at den alra-

forft påfatte malmen hunnit til ftållet, fom fker

då ungefår en ugnstyllnad år nerdrifven, opnas

dä åfven den opning , der blåften {kall fpela in, och
bålgorne flåppas i gång med lagom ftark blåfter.

Och hela den tiden ugnen fäledes varit tilfluten*

kallas Drefoet,

§. 8.

Blåften okas fmaningom fa fort och ofta det

omtrånger. Det drifver nu ockfå långt fortare ån

iorr, fåat, då under drefvet ugnsfyllnaden drif-

vit ner r>å $ til 4 dygn, kunna nu, fedan blåftern

börjat fpela, fåföm et medium under ökningen 14
alraminft 1 3 ; men fedan han år fluten, 16 til 17 och
flera upfåttningar gå åt om dygnet. Vid öknin-

gen rattar man fig ock derefter, fom hyttbruket
kommer långre eller kortare tid at påftå, få at

om kolforrådet år få ftort , at blåsningen kan rac-

ka ^ til 6 månader, fker ökningen lån^fammare,
ån då det år lå litet, at hon kan flutas pa åfven få

många veckor. I anfeende bårtil år ockfå tiden,

då et fådant okande påftår, olika. Det minfta
plår merendels vara 11 dygn, fom år lagom for

fmå blåsningar af hégft 8 til 9 veckor, och det

hogfta 18, 19 til 20 dygn, fom ftora blåsningar be-
hotva: Och vid flutet af fådana tider kommer ånd-
teligen ugnen til den hogfta fåttningiaf malm', han

Bf tål
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tal eller kan fmålta, fom kan ftiga til i 19, 20
fkofiar, underftundom ockfå derofver. Når nu
malrnfkttningen hunnit få högt , at ej mera kan 6-

kas, fager man at det år fullokadt: Och hela den
tiden, från hvilken Bålgorne komma i gång til des

det blir full okat, kallas Ökningen men drefvet

och ökningen tilfammans kallas fVärmnin^en.

§. P*

Hårtilsj har Hyttlaget varit tilfammans och
hjelpts åt uti vårmningen* men nu, fedan det blif-

vit fullokadt, {kiljas de åt, och hvar en nyttjar blås-

toingeii fårfkilt for (ig , få långe de for hvar
en efter vårmningen i behåll varande kolen, racka*

Nu år ockfå maimfåttningen vid hvar upfåttning

altid den famma och hvar gäng få ftor , fom den
var, dådet blef fullokadt , få framt eljefi den c-

na har få goda och ftarka kol , famt lä god och
valråftad malm, fom den andra, Dock nekas icke,

at defs utom fådana omftåndigheter kunna yppa
lig, at faft kol och malm ftåndigt vore af famma
befkaffenhet, man icke defto mindre får lot at an-

ten minfka maimfåttningen til 1 eller 2 fkoflar,

tor hånda ockfå mera, eller ock gora upfåttningar

af 5 i ftållet for 4 korgar, hvilka likväl få fnart

det tål, åter kunna pafåttas eller minfkas. Det
drifver nu ockfå lika fort, få at det ena dygnet

gå få många upfåttningar åt fom det andra: Dock
kan åfven hårutinnan vara en olikhet, fä at det

drifver fortare for den, fom har lofa och fvagaj

men långfammare for den, fom har fafta och ftar-

ka kol*

§. 10.

Under denna cafem bruknkigen gor hvarochea
likvål
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likväl en liten befparing af kol, proportionerad ef-

ter den del hvar och en haft uti vårmningen och til—

dimmans ftigande til 13 eller 14 upfåttningar. Och
pär fa vida år kommit, at Hyttlaget ej har mera
ån befagde befparing i behåll

5 hjelpas de äter åt,

at med famma behållning gora flut på blåsningen >

då ockia malm-fattningen vid några af de lidfia

iijpfåttningarne minfkas. Når nu kolen åro alla,

få at ej någon upfåttning mera kan fte , låter man
fedan drifva få långe det låter Hg gora, då ockfå
blåftern något fagtas och Bålgerne andteligen ftan-

na. Denna {lutningen kan päftå vid pafs z dygn,
at råkna från den tid Hytlaget åter trådde tilfam-

mans, til dels blåftern uphorer; men tiden innom
hvilken den ofvannåmde kolbefparing blir fluten,

går ut ungefår et dygn.

§. 11.

Hela den tiden, från hvilken det blir fullokadt

til defs (lutningen börjas eller Hyttlaget tråder tiU

fammans at fluta blåsningen, kallar jag Fullfått-

ningen. Den tid , under hvilken Bålgörne åro i

gång, kallar jag Blåsningen. Blåsningen under ök-

ningen och flutningen, kallarjag Hopblåsningen. Hy t-

kallas Hopbriågt, De under hopbruket åtgående ko-
len, kallar jag Hopkolen, Ugnsfyllnaden

,
jåmte

de upfåttningar, fom federmera fkjutas up uti ug-
nen innan bålgorne flåppas, i gång, vil jag kalla Dref-
kolen* Järnet, fom fås under hopbruket, kallas Hop-

järnet , hvilket hyttlaget delar lig emellan propor-

tionaliter efter den 4cl , hvar ocji cn haft uti hop-
bruket,

lagets delta; och flutningen,

§. IZ.
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§ m
Nu kommer jag til mit egenteligen torefatta

åmne, h varvid jag år finnad at vifa. i :mo Hvad de

Hyttlagare vinna eller förlora , (om taga florre el-

ler mindre del uti vårmningen,ånpropordonaliter år

fvarande emot hvar och ens kolforräd* 2:0 Uti
hvilken håndelfc den brifkeliga erfåttningen år til-

råckeligat erfatta forluften for dem, fom genom
for ftor deltagning uti vårmningen förlora.

Det forfta fkal nu forft afgoras j men förut

vil jag dela Hyttlaget uti 2;ne delar, nåmligen vin-

nande och förlorande, i anfeende til en fådan del-

tagning uti vårmningen och utmärka den ena med
A, den andra med B*

§. M-
Aldenftiuid nu hvar upfåttning af kol altiä

af den famma j men påfåttningen af malmen icke

få 6, 10) j utan i början allenaft ^ fkofvel

(§ 6), fom okas til 18, 19, 10 flcoflar och derof-

ver (§ 8)5 hvilken höga malmfåttning federmera

under fulifåttningen altid år dea famma (§ 9)%
få toljer,at man med famma myckenhet kol, fom
hopkolen, måtte under fulifåttningen få mera jåra

ån under hopbruket*

§. 14.

DifFerenccn emellan det jårn, fom fås under

fulifåttningen och det , fom fas under hopbruket,

med fådan myckenhet kol fom jiopkolen, kallar

jag Öfverjkotsjdrnet.
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Hår år intet mit goremål, at bry mig om
de olikheter, fom vid en blåsaing af hvarjchanda

orfaken kunna lig tildraga och uti p:de § + åro om^
namde : Således anfer jag kol och malm af lika be4
fkaflfenhet hela biåsningen igenom; At malmfått-

ningcn under fullfåttningen altid år den famma,
och at under fullfåttningen det ena dygnet drifver

fa många upfåttningar fom det-andra*

§ 16.

I följa hårafmåfte kolterrädet,for hvar och er^

varaifamma proportion, fom det jårn hvar och en

med fina kol erhåller.

§. 17.

Likaledes följer, at differencen emellan det

jårn , fom fås under fullfåttningen och det , fom
fås under hopbruket med en mindre myckenhet
kol ån hopkolen , måfte få förhålla fig til ofver-

flvottsjårnet, fom befagde mindre myckenhet kol

förhåller fig til hopkolen, fä at emot hälften tred-

je eller fjerde delen af få mycket kol fom hop-ko-
len , fvarar hälften, tredje eller fjerde delen af of-

vcrfkottsjårnet , o. Cvf

§. 18.

Den del. hvar och en , proportionaliter ef-

ter fitt kolforråd , bor taga uti vårmningen, kallar

jag den Rätta värmnings delen ; men om den del

hvar och en tar uti vårmningen, intet år den råtta,

kallar jag henne den Tagna värmningsdelen.

§ 19.

Emedan få ftordel tages uti (lutningen, fom ut1

varm*
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vårmningen (§. io 4 ) fa följer, at fä flor del man
har uti vårmningen , få Hot dci har man uti bag-
ge tilfammansi det år, uti hopbruket (§T

il.)

§. 20.

Den tagna fårmnings delen år ej någon fådan
fjelftagen del, fom blott hårrorer af hvar och ens
egit behag och tycke, utan grundar den fig antin-

gen på et förut gjordt ofverenskommande om nå-

gon vi is och ftåndig vårmnings del ärligen , utan
affeende på den enas eller andras kolforräd -

y eller

ock, få vida den ena ej kan veta, hvad forråd den
andra har på kol, få låta de fkatta dem up genom
Masmåftaren , eller någon annan, eller ock gora
de det fjelfva fig emellan -

9 om de få komma 6f-

verens ; då hvar en federmera tar få ftor del uti

vårmningen , fom med en fådan upfkattning år

proportionerad.

Om nu den tagna vårmnings. delen år ftorreån

den råtta , kallas otverfkottet Qfvervärmning y men år

den tagna mindre, kallas britten Mindervärmning.

§. ,Z2*

Och emedan ingen annan ån A och B taga

del uti vårmningen (§., 12), få följer, at få

mycket fom den ena tar mera eller mindre u-

ti vårmningen ån fom bor, åfven fä flor del tar

den andra i förra håndelfen mindre och i fenare me-
ra uti den famma, ån honom tilkommer, atfåle*

des ofver-eller minder-vårmningen for dep eng år

tvert om lika Hor med minder-,eller ofver vårmnin-

gar for den andni*



1749- J
anl*ar Februar. Mart. 3I

~ Med Öfoervårmmngskölen forftår jag dem, fom
genom ofvervarmning for mycket gå åt under hop-
bruket , med Mindcrvärmningsl kolen dsm^ fom ge-

nom mindervårmning forlitet gå åt under hopbru-
ket.

Håraf följer, atdå A gor ofvervarmning , mifter

han få mycket kol vtd fullfättningen , fom ofver-

vårmnings kolen 5 men om han gor mindervårmning,
får han få mycket mera i behäll dervid, fom mim-
dervårmjiings kolen.

§. *f±

I följe håraf mifter han ockfå mycket jårn ge-

nom ofvervarmning y fom difterencen år emellan

det, fom fås under fullfåttningen cch det, fom
fås under hopbruket rned ofvervårmnings kolen

;

men vid mindervårmning får han fä mycket mera
jårn ån han bor ha, fom famma difference blir

med mindervårmnigs kolen.

§. 26.

Det jårn, fom miftas genom ofvervarmning,

kallar jag Minderjarnet; men det, fom fås for myc-
ket genom mindervårmning, kallarjag öfverjärnet.

§• »f.

Foljagteligcn mårte minder-eller ofver-jårnet

vara til ofverfkotts järnet, fem ofver-eller minder-
vårmnings kolen åro til hopkolen, (§. 17.)

§. 2g f

Och aldenftund det år klart, at ofver- eller

minder-vårmmngen år fom ofver-eller minder vårm-
nings-
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nings-kolen , få at, fom ofver-eller minder-vårm-
ningen år fil hela vårmningen for A och B tilfam-

mans, få åro ockfå ofver-eller minder-vårmnings

kolen til hopkolne , fä följer, at ofver - eller min-
der-vårmningeft måfte få vara til hela vårmningen,

fom i förra håndelfen minder- och i fenare ofver-

jårnet år til ofverfkxyttsjårnet, få at få ftor del of-

ver-eller minder- vårmningen år utåt hela vårm-
ningen, få ftor del år ock fä minder -eller ofver-

jårnet utaf ofverfkottsj årnet.

Således år minder - eller ofver-jårnct et ta&um
af ofverfkottsjarnet och den del ofver-eller min-

der-varmningen år utaf hela v-ärmningen*

$• 3°*

Om nu de for A under hopbruket åtgående

kolen voro til dem for B derunder , fom a til i,

roåfte vara den tagna vårmnings delen for A :

men om kolen, fom i anfeende til kol-forrådet ,

borde gå ät for A under hopbruket , vore til dern

fom borde gå åt for B, fom x til i, måfte vara

den råtta vårmnings delen för A.

4t X
Följ agtel igen måfte ~ —- vara deflc varm*

A X
nings delars fkilnad , få at om —r> eller <J~r

A X
måfte —~7——7 vara ofvervårmnings delen i torra

och minder - vårmnings delen i fenare håndel-

fen (§.£i'0»
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Om nu ockfåä vore ofverftotts järnet, ma-

fc(v+r£d z ^ra minderjårnet

men ofverjårnet då^ (8*

33-

Och emedan öfver-eller minder-vårmningen

for den ena år art om lika ftor med minder*eller

ofvervarmningen for den andra (§. ia) 5 få följer, at

få mycket minder-eller ofver-järn den ene får få

mycket tvårt om ofvep-eller minder-jårn får den

andra.

Således år nu det f6rfta afgjordt, fom var at

vifa , hitrii mycket A och B vinna eller förlora, då

de taga ft6rre eller mindre del uti vårmningen ån

proportionaliter år fvarande emot hvar och ens

kol-forråd.

$• 34.

Nu följer at vifa * uti hvilkch håndelfe den
brukeliga erfåttningen år tilråckeligaterfåtta min*
derjårnet, det den får, fom gor ofvervårmning.

Emedan med famma myckenhet kol merajårö
erhålles under fullfåttningen ån under hopbruket

(§. 1 3 .) ^ fä årockfå billigtjat hvar och en far nyttja

fullfåttningen i famma proportion, fom deltagnin*

gen år uti vårmningen.

§ 3f.
I följe håraf bor ockfå deltagningen uti blås*

ningen vara fådan 5
fom deltagningen uti vårm-

ningen, C §. 36*
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§.
e

J.6-

Således bor A vid ofvervårmning nyttja bias-

ningen mera åft efter des råtta vårmnings del j men
mindre vid mindervårmning,

§ P'Men fom han genom ofvervårmning mifter få

mycket kol vid fullfåttningen, fom öfvervårmnings
kolen, och genom mindervårmning får få mycket
mera i behåll , fom mindervårmnings kolen (§.24)
få måfte defs blåsning under fullfåttningen vara i

fjelfva verket vid ofvervårmning mindre, och vid

mindervårmning ftorre ån den år vid des råtta

vårmnings del,

f. & i

Foljagteligenkanhanvid ofvervårmning intet

nyttja fullfåttningen, få långe, fom han bor efter

defs råtta vårmnings del , mycket mindre efter den
tagna, men deremot kan han vid minder-vårm-
ning långre nyttja fullfåttningen, ån han bor efter

des råtta, och foijagteligen ånnu långre ån han bor

efter des tagna vårmningsdel.

Således, emedan éfvervårmningen for den ena

år lika ftor med mindervårmningen for den andra,

och tvårt om (§. 22), få följer , at få mycket fom
den ena proportionaliter efter des ofvervårmning

bor nyttja fullfåttningen och fåledesåfven blåsnin-

gen, mera ån han verkeligen kan \ åfven få mycket
borden andra for en lika ftor mindervårmning flcull

nyttja fullfåttningen och fåledes åfven blåsningen,

mindre ån han vcrkeligenkan, och tvårt om,

§ 40,
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§. 40.

Men få fram t de nufkulle kunna nyttja blås-

ningen uti en fSdan proportion, borde kolforrädet

de tilfammans aga
9

- dem emellan vara få propor-

tioneradt , fom deras tagne vårmnings-delar ty

deraf (kulle dä följa , at få mycket köl A, for des

ofvervårmning {kul, kom at få mera ån han ver-

keligenåger, äfven få mycket kom B, for des min-
dervärmning fkui,at få mindre. En fådan brift på
kol, fom i anfeende hårtil nuverkeligen år for A,
ochetlikaftort6fverfkott,fom fåledes Bverkeligen

har, år juft detfamma, hvangenom den förra ver-

keligen nyttjar bläsningen mindre, och dtnfenarc

mera, ån proportionaliter efter de tagne vårmnings-

delarne bor vara.

§. 4 T -

Den rätta bläsnings-tiden kallar jag den tid,

hvar och en, proportionaliter efter de tagne varm-
ningsdelarne, bor nyttja bläsningen. Den verkeli-

ga hläsnings-tiden kallar jag den tid , hvar och en
kan nyttja bläsningen , da vårmnings delarne åro

de råtta.

§. 41.

Emedan år den tagna och ™j den ratta

vårmnings delen for A (§, 50.) fä följer , at om
B år blåsnings-tiden for A och B tilfammans , må-

fle ~jb vara den råtta och ~^~b den vcrkeliga

blåsnings-tiden for A.

§. 43.
Uti fjelfva praxi eller vid et hyttbruk antages

den tid egenteligen for den verkeliga blåsnings ti-

C 2 den
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den, fom hvar och en med fitt kolforråd verkeli-

gen. kan nyttja blåsningen, vårmniragsdelen må
vara hvilken hon vil -

3 men fådant gor uti

mitt forehafvande ej något til faken. Jag vil

utom defs ockfå, nu vifa, huru ftor differen*

cen kan vara emellan den vcrkeligc blåsningstidenv
jag hår befkrifvit, och den , fom af et hyttlag for

fådan anfes , eller fom år det famma: emellan den
verkelige blåsnings-tiden, uti hvilken vårmnings-
delen år den råtta$ och den 3

uti hvilken hon intet

år den råtta.

Des förinnan mäfte jag gifva tilkånna, hvad jag

forftår med följande ord : Med Öfver-dygnen un-

der hopbruket forftås de dygn $ fom man genom of-

vervårmning får for mycket uti hopblåsningen. Med
Minder-dygnen under fullfdttmngen Brftår jag dem
fom man genom ofvervårmnirig får mindre uti full*

fåttniagen ån efter den råtta vårmnings - delen/

Hårafkan låtteligen flutas,hvad fom forftås mtåMin-*

derdygnen under hopbruket och öfver * dygnen uti full*

fattningen*

Låt altfå nu t vara hopblåsningen 5 få måfte

der hopbrukef.

Och aldenftund , fedan kolen vid {lutningen

Irö alle , nåftan et dygn federmera går oin, innan

blåsningen uphfirer (§ 10), få måfte t— i vara den

tid > på hvilken under hopblåsningen upfått-*

ningarne gå for fig„ Om nu k fåttes vara de få-

fom et medium hvart dygn under hopblåsningen

åtgåejidc kolep och d år drefkolen y fä iriåfte

kt
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kt — k vara blåsningskolen for A och B tittarn-

mans och fåledes k t — k+å hopkolen : i följe

hvaraf (zJf^T-h)^ t_k*d)årofver-ellermindcr-

vårmnings kolen for A.
, ;

Aldenftund nu åfven z til 3 upfåttningar me-
ra gå åt om dygnet under fullfåttningen ån under
hopblåsningen (§. §. 8, io), lå lat allenaft k,+ 2

vara de hvart dygn under fullfåttningen åtgåeade

kolen, i följe deraf mafte ( Zm x£i)~k+:T vara

minder- eller ofver-dygnen under fullfåttningen.

Emedan nu, fom lårer vara klart, ing€n an-

nan difFerence kan vara emellan de verkeliga blås-

nings tiderne ån den fom, år emellan ofver-dyg-

nen under hopbruket och de deraf flytande min-
der-dygnen under fullfåttningen, elierock emel-
lan minder-dygnen under hopbruket och ofver*

dygnen under fullfåttningen, och nyligen fadesat

— åro ofver- eller mindcrdygnen un-

der hppbruket, famt at — ) "1^T~ åro

de tvårt om deraf flytande minder-eller ofver-dy-

gnen under fullfåttningen , då z upfåttningar me-
ra hvart dygn gå ät under fullfåttningen ån under
hopbruket)! a följer at befagdedifference,i*iåfte vara,

i
jåmnlikhet med(^i—SlX^^

det år, i jåmnlikhet med (ah~~^)t Tf6j
;
men

9m 3 upfåttningar mera gingo ät om dygnet un-

Q 3 der
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der fullfåttningen, mafte (ji^—^)^f- vara

den nåmde differencen o. C v.

Om nu 5 1 ? fom åro drefkolen 4, 7), fåt-

tes for d , och 14, fom år ftorlla koiåtgången hvart

dygn under hopblasningen (§. §. 8, 10), fåttes for

ky och fom öknings dygnen åro minft 12 (§, g.)

och flutningen altid kan tagas for 2 dygn (§, 10.)

få at hopblasningen minft paftår uti 14 dygn , få

följer, at om nu ockfå forft 14 och fedan i ord-

ning if, i<S, o. f v. fåttes for t, fom beteknar hop-
blasningen ,

måfte, i den håndelfen at 2 upfått-

ningar mera gå åt om dygnet under fullfåttningen

ån under hopbruket , difFerencerne emellan de
vtrkelige blåsnings -tidernc blifva i ordning fom
följer

:

i:odå 14 fåttes for t, blir diffcrenc, (j^l^T^^ii

2:0 då if fåttes for t blir hon C^t— J^^ry

3:0 då 16 fåttes for t blir han (^7"~^7^i

men om 3
upfåttningar mera ga at om dygnet un-

der fullfåttningen ån under hopbruket, finner man
at deffa differencer bli ånnu ftorre.

(I X

Emedan nu år klart, at 7+i— 37 ej kan fattas

i jåmnlikhet med mera ån 1 eller- 1 , få måfte den
hogfta dilferencen, fom under de gjorde vilkoren

kan
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kan ges , vara i forfta håndelfen + eller— is-dygn,

uti den andra 4- eller— \i dygn, uti den tredje 4-

eller— ii dygn, och fä vidare; men fom det är o-

mojeligt, at £^Tl^i nåniin kan komma uti jåmn*

likhet med i eller-i, få vida en, at få tala , ©ån-

delig bläsning, utom hvilken en fådan jåmnlikhct

ej har rum, är omojelig; det år : en lådan blås-

ning, uti hvilken A gor hela vårmningen enfam,

då han, i anfeende til det oåndeligen lilla kolfor-

råd, han emot B åger, borde ta ingen del uti vårm-
ningen, eller ock, uti hvilken han tar ingen del uti

vermningen
5
då han likväl, i anfeende til det oåndeli-

gen ftora kolforråd, han har emot B, borde gora
nenne enfam; få följer, at difterencen emellan de
vårkeliga blåsnings tiderna måfte vara mindre ån
de alrahoglta, och at den mer och mer måtte afta*

ga och gå til noll, ju närmare vårmnings delen

kommer med vårmningsdeln uti jåmnlikhct.

Således år nu vift, huru ftor differencen kan va-

ra emellan den verkeliga blåsnings tiden, uti hvil-

ken vårmningsdeln år den råtta, och den uti hvil-

ken hon intet år den råtta \ utan den tagna Jag
kommer nu åter til mit egenteliga forehafvande

igen.

Om den verkeliga blåsnirigstiden år ftorre ån
den råtta, kallas ofverlkottet Öfverbrukning^ men år

han mindre, kaljas briften minderbruk&ing.

Emedan A vid ofvervårmning bor nyttja bias*

ningen mera ån efter defs ratta vårmnings del; men
C 4 min-
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mindre vid mindervårmning (§. 56)^ få följer, at

des verkeliga blåsningstid år vid ofvervårmning
mindre och vid mindervårmning (torre, ån des råtta

blåsnings tid.

§. 46.

Således far A minderbrukning vid ofvervårm-
ning och ofverbrukning vid mindervårmning.

§• 47«

Så Vida nu ~~b år defs råtta och ~jb des

verkeliga blåsnings tid (§. 42), måfte

vara defs minderbrukning, då
( ~i>^y men

des ofverbrukning, då ~<Z£i.

Och aldenftund ofvervårmningen for den ena

år lika ftor med mindervårmningen for den andra,

och tvårt om ($, 12), få följer, at minderbrukniiv

gen for den ena måtte ockfå vara likaflor med 6f-

verbrukningen for den andra, och tvårt om.

§< 49-

Emedan nu årniinderjårnet for A,

då han gor ofvervårmning (§. 3 3) och ^—7 ^H-l}^

år defs minderbrukningsdygn i famma håndelfe (§*

47), få följer, at om berörde minderjårn fkal er-

fåttas efter vift fkeppundtal for hvart minder*

bruknings dygn, måfte minderjårnet vara et faéfcum

afminderbrukningsdygnen ochfamma {keppundtah

§5 o.
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$• 50.

Det jårn, fom for hvart underbrukningsdygtt

bor erläggas, at derigeiiom fä minderjårttet erfatt,

kallar jag 'Érfatthwgsjärnet*

Satt altfå erfåttningsjårnet m, fä måfte

(^T-^r>- (zfr-^r>b. 1 fl»jew
Sr 2 IIImb 3 hvaraf fåledes fes, at z. m : : b. i

t
det åri

at ofverlkotts järnet år likttirfåttnings järnet, fom
blåsnings tiden for A och B tilfammans til I ; få at om
ofverfköttsjärnet, få val fom blåsningsd^gncn for he-

la hyttlaget åro bekante, kan man da lätteligen f|

veta erfåttningsjärnet fåfom varande fjerdepfopor-

tional talet til b, 1 och z och altfä jåmnlikt ~.

Emedan nu minderbläsningen for A år lika

ftor med ofvérbrukningen for B (§. 48) och min-,

derjårnet, den förra derigenom får, år åfven lika

ftort med ofverjårnet for den fenare (§. 33), få

följer, at om den fenare for hvart defs ofverbruk-
nings dygn tilftåller den förra få mycket jårn,

fom erfåttningsjårnet, får ej allenaft A fitt mindef-
jårn erfatt, utan ock kommer B at på detta fåttet

lemna från fig juft få mycket fom des ofverjårn,

då hvaren fedérmera, enligit 16 §, har få myc-
ket jårn, fom proportionaliter år fvarande emot
hvar och ens koiforräd.

Emedan ockfå l. m : : b. 1 (§. £1}, få följer,

åt om i:mo %^ib år mi3i
;

;men om rdö z> B år

C 5 m
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m> i * men år z <b
5
år m <i. Det år 1:0:

Ooi Skeppundtalet af ofverfkottsjårnet och
dygntälet af blåsningen åro lika ftora, år erfått-

ningsjårnet jåmnt i Skeppund , men om 2;do

Skeppundtalet år ftorre eller mindre ån berörde

dygntal, år crfåttningsjårnct i förra håndelfen ftor-

re och i fenare mindre ån i Skeppund * hvaraf få-
ledes fes, at det brukeliga erfåttningsjårnet

, fom år

l Skeppund, kan uti ingen annan händelfe vara til-

räckligt, at jrfatta minderjårnet med, ån då, når

Skeppundtalet af ofverfkottsjårnet och dygntalet af
blåsningen åroMafora, ornat et Skeppund årforlitet, då
befagde Skeppundtal år ftorre, men for mycket ,. då det

dr mindre , ån befagde dygntal.

§.

Nu borde val ockfå vifas , at ofverfketts jär-

net, i anfeende til den olika okningstiden , fom
ftorre eller mindre blåsningar erfordra, ej altid

kan vara det famma, då kol och malm jåmte fle-

ra til en båttre qlkr fåmre blåsning bidragande om-
ftåndigheter altid åro enahanda* och at Skeppund-
talet af berörde ofverfkottsjårn, oagtadt det vid

en ftor blåsning ftigcr til mera , dock år mindre
ån dygntalet af den famma, och det defto mindre,
ju längre blåsningen pallar > Tamt at det allenaft

ar vid fmå blåsningar, fåfom at mipdre ån p til 10

veckor , fom ofverfkottsjårnet kan vara ftorre ån

dygntalet af blåsningen, och det defto ftorre, ju
mindre ej allenaft blåsningstid en, utan ock ju ri-

kare malmen år. Men jag flutar och låter denna
gången bero dervid, at generaliter ej allenaft hafva

vifat, huru mycket, fom vinnes genom ofver-och

f5rloras genom minder-vårmning * utan ock uti

hvilken håndelfe erfåttningsjårnet bor vara i Skcp-
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pund, då forluften (kal bli erfatt, och at nu folg*

agteligen denna forluften blir for mycket vid fto~

ra, och for litet vid fmå blåsningar godtgjord, dä

crfåttningsjårnet i alla håndelfer tages an for ct

Skeppund.

Härvid finnerjag mig föranlåten at gifva tilkån^

na, at man vid ofver-och minder-vårmning bckfa
kan förlora och vinna i andra mål , ån uti det nu
afgjordt it: jag vil ailenaft taga Stållningsomkofl>

ningarne til exempel, uti hvilka hvar och en tar

åfven få ftor del , fom deltagningen år uti vårm-
ningenj hvaraf följer, at, få vida deltagningen uti

dem år vid ofvervårmning forftor och vid minder-
vårmning for liten, och man i förra handelfen

dervid förlorar, kan vål famma forluft bli erfatt

då, når erfåttnings järnet år ftorre ån det bor vara 5

men aldelcs intet då, når famma jårn intet hinner

til at erfåtta den forluft , man genom otvervårm-

ning har uti blotta tackjårnsblåsningen.

den 11, Marti t.

RÖN
Om

Rätta Skördetiden.
ta i*

c^-fT v
'

'Af
;

CARL CRONSTEDT.

Sedan, ^anledning af Hans Exccilence Herr
Riksrådets Baron Hobkens utgifna forflagj

Pracfes af Vetenlkaps Academien, vid flutet

af
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$f Herrar Ledamoternes fammankomft denis Fejb.

iiftlcdne, foredragit, huru hogftnodigt det vore,

at åtflallige af Ledamoterne, hvilka låtit fig om
Landthushållningen vårda, ville emot undfående

af något praemium upgifva forflager til vidare ut-

arbetande
,

angående förbättringar uti Landthus-
hållningen i gemen, och befynnerligen om åker-

brukets upodlande, och livad derutinnan nödigt

agtas> på det riket deraf må tilfkyndas den be-

fynnerliga frukt ock nytta, at ifrån utrikes orter,

ej behoMes federmera forfkrifva någon Spanmål

;

fa har jag låtit min omtanka derpå falla, faft in-

galunda i affigt på någon annan, än gemenfam
vinft och fordel, Utan lika fom jag i ungdomen al-

tid haft lif och blod ofpard tor min Nådiga Öfver-

Jiets och Fäderneslands ga^n och båfta-, fä år åf-

ven på den annalkande höga åldren min omforg
fiåld til famma ändamål, och det få långt krafter-

na vilja tillåta ; lamt deråfl jag icke fant dem alt

mer och mer aftaga, &ulle jag väl ännu någct
fördröja, at ofver detta åmnet meddela mina tankar,

til defs åtfikilliga fåkra forfok ån ytterligare blefvo

af mig fjelf fullbordade. Men i ovifshet och
fruktan, huru vida min ofriga tid det tilftåder,

håller jag båttre vara, at nu gifva tilkånna, hvad
jag några forflutne år erfarit angående råtta tiden

til rågik6rden> Hvilken nödiga kuir(kap,€ftiår qvic-

fca, eftertånkf%mma och arbetfamma mån, beha*
ga hår af taga fig anledning at faker* närmare be-

trakta, och f*6ka verkftålla, formodeligen fkal det

arbetet landa riket, famt hvar och, en enfkylt til

ganfka ftor fordel öch nytta.

Utan ringafte fvårighet finner man val, at fåd,Tom
Utfås i råttan tid, i god jord och val belägen åker, bår

ymnig och mer ån ljundradefait fnjkt 5
hvaraf knapt £

del
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det och bland nog mindre kommer Landtman til go-

do. Det vore ganfkavidloftigt, atnu hårupråkna de

många bidragande brfaker til denna fkilnadj men
en ibland dem, fom verkeligen förtjänar upmårk-
fumhet, år ock den, at altfqrmänga äro illa under-

rättade;, om tiden då rågen minft fmälar eller rin-

ner ut på åkern, och dä den med ilorfta nytta bor

fkåras. Afen mycket beromlig och uti ätfkilliga

Vetenlkaper förfaren Kyrkoherde , uti Wåltman-
land och Kårrbo Forfamling, nu afledne Herr Pet-
ter Arborelius, har jag forft lårt och ogo&i*

fkenligen fedt , hvad rågknäppen år, hvilken jag

ock derfore kan fålunda rätteligen befkrifva.

Innan rågen blifver fullkomlig mogen, har den
Alsmågtige Skaparen få forordnat, at rågkornenlorft

fvålla något litet utur fina fatenv baljor eller ftåU

len uti axen; hvar efter de på två eller tre dygn,
alt fom väderleken fogar fig, torkas åter tilhopa

och fåftas uti fina forenåmde Hällen i defs ax, hvil-

ket rätteligen kallas rågknåppen: och der af hän-

der, at de rågkorn fom förut varit lofe innan dq
fåft: fig, at man dem då vidröra ville, (kulle ftorfta *

delen af rågkornen falla på marken, ja ock, om. i

famma tid iiark ftorm upvåxte, {tedde det likale-

des. Men fedan de fåft fig, låter fåden fig vål

handtera, foras och bårgas i defs lador. Dock bor åf-

venvål det med agtfamhet och forfigtighet verk-
Hållas, Och fordenfkul har forbemålte Kyrko-
herde i fin tid aldrig låtit fkåra rågen, forån den
(amma vål fåft fig, och han det fjelf fedt. Hår vid

%x ock nödigt at veta, faft ån man, at undvika vidr

lyftigheten går orfakerna förbi, nämligen at det al^-

drig4can fke, eller låter fig gora på en tid och titt

ep gång ofver hela åkern eller gardet
?
hvilke? H*

vca
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ven har fin nytta med fig > efter fom hårtil for"

dras en tidig tilfyn och upmlrkfamhet af en flitig

och god åkermän. Men en del Land thushållare fin-

nas, hvilka hvarken vilja eller rätteligen forftå fig

uppå denna (torde-tiden, och fvara på denna tilfrågan,

öm rågen, fom år i fådan fituation, år mogen?
Ja vifTerligen, famt lågga anda det dertil,at rågen

år fullmogen och i anfeendc dertil , hålla de fore då

båft vara, at fkåra rågen helt bittida om morgo-
nen medan daggen ånnu år qvaf på axen, forme-

nandes då, fig hafva funnit bot for den ftclmog-

ne rågen \ falt ån han likväl etteråt lårer finna fig

i den delen ganlka bedragen. Vid detta tilfålle,

bor jag ej eller fortiga, at bemålte Kyrkoherde
erfor en gäng, at då det ct år längre ån forr van-

ligit varit med rågknåppen utdrogs och alle an-

dre landtmån fkurit och bärgat fin fåd , låt han

åndå intet fleåra rågen föran alt forenåmdt var for-

bi och i agt tagit, da han efter fin goda vana ftrax fkar,

hattade och fkylade val fåden, hvar efter ftrax et

långfamt och uti flera veckors tid varande ragn inföll,

få at i fall rågen ej varit få val hattad och fkylad, hade

all hans råg grodt och blifvit flvåmd. öfver alt det-

ta fyntes fom hans grannar lika fom fågnade fig, få-

jandes, atdet var vål,at Kyrkoherden ock en gång
fick lära, at åfvenfom almånt brukligt var gora.

Och då voro de af den.mening, at Kyrkoherden
förlorat all fin råg, hvilket gaf mig anledning, at

hårom tilfråga Kyrkoherden, fom forfåkrade mig,

at det ingalunda var med hans råg få belkaffadt,

fom hans grannar hollo torc \ utan hade han foga

mer (kåda af det ftåndiga rågnet, ån at måftadelen

all rågen i hattarne var grodd och {kåmd,

men for ofrigit hade han fådt mer behållen god
jag, ån hans grannar,fom forr fkut it och bärgat, dock

var
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var der ct ovanligt och extraordinairt tilfålle* el-

jeft berättade han, fig altid hatva funnit fin go-
da rakning och utkom It , at på det fått i agttaga

lkordetidcn. hvarvid han altid funnit båttre gagn
och fordel ån des grannar. Det faller vål gan-

fka fyårt och nåfian ogörligt, at bringa en
Landtman, ifrån des vedertagne gamla vana och
bruk , ehuru fördelagtigt det för honom vara {kulle,

befynnerligcn enar flitigare upfigt och vakfamhet

dertil fordras, ån han tilforene varit van vid.

Min mening år ingalunda den , at upgifva ni*

got Landtman til förment formon, utan, at alt för-

ut år vål forfokt och gillat, och då en och annan
derom år ofvenygad och fedt det vara nyttigt och
godt: kan ej annat förmoda, ån at det fedander ef-

ter lårer göras och tagas efter. Detta tyckes ofor-

gripeligen forrjena,at någon fådan Man,fom ålfkar

och gerna befordrar åkerbruket, och hvad dertil

horer, behagade fig det åtaga, på det at den mycket
granlaga procefien fom nödvändigt til rågknåppensi
agttagande erfordras, må kunna undvikas och ända-

målet icke defto mindre pä annat fått vinnas. Jag
har vål af en och annan låtit mig berätta och jäm-
väl nyligen af en gammal trovärdig och erfaren

Man i defle ftycken j men ännu det fjelf ej rätteli-

gen forfokt. Dock år jagfullkomligenaf den tanka
och mening , at når rågen litet for ån den vil begynna
at fvålla ut och likväl fynes mogen, blifver fkuren,

fkyladcr och vål hattadcr, (kal rågknåppen icke des

mindre fullbordas uti fkylen,ferdeles fomfåden få for

denna rågknåppen och des mogeahet,fom andra orfa*

ker fkul, bor en vifs tid fkylftä
, på det åfven grå-'

fet, fom merendels alla år ftär i åkern, måtte vål tor-

kas > emedan om det, uti fuktig och dåfvenhe

kom
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kommer in i ladan, med en torr råg, måfte den da

nödvändigt gro och fkåmmas.

Af lika angelägenhet fom jag håller fö-

re, at foregående forfok borde anffcållas , år ock
min mening til det påfyftade ändamålets, ernåen-

de , at någon landtålfkare af Herrar Ledamöter-
ne taktes ätaga lig det befvåret, at gora et vilt

och kart utdrag af alla forrutgifne böcker och
handlingar om åkerbrukets rätta fkotfel, at man
då der af kan lått finna åkrens råtta fkotfel : och föl-

jer deraf, huru alla jordmåner af åkrar bora kannas,

rätteligen koras, godas, lamt igenom vHTa åker-

redlkap bringas i den belägenhet, at de må vara be-

qvåme at bara ymnig frukt. Hit tilkommer ock,

at fom ingen ting kan mer {kåda och utmärgla å-

kerri, an et på demfående vatten 5 ty bor man va-

ra forgfållig, det på fördelagtigafte fåttafleda, i-

genom dikens upgråfvande til fädan djuplek, fom
jordmån kråfver, och dereft äkrarne åro liggande åf-

van for ångar, har man då god nytta, om vattnet

kan ledas igenom diken pä ångarna y ty alt åker-

vatten har letma med {ig, och faledes kunna ån-

gerna pä beqvåmt fått godas, hvaraf gråfet vä-

xer tått och ymnigt. Utom alt detta , år ock hogft

nödigt, at veta utforfka och lära , når råtta tiden år

at fa, eller rättare fagdt, når åkerjorden år fårdidig

at emottaga den fåden fom fkai utfås; hvilken

vetenfkap, ehuru nyttig den år, lårer dock få kun-

na berömma fig deraf : och de fom denna nyt-

tiga fak veta rått at: bruka, hålla den få hemlig,

atTde den aldrig for någon uptåcka vilja, ehuru ftort

prsernium man dcrfore gifva ville. Nu, om alt det-

ta blefve hår kunnigt och verk ftåldt, kan då aldrig

derpå tviflas, at icke Sveriges Rike, med des til-

Mrige Landfkaper, bletvo i. det ftåildfatte, at hift

fnarare
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fnarafe låta utfkeppa fin fåd til främmande > ån at

federmera forfkrifva fåd ifrån utrikes orter; och

fåledes mycket vunnit til rikets torkofring och upp-

kom ft,

den g. April.

Herr Cammereraren Schultze har vid denndt

handling erindrat , at ehuru åtfkillige oundvikelige om-

fiandigheter 5 fåfom.i fynnerhet väderleken
,

ej lära al-

tid tillåta at upfkjuta fkorden til des man rönt rågknäp-

fen , fä torde likväl vara godt, at på for[ok lemna en

del af åkern ojkuren at utftä rågknåppen^på det man mät*

te til utfäde erhålla frodig råg.

Han berättade, at defs fått Ju fkordetidens utrö-

nande år det r at när kornen bltfvit väl matade och

ftadige , då de ock börja hårdna ^ famt at grodden el-

ler piggen icke mera år grön , utan gulakttg i kornet
\

har han icke längre drögi med fkorden
5

utan lemnat
den öfrige torkningen "både för fäden och halmen

% at

fke vidare i fkylen*

Andre bruka at fkjuta eller föra nageln ' långs ef-

ter axet, at erfara om kornen åro löfa , hvilket ock

Jker, Jå fnart de tagit full mognad til ftg; men fd
län^e de Jitta faft och ej gå utur fina hylfor för na-
geln, åro de ock gröna uti grodden

,
mjuka och icke

fullmogna , då man icke eller bör häfta med fkor-
den.

ig%$m rf -.•o *s

D
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BESKRIFNING
Om

Himmels-Kornet.
Infand af Herr Kyrkoherden

TIBURTIUS
ifrJn Vreta Klotters förfamling i Öfterg5t.fandL

Uti åftergotknd, omkring Linköping, bru-

kas på några få ttållen et (lags fåd, fom
kallas Himmelskorn. Om det finnes på

andra ftållen i Riket, år mig obekant, åtminfto-

nc hafver jag aldrig fedt fådant, på de ftållen jag

varit, faft man mig berättat, at det ock fltal fin-

nas på några få ftållen omkring Nyköping. Et
fådesllag, fom, efter mit tycke, ingen Hushållare

bor vara förutan, i hånfeende til defs mångfaldiga

och ftora nytta uti hushållet, hvilken ock mig up-
muntrat, at lemna til det almånms tjenft följan-

de på trenne års egna ron grundade belkrifning.

Himmelskornet år en ganflca ftor, ftrid , och
kärnfull fåd , utan (kal eller agn på fjelfva kornen,

til påfeendet likare hvete ån korn, faft något lån-

fre och ftorre til kornen ån det ftridafte hvcte.

lår det våxcr och ftår i gronblad, år det prågtigt

at påfe ; ty bladen åro af en morkgrqn färga, fnart

ca tum breda, vrida fig i knorlor, och fe frodiga

ut. Når det går i ax, fer det ut fom annat tvåra-

digt kotn, med ftora qvarterslånga ax, och långa
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agn på fkalet, hvilket omgifvcr fjelfv* kornen

fom pä agnhvete*

A:o 1746. uti Februarii Månad fick jag fpa*

ning pl detta kornet, fom hos en eller annan fad*

des til 3 å 3 kannors utfåde, forfkaffade mig ock
nägot på hvart ftålle, hvilket var få illa ifkott,

at det måfta beftod af annat korn , landhafre f

villhafre, villfenap, och mångfaldiga andra odu-

gcliga fron.

mot en fjerding Himmelskorn, hvilken jag fåd-

de den if. Aprill, på en liten åkerlapp, fom be*

flod af lermylla, half, eller nårmaft upåt en bac-

ke, med kalkbcrgsgrund, half med lergrund. Det
fom ftod pä kalkberget brändes aldcles bart, når

fommarhettan tilfatte: men nederfta hälften af å-

kren ftod vål, och når det kom til tréflening, fick

jag 14 fjerdingar efter en fjerding utfåde, hvilket

i anfeende til den andra årsväxten, och åkrens

befkaffenhet var anfenligt. Jag vågde fedan det-

ta kornet, och fant en tjerding dcraf 1 \ Skålpund
drygare ån 1 fjerding hvete , och et hälft Skalp,

drygare ån arter, folgakteligen långt kärnfullare och
drygare ån annat korn.

A:o 1747 ville jag forfoka, om denna fådvar
pa jordmän mycket granlaga : fådde fordenflcul en
tunna af Himmelskornct, midt i Aprili månad, pl
den grundafte fandmylla nled rodfands grund. Tor*
kan , fom alla åren emellan deffa fjoar och ftrom-

mar år nog ftark, var detta året fårdeles ftrång,

il at jag gjorde mig foga hopp. Halmen blcf

kärt, långt emellan ftrån, få at det måfta vid (kor-

Efter rensning

den
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den icke kunde bindas eller fattas i rok , utan råf-

fades j dock når det kom til trolken, fick jag. 10

tunnor f fjerdingar, ijfjerding Himmelskorn til

vigten 1 Skålpund drygare ån 1 fjerding hvete,

famt lika med arter, och folgakteligen långt vig-

tigare ån alt annat korn,

l'tfö:> * ' ngvri i
[
30Q$tl

A:o 1748 var om våren en fvår fådestid, och
åkern genomfor, faft 4 dygn voro ledna i Maji
månad. Måfte altfåjag, {om andra, taga den å-

- ker torraft var» och i årpa neder fåden i den våtan

få godt jag kunde.
(

Til Himmelskornet tog
jag et åkerfält, fom beftod til ftorre delen af fand*

agtig mylla, på ftenig grund: men på andarna

var den i öftergotiand fa kallade dungjorden på

Strax efter faningen ti liatte torkan, fom denna
-fommar var niftan onaturlig , få at ej någon 80 å-

ra gammal en få långfam och ftark torka kundé
minnas. Himmels-kornet ftod långe emot, fram-

for annat korn: men måfte omfider gifva fig for

torkan, Dsr ftengrund och något hoglåndt var,

ftannade det i växten, då det (kulle fkjuta ax, få at

halfva axet måfte ftanna i baljan, och halmen hvit-

nade föran axen blefvo matade. På andarna af å-

kren ftod det något båttre emot: men måfte ock i

otid hvitna, och vika for den odrågeliga torkans

kraft. Når (kordetiden kom, var halmen få kart,

at ganfka litet kunde fam manbindas, och det måfta

blefloftng : Dock når det bleftrofkadt, fick jag ef-

ter 3 tunnors utfädc 23 tunnor och 6 fjerdingar,fom

var anfenligt , emot livad annat korn gaf, fom i

jfoela orten ej fteg högre ån til tredje kornet. Til

vigten var Himmelskomet, i detta år, lika med
ftridt hvete, och de ftora arterna,

På
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På min upmuntran fåddes fiimtna vår
3 fjer-

dingar Himmelskorn vid öfverftefåtet Kungsbio,

på en djupmylla å lergrund, hvilka 3 fjerdingar vid

trofihiingen gifvit f tunnor, Nåftkommande var

vilja ån fler pä mit mrädande forfoka denna fåden,

fåibm vid Sanstorps Herregård, åfven vid Ry och

Såby Hérrefåten, utom åtfkilliga i Linköping,

och Wreta Klotters forfamling, få at denna nytti-

ga fåden lår hädanefter ej blifVa fä fållfynt fom
tilforene„

Iwvänningar.

Emot denna vålgifvande fådens bruk, hat-

va en hop mindre eftertånkfamme Hushållare åt-

{killiga inkaft, nämligen

1: Himmelskornet vii hafva en få fet jord-

mån, at få hushållare dermed kunna komma til—

våga.

2:0 Himmelskornet tappar i fin drifvande

kraft,

3:0 Detta kornet förvandlas til annat flag,

4:0 Är det fvårt at trofka.

•ra* å: n f >

: *?. fém. m^&im^m Ji»å|f#

Svar.

1:0 Jag kan icke neka, at detta kornet , foip

annan fåd , ftår frodigaft på den båfta och fetalte

ikerj men få kunna mina 3:00 års ron fullkomli-

gen vifa, at himmelskornet åfven våxer på en fva-

D 5 gare
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farc jord , famt i hvad årgång det ock år, be*
nnes vid troft.cn drygare til tunnétalet ån all

annan fåd.

2:do På jtncår har jag icke rtiårkt detta kor-
net tappa af i fin drifvande kraft ; tv hafver det
de tvenne fenare aren gitvit mindre , i å år icke få-

den , utan den obefkrifliga torkan dcrtil flculd.

Skulle fa vara fom fåges, få år himmelskornet
i det målet af enahanda art med annan fåd , fom
ock tappar af, når man ej omfar jord eller ut-

fådc# Förnuftiga Hushållare byta altid om jord-

art for fin fåd , och gifves dertil ej lågenhet

vid gardet} , få fkaffa de fig utfåde ifrån andra

{jårdar, af olika jordmån* Minfkning i tunneta-

et, fom tilfkrifves fådesfroet , har ja^ fumlit aga
en annan orfaR , fom Hushållaren bor, men ej

vil kannas vid, och derfore fördömt fådesflaget.

Når Hushållaren ej paflat råtta fkordetiden , få haf-

ver han lidit en anfenlig forminfkning i fpantalet;

ty detta fådesfiag bpr uphåmtas, få mart kornen
börja gulna, och föran de rått hårdnat, annars

ligger hålften på åkern, Detta händer ock ärli-

gen med annan fåd hos de fiefte hår omkring
Lindköping, Tå at man med gråmelfe mäfte fe

halfva åkermannens vinft ligga for fåfot.

Myckenheten gor, at den oforfigtiga Hus-
hållaren ej marker fin fkada på rågen och kor-

net, men på himmelskornet, fotti (h gemenligcn
til 2 a 3 kannors mått, märke* det fnaraft. Defsu-

tan fom en alt f6r tjock faning 'år hår på orten

allmän, få får fig ock mången til f^rderf, når han

råkar en fet åkerbit j ty -fås intet himmelskornet
nop tunnare ån aanat korn, få lägger det fig i

gronblad 5 och blifver all använd moda forlorad,

3;°
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$:o Hår tilfkrifves åfvcn fåden, hvad foto

b5r ftå cndaft for Hushållarens räkning. For dca

ftora forfummelfén hår i orten vid dikning och

den ftarka vårfåds faninjgen på en och lammajord,

i långliga tider, blifva åkrarna fylte med landhaf-

ra , villhafra , åkerkål , och andra odugeliga fro-

flag. Hårtil kommer en annnan vårdslöshet, at

åkermän aldrig beflitar (ig om fådens retisning, u-

tan bårgar årligen ogrås med kornet , och årligen

får det ut med kornet igen , få at på flutet gor

det odugliga drygfta deleh i fpan. I Ladugolfven
komma ock ofta fådesflagen at bländas, få at om
man ej underftundom vil plåcka fin fåd, blifver

den aldrabåfta, pä flutet , i villfron och annan fåd
förby tt* Jag fom en gång plåckat mitt himmels-
korn, marker icke någon förvandling.

4:de Inkallet fSrfvinner fnart, når man får

god vinter
;
ty då det i vinterkölden trofkas, mår-

kcr jag at det går rart få val ut fom annan fåd.

? Hirnmelskprnets Nytta*

Söm detta fådésflaget beftår af idel kärna,

och fogafkal, få gor det ock i hushållet otroligt

gagn, och kan jag af $:ne års forfok fåga, at en
tunna himmelskorn gjort mig famma nytta fom i£

tunna annat korn, utom det at himmelskornet gif-

rit långt mera i fpan
t

i;o År himmelskornet til brygd utan like.

Det måltar jåmt och vål,famt gifver mycket,klart,

och rått vålfmakande dricka. De fom vift mig
den åran, at de kommit in i min ringa hydda , haf-

va
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va alle måft bekänna , at himmelskorns maltet 6f-

vertråffar både Ångelfkt och andra utlåndfka malt,
och gifver långt mera dricka. Det allena måtte
vid brygden märkas, at efter himmelskarnet år

kärnfullt och tungt , få (kal maltet malas något
groft, och åndå upblandas med lika mycket annat

malt , om det fkal kunna rinna på råften, eller

ock fom jag funnit båttre , hacka lagom hackelfe

af råghalm , och blanda ibland det fom ofes på rå-

ften y ty dcraf kommer maltet at ligga något lofa-

re, och vörten får opning at draga fig igenom.
Torra barren utaf Enebulkar åro ock forfokte på
råftkaret, hvilketock gjort opning at det kunnat
rinna,

2:0 Til kokmjot år detta kornet långt båt-

tre ån annat , fom allmänt pä landet brukas af all*

mogen och i de ffcorre hushåld for tjenftefolk Ty
detta kornmjöl, fom år aldeles fritt forfädor,är

både i farg och kraft ej fåmre ån hvetemjol.

3* Til fmågryn år himmelskornet drygare

ån alt annat korn} ty man får håraf ej få dryg del

fådor, och fållor fpillning fom vid annat korn.

4:0 Helgryn och Pårlgryn blifva af detta kor-

net otvermårtan goda til fmaken: men efter detta

kornflaget år ganfka ftort och ftridt, och ej mer
ån ét gryn blifver af hvart korn, fä tyckes vara

formycken fpillning at håraf mala fådana gryn.

Dock den, fom frågar mer efter fmaken ån myc-
kenheten, lårer ock härvid finna fin råkning.

Mera har jag ånnu icke utrönt och forfokt 5

dock tanker jag naila vär förloka på fet lera, och
(kal
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ftal derom aflemna min beråttelfe, i formodan, at

min v ål mening lårer fkaffa någon frukt ^af fig,

for dem , fom med detta kornet vilja gora for-

fok.

Den 18» April

KÖN
Om

Himmels Kornet,
Lagde til föregående Handling,

Af

SAMUEL SCHULTZE,

^ Med nöje finner jag , at Au&oren af denna

iWI Befkrifning har utforligen och uprikrigt

JL t JL gifvit fina forfok tilkänna, famt motat
de inkaft, fom lagdas i vågen til detta adla lådes-

flagets fortkornft hål i landet. Han har ock vift

nyttan af detta kornets bruk i hushållen. Hvil-
ket alt jag få mycket tryggare kan befanna, fom
jag uti ij* års tid brukat Tå himmelskorn, och på
hvarjehanda fått nyttjat det i mitt hushåll.

Detårfant, at denna fåden år fållfynt, och
ganfka få hafva fig den famma bekant: men fagif-

vas likväl åtfkillige hår och der i landet, fom årli-

gen bruka derat til egen nödtorft, och finna fin

räkning val dervid,

D f Hår

I
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Hår i Upland åro icke rått månge, fom kan*
na denna fåd til des utvårtes (kapnad , ån mindre
bry &g om des fåendq : men under de nio åren,

fom jag hår varit landtbrukare, har jag åltid fått

der af Tå mycket , fom jag til mitt hushåll be-
hoft, och det på ätfkillig llags jordemän, har ock
fatt upfkåra der af itundom rikcligare, och ftun-

dom mindre, altfom årgången och landet varit be*
fkaffadt,fom det blifvit uti ådt uppå. Hårom v il

jag hafva den åranat lemna KongL Academien föl-

jande beråttelfe.

År 1740. flcaffade jag mig 2 fjerdingar Him-
melskorn, fom den 2$ Aprihs utfåddes på en la*

gom fet åkerejord af {andmylla, hvilket efter ut-

trofkning gaf i f tunna ren fåd,

Xr 1 741. utfåddes d, 13. April 4 fjerdingar uti

gammal åker af fandblandad jord och famma var

nåfl: förut godd , fom gaf 3 tunnor rent korn.

År 1742. d. if. April fåddes 3. fjerdingar 5

kappar på hoglåndt fandblandad jord, fick der ef-

ter 2 tunnor 3 fjerdingar,

Xr 1743. d. n. April fåddes 3 fjerdingar

i lagom fet lerjord, hvarefter blef 1 tunna»

År 1744. fadde jag uppå godd nyplog af god
fvartmylla 1 fjerding , och fick derefter 2 tun-

nor 6 fjerdingar ftridt korn.

' År 1745* d. 2. Maj i utfåddes 3 fjerd. 1 kappe

på mager åker af lermylla^varat blefallenaft 1 tunna.

Xr i74<5.d. 28. April fåddes 2. fjerdingar på cn

gammal åker, fom året förut varit gpdd for rofvor,

då jag fick igen 2£ tunna. Ar
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Ar 1747. d. zo April fåddes 4, fjprdingardels

i ny uptagen och fet jord, dels oek uti gam-
mal lagom fet åkerjord, fom alt af torkan tvinga-

des hårdt, at jag allenaft fick z tunnor z fjerdin-

gar.

Xr 1748, fåddes d. zy April 2 kappar him-
melskorn uti py gråfning af god fvartmylla, lagt

liggande ,
hvarpå året förut varit lin, och då

godt med god får-dyngaj våxte der hårligen och
jcke gaf flört om den ltarka torkan, mer ån det

mognade tidigare. Defs halm var ovanligen lång

och grof. Etter trofkning erholt jag z tunnorren

och itrid fåd. På högland fandmylle åker fåddes.

ock en kappe, men af torkan ftadnade i växten

,

gaf kart halm, och allenatt 3 fjerdingar korn.

Hår af märkes, at fom himmelskorn år en

mycket ftrid fåd , få fordrar hon ock god jordmån
och val brukad åker, få val fom all annan fåd, om
växten och frukten fkal blifva ymnig j eljeft vä-

xer hon ock på magrare land 5 men kan då ic-

ke gifva få mycket hvarken i halm eller fpan. Om
en fåd har våxt förut, fedan åkren blifvit godd,
vil himmelskorn båft trifvas.

Hvad Herr Au&or beråttar om detta fådes-

flagets vigt emot hvete , arter och annat korn, har

lin riktighet , ehuru jag icke varit få noga om

,

at årligen gora flikt forfok, och uptekna detfam-
ma } men kan af hvar och en låtteligen finnas,fom

vil fig bemöda at gora en fådan jåmnforelfe*

Med Herr Au&ors fvar uppå de andragna in-

vändningar emot detta fådesflagets bruk, år jag al-

. deles

st
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deles enfe , i ftod af egna ron och erfarenhet , at

jag dervid ingen ting harar påminna. Kan ock fritt

fåja, at alt hvad ejn del hår emot invanda, år u-

tan grund och erfarenhet; ty naturligt år det, at

hvart och et flag , få ibland lefvande , fom växan-

de ting, bor efter defs art och befkaffenhet hand-

teias och {kotas, få framt man (kal kunna erhålla den

frukt och nytta deraf , fom det egenteligen kan af

fig käfta. Ger jag en ftor Hollåndfk mjolkekovål

ata och dricka, at henne icke tryter på tllråckeligt

foder, få mjölkar hon anfenligen, men får hon klen

och otilråckélig föda, få finar hon ock af; likan*

tned ftrid fåd i mager åker.

Hvad denna fådens nytta beträffar , har jag

funnit den fåfom Herr Au&or anforer s allenaft

vil jag lågga det til-, at om himmelskornet får

mera lopaut i måltningen, ån annat korn , få har

man den forman , at det rinner båttre på råftea

uti bryggningeh, då manuock flipper blatada det

med annat malt eller hackad halm. Til brånvins

brännande har jag funnit himmelskorn vara få val

gifvande fom någoniin hvete.

Til mjöl , hälft på Stålqvarn malit, år det ju

få godt fom hvete , och långt bättre ån råg och
annat korn, både til grot och välling* och uti pan-

kakor lamt vafflor fkai man icke kunna flrilja det

ifrån hvetemjol.

Af i fjerding himmelskorn har jag gcmenli-
gen fått i Lis:p. f marker fmå gryn, cch f a $
marker grofre , hvaremot jag af annat korn fål-

lan kommit högre ån til 17 a 18 marker; men
til helgrya har jag hållit for fkada at forfoka^ him-
jnelskorn. Bejkrif-

l 4* I/* April
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BBSKB.IFNING
Om

Jkrberis trän eller bufkar f deras frukt 9

Art och befkajfenhet , famt flora nytta i hus»

hälly til at befpara en del penningar

\

forn ga ur Riket for Citroner och

Citron- Saft.

Af

THEODOR ANKARCRONA,

B Bland de oräkneliga mänga förmåner, fom GUD
B meddeltvårt kåra Fädernesland, år ock det,

H at jorden uti denna kalla Norden tilfkyndarofs

cn flor myckenhet fruktbärande trån och bu&ar,
hvilka, ehuru vårdsloft de hit intils blifvit fkotte

och tor ringa anfedde, om deras namn, utfeende,

våxt, fortplantning, egenfkaper och ftora nyttta,

vore kunnig for alla hushållare i riket, fkulle til-

bringa hvar och en, fom^eflitade (ig at i finatrå-

och kålgårdar, ja i ikogar ocTrkring gårdesgårdar,

at plantera fådana tråi^och frbikar, ganlka mycken
pytta och foixjel,

I fynnerhet vil man nu allenaft' nåmnaetflags
tråd eller bufkar, fom våxa påganfka många ftål-

len har i riket. Trädets namn pä Svenfka år Sur-
torn , men mer bekant under namn af Berberis*

Defle bufkar fe val ut och pryda mycket * då
de fcå fe-m Mckar 5 få val om vårtiden, fom fom-

mar-
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maren med deras vackra gula blomfter , fom om
höften med deras fkona roda bår.

De våxa högt fom törne med en hel hop (ma-
la ftåhglar eller telningar, beklådde med en alke-

färgad 3 glatt och tunn bark*

På fjelfva grenarne eller tråna, våxa hvita,

(karpa och fpitfiga tornen eller piggar, tre och tre,

brede vid hvarannan* Sjelfva trädet år fkort, ljus-

galt och iholigt, hvarfore det låttcligen kan af-

brytas, men rötterne, fom utbreda fig mycket, å-

ro tråagtige, hårda och mycket gula. Bladerne
åro fmå fom på granattrån

,
aflånga och fmåkanti-

ge, famt något hårda, hafva en vinfyrlig fmak,
och når de åro fpåda och unga, mycket lika med
Syra {Acetofa) hvarfore de ockfå uti Holland bru-

kas til falade och åfven kokas med kott,

Blomftren åro gula ,
hånga fom vinbår brede

vid hvarandra, och åro vål luktande. Af defla

blomfter blifva aflånga runda bår , fom hafva en
fin hud eller fkal , och åro fulla af faft.

Då de mogna, få de en ikon.rod farg, men
cn fur och fammandragande, dock ljuflig fmak.

Tvenneflags Berberis finnas, nåmligen et {lag,

hvars bår hafva aflånga, hårda och brunroda fron

eller kärnor. Et annat flag förutan kårnor , hvil-

ka finnas i Blekinge. Defle åro rarare ån de för-

re, och mycket tjenlige til infyltning i fåcker, e-

medan man ej behofver använda tid eller befvår

med deras renfning från ftenar* Gaspar Bauhi-
nus
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nus fager val? at de Berberis bår, fom våxa utan

ftenar, åro af en annan fort, men Tournefort
och Boerhaave påftå, at fom en del drufvor,

i mycket heta fomrar, åro utan ftenar, få år det

ock med Berberis.

Defle bufkar våxa på fälten , vid landsvågar,

gårdesgårdar och planken: de våxa hvareft man
planterar dem, uti all jordmån, och uti en kall

climat, ånfkont at fölens hetta ej år emot deras

natur. De planteras med eller utan rötter
,
ty de

aflkurne qviltar tag^t fjelf rötter, då de fattas i

jorden.

Den berömde Ligger Ikrifver i fin Tra&at
under titul: La Nouvelle Maifon Ruftique^ trykt

i Paris 174.0, at man kan ympa i defle bufkar al-

lehanda {lenfrukts qviftar, och at den kallas uti

Frankrike La noble Epine^ i anfeende til defs lik-

het med granate tråns egenfkaper.

Den tunna barken, fom fitter emellan den
grofva eller ytterita af trädet, år ganfka gul och
kallas i Weinmanni vårk Bugia; då den fam-
ma kokas i vin eller vatten och munnen der*

med tvättas, år den et godt remede emot mun*
paflioner och andra tilfållen i halfen , fafter tånder-

nc och ftillar vårk och fmårta, hvilket Doét. Ny^
land vitnar i defs Herbario*

Då denfanima lågges i vin och deraf dric*

kes, blir det et purgerande medel och fordrifver

Gulfoten, befe C. Clusii Rar. Plant. Hijl. I.

Barken i vatten kokad och fedan en klut deri

våt gjord, lagd éfver fjuka leder, ftillar fmårtan,

/
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befynnerligen då det kommer af fkiorbjug, forfi

fes i Guil. Vartgan Seeret. Med.fag. 295*. tjånan-

des utom defs til fårgning af gul Saffian och gif-

ver den famma en hog fårg och glans.

Kårnörna åter hafva en tilfammansdragande
och ftoppande kraft, derfore åro de emot Diar-
rhse brukelige. Kårnorna flotte och ofverlagde,

draga ut allehanda flickor, fpitfar, piggar och
törne ur får. Se P. Bayr Prak ¥ Men
fjelfva båren hafva mycket/^/ ejjentvale och phk-
gtna^ dock litet olja, och finnas pä Apothequen
både torkade och inlagde, tillika med fyrop och
faft* Nylands Herbar. vilar, at dc tjena emot
inflammation i blodet, flacka torflen och hettan i

febrar, kyler hetfiga lefrar, flirka magen, beta*

ga åckei och ondt i magen, fororfaka luft til

mat och floppa allehanda Diarrhker^ döda alla ma-
fkar och hindra all forruttnelfe i magen, Gifves

Patienter til vederqveckeife i hetfiga fjukdomar.

Det af frukten om höften, eller af lof och blom-
fler i Maj brända vatten, låfkar all invärtes hetta.

Det har iamma kraft, fom båren, och hindrar up-
ftotningar af magen. På fomliga ftållen, deråft det

våxer ofverflodigt, tages frukten och ftotes, läter

den gåfa, och brånnes deraf et godt och angenämt
Brånvin.

Man kunde framföra ännu* mycket om den
nytta Berberis gor i Medicin, få val hvad angår

fjelfva trädet, defs bark och rötter, fom defs frukt

och kärnor; men fyttemalet gar derjåmte nu der-

på ut, at uti Oeconomien gifva vid handen, hvad

nytta man vid åtfkilliga tilfållen at fjelfva f^hen

kan kafva
Ättic-

)
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Åtticka brukas mycket i hushåll, men fom ett

gjord fyra (kadar broft och lungor: Citroner , enar

de åro mogna, aga en angenåm naturlig fyra, och

många bekanta halfan-ftyrkande goda qualiteter,

både til hushåll och medicin, (om ock finnes i

Weimans och flera verk mep fom de aldrig

rått mogna kunna hitforas, fom bekant år 5 få mi-
ftade citroner vi hår nyttja mycket af deras ange-

näma och nyttigafte egenfkaper , och finnas de
jåmvål fåledes vara fkadelige for broftet och dem
fom hafva Lungfoten, dock mindre ån fom åtticka.

I defs ftålle år Berberis faften, fåfom af ett

fullmogen frukt, mycket båttre, hålfofammare
och af en lika angenåm /mak, och kan bru-
kas med nytta ock fåkerhet for hålfan, til all

den (lags mat ock drick, hvartil eljeft åttic»

ka och citron nyttjas. Til gelée år den mycket
brukelig, då man ej har nödigt hvarken vin eller

citronfaft, fom år en befparing. Men det befyn-
nerligafte, fom har gifvit anledning at framgif-

va något om detta tråd eller Barberis bu&ar, år

des fkona och fortråffeliga faft, fom defle vackra
och hålfofamma bår af lig gifva, i anfeende til det
ioljande:

Det år nogfamt bekant, hvad mycken-
het citroner, fom årligen inforfkrifves och me-
rendels åtgår til den vålfmakelige och hålfofam-

me Ångelike drycken kallad Punch\ Et utom-
lands beprofvadt Antidotum emot ftorbjugg i

hvarfore Matroferne på Oft-och Wcft-Indiefara-

re hvar vecka eller oftare, når tilfålle gifves,

blifva plågade med denna dryck. Man kan ock
håraf fluta, hvad penningar utgår for citroner,

fom nödvändigt hit intils måfte tjéna til omtaltc

E dryck.
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dryck.Til undvikande affå ftor myckenhet citroners

inforfkrifvande , och at gora på denna drick et lika

om icke båttre kop ån på vin, vil man gora for det

allmänna kunnogt, at faften af ofta omtalte Ber-

beris år genom forfok befunnen , at i alla delar

komma up emot citronfaften.

Ty forft har den en naturlig angenäm
och mogen fyra hos fig, fom i Punchen fororfa-

kar en Ijuflig fmak: federmera år den ikona roda

färgen behagelig , men fift år den mycket hålfo-

fam och ån mer ån citronfaft. Jim val år denne
Berberis Punch mycket dertoreat berömmas, eme-
dan de, fom af Skorbjugg och ftenpaffion åro plå-

gade, finna lig deraf mycket vål, ty ftenen uplofes

håraf, och blir grus famt forer af.

Methoden at gora Berberis - Punch år lika

fom med citronfaft och kårteligen denne: Tag
en del faft , två delar fåcker, tre delar franfkt el-

ler renfkt brånvin, arrah eller hallon-brånvin och
fex delar vatten.

Sattet at utpreffa denna faft år mycket lått,.

Dä man har litet bår, kunna de Hotas och faften

genom en ferviette eller klåde utvridas, men om
man har ofverflod af bår, år båft at bruka fådana

inftrumenter, fom nårftående ritningar Tab, I,

utvifa

Båren afplåckas i O&ober månad då de åro

båft mogna och faftfulla, något förr ån kölden

kominer men D:r Eman. König uti fin Georg.

Helvstica, formenar, at Berberisbår bora plåckas

enar en eller tvenne forfta nattfråfter om höften

varit, fom kan proberas. Sedan fonderkråflas de

uti en ftor mortel eller annat kåril^ med en trå-

r \ ftot,
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ftot, eller ock med en fådan krafs- machine fom
fig. i.utvifar, fedan lågges i en dertii gjord påf-

fa af grof dräll D. hvilken lågges i pråflen fig. 2.

och derpå lacket B. fedan fåttes ftången C. emot
vaggen tvårt ofver pråflen eller lacket under klot-

fen E. och få våges på andan af ftängen, da

iäften ftrax rinner i ftenkrukor eller kåril, fom
ftå under pråflen. Då denne faften år utpraflad

,

låter man den ftå at klarna och fedan bouteilleras,

val korkas eller flås litet bomolja ofvanpå och for-

varas i källaren, hvilken Taft håller fig i många år

om källaren år god.

a den 22. April.

RÖN

En anfenlig Benlo/ning fä Jlora Ben-

fifan.

HERMAN SCHUTZER.

En yngling, om 10 års ålder, hade den olyc-

kan at blifva flagen på högra fkenbenet med
en båll , hvaraf val ftrax fororfakades en ftor

pina, men fom denfnart forgeck, tänkte han icke
vidare derpå, och defs foråldrar kunde ej foreftål-

la fig, at detta flaget fkulle hafva få fvåra påfolg-

der, fom man likvift någon tid derefter fick crfo-

ra, dånunåmde ftålle begyntc vårka, rodna och
fvålla. All flit, fom, användes med fordelande mc-

E2 .'del
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del, var tåfång. Inflämmation gick til balning.

Bölden, fom af Hg Qelf gick up, omlagades med
all forgfållighet, fom et annat får. Det gick ut

på tiden. Man kunde ej få det til at gifva annat

ån et illa luktande vahr. Åndteligen kom den fjuka

af et annat tilfålle at foras från Finland hit til

Stockholm, dä jag vardt prabuden at åtaga mig
defs (kotfel.

Jag fonderade fåret, och fant ftrax, at flora

Benpipan (Tibia) icke allenaft var angrepen, utan
at den åfven gifvit fig up, få at uti fåret kånde*
en hård uphogning, ftor fom et gåsågg. Jag bor-
de icke dröja at derpå ftraxt applicera ^répan^ hvil-

ket då det (kedt, flot genaft ut genom opningen
cn ftor myckenhet ftinkande materia.

Något dcrefter ville jag fe huru långt benet
var fkåmdt. Når jag fordenikul gjort fåret vidare,

märkte jag j:o). at det ftycket af benpipan, fom
var carioft, ftråckte fig til en 4 finger i långdea,

2.0 at uti nu nåmde ftycke voro åtikilliga ritfor

(fijfar*) 3:0 at et ftinkande tunt vahr kom ut, når

jag klämde på deras kanter, fan^t 4:0 at hela det-

ta ftycket rankade, når jag något ftarkare tryckte

derpa.

Detta qariofa benftycket var dodt , och bor-

de fordenfkull bårr. Jag tyckte ock at det redan

var få loft, at jag hade med liten moda kunnat

taga det helt och hållit ut# Men jag foreftålte

mig, at benet i den håndelfen (kulle bli både kro-

kot och kärtare och Patienten fåledes med tiden

halta. Jag anfåg den lilla Benpipan (fihula) hos

en yngling at vara for vek at kunna hindra det, e^
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når få många och ftarka mufldar fingo frihet ac

draga fig tilhopa. Om jag åter drogde, tånktc

jag, at än mer at ftora Benpipan torde fkåmmas.

Jag foreftåltc mig ock,at någon cfel af denftinkan-

de materien torde genom fugror draga fig. in i å-

drorna til bloden , forderfva den och åftadkomma
cnTvinfot. Men fom benftycket redan var Tre-
panerat, famt hade ritfor, och materien fåledes

fritt utlopp, och utom defs randen var få godt fom
los 5 ty hoppades jag at någon liten utdrågt pa ti-

den hår ej flkulle (kåda, utan vara Patienten til båt-

nad. Jag ville garna af ritforna hafva någon for-

del , och foreftålte mig at de fkulle blifva alt ftor-

re och ftorre, få at jag fkulle kunna taga bått

det ena ftycket efter det andra och altid lemna
något qvar, fom kunde hindra mufklarnas ihop*

dragning, medan ej callus i de uttagne bitars ftål-

le kunde formera fig. Naturen tjente mig mer
ån jag tordes onfka det. Vid pafs hälften af det

cariola benet lofnade forft , oj:h uttogs utan möda*
Den andra hälften hade jag ock hunnat få ut, men
jag låt den fitta ån någon tid, hvarigenom jag
val vant min onfkan, men hade den olågenhet,

at fåret ville igenlåkas, och fvallkott fkot få fram,

at enår jag åndteligen måfte uttaga det lemna-
de ftycket, kunde det ej flce utan moda och Pa-
tientens ftora plåga, Emedlertid formerades en
callus i det uttagnas ftålle, den Sjuke vardt fulle-

ligen hulpen, har bagge Benen lika långa och
pyttjar dem ån i dag med lika lätthet,

#cn 12, April,

£ % ur.
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UTDRAG
VturKongl. Vetenfkaps Academiens dagbok

får Januarii , Febrnarii och Martii Måna-
der , jämte inkomne Bref och

Handlingar. 1749.

Utdrag utur Herr Profeffor Kalms bref ifrån Phi-
ladelphia i America d. 14. Off. 1748.

B wen 24. Julii gick fkeppet ned från London,
fl W och d. 2f* om aftonen fteg jag om bord
SL*r på det famma vid Gravefand, då vi vidare

foro ned efter ålfven, och fåbegåfvo ofs til fjos.

En fakta vind , fom continueradc måft hvar
dag, gjorde ofs refan mer ån angenäm. Storm-
väders fogeln, fom år befkrifven i KongU Vetcn-
fkaps Acad. Handlingar och Fauna Svecica^ hade
vi ofta i flere dagar, och ibland til tufende tals, bak-
efter fkeppet, utan at den minfta ftorrci folgdeder-

pa; man fer aitfa, at det ej alt te fant, hvad fjo-

farande berätta, om icke orfaken år hår annor, at

foglen bygger hår i Sargazo eller flotgråfet och der-

fore år hår allmän.

Den 2. Sept. fingo vi forft fe America, faft

vi i några dagar fårut hade continuerliga vifi.ter af

allehanda flags landtfoglar, fom förflugit fig i fjon,

Och fokte fin hvila, togo ock ofta fit nattläger på
fkep-
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fteppet. Den 4:dc dito ankommo vi aödfeligcnj

Gudi lof ! lyckeligen hit til Philadelphia uti nya

Sverige i America. Jag fkyndade mig ut på fälten'

omkring ftaden $ men hår blef jag beftort : jag

fann hår en del af våra Svenfka örter, men de

hade anda til ftorfta delen, fom något ovanligt uti

fig$ men utom defle fä, fant jag engrufvelig fka-

ra af orter, fom jag aldrig fedt tilforene : kaftade

jag ögonen på tråden i fkogen, få voro de alla o-

bekanta, undantagandes, at jag fedt några afdem
i Europeifka trägårdar: af alla våra Svenfka trän

fant jag hår näppeligen et enda , ty bokar, hafsel,

kerfsbårstrån, åfven bok, åro val någorlunda lika,

men det år ändock til facies någon åtfkillnad, och
jag vet ej hvad. - - Vintrarne åro hår rått få kalla

fom i Sverige - - det år altfå en klar påfolgd,

at de tråd och växter , fom trifvas hår och tåla

vintrarne, fkola åfven gora det famma hos ofs i

Sverige, Af de refor jag redan gjort hår i lan-

det , har jag funnit , at fkogarne åro fulla af Sas-

fafras tråd*

Caftanie - trän , och de famma af tvånne

difFerente flag , af hvilka dock frukten både i

myckenhet och vålfmakelighet vida ofvertråffar

dem i Europa; och 4 flag af Valnotetrån , hvars

frukt i godhet ej gitver efter de Europaeifka, och
hvars träd uti fnickare-arbete näppeligen har fin li-

ke ; af flere flags villa Vinrankor , hvaraf fko-

denna tiden inforas til falu ; af et flags Lonn,fom
ånnu mera våxer längre åt norr, emedan hår år

naftan for varmt for den famma : af dennas faft,

fom om vårtiden rinner från trädet, då n^an hug-
ger deriy kokas och tilredes et facker, fom i

garnc åro fulla , och dem man

fothet
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fothet och fmak ej giftrer ordinairt fäcker efter j

jag har fått til fkånks en ftor klimp deraf.

Åtfldlliga årtflag, fom våxa.ville i fkogarne, af

hvilkafomligasfro eller fjelfva arter brukastil mat,
af andra tages rötterna, fom våxa i fådana knylar
ibm Poteter: Ganfka många trån och orter, fom
brukas til fårgener, dem jag nu ej hinner fpeci-

ficera. Villa Mulbårstrån af flere flag finnerman
i fynnerhet ofver alt i (kogarna^ de foiji reft ån*
da til norra delen af New England, der kölden
om vintrarne tåflar med den i Torno och L app-
marken, forfåkra mig, at de åfven fedt villa mull-
bårstrån der j ej en , utan flere , hafva for curio-

fitct haft Silkesmafkar, dem de fodt dermed
5
fom

fpunnit få godt filke , fom någonfindet, hvilket

finnes i fodra Europa ; en af forna Gouverneurer-
ne i NewYork kunde af fina egna Silkesmaflcar,

fom föddes af defse tråns lof, få årligen få mycket
filke fpunnit , fom han til fin hela familia hade

af nåden 5 men emedan dagsverksfolket hår åro

oåndeligen dyra, och man finner fin ftprfta pro-

fit med Spanmålshandel , fom forcs hår ifrån til

hela Wertindién, få har man glömt bart all Sil-

kesmafk-fltåtfeL. Jag går nu förbi de många me*
dicinal-växter, fom här finnas , och hvars nytta ofta

år funnen dråpelig - - Om den Hogfte låter mig
hafva hålfän, och alt val gå, få fkal jag, vid min
lyckliga hemkomft til Sverige, hafva fä vål ytn-

,noghet på tro af alla defle, fom lefvande plantor til-

lika * ty at alla defle fkola vela fort i Sverige, tvif-

lar jag ej om , cndaft fron kommo oflcadde fram,

och fedan vål fkotas. Af Ekar finnas hår, 10 ja fle-

ra hel fårfkilta flag-, men jag fåtter ej få ftortvår.

depå defle, fom på vår Svenfka Ek, ty de fpifa
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ej i varaktighet mot den famma. - - Af gråsflag,

(Graminibus) finnes hår en ganfka ftor myckenket,

men jag har näppeligen funnit et enda, fom for-

tjenar någon fårdeles upmårkfamhet, eller går up
emot en del af vara Europseifta vid ångsfkotfel ;

dock har M:r Bartram berättat mig , at ju längre

man hår kommer til norr , ju utvaldare grasflag

blifver man varfe. Af alla våra Europxifke grås-

arter harjag til datum funnit endaften enda, näm-
ligen Poa §. 7f, i Flora. Svec. alla de andra åro hem-
fodinger af America och aldrig varit villa i Eu-
ropa,

Ehuru, fom jag hort, en och annan i Sverige

velat draga låran om vatncts aftagande i tvifvels-

mål , få har dock den karta tiden, jag redan varit

hår, gifvit mig tilråckeliga ofvertygelfer deraf *

at vatnet ock i denna delen af verlden årligen af-

tager, och at mångeftåds fordom varit haf,
hvar nu år land 3 de fom med forftånd gjort re-

for hår omkring, fäja, at ingen ting kan vara kla-

rare, och fjelfva de vilde Indianer , fom bo hår

ofvanfore , fkulle le åt den, fom ville tvifla deromj
ty hos dem år en allmän beråttelfe , at hafvet

for många många åldrar tilbaka gått til de och de
Hållen, fom dock ligga mot 100 Ångelflka mil

från denna tidfens hafsftrand $ håraf år, at man
ofver alt hår i landet vid brunnars gråfvande fin-

ner åtfkilliga ftrata af muffel-och fnåckefkal djupt
ned i jorden och vida våg från hafvet, item he-

la flora trån, ekelof m. m, til 18 och 20 fot un*
der jorden. En ting fortjenar hår vid upmårkfam-
het: man fkal uti NewEngland , och längre norr,

finna få i bergen petrificerade muffelfkal , fom
ftrata af det famma hår och der ned i jorden i

E f defs
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defs naturliga fkapnad och icke petrificeradt 3 men
ehuru man letar deromkring på hafsftranderne,

fkal man dock ej fe defla muflelfkal och djur fom
fitta deri j ej eller (kal man blifva dem varfe, in-

nan man kommer til Carolina, nägra icode mil
längre i foder , der de fågas finnas pä hafsftranden

i myckenhet. Sådan år den beråttelfe jag fädt,

men jag kan ej utgifva for vift, om det-

ta fig få förhåller, emedan jag fjelf ej haft til-

fålle at fe detta. Jag (kali nu uplofa et Probleme,
fom icke allenaft vidmin afrefa frän Sverige,

Utan åfven uti London foreftålte mig : åt-

fkilliga af Vetenfkaps Societetens Ledamöter
derftädes anmodade mig om at underfoka, näm-
ligen, hvårföre de växter, fom komma från nor-

ra America, gemenligen i Europa blomftra fä fent,

at deras fro fållan hinna blifva mogne > detta fkcr

i £verige , detta händer ock i London, Skill-

naden af väderleken uti Europa och norra Ame-
rica år orfakcn til alt detta: om fommaren år hår

gemenligen en grufvelig hetta, den tager af län-

gre mot höften , då hela September och Oéfco-

ber månader komma at blifva de hårligafte örna-

ret, ej for heta, och ån mindre for kalla 3 Sep-
tember fvarar hår måft mot Julii månad i Sveri-

ge, och O&ober mot Auguftus, hvad varma an-

går 3 man fer fållan någon mulen dag, utan måft

altid folfken 5 fållan bläft , utan måft lugnt eller

et fakta fufande vader allena 3 det åro dcfle 2:ne

månader, fom raknäs gemenligen hår fordenange-
nåmafte tiden om året , hvad väderlek angår uti

defla månader , och få fent på höften , om man
får få fåga i ftå hår de måfta 5rter i båfta fä-

grings da blomftra fom båft måft zlhAJieres, fo-

UdagimSy Rudbtcki*^ Labilt* , Pediculares, Digita»

les
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ks , Oenothera , Helianthi , Gentian* ,
Eupatorfö

och flere,och da mogna de och deras fron$ eljeft mär-

kes ock, fom Mi\ Bartram forfåkrat mig, at

ibland, når vintren möt vanligheten kommer for

tidigt , en flor del af defle fent blomftrande or-

ter ej hinna åfven i detta deras fädernesland mog-
na deras fro j men Skaparen har anda funnit bot
rnot det, ty flåfta delen af defle hafva radicem

ferennem. Uti September manad, eller d. zy Sept»

ftod Celsii Tbermom. om morgon i Solgängen
vid o, och d. 9. hujus var han 1, grad under o,

famt tjock is på vattupuflar. Hår år eljeft, hvad
väderlek angår , en underlig ort ; då vädret bläfer

från funnan, eller det eljeft år lugnt, år hår juft

ct fommarvåder hel fent om höften j men om
vädret käftar lig til nordväft, och kommer blå-

fandes från fretum Hudfonis , der en beftåndig is

finnes, år innom några timars tid få kalt, at man
näppeligen kan gå ut j kölden tränger då igenom
mårg och ben.

^PH!
IL

HerrAfleflbr Hesselius gifvcr en fådan beråttel-

fe om en myckenhet Mafkar och Skridtå, fom lefvan-

de åro fundne påSnon, i Januarii månad, i Werme-
land år 1749.

Så val forr, fom efter Januarii månads början i

år, var bår i orten en ganfka ftrång och bitter vin-

ter, fom continuerade til i^dedags tiden, då vin-

tern åndteligen blef något lindrigare, och ftannade

omfider i ct lenvåder. Lenvådret continucradc

några dagar, dock få, at marken ej aldcles upblot-

tes, utan isgatan blef liggande med fno hår och
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der på marken. Under lenvådret kom en fnodåm-

pa, med flora och grofva fnoflåckar, fom betåckte

hela marken»

Uppå denna fnon fyntes en tåmlig myckenhet
kråkande mafkar af ftorlek fomkåi-ma£kar,fomlige

af mörkare och fomlige at ljufare fårg, fom hosfol-

jande prof utvifar. Alla deffe mafkar lefde och
rörde fig, men tyktes vara något matta af kölden.

Defle mafkar obferverades i fynnerhet om-
kring Philipftad och anda långs ofterut til Carl-

fkoga. Om de åfven på andra orter norr och vå-

fter om philipftad blifvit fedde , liar han ej fadt

någon tinderråttelie om.

De mafkar, fom han hafver infåndt til Acade-
mien, åro uptagne af Herrar Bruks-Pationerne

Myhrman och Lonbohm , fom berättat, at def-

fe malkar ej voro få fållfynte, utan funnos hår och
dar liggande uppå fnon.

Herr AfTefTor Hesselius hade redan år i?4f,
ofveiiåndt til KongL Academien en dylik obferva-

tion, om de mafkar fom då i Februarii månad åf-

veniedes fyntes i Nerike, lefvande ligga uppå
cn ånnu mycket djupare fno ån denne i år varit *

flå många flera flags infecter, fåfom (förutan def-

fe) en myckenhet af Spindlar , Metmafkar, Tor-
dyflar, ödlor och åtfkillige andra flag vifte Cg,

HL
Alt hvad fom Herr Hesselius anforer angå-

ende Mafkarne fom i Wermeland funnits på fnon,

beråt-
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befattar Herr CammarHerren DeGeer åfvenblif-

vitobferveradtä Roflags orten, iingefår famma tid

eller under tövädret, iom var uti filtledne Januarii

månad.

En Jiop af defse Mafkar blefvo honom med
poften tilfände, fom koromo lefvandes och helt

qvicka fram j de voro af famma fkapnad fom den
Herr Hesselius obferverat, nämligen hel fvarta

med fex något brunaktiga fötter fram vid kroppen.

Men ibland dem voro ock åtfkilliga gråsmafkar,

af det Species fom få mycken fkada gjort defle å-

ren gå ångarne vid Upfala och å andra orter, Åf-

venledes några fmå Spindlar.

De funnos på fnon, nämligen de fvarta med
fex fötter , ti\ ganfka ftor myckenhet, på åt-

(killiga ångar, på landsvågarne, på backar, bergs-

klintar och flera ftållen omkring Lofftad bruk,
famt i denna och de nåftgrånfande foknar. Dq
Icfde och kropo uppå fnon. Man biet dem varfe

medan och ftrax efter fom fnon nederfolL

Herr DeGeer anmärker, at uti Mifcellamis

curiofis Academioe Natura Curiofdrum , Annorum 1673
£5? 1674. Obfervat. 89. en Au&or vid namn Caro-
lus Raygerus har lemnat en beråttelfe om ma-
fkar, fom år 1672 den 20 Novembris funnits uti

Ungern ofvan oippå fnon, och fom allmänt då åf-

ven troddes vara nedfallne ur" luften med fnon, få-

fom man åfven allmänt hållit fore få val i Verme-
land, fom Roslagen, der defle mafkar blefvo fundne:

der finnes ock en tåmmelig god afritning af defle

mafkar. Ganfka märkvärdigt fynes det vara, at

cn del af de mafkar fom Raygerus omtalar,

voro
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voro aldeles af famma fpecies fom vara, hvilkct
klarligen kan fkonjas, fä af hans befkrifning, fom
af den bifogade ritningen,

I ofrigir åro defle matkar af det flågtc fom
förbyta fig uti flygande kräk i men til hvad genus
de egenteligen hora, kan ej Herr DeGeer fåja,

emedan han ånnu ej haft tilfalle deras förvandling
at obfervera-, likt är det fom de (kulls blifva la-

dane Infeéfcer , hvilkas vingar åro ofvertäckte med
hårda fkai , fom man gifvit namn af Coletytera.

IV.

Herr Cammarherren och Stallmåftaren von
Walden har utgifvit et fåkert medel at förekom-
ma Spätt, öfverben, Flusgalla och Leiften på ha-

llar, fådant , at når häften är tre eller uti det fjer-

de året, få brukas följande Salfva

:

52 ^leum Olivarum ggl: Bomolja - 1. Skålrp.

Fel Vitri - ^IV: Glasgalia 8Jod.

Sangvis Draconis %tT$: Drakeblod f lod.

Caftori - - |l.V: Båvergålld 8. log.

De hårda Species ftotas väl fönder och blan-

das med de ofriga, gjut der uppå f ftop renfkt eller

fran&t ftarkt bränvln,låt det fcdan ftåtil den andra

dagen} då tages hårtil ftark vinåtticka och mans
larin £ dels kanna af hvardera: fått fcdan på lindrig

eld at koka uti en glaflerad kruka, tag fkummet
af under kokningen och ror väl om ; Med denna

falfva ftnorg och gnid in alla fyra häftens ben i-

fratt hofven och ofver knå, få varmt fom handen

våi kan talat ; härmed fortfares en gång om dagen.
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uti nio dagar: Under den tiden fom detta brukas,

famt några veckor efter, far häften intet tyåttas

om benen eller ridas i vatten.

Om man noga i agt tager ratta bruket af

denna Salfva, på forefkrefne fått, kan man gora

lig fåker, at häften i all fin tid år fri for ofvan-

nåmdfe fkador.

Man kan ock bruka denna falfva for fålar i an-

dra och tredje året utan någon fara.

Detta år ock forfokt på fålar, fom redan hal-

tat af Spätt och åro färdige vordne, allenaft det

(ker i tid och innan fkadan fådt ftadga fig»

At benen, under den tiden fom detta brukas,

fvulnar, fkal man intet låta bekymra fig , ty det
plågar gemenligen hånda, och år et godt tecken,

ty då år man fåker at curen flår val ut.

Litet mafte häften hvar annan dag rora fig,

dock agtas dervid , at han intet kommer i

något vatten, eller blifver våt om
benen.

FÖR-
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nens tilhjelp, all ena It igenom kånfeln, kunde of-

vertyga fig, det man Händigt vandrade i et fådant
ofynligit åmne , hade fvårt fore at foreftålla fig, hu-
ru det kunde hafva nå^on tyngd, och ånnu min-
dre begrep kunde de gora fig om defs fpånflighetj

tvånne egenfkaper fom nu likväl blifvit uptåkte
der hos , och gora eri få nyttig fom vacker låra

om luften.

Pumpar, at igenom fugning-,fom man gemen-
ligen talar, updraga vatten, hatva långe varit bru-

kelige, men at orfakentil denna fugning eller vat-

nets {tigande, alt fom pumpkaret torut updrogs,
vore luftens tryckning och tyngd , har ingen kun-
nat foreftålla fig for ån Galileus, då han i Stor-

Hårtigens trägård i Florence fant, at vatnet i ert

fådan pump ej ville {tiga längre ån til en vifs hogd,
och deraf flöt, at dertil borde vara en vifs propor-

tionerad förmåga, fom han ej, utan uti luftens

tryckning, kunde igenfinna. Hananfåg pumpen,
flående uti fin vattenfump, fom den ena armen af

en omvånd håfvare eller krökt ror, hvaruti vatnet.

håls til en vifs hogd af en annan liqueurs tyngd
,

hvarmed han inbillade fig den andra armen vara

fyld , och hvaremot den ofver vattehfumpen ftåen-

de luft-columnen (varar, fom igenom fit tryckan-

de på vattenbrynen tvingar vatnet at {tiga och föl-

ja efter pumpkaret i defs updragning: och efter

denna luft-columnen har fin vifla tyngd, få kan
ej eller vatnet {tiga högre ån famnja tyngd det for-

mår hålla i jåmnvigt, ehuru högt man 'ledan ville

draga pumpkaret.

Men frågan var om luften verkeligcn ågde

aagon fådan tyngd fom andra flytande åmnen.
Det
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Det til at derfore ofvertyga fig om , beredde Ga*
lileus en rumrik glaskula, hvaruti han kunde
fpruta in en myckenhet luft ^ fom han fedan fatte

i jåmnvigt pä den qvickafte vågbalk han kunde
hafva, och når han derpå hade opnat kulan, få at

den infprutade luften fick rufa ut igen, fon,t haft

*t denna kula blef en god del lättare. Således blef

hannogfamt förfäktad, det luften var tung, faft han
flog felt om de(g råtta tyngd, i anfeendq til vatten

och andra flytande årnnen \,a).

Detta alt hade varit tilråckeligit for en Philo-

foph, at ofvertyga fij* om luftens tryckning och
at gifva orfaken til atfkilliga effe&er, fäfom til

vatnets (tigande i pumpar, hvarfore det fortfättcr

fit lopp igenom fiphoner eller håfva.rc, da det ena

benetår längre ån det andra, hvarfore blasbålgor

draga vader uti lig, och på hvad fått alla fugnin-

gar (kc. Men få många främmande idéer voro ej

lä låtta for allmänheten at fammanbinda, dertii

fordrades något ogonfkenligare bevis. Toar-
cellt (b) uptånktc derfore et fådant: han erhin-

drade fig det mankunde med beqvårnlighet bru-

ka qvickfilfvcr i ftållet for vatten, och fylte der-

fore et glasrör af i.florentin&abrachierslångd der-

med, fom han vande up och- ned under det han
tåpte dels opna anda med fit finger, fedan han
hade fånkt famma anda under c]vickfilftfer-brynen
uti et kåril, och dragit undan fingret, foll qvick-
filfret i röret ned ända til defs det ofver kårilet

beholt allenalt en hogd af i\ fådana brachier*

hvilket gor 2.41 Svenfka dccimaUtum eller tionde

•

delar af en fot,

F 1 Detta

(*) Galile£ Diatogm de motii, (k) Tentamina Acaden*

del Cimcuto,
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Detta forfok vant en allmän upmårkfamhot, ej

allcnaft i anfeende til den fatfen om luftens tyngd
och tryckande 5 fom det egenteligen bevifte , utan

ock til det nya, oformodeliga och ofvertygande

fattet at utforfka naturens verkningar , hvar til det

i gemetf gaf anledning * hvarfore den Tofcanfke
StorPurften Leopold ockfå inrättade den fér-

.ffca Vetenfkaps Academie, at ined fädane forf6k fort-

fara. Då detta var det fortta fom med åtfkilliga

förändringar omgjordes.

Rycktet håraf ftannadeej eller innom Italien

;

man fkrefderöm til Mersenne i Paris, fom fprid-

de det ut ofver hela Frankriket, då den bekante
Pascal (V) ej var fen at gora det efter i Rouen*
Alle blefvo ofvertygsde deraf,at luftens tryckning

fororfakade få vål vatnets ftigande i pumpen, fom
qvickfilfrets i glasroret, undantagandes denne tid-

fens Lårde > fom ånnu voro ftarkt intagne af det

fcholaflifka vactium. Den torna delen af röret, forti

de fågo, foregåfvo de vara upfyld med någon ånga

fom hade updunftat af *qvickfilfret , och fåledes

hjelpte naturen at u.p fylla alla rum. Denne de
Lärdas envishet gaf Pascax, nog befvår* men det

blef likväl vål betak éj allcnaft med et nSge at fe

fina motrtåndare nedtyftade, utan ock med det

allmänna anfeendet , fom hans ftora anftaker gåf-

vo detta påfund. Det fom Toricellx hade gjort

med qvickiilfret, gjorde nu Pascal med vatten

^>ch med vin: och efter deffe bagge liqueurer åro

många refor lättare ån -qvickfilfver, få fordrades nu
ockfå få mycket längre ror. Han låt fordenfkul

förfärdiga Cg tvenne af glas. til 40. fots långd>

hvaraf

($) Cafp, ScHofcti Tecbnic^ Curte%
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hvaraf han fylte det ena med vatten och det andra

med vin, dem han hade ftålt pä en vid plats, dit

en myckenhet folk voro budne. I deras närvaro

ledde han fina motftåndare igenom frågor , at i an-

ledning af fina egne grunder vidgandet vinet bor-

de lemna ftorre rum ofvan i röret ån vatnet, efter

det var mera flygtigt, och (kulle derfore gifva

mera dunfter* men når han deruppå låt igenom
fardeles der til inråttade machiner omvända rören,

fantman tvårt emot, at vatnet hade fånkt fig dju-

pare ån vinet, efter det var tyngre, hvilket han

hade fedt förut, och derfore med flit utvalt defle

bagge flags liqueurer. Och på det inga inkall vi-*

dare fkulle göras, i anfeende til någon olikhet fom
kunde foregifvas vara i fjelfva glasrorens natur *

omfadehan liqueuferna der uti, «icn forfokeij gåf-.

vo famma utftag.

Når Pascal jimnforde hogderna af defla li*

queurer* fom voro 31, och £if. Franlka fot eller

och Svenfka, med hogden af det Toricej-

lifka qvickfiitverroret, började han efterfinna^ om
vatnet eller vinet borde ftå til en hogd, fom vore
juft få mycket ftorre ån qvickfilfrets, fom de0V

filfrets : han holt fore det, då han ofvfcrft vid ån*
darne af defla bagge ror förde qvickfilfverroret til

at gora denna jåmnforelfe, borde liqueurernes byg-
der i defle bågge ror vara i proportion få mycket
högre, fom de hade högre luft-cotumn at ftå i jämn-*
vigt emot. Men han fäg ockfå, at en få ringa
hågd,fom 40, fot var emot hela luft-kretfens hogd
ej IkuWc gora någon mårkelig fkilnad. Han an*
roodade derfore Herr Perier, at (med et qviek^

frffver-rår eller barometer, fom den federmera

der voro mindre ån qvick-*

Wc}
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blef kallad , anftålla ct fådant forfok uppådet h5-

ga berget Puis de Domme i Frankrike, hvilken

ockfå farit, at fedan han upiligit 810 famnar, hade
qvickfilfrct fånkt fig

3-J--
rum, hvarutaf Pascal

då flot,at luften ej var oförliknelig lättare ån q vick-

filfiet, och åfven at defs tyngd var til qvickfilfrets

juft fom denna qvickfilfrets fånkning til bergets

hogd/ efter der voro tvenne fådane columner,den
ena af qvickfilfver och den andra af luft, fom hölio

hvarandra ijårnnvigt, och utaf flera fådana obfer-

vationer fom fedan med all agtfamhet blcfvo an-

ftålte, fant man, at emot 60. fots hog luft-column

fvarade en lineas fånkning på barometern , och få-

ledes (kulle i följe deraf luften vara näftan pooo.

gångor lättare ån qvickliifver,.

fe

Hårutaf gaf fig nu (jelft et beqvåmt fått at

mata alla bekanta Hora hogder: man behofdc ej

mera ån at taga i agt, huru mycket qvickfiifret i

Barometern fänkte fig på en fådan hogd , ochr fe-

dan råkna få många gångor 60. fot, fom lineerne

i qvickfilfrets fånkning åro til antalet. Detta alt

var likväl grundadt på luftens lika täthet ofver alt,

men den egenfkap man eker hand fant hos luften ,

at hon låt tvinga fig tilfamman i mindre rum, gaf
anledning at tvifla det en fådan jämnhet vore he-

la athmofpheren upfore. Den luft, fom var när-

mare Jorden, borde efter all liknelfe vara tyngre

och tätare, efter den hade mera tyngd at bära

af hela den ofvanftående tryckande luft columnen:
och fom denna luft-columnen tog af och i följe

deraf defs tyngd, ju lånare man (leg up ifrån Jor-
dens nedra fuperficies, få fkulle ockjå luften blif-

va alt tunnare och tunnare. Man fant ockfå ver-

kdigen $f hogdmåtningarrtas jåmnforande med ob-
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fervationerne på qvickfilfrets fallande i Barome*
tern, at det få i gemen hade fig , fåledes at der en
lineas fänkning nedre vid hafsltranden kunde fva-

ra emot 10. famnars hogd , fant man på de höga
Pyreneifka bergen til 1400. famnar ofver hafsiiran- -

den, at man borde ftiga 24. famnar innan qYickfilf-

ret fånkte fig der en fådan linca. Af fådana ob~
fervationer, fom ifynnerhet Cassinx den äldre ha-

de anltält for refraftionei nes determinerande , fick

nu H, Mariot (d) anledning at efterfinna och
/orfoka

9
om icke luftens täthet var proportionel e-

mot den påliggande tyngden, hvartil han uptånk<-

te et fådant fatt. Han inbillade fig at luften i et

glasrör, fådan fom den var i fit vanliga tilftand

här nedre vid hafsflranden, hade en tyngd at bara,

fom var jåmnlik med en qvickfilfver-column af

28* franfka tums hogd : når han nu inneflotall den-
na luft uti glasroret med en qvickfilfver-columnaf

14. tum til exempel , fom han fyldc dcruppå, fant

han at denna inneflutne luften blef tvungen at gif-

va fig tilfammans uti et rum, fom var ailenaft f#

af hela rörets längd eller af det rum fom det förut

hade intagit, och blef fåledes härigenom bringad
til en half gång tätare ån förut, når han förökade
denne ofverliggande qvickfilfver-columnen ännu
med en af 14. tum, fant han at denna qvickfilf-

ver-columncn blef föranlåten at tränga ihop fig i

lialfva röret; fåledes tiyrkte nu forfarenheten den-
na fats, at luftens täthet var proportionerad emot
den påliggande .tyngden, hvaraf H. Mariot få*

lom Gcometcr ej hade fvärt fore, at gifva en regel
for luftens tåtheter til alåti hogder man ålhindade»
fom man kunde betjena fig af for hogdcrnas utråk*

F 4 nandc

f*) frt&mm it la wäturc de l£t.
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nande, fom fvarade emot qvickfilfrets länkningar :

den vnr fådan, at, om man räknade hogderne 6f-

ver hafvet uti en arithmetilk eller naturlig ordning,

få forminfkades luftens tåtheter i en geometrifl^

I anledning håraf vågade fig nu H„ Mariot at

utfåtta hela athmofphcrens hogd ofvér if.Franfta
mil, och åt den vid en fådan hogd vore 30000.
gångor tunnare ån den vi hår andas: han påftod

ock i anledning håraf, at ljumt vatten til en hogd
af Svenfk mil, der luftens täthet efter hans ut*

rakning var til hälften förringad, (kulle der koka,
och at på et berg, fom vore f. mil högt, fkulle

hvarken folk eller andre djur kunna trifvas. Meil
forfarenhetcn har likvåi federmera vifat, at rnan pä
ånnu mycket högre berg utan fynnerlig fvårighet

kunnat viftas.

Under de vidloftiga matningar, fom Cassjni
och Maraldi gjorde uti fodra delen af Frank-
rike anda til Pyreneifke bergen, til at draga den
bekanta meridianen igenom obfervatoriumet i Pa*
ris, hade desfe Herrar (* ) ockfå tilfålle at måta
hogden af åtfkilliga berg , hvaruppå obfervationer

med Barometern fedan blefvo gjorde af H, Plan-*
tade : åfven få blefvo tid efter annatl fådana ob-
fervationer anflålte på Alperna och på de höga ber-
gen i Sveks. P. Feuille obferverade på berget

Pico pä TenerifFa til en hogd af 2213. Franlka

famnar, at qvickfilfret foll anda til 10 tum 7. lin.,

men den ftorfta hogden, man ånnu obferverat

Barometerns fallande , har fkedt af H, BouotrER

på berget Coragon i America til 2476, famnar^ der

qvickfilfret ftod 12. tum 3. lin. lågre ån vid hafs*

ftranden (/).'
" A

(0 Memoiir, de PAcadeih. Royale des Stiehces 1*703; och Vf%\*

Transach N. 405* {/) Mercure de Fraaeefär Nov, 1744^

i
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A den andra fidan hafva åfven obfervationer

blifvit gjorde på qvickfilfrets (tigande i Barome-
tern, da han blifvit förd på lägre Italien. H. Aflef-

for Wallerius (g) hår varit den förfta fom på
något djup, tfåmligen po. famnar, gjort fådana ob-

fervationer, och det uti Falu grufva. Dylika ob-

fervationer hafva fedan Herrar Profeflbrerne Cel-
sius oeh Strombr (b) fullfolgt på ftorre djup,
fom merendels ftåmma deruti ofverens ^ at på
ftorre djup rönes ltorre ändring i qvickfilfrets

ftigande.

Dåfådana obfervationer blefvojåmttférde med
H.MARioTstheorie,angående åtfkilliga luftens tåt*

heter på olika hogder och djup
5

fant man dem lik-*

Val dermed ej rätt val inltåmma , i det at obfer-

vationerna gåfvo gemenligen mindre fånkningar

af qyickiilfret An hogden efter theorien fordrade*

I anfeende dertil at luftens få vål fom anda
kroppars tyngder forminfkas, alt fom de åro af-

lågsnare ifrån Jordens centrum, och det fom qva-

draten af denna afiågfenhet , få borde ockfä deffa

qvickfilfrets fånkningar, fom gåfvo tilkånna luf-

tens tåtheter , i fjelfva verket befinnas mindre ån

efter Mariots uträkningar, fom grundade fig på
et lika tyngande Sfver alt. H. Newton (/), fom
forftfant, det en fådan ändring i tyngden nöd-

vändigt måfte vara, gaf ockfå tilkånna, huru luf*

tens tåtheter derefter borde befinnas , på åtfkilli-

ga hogder, nämligen om defla hogder, råkna-

F f
~ dc

(g) Mem. de l'Acädem # Royaie des Sciences 1712»
(b) Kongl, Vetenfkaps Academ, Handlingar, 1741* Och 1743*
ti) Princip. Phil. Natur. Libf II. Pröp, XXIL
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de ifrån Jordens centrum, tagas uti en få kal-

lad harmoniOc ordning, få åro tåtheterna uti en
geometrifk*

Det år val icke utan,at utråkningarne efter

denna theorie fom närma ft fkulle foga fig efter for-

farenhetcn , om vid obfervationerna blefvo i akt

tagne åtfldllige främmande omftåndighetei\ Hu-
ru ftor ändring kold och hetta kunna gorauti qvick-

filfrets hogder, i det at defs volum deraf krymper
och vidgar fig, har H. Amonton (£) forft an-

märkt : han hade forfokt at ifrån den ftorfta vår-

man til den ftorfta kölden i Frankrike forminfka-

deqvickfilfret fig anda til T|T.af fin volum , hvar-

at en 28* tums column i Barometern, fom år defs

medelmåttiga hogd vidhafsftrandcn, fkulle formin-

flcas til
3 i. linea, och likafult ftå i jåmnvigt med

en och famma luft-column. Hade man nu träffat

denna hogd uppe på et berg, då man hade fom-
marvårman nedre vid foten, fom låtteligen kun-
nat hånda, få hade man efter Barometerns utflag

trodt, at berget varit oiver 50, famnar högre än det

verkeligen år»

Under de forfok man fåledes gjorde med Ba-
rometern, at finna defs ändringar på åtfkilläga hog-
der, vardt man åfven varfe anfenliga ändringar på
en och famma ort* Man fant uti Paris, at qvick-

filfret i Barometern kunde ftå %. Franlka tum hö-

gre den ena tiden ån den andra, fom gjorde
af hela qvickfilfver- columnens vanliga hogd,
och hår i Sverige har denna ändring ännu ftigit

högre,

(k) Mcm» de 1'Aeadem. Royale des Sciences 17O3.
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högre, nämligen ofver T
T

T . af den vanliga hogden.

Hvilka ändringar, fäfom gifvande tilkånna luft-

kretfens olika tyngder, man holt fore åfven hafva

någon gemenfkap med väderlekens ornfkiften.

Hvarforc man blef få mycket mera upmårkfam
uppå defTe bagge flags förändringar, i formodan
at finna, om icke den förra fkulle på något fått för-

ut utmärka den fednare.

Igenom en myckenhet fådana obfervationer

har man ockfå redan kommit til åtfkilliga allmän-

na fatfer uti detta ämnet, fäfom : at, då luften i

lugnt väder år benägen til rågn, ftär altid qvick-

filfret i Barometern lågt, få at luften då år lått,

och tvärt emot högt, då det år klart och ftadigt

väder. Når en ftark ftorm ej har rågn med fig,

ftår qvickfilfret aldralågft, dock med någon fkil—

nad i anfeende til de trakter hvarifrån vädret kom-
mer, fåledes at det ftår lägre for de fodra ån nor-

ra vädren ^ men efter en fådan ftorm ftiger det

igen mycket häftigt. Under alt detta rånade nor-

ra Länderna ftorre ändringar i qvickfilfrets tallan-

de och ftigande ån de fodra, få at emellan tropici

märker man den aldraminfta ändring.

Halley (/) märkte under den tid han
for Aftronomifka obfervationer viftades på 6n S.

Helena, ej långt ifrån iEquatoren, der altid en

jämn vind blåfer, och måft i famma våderftrek,

at Barometern hade ganfka ringa ändringar $ livar-

af hån fördes på den tankan, at blåften vore orfa-

ken til alla'om{kiften i väderleken, få väl fom luf-

tens

(/) Trausaél, n. igr.
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tens olika tyngd och befkaffenhet fom qvickfilf-

fets ändringar i Barometern gaf tilkånna. Således

holt han fore, orfaken, hvarfore qvickfilfret ftål-

ler {ig lågt, dä det år lugnt och luften benägen til

rågn, vore den, af tvånne ftridandc vader hade
hlåft ifrån den orten der man obferverat qvickfilf-

rets fallande, hvarigenom den ofverliggande luft-

colutnnens tyngd blifvit forminfkad och dcupfteg-
ne vattendunfter fådt rådrum at famla fig, få at

de kunna falla ned i rågn : Och tvårt emot måfte
denna tyngd förökas och qvickfilfret (liga , når

vid den orten obiervation gors . tvånne Itridand-e

vader ftota ihop , och få långe luftens täthet och
tyngd fåtedes förökas och qvickfilfret ftiger, blif*

va de efter hand upftigande vattendunfter uppe-
hållne i luften och man fåledes kan gora fig fåker

for rågn.

Men når den orten, hvaruppå man viftas, lig-

ger i vågen for något ftormvåder , fom hafver en

ifark horisontal rorelfe, fom ej tillåter den ofvan-

ftående luft-columnen at trycka ftarkt på qvick-

filfrets fupetficies i Barometer -dofan, få måfte

qvickfilfret i röret begifva fig anfenligen ned , vid

hvilken lågahogd det likväl, for den ojämna tryck-

ningen (kul, med något darrande håller fig, fåfom
man vjd fådana ftormer altid marker, och oaktad
luften då år få lått , kunna vattendunfterna ej fa

rådrum at famla fig och falla ned i rågn, efter luft-»

partiklarna igenom en fådan häftig rorelfe dem alt>

ftåndigt forfkingra. Hvaraf följer at r fåfnarten
fådan häftig ftorm år ofverftånden, qvickfilfret

måfte åter ftiga mycket häftigt och högre an det

ftådt for ftormen , emedan en del af den främmande
luften måfte återigen begifva fig tilbaka,och tilli-
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ka med den om flående luften fkocka fig at upfylia

den tomheten, fom ftortnen fororfakat.

At de norra Länderna mårka ftorre ändringar i

qvickfilfrets fallande och ftigande,fant H, Halley
orfaken vara, det de på den ena fidan hafvade kal-

la Länderna vid Polen i granfkapet , och å den an-
dra de tempererade, fom i varma ej gifva de un-
der lineen belågne, rått mycket efter, hvilka oli-

ka granfkap måtte fororfaka de ftarka ftormar, fom
desfe Länder mera ån andra utftä. Deremot åro

de under iEquatoren belågne orter omgifne med li-

ka tempererade Länder, hvilkas lika befkaffade

luft ej kan gora någon fynnerlig ändring i den der
jåmnt blåfande vinden, eller fororfaka något mår-
keligt fallande och ttigande hos qvickfilfret i Ba-
rometern,

Deflefatfer blefvo allmånt kunnige, och den
i fynnerhet , at qvickfilfret i Barometern faller

for nederbörd och ftiger for klart uppehålls-vader,

Landtmånnerne voro ockfå de, fom håruppågåt-
vo den ttorfta upmårkfamheten. Barometern blef

hos dem et orakel, fom de rad förde i alt fit fore-

tagande, hvars lyckeliga påfolgder ockfå til en
ftor del kommo an på en tjenlig väderlek j meii

det hånde, fom gemenligen fke plågar når man ej

rått val känner fin rädgifvare, och utan egen infigt

följer defs råd, at man fom oftaft blef bedra-

gen. Man trodde at det {kulle komma rågn, få

Inart qvickfilfret började falla, och blifva uppe-
hålls-vader, dä man fåg det åter ttiga y manvifte ej

at Barometerns egenteliga gorornål var,at vifa an-

tingen den ofvanftående luft- cokimnen var tung
eller lått, och at rågnet eller uppehålls-vådret vo-
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ro påfolgder deraf allenaft vid vifla omftåndighe-

ter 5
fåledes at man då til exempel får. vånta rågn

5

når luftens tyngd efter hand blifvit formin&ad,
fom Barometern igenom qvickfilfrets långfamma
fallande gifvit tilkånna , och det utan nägon mår-
keligblåft, få at de upftegne vattendunfter fadt

rådrum at famla fig, och omfider falla ned i rågn

eller fno *> men om man markte, at Barometern i

häftighet foll, få hade man ej något visft atvånta,

der detta fall fkedde litet ofver eller under medel-
högdenaf Barometern $ det gaf allenaft tilkånna en
liten ändring i athmofpherens tyngd , fom ej hade

någon annan påfolgd, ån en oftadig väderlek, i

det dc upftegne dunfterne i en få beflkafFad luft åro

lika benagne at falla ned fom at ftiga up , få at en

ringa omftåndighet kan forma dem at gå antin-

gen på den ena eller andra fidan.

PEHR ÉLVIUS,
Kongl. Vetenfk. Academiens

Sccreterare.

ASTRO-
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ASTR ONOMISKA
OBSERVATIONER

Kongl. Riks -.Granfe - Matningen och Refan
emellanTorne och l¥ardhus y gjorde

1748. och'1749,

ANDERS HELLÄNT.

Sedan Styrelfen af Kongl. Norrflca Grånfe

-

Commiflionen blifvid anförtrodd Herr ofver-

ften Klinckowstrom, hvilken lika hågad
for Vetenfkapernas forkofring fom Fäderneslan-

dets heder, utaf en få dyrbar förrättning ville in-

hämta all den nytta fom mojcligt var, ej allenaft

for Sveriges enfkyldta Geographie, utan ock tor

denallmånna, och hela Europas Norrafte del, har

hogbemålte Herr öfverfte hos Hans Kongl. Ma-
jertat i underdånighet andragit nyttan och nöd-

vändigheten af Aftronomijka Obfervätioners anftll*

lande vid den påftående Grånfe- matning emellan

Kronorne Sverige och Norrige 3 hvilket fedanHans
Kongl. Majeftät under den 13. April fiftledit år

behagat bifalla, och mig til denna förrättning for-

ordna, bekom jag, fom då viftades i Torne, ge-
nom Herr ofverftens och Kongl. Grånfe-Com-
-iniflariens forforg och driftiga anftalt, KongL
Landtmåteri - Contoirets Aftronomifka Qyadrant,
af få når 2. fots radius, gjord uti Ångeland afHerr
Stsson och förut nyttjad til dylika obfervationer

af Herrar Hiorter och Marelius,
Inftru*
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Inftrumentet, fom år utan micrometer, år

fuller deldt med transverfaler allenaft i minuter}
men med convext glas kan man ock fe halfva mi-
nuter famt ån fmårre delar, dock de ilfta mindre

fåkert.

Mit forfta goromål blef, at verificera qva-

dranten, det år, efterfe om oculair-glafets och
kors- trådarnas i tuben ftållning (Varade emot for-

fta delnings punéten eller o 4 grad} eller ock, om
och huru mycket deras inbördes ftållning andråt

lig, och om qvadranten fäledes hade någon mifs-

visning.

Och emedan alla Hus iå i Torne Stad , fom
i hela Norrland, och i fynnerhet Norr om Tor-
ne, åro byggde af timmer, med trågålf, utan at

tiljorna åro faftfpikade vid dynftåckarne , få var

mindre fåkert och nåftan omojeligt at verificera

qvadranten, eller gora någon obfervation inne i

hufen, och på fådana trågälf, for deras oftadighet

(kul och fvigtande vid Obfervatorens minfta rorel-

fe, (ån mera vid ftigande på någon annan tilja,

ån den manftod uppå,) hvarpa qvadranten gaf nog
tydeligt ntflagj derfore måfte alla obfervationer

ftåndigt göras ute på marken, och for biåft, un-

der ftjul af hus, tålt, lappkojor, fkog Scc. fa

mycket mojeligt var och tilfålle dertil gafs*

Uti blåsvåder gjorde vål vädret ej få fårde-

les ftor verkan på kulan uti qvadrantens råtta och

brukeliga ftållning, faft det
m
ock ftundom mark-

tes, i någon ftarkare våderil, kunna flytta håret

med kulan til en hel minut och mera ifrån fit råt-

ta ftålle, emedan fkjulet (garde-fil) , der håret

hängde uti, var öppet framtil och (kyldes allena
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på tre fidor j då kulan och håret likväl, öm ej på
fomma6gnab!ick,dockfnart fvångdc ofvcr och til-

bakas igen, af och til, och i fynnerhet pårord, at

fvånga tvärt emot limbus, ftannade på fit förra

ftålle igen , men vidqvadrantens verification, for-

medelit ömvändning, en operation af A ftronomerna

befkrifven fålom ledfam uti (jelfva obfervatorier-

na , var en ny och fvårare omftåndighet, i det at

vid defs upned vände Hållning aldeles intet ffejul

Var for håret > hvarfore man til verification ute på
marken måile pasfa på et aldeles ftilla och lungt

våder, fom dock ratt fållan gafs -

y (a) ty få fnarc

det märktes, at det aldrig få litet drog eller blå *

fle ifrån någon kant, hade man liraxt af qvadran-

ten et annat nog mårkeligit utflag af en och fam-

rna hogd,

Enrelande Obfervator, i fynnerhet om Som-
maren då Stjernorna ej fynas i de ljufa norra or-

ter, har derfore et godt och qvickt vattenpafs ( ni-

veau) nödigt, at ftåndigt kunna dermed, fom lått

och utan fara af blåftens ändringar kan omkaftav,

verificera fin qvadrant ; utan hviiket, om qva-
dranten år ftora ändringar underkaftad, obferva-

tionerna åro mindre fåkra, och all öfrig noghee
fåfäng.

Af flera qvadrantensttnderfokningar i Torne,
3å jag altid lyftade ifrån lika hogd på en vifs punkt
vid horizonten, hvartil i fynnerhet utvaldes en
filial hvit af ften murad kalkflagen rand under
Majors Chara&ers-Byggnadeii, hvilken efter Geo-

G metrnk

(a) Se Monf. de L3

Isles de la Croyereg oblervationer, och
fvårigheternå defvid i norra delen af Ryfsland, i Pe-

tersburg, A&eme for år 1728*
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metrifk matning år ifrån det llåilet jag obfervera-

de 4ff* famnar belägen , betans den hvita randens

hogd vara - - - - o°. j\ c" é

Qyadranten upnedvånd, tuben åfven til

lika hogd - - c, 7. o.

hade altfå dä ingen mårkelig mifsvisnig.

At få mycket mera forfåkra mig om un-
derfoknin^ens riktighet, tog jag fa val for afre-

fan ifrån Torne några Solens middags - hogder,

(ty då var omojeligt at der fe ftjernor for den lan-

gat dagen fom varar i några månader), fom ock
efter återkom ften i OÖrober obferverade få val

Solens fom Itjernornas middags -hogder, och de
lenare både i Söder och Norr, at fä mycket när-

mare inhämta qvadrantens förhållande, af hvilka

Obfervationer de fundne Pol-hogder fedan jäm-
fördes med den fom förut af de til grad -mat-
ningen derftådes 1756^ utfkickade Herrar Mathe-
maticisidet nogafte blifvit obferverad vid kyrkan
och Stadfens notra anda - - bf°. fo'. s'o

é\
men vid Stadfens fodra anda, jfo.
famnar Söder om kyrkan, der jag

obferverat, år Pol-hogden efter

17. famner på fecunden - - 6f°. 50'.

Emedan jag på få ftållen fick dröja fä lån-

ge, at jag kunde upfåtta Pendel -uret, och re-

glera defs gång efter tiden, famt gora en riktig

middags -eller midnats- linea, at derigenom ve-

ta Solens och ftjernornas råtta eul minerande

(eller deras hogfta och lagfta)> få tog jag någon

tid , til ro eller 20. minuter for och efter mid-

dagen, och i fynnerhet vid middags -tiden, fle-

ré Solens middags - hogder, at fåfom af lika hog-

der, ( altid. corre/jpond.) forfåkra mig om jag
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träffat taga Solens hogd i fjelfva Södern eller på
en eller annan minut når i tiden, fom ej gor nå-

gon mårkelig ändring i defs rätta hogd, antek-

nandes vid hvar hogd fom togs hvad mit fick-

ur vifte, utom det jag altid i fynnerhet folgdq

Solen med qvadranten til des hon mårkeligen

fånkte fig : Åfven fä tog jag om aftnarna Ii-

ka hogder at den forfta ftjcrnan fom culmi-

nerande
5

då jag fedan efter fåckuret, fom på
en eller annan tirna ej mårkeligen drog fig , lät-

tare efter tiden af deras fkilnad uti afcenfione

reéta, träffade de efterföljande i deras Norr eller

Söder, ån pä annat fått, fom i fynnerhet i ftark

kold var hogftnodigt.

Vid uträkningarna har jag brukat Refra-

éHons, Declinations och flera Tabeller af de af

KongU Vetenfkaps Academien utgifna Calendrer,

jåmte den Aftronomifka for 1759. i fynnerhet vid

Refra&ion, fom år M. De la Hires Tabell.

Efterföljande orter fokas til fto rre delen for-

gåfves uppå de for detta trykta Geographifka
Chartor, derfore (kal framdelas meddelas en, hvar-

på de alla ftå utfatta, jåmte den råttelfe fom fä

Landt-fom i fynnerhet Sjo-Chartorna vid Ishaf~

vet härigenom vinna.

Om
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Om Latituden eller Pol-högderna.

Kengis Järnbruk j>d Torne Elf.

Stjärnan, Hogäen, Pol-hogd, Err.

Inft.

Omftmdight-»

1748.
d, 10, jun,

1749.
d. S.Jan,

qvadtant,

vänd it

Norr fam-
ma afton.

Sol. ned. brädd.

So j
t of. brådd.

*
1 ned.brådd

Valrifk a -

Aideboran. -

'Vagnens J -

|

Pol - ftjernan

;

Vagnens f
u

0 / h
46. 0.30.

3. 5. 0.

2.34, c,

25-55. 0.

38-50. 0.

35. 39- 0.

69. 13-10.

33.29. 0.

0 t &
67. 13.10.

67. 11. 10.

67.11. o.

67, 10. 30.

67. 10, 10.

67.11. 10.

67* 12. 0.

0.

0,

0.

Liten blad,

Lungt , men
Solen lag.

I få ftrangl

kold den af-

1

ton,at bran-

1

vinet frös f
inom 30. m.

|

tid i luften,j

Vid forfta refan igenom Kengis hade jag for

refans fkyndfamhet ej tilfålle, at fä dröja längre,

ån at jag knapt hant gora den enda obfervation

den 10. Junii fjelfva Solftånds- dagen, men vid

den andra mig befalta refan til Lappmarken i

vinter, fom åter fkedde igenom Kengis, hade jag

tilfållc at gora de följande : jag var få mycket
mera mån om at der få Pol-hogden få noga, fom
mogeligt var, emedan falige Bilköp Bilberg der

obferverat 169^ hvarom mera framdeles*

På flutet utfåttas på et ftålle alla de obfer.

verta orters Pol - hogder efter medium och den
anledning fom obfervationerna gifva,fedande blif*

vit jämförde med de vid hvar refas början och
Hut i Torne gjorde och den der förut bekanta Pol*

hogden, fom förut år nåmd.

Mttonlo
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Muonlo nedre by , Mitutt byn och

Ollisgärd.

Tiden. Hogd. FoI'ho%d.
|
Err.

"

- Intt*

Omftåndighe-
ter.

1748*

d.i5.Jun.

1749-
)

d. 8. Fcb.

Sol. ned, brädd,

b0L !

Lned.br;idd

0 / //

45.19. 0.

10.53» 0.

10. 51. 0.

—
1

0 / //

67. 59. IQ.

67.59-30.

o.

0.

lungr väder,

ftark blaft

och urvåd.

Palojoenju Lapp/ka Nybyggen.

1748.

d. ia.Jum
1749.

d. 6.Febr.

Sol. ned. brädd.

Draken y i N.

44- 4*- 15.

50.34. 0.

68. 17. 30.

68, 17. 50.

0. god.

blåfl

LucidLyrje i N,
Procyon i Sod,

16.55. 0.

27.35. 0.

68.17.55.
68.19. 0.

och kalt

ofäker.

Hetta Nybygge i Lappmarken.

1748.
d. 24Jun,
d. 2 5.Jun,

Sol, ned. brädd.

Sol of. brädd.
44. 39. 30.

44.34.IS-

68. 24. 20*

68.23, 40.

0.

0.

mindre fSker

bättre.

Qyadranten verificertes medelft ömvändning^

om aftonen, utan mårkelig mifsvisning : hela den-

na vågen ifrån Torne var den förd uti båt* Men
ifrån Hetta til Peiviås-Kentå 12. mil mäfte qva-

dranten baras ofver land, och i begynnelfen med
nog fvårighet , på håft-rygg : Foten, fom var for-

tung på ena fidan om klor-iadelen, fordeides i tvån-

ne lådor, få for lättheten {kul, fom i fynnerhet

at få jåmnvigt emot fjelfva qvadranten, fom å-

ter inlagd med fit foder uti mefen var tor lått på
den andra fidan$ ty jåmnvigten år mycket nödig

at noga i akt tag'4s vid alt fom fkal baras på ryg-

G 5
gen,
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gen, eller rättare fagt fidan, af häftar eller renar*

ofningen gjorde ock det fättet at färdas ofver

fjäll, berg, fkog och morafer omfidcr mindre
fvårt.

'Termis - vara eller Berg.

Tiden, Stjernan. Hogden.
|
Pol-bogd. Err, Omflanåight-

ter.

d. 30.Jun.
Sol ^4*3 •

* tned.brädd

0 / 1 0 / //

4;. 38.30. ,68.43. 30.

43. 6.30.I

0. blSs-

väder.

Vid Tajas -jerf eller Sjo> Söder om <Pajas-

vara eller Berg.

1748. q 1 pf. brå^d.143.27. 30. 168.46. 10. 10. lungt

é.i . Julii, ' tned.bradd I 42. 55. 30J - - - | god obierv.

Aldenfliind Kongl. Norrfka Gråntfe- Com*
miffionen ftannade med fin 1747. års matning pa
Termisvara och derifrån åter begynte detta aret,

var j ag * anledning af min Inftru&ion i fynnerhet

angelägen om , at få Pol-hogden der i det noga-
fte. Och fom på fjelfva Termisvara fåfom et bart,

falt ej högt fjäll , var en ftark blåft den dagen
jag der obferveradc, fåfom aitid år på fjållcn,tom

vädret i dålderna aldrig få litet rores, då det,

hindradt i fin hori^ontela fart, blir mera fam-
manpankadt^ få itannade jag famma dag vid det-

ta fiftnåmda ftållet Pajasjerf, fåfom den nårmfta

orten af den med renmosla alt ofvervåxta, der be*

te fants for håftarna , och tillika med Herrar Landt-
måtarne Lars Lindgren och Kt lian Ratkind,
noga afmåtte diftancert emellan det ftållet der ob-

fervation fkedde och Termisvara til 5483* fam-

nar, och ligger, fedan Meridian blifvit updra-

gen
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gen famt från Term isvara affikuren , det obfer-

verta ftållet 3383. famnar Norr om Termisvara,

fom gor i Latitud - - - o° f 3', 14".

Efter föregående obfervationer af

Solen år fidlnaden i deras Polhogd - o. 2, 40*

fom alleaaft differerar pa
^

- ö. o. 34.

eller vid minut, och bor formodeligen rilfkrif-

vas bläftcn på Termisvara och af des Pol-hogd

afdragas , fnarare ån obfervationen vid Pajasjerf.

Ajfa - Tahta, et Laxfijke-fialle pä
Garaself.

Tiden. Stjernan. Hogden. Vol-hogd. Err,

luft.

Omftaiidighi-

1748.
d. g.Jufii. Sol. of. brädd.

0 t tr

41'. ?$• SO."

0 / ,/

69. 26. 40. 0. god.

Qyadranten fördes åter med båt til

*V)tsjoki 'Pråflegård vid Vrsjoki Kyrka.

1748.
d.13 Julii

4. 17Julii

d a x8julii

Soi r
^dd.

"'• ned.brådd
Sol.tff. brädd.

Sol. ned. brådd.

40. 12.49.

59,41. 6.

3y.2C o.

69.52 40,

69. 51. so.

69- 52. 90.

mindre god,

bäft.

god.

Guldholmen vid Tana Capel och Tana-tlfs
titlopp i fahafvet.

1748.
d. 23. Julii

4.24. Julii

Sol of. brädd.
Sol. öf. brädd.

37. 12. 30,

36. j6. o.

70. 29. 50.

70. 30. 20.

einell. moln
flygand.moln

Bergsby
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Bergeby uti Varangers Fjärd.

Tiden.

d v 27'Julii

d.io Aux-

qvad.åtN.

1 1.Au?.

Stjerncm.

Sol. öf brädd, 96. 27. 20.

Svans y - 59. 19.45.
Svans ^ - 64. 15. 50.

Vatumans ig. 25. 9.

Vagn. et i Norr
j
43. 15. 40,

Vagn. cl i Norr
j 43, 15. o,

Hogden. Fol-hogd* Err.

bift.

0 , ff

70. 9-50. 0.

70. g. 40,

70. g, 50.

70- 8- 0.

70. 7.40.
70. 7. 0,

Omfianäighe •

ter."

mindre vifs,

god,

lungt

god

mindre vifs.

Detta var det forfta ftållet hvare fl jag for de
ljuta nätterna fick le ftjernor och kunde. taga de-

ras hogd få i Söder fom NoJr
5

at derigenom ve-

rificcra qvadranten, hvilken ej hade någon mår-
kelig mils visning, utan bor den lilla fkilnad, fom
år emellan horderna i Söder och hogderna i Norr,
fnarare tilfkrifvas fjelfva obfervationerna eller ftjcr-

nornas rorelfe och ändring uti declination.

Vads/å vid hamnen, händeIsflatfen och

Kyrkan i Varanger Fjärd.

1748-
.

g.Aug.

Sol. öf. brädd.

g0 j föf. brädd.
* [ned.brädd

Örns cl * -

36. 14. 30.

92.51. 0.

gr. 19. 20,

28. ic. 30.

70. 5. 3c.

70. f. 50.

70, 4. 20.

0. god
god

god,

Värdhus vid Kyrkan och Han-
delsplatfen.

ms. i

d.2. AugJ Sol. 5f. brådd. 1 34- 28.45.1 70 32, 10. 0. 1 god.

Kio en holme i Ishafvet vid Kiofjärden.

1748.

426 Ang, Sol. öf. brådd. 30. 18. 30. ! 69* 54. 40. 1 o. 1 emell. moln.

Ifrån
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Ifrän Varanger-Fjårds botten och fedan dc fe-

hixre obfervationerna uti Bergeby vid årerrefa»

blifvit gjorda, hvilka hår framfore åro införda,

bars qvadranteti äter på håftrygg til Tana ålf vid

pafs half annan mil , åfven fom på framrefan der*

öfver.

Tefki et Nybygge vid Ttilmangi ålfs infall

i Tana ålf

tiden. Stjsrnan. Hogden, Pol-hogd, Ert.

Infi.

Omftåndigbn*
ter.

1748.

4,28 Aug.

qvad.StN.

Svans a
Pegafi Q -

Pegafi ct -

Vagn.jS i Norr
Vagn. cl i Norr

0 9 ti

64. 19, ö.

46,40. 0.

59.47. 30.

57.50. 0.

45. 12. 0,

0 / //

70. 5- 20,

70. 4. 0.

70. 5. 0.

70, 6.50.

70. 5-50.

\ goi
mindre fäketf

god.

ofåker

båttre.

Kengås-tiifka-kentå eller Fifkejlälle åfver
om Kengåsfors.

1748.
d.27 Aug.

qvad.åtN.

Pegafi Q -

Pegafi a -

Vagn. Ö * Norr
Vagn. <*» i Norr
Vagn. y i Norr

46. 50. 0.

32.59. O-

57.45. a
43. 6. 0.

35. 4. o*

é>9. 55. 20.

69. 54- 50.

69. 58. 20.

69. 57- £0-

69, 55» 20.

1.30

fub-

tr.

god
god
ovis

bättre

bäft.

Carasjoki Nybyggen.

*
*748.

<f. i.Sept.

qvad,åtN.

2, Sept.

|. Sept,

Örns - -

Svans Ä -

Vatm. cL -

Vagn. (X i Nött
Sol.öf. brädd,

Sol. of. brädd.

28-49- °.

64.57. 0.

19. 4.50.

37. 14. 0.

24. 28. 0.

24. 5
1

- ö.

69. 27, 20.

69. 28. 5©.

69. 28. 0.

[69,29^ 0.

I69. 28,50.

1^9-28.50.

t

f t?

1,50
fub-

tf.

ltirigt

och klart

göd
god
god
god
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Qyadranten verificertes igenom ömvändning
och fanns error fuhtraä. - - o°. i'. 30^
For fålcerhet verificertes ån en gång
igenom upned-våndning ; men ej uti

få lungt vader, fom förra gången,

och derfore mindre fåkert, då fanns

error fubtraff. - * - - o. o, 30*

Qyadranten fördes åter på håflrygg ungefårli*

gen 1 5 mil ifrån Aflapahta tii

Vuondisjerf et Nybygge.

Tiikn. Stjernan. Hogden. Pol-bogd. Err.

Inft.

Omftåndighe-
' ter.

1748.
d, 10 Sept.

qvad.åtN.

II. Sept.

Örns ct - -

Svans et

Vagn. £ . .

Vagn. ct -

Sol. 6f. brädd.

0 f //

29. 50. 0.

65.58.30.
36.12.30.

41.35. 0.

22. 0. 0.

0
t „

68- 26. 30.

68.27. 30.

6g. 2*. 30.

68. 26. 10.

69. 27. 20.

f //

1.30
lub-

tr.

uti

lungt

vader

den afton

god.

Hela den återftående vågen til Torne fördes

qvadranten med båt utfore Kemi ålf.

Tepajlo et Nybygge.

1748.
d.i4Sept.

qvad.atN.

örns a t "'i30. 16. 15. 68- 0. 0. ! 1.90
j

Svans a 66. 24. 30. 68. t* 30.
' fub-

Vagnens V- 35.46. 0. 6g» 1. 10.
t

tr.

Vagnens a 41. ii» 0. 68. 1. 10.

'

god
god
god
sod

Kaukonen i Toloniemi %it for tiden Kittila

Lappmarks marknadsplats.

1748.
d. 19 Sept.

20. Sept.

Vagn. i Norr 40, 36. 40. 67> 26. 30.

Vagn. Q iNorr 35.

29.

14. 0. 67* 28. 30.

Orions jad.iSöd. 53- 0. 67. 28. 30.

i!Yo ! blåft

fub- 1 mellan moln
tr.

J
mindre fåker.

Nedre
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Nedre Jäsko forfta Bondgård i Finland

och Kemi Sokn.

Tiden. Stjernan. Hogden. Pol-hogd. Evy.

Inft.

Omftåndighe-

ter.

1748.
d.21 Sept. Sol. of. brädd.

0
/ //

67- 2. 50.
t 11

1.30 god.

Rävaniemi Kyrka i Kemi Sokn vid Annas
hlfs infall uti Kemi ålf

1 17*8.

6.24 Sept.

26. Spet.

qvad.åtN.

26. Sept.

Örns a - - 31.47. 0. 66. 29. 30.

Orions beilat. 29.38. 0. 66. 30. 30.

Procyon - - 28.24. 30. 66.31. 30.

Lucid. Lyne - 15. 8. 30. 66.29. 30.

Sol föf- 01"^-
'

uned.brädd
18. 7.45- 66, 30. 10.'

17. 35. 30.

1.30
J

god.

fub- pfåker

ofåker

god.
god.

Torne , uti Stadfens Södra ända for

afrefan.

1748.
Sol. ned. brädd.d.28. Maji 46.49* Ot -65. 51.20. 0. god

29. Maji So), ned. brädd. 46. *4. o.
1

65. 51.20. god

Torne , fedan återkomfien ifrån refan.

a. 5. oa,

6.0a.

8.0a.
22.0a.
15.N0V.

1 2.Nov,

6. oa.
12. Nov.

6. oa.
12.N0V.

Sol f
0^' brädd.

'

L
ned.brädd

Sol
brädd.

*

uned.brädd

Orns öfr - -

Örns «/ - -

Örns & - -

Örns db - -

Pegafi a - -

Vagn. & i Norr
Vagn. CL - -

Vagn. j3 - -

Vagn. £ _

15.23.30.

14.51- o.

15- 1-45,

14.29. 9.

32. 25.30.

32. 26. 30.

32. 26, 30.

32. 16. o.

38. 3- o.

38.59. 30.

38,59* o.

33* 37- o.

33.36. o.

65.51- 20.

65.^1.40.

65.53. 30.

65.49. 30»

65.49. 30.

65.50. o.

65.51. o.

65. 49. 3°-

65. 49. 10.

65.52.30.
65.51.30.

r »
1.30

fub-

göd.

god.

god,
oiåkcr

ofåker

lungt

god
god
ofäker

oiåker

god.

Den
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Den 10, November verificertes qvadranten
uti Torne och befanns den forutnåmde hvita mur*
randens hogd - - - o° f o",

Qvadranten up och ned vånd 5 tuben

fil lika hogd - - - of of

halfverad^ gifver defs mifsvisning

ftibtra&iv - - * - o, i. 30.

Denna operation omgjordes med lika utflag,

jåmvål forfoktes famma verification til flere pun-

kter, fåfom i fynnerhet takrännan, med famma
mifsvisning, At denna punden vid verificatiofr

om vintern fyntcs minut (lågre ån om fom-
maren , kommer af åtfkilnaden i refraftion fnara-

jre ån fel i obferverandet : Om fommaren fyntes

denna randen ofver en öppen fjo eller ålf
9 om vin-

tern åter ofver fno och is : Större ändringar åro

refraöionerna vid horizouten ofta underfcaftade på
en och famma dag.

Den 31, Decemb. uttogs obje&iv^glafet,

fom utaf fkakning under refan marktes vara min-
dre val tilfkrufvadt, jputfades, infattes ftadigt,

och fyftades åt hvita murranden , fom då åter be-

fanns - > «* - - o Q
. 6> 30",

Forån den andra refan til Lappmarken och Riks-
gråntfenforetogs^obferverades på nytt uti^rn^

Stjärnan, Hogd, Pol-hogd, Érr.

InftV

Qmftåndighe*

Ur,

%. 5. Jan.
Qni fof. brädd.
b0L

[ned.brädd
Orions Rig,

Orions Jad.
Orions J *

0 , ff

1 3-47. 0,

3- 16, o.j

15.4?. 0.

51.52. 0.

35. 42. 30.

0 f ti

65.49- °-

65, 50. 0.

65.50. 0.

65.49.40,

Q. go4

god
god
gP<J.

Qya-
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Qyadranten fördes hela denna vinter -refon til

fkiftes uti flåda efter haft och ackia efter Ren5
fom

i följe med flere Renlafs, efter vanligheten, gick

fot for fot j och for det fvåra menforet och ovan-

ligt mykna fnon i denna vinter
?
ofta faktare ån

jag hade onfkat,

Obfervationerna uti Kengis åro förut anförde

under den iq, Junii 1748 > tillika med den der för-

ut gjorda.

Jukasjerf Marknadsfiats och Kyrka i Tor-

ne Lappmark.

Tiden. Stjernan, Hogden.

0 , ,1

67.53.3°-
28.1g. 0.

29.25. 10.

0.

Ppl-bogd, Err.

Iltft;

Owftandigbe*
ter.

'

1749.
d.i^.Jan.

qvad.åtN.

Aldebaran -

Capella * -

Orions bcll.

Drakens y -

Lucid. Lyras -

0 / //

67. 51- SO.

65. 50. 4°-

67.50. 0.

67.51.50.

67.51. 0.

0. ' uti

lungt

men
kalt

väder.

Enontekis , Marknadsplats och

Kyrka.

qvadJtN.

g0j
föf. brädd.

* ^ned.brädd

Orions Jad, -

Sirius - -

Lucid. Lyras *

6. 7- 0. 68. %<X 20.

5. O.

28. $1* 30. 68. 30. 40.

IS. O/ 6g. 30. 0.

17. 7- 30. 68. 30, 50.

god

Qiiia

blidt

vintefvåder.

Kouti
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Kontokeino Tråjigard och Marknadsplats
Norr om Kyrkan.

Tiden,

X749-

d 2g. Jan.

qvad.åtN.

2. Febr.

qvad.åtN.

Stjcman.

go j
föf. brädd.

'ined.brädd
Aldebaran -

Orions jad. -

Lucid. Lyvx -

Drakens £ -

Aldebaran -

Capella - -

Orions Jad. -

Drakens Q -

Drakens y -

Lucid. Lyras -

Horden.

o / //

6.34- o.

6. 2. o.

37. t. o.

28. 22. o.

4?- i.3o.

37- o. o,

66.43. 30.

28.23.30.

31.31- o.

30-34. o.

17.38» o.

Pol-hogd.

68-59.

68.59- 20.

68. 59. ro.

69. 1. 30.

68.59. o.

69. 0.30.

69. 0.50.

68.58.50.
6g. 59. 10,

69. o. 20.

69. 1. o.

Err. Omftåndighe
Ivft. ter.

god

f

f uti den
1 ftarkafte

l kold jag nå-

! gonfin känt.

Åfven
den natten

var nog
(träng köld

med liten

biifi.

De i Palajoenfu och Muonio gjorde obferva-

tioner åro intagne hår framfore i 1748. ars Junii

Manad tillika med de torra på famma Hållen.

Efter aterkomfien til Torne.

1749.
j sol

jöf-^ådd. 22.28. o.
j
65.5 1. 30. 1 o.

d.4. Mart.
I

\ned.brädd 21.56. o.» - - - *

Den hvita mur- randen lika fbm
vid afretan o<\ 6*. fö".

At de ftållen ånnu åro rått fa på hela jord-

klotet, jåmval ibland de namnkunnigafte och i

iynnerhet for feglationen angelågnafte , hvareft

Poi-hogden med all vifshet är pä if. fecunder,

der år i. minut, (eller zyo famnar på Globen),
bekant 5

kan man med all fåkerhet tro.

Uti
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Uti Torne, der få många habile obfervatores

1736, och 1737* uti lång tid gjorde fin ftorfta flit

med 2:ne ftora och goda qvadranter , uti fårfldldt

dertil med all mojelig beqvåmlighet inråttadt hus

eller obfervatorium (om jag må få kalla det)

kunde dock Polhogden med all fåkerhet ej fås

närmare ån innom 15". fe H. de Maupertuis
Jigure de la förre, p t 13 g.

Det båfta låttet at i våra Nordifka orter få

Pol-hogden noga, ar, at obfervera Pol-ftjernan

och de andre når Polen belägna ftjernor i deras

Södra och Norra hogd, famt haltvera hogden*
ty då behofs inga declinations eller andra Tabel-
ler, ej eller gor fkilnaden i refraftions Tabeller-

na vid den höjden, fom Polftjernan och defs gran-

nar hos ofs ftå, något fel. Men desfa obfervatio-

ner kunna ej göras utan allenaft en enda tid om
året, då det år mörkt i mer ån iz timar, och åro

for en retande obfervator jåmvåi den tiden naftan

omojeliga. De andre årfens tider måfte man taga

hogden af Sol och Stjernor, hvilkas rorelfe och
Hållen nu vål åro bragte til en ganfka ftor nog-
het fram for de förra tiders : icke defs mindre må-
ite man vid deras obferverande och defs ut(lag

lita på flera Tabeller, i fynnerhet declinations

och refra&ions , hvilka ej ånnu hunnit bringas
til fin ytterfta fullkomlighet, men vånta den dock
nu fnart af Herrar Aftronomernas ofortrutna flit

och vakfamhet.

Således år ej mojeligt, at med all bevislig

fåkerhet, der ock intet fel fkulle infmyga fig i

ijelfväinftrumentet eller obfervation, få Polhog-
den närmare ån Tabellerna medgifva, fom ej ån-

nit
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nu blifvit allmänna ofver Aberration och de flere

mindre fixftjernornas afvagar^ om ej genom et

lyckfkott och mediums tagande af flera obferva-

tioner, då gemenligen i pra&iquen det ena lilla fe*

let , om det finnes deri , rattar det andra,

Altfå fa vi, tils Aftronomien vidare blir pe£*

fe£fcionerad, noja ofs med, at hafva orterna de-

terminerade på våra Charto.r på en minut eller 4
mil, fom ock i den allmänna lefnaden, ja ock
feglationen kan vara tilråckeligt , och kunna va-

ra förfåkrade om , fom fagdt år , at man ånnu på få

orter kommit få vida, obfervatorierna (men kan-
fke knapt de en gång alla) dock undantagna,

Enår jag, ataf foregående obfervationer ut-

foka de nogafte Pol-hogder, fom mojeligt år,

jämforer mina uti Torne gjorda med de Franfkas,

finner jag, at, oaktadt jag for fåkerheten (kul

få ofta mojeligt varit och måft altid tagit hog-

den af bagge Solens bräddar och jåmfort med des

diameter, fick jag in JMajo 1748 af Solen Pol-hog-
den i minut högre ån jag bort : åfvenledes fedan

återkomften til Torne, finner jag af obfervatio-

nerna i Oétob. Mven det famma : Ån mera når jag

tager medium af ftjernor i Söder och medium af

ftjernor i Norr och jämforer den deraf fundna

PoUhogden med Pol-hogden af Solen, finner

jag åter, at den fenare blifver altidUitet högre;
hvarom en annan gång mera. Imedlertid här jag
til Pol-högdernas flutande af fornt gående, obfer-

vationer, fom åro införde efter Dag* boken och
fom qvadranten dem gifvit , utan någon dof-

reétion af mifsvisning i forfta columnen, aiitagit

den Regel , at jag altid tager medium af ftjernor i

Norr
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Norr och Söder, och nar Solen tillika på famma
ftålleår obferverad, i fynnerhet då hon ftadt hogrc
ån ro grader ofver horizonten, afdrager f minut
af den af Solen fundne Polhogden, innan den kom-
mer i jåmforelfe j famt eter Polhogdcn år tagen af
Solen allena, altid i akt tager farnma correétion.

Hvarvid jag ej bor underlåta at ock nåmna, det
fvårigheten vid illuminerande om nätterna , i fyn~
nerhet i blåsvåcler, famt liqueurernes , ja (jelfva

brånnevinets fiyfning dcri kulan hängde > och
defs omfning famt upvårmning, med flere ölä-

genheter i kold och mörker under bar himmel,
gjorde, at de af ftjernorna tagna hogder ej accor-

derade få val (i ns emellan, fom Solens hogder på
et och famma ftålle, hvilka ock derfore åro me-
ra påliteliga ån obfervationerna af ftjernor. Så-
ledes kan jag förmoda mig träffat Polhogden pa
måft alla ftållen, åtminftonede angelågnafte, inom»

minuten
9 och på de måfta fåkert inom halfva mi-

nuten eller T~ dels mil : En tilråckelig noghet i

Lappmarken, Nu följa hår tilfammans dragna
alla de fåledes flutna

Pol-Högder
emellan

Torne och Värdhus.

Torne Stads Södra anda - - ~

Råvaniemi Kyrka i Kemi Sokn i Fin-

land -

Nedre Jåsko gård i famma Sokn -

Kengis Järnbruk på Torne ålf

Kaukonen marknads - ftålle i Kittilå

Lappmark -

H

°X* fo. 30,

66. 30.

67, 2.

67. 1Z.

o»

o*

o;

67, *g. o:

Juckas-
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Juckasjerf Kyrka och Marknadsplats

Miionio Nedre-by och Ollisgård -

Tepafto et Nybygge i Lappmarken
Palojoenfu Nybyggen i Lappmarken
Hetta et Nybygge i Lappmarken
Vuondisjerf Nybygge i Lappmarken
Enontekis Kyrka och Marknadsplats

Termis-vara eller Berg
Kautokeino Kyrka och Pråftgard

Afla-pahta, Laxfiike - fkålle på Caras

ålf - -

Carasjoki Nybyggen
Utsjoki Kyrka, marknads -ftålle och

Pråftgard - -

Kio, en holme uti Ishafvet och Kio-
fjården

Kengås-nifka-kentå eller Fifke-ftål-

le vid Kengas fors

Pefki, et Nybygge vid Pulmangiålfs

inlopp iTana -

Vadsfo hamn, kyrka och handelsplats

Bergeby, uti Varangers-fjård

Värdhus - - -

Guldholmen, handelsplats vid Tana
Capeli - - -

Gillad den 22* April 1749,

67. p.
sif f

0.

67. fp. O*

68. 1. O.

68. 18. O.

68- 23.
68. 27. c.

6ö* 30. 30*

68. 43.
69. 0.

0.

69. fZ. 0.

hn 1* a°y« 54*

6p. f6. O.

70. 5- o*

70. f.

70. 8.

70. 2.Z. O.

7°* 30. 0.

BE-



1749- April. Maj. Junius. 115-

BERÄTTELSER
Om

Några märkvärdiga ÅJkeJlag,

Inlemnade

Af

NILS PALMSTIERNA,

Ingen ting år mindre fålfynt ån åfkeflag, och
ingen ting mer forundrans vårdt , ån defs olika

och föränderliga verkan. All annor ting hafva

fina visfa påbud och mått, hvarefter farnma orfa-

ker göra altid famma verkan. Uti åfte-flag tvärt-

om, At minftone få mycket vi hårtils hafva kun-
nat begripa. Torde hända, få fram t en hvar vil-

le til de naturkunnigas närmare utforfkande ofver-

lemna alla de befynnerliga och ftundom emellan

fig ftridande håndelfer, fom åfkan åftadkommit,
at omlider något måtte gifva ljus hårutinnan, fora

kunde fatta detta naturfens få högt underbara

verk innom visfa reglor. Torde ock hånda, at

de vittre mån , fom igenom forfok redan gådt få

långt med den ele&riiiva eldens åftadkommande,
at de nu igenom den famma fororfaka likfom en.

art af åfkedunder, kunde ock med tiden upfin*

na medel til at beledfaga famma dunder med me-
ra blixt ån hit tils fkedt af de ele&riferade krop*
pars vidrörande. At de i luften fvåfvande och
kringftrodde fvafvehktige particlar af luftens ftar-

H 2 ka
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ka rérelfe itändas, derom år intet tvifvelsmål, al-

denftund fjelfva lukten ger det tilkånna , ehvareft

Iflkan nyfs flagit neder > men at lågan af desfe

fvafvelaktige particlar ftundom tänder eld på an-

dra kroppar och ftundom ej : At den famma
ibland fveder och fvårtar hvad den vidrorer, u-

tan vidare fkada , och ibland åter krosfar det in-

vårtes 5 utan at man utvårtes kan (konja detaldra-

iringafte y det år mer ån undrarivårdt, aldenftund

både dundret och blixten lyncs ofs altid vara det*,

famma,

Hosgående beråttelfer om åfkeflag hafva fynts

mig värdige den Kongh Vetenfkaps Academien
at foretes , for deras fållfamma verkan fkull.

Den Forfte.
é

År 1719. då Grefve Österman var fom Ara-
* bafladeur hår ifrån Ryfsland , hade honom
blifvit beråttadt under defs varelfe på Hufvudftad
icke långtifrån Carlberg, om et underligit flag,

fom fkedt uti Solna kyrka j altfå då han uti bart-

refan for der utmed , holt han ftilla och befåg det

famma. Jag var famma gång derhos
,
fåg verkan

den åfkan gjort, och Jiorde den beråttelfe fom
honom gjordes,

Forft hade åöcan flagit på gafvelen i Choret
bak om altaret, remnat muren och gådt in uti en
graf under altaret, och utur den igenom några

flera , til defs hon var kommen under Sacriftiant

Der hade hon flagit up midt på golfvet, och om-
iider ut igen på gafvelen > men det fom måft un-

derligit förekom , var , at der hon hade flagit ut,
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r rar en ftor tjock gråften, den hon icke fprångt,

' utan allenaft igenombårat, fom hade det varit

gjordt med en ften~bär* Tånde ock ingenftå-

des eld der hon rörde vid trån eller dylikt fom
brinna kunde.

Den Andra.

T^et andra åfke - {laget var jag fjelf närvarande

vid och fåg pä Boxholm uti öftergotland,

hos fal. Herr General -Lieutenanten Gabriel
Ribbing , fom jåmvål var tilftådes.

Vi ftodo bagge uti forftufvudoren och få-

go huru det rågnade ganfka häftigt, men utan at

någon åfka hördes. På gården, hogft 30 fteg ifrån

hufet der vi ftodo, låg en ftor hog bräder, täck-

te med ftom flikar af et gammalt nedertagit fpån-

tak, f<pm gjorde lika fom et fkjui vid andan af

bråderne, dereft 4 eller 5* man kunde beqvåmt fta

under. Pä en gång hördes ålkan och flog i det

famma en eldftråle ifrån fkyen inuti bråde- högen,
Eldftrålen fågs fkenbarligen nedkomma hårt och
tvårt anda ifrån der han begyntes up i luften,

intil defs han aldeles forfvann for ögonen neder i

jorden. Samma ftråle flog in uti halfva tjockle*

ken (diametern) af det ena tvår~brådet,uppå hvil-

ket de ofriga af det ofvannåmde gamla fpån-ta*

ket voro fpikade. Och fom brädet ftod på flutt,

få riftade åfkan det famma ej anda neder, utan
allenaft til hälften och flog der ifrån neder i mar-
ken, få at mullen ftod en god ftund fom et damm
under det omtalte fkjulet.

Vi fade härvid, Herr General Ribbing och
jag, at nu vore tecken, at fe hvad fint år eller ej,

H 5 fom
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fom fågcs om ålkeviggen. Gingo fåledcs, feda»
ragnet var förbi, til bråde -högen och fägo hu-
ru fåfom eld-ftrålen hade riftat i det ena omtalte
tvårbrådet , fom hade det fkedt med en ploghot-

vel, icke anda långs, utan hårt och tvärt til midt

på brädet, fom lagdt år, och utan at det var det

ringade fvart eller fvedt,

I backen var et rundt hål af z tums diame-
ter eller vidd , hvaruti en tåmmelig lång kapp
nedfördes innan något tog emot $ och fedan der

blef gråfvit, fågs val lika fom en opning ät fi-

dan , men hålet var ej få (kenbart fom i forltonc

Icke defsmindre fortfattes gråfningen et godt
flycke, utan at finna det ringafte, fom kunde
likna den få kallade åfke- viggen, eller något an-

nat, fom kunde hafva gjort den djupa riftningen

Uti brädet.

Jag innehåller aldeles mitt ofullkomliga om-
domme om desfe tvånne underbara håndelfer. Et
vil jag allenaft anmärka, nämligen at vid bagge
desie åfkeflagen , har det fenares verkan fkedt lika

fom in punéto , aldenftund få val på ftenen i Sol-

na kyrka, fom i marken vid Boxholm, det fam-
ma åndats på et och famma fått i anfeende til defs

verkan* Men jag tviflar, at fjelfva eld*ftrålen, iom
vid åfke~{laget varit fynlig, kunnat i det förra,

fom i det fenare fkedt år, följa fin verkande drift

til flut, igenom alla de grafvar, golf och murar,
fom deraf blefvo bräckte, genombrutne eller håra-

de. Blir då fåledes frågan, forft om luften allena,

utan eldens medfolje och tilhjelp, (kulle kunna
gora en få häftig verkan ? och fedan, om elden

är det förnåmfta verkande uti åfkeflag, hvi han
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da ftundom itänder och ^ ftundom ej ,| da likväl

lagen fynes enahanda, få val fom de kroppars egen-

fkap,de der ftundom itändas och ftundom ej ?

Den Tredie

jtr en berattelfe af Herr Feldtstrom ofver de

l\ åjkeflag) fom tildrogo fig d. i, Maji 1746. vid

pafs kl. 4* e. m. uti ÖJlerväla Sokn- kyrka och Fejt-

manländs Hofdingedome

\

Något efter middagen blef himmelen, under
Sydveftlig vind med moln betåkt, hvar på folgdc

rågn och thordon. Klåckarens piga, fom gick med
faren vall et liter ftycke från kyrkan och nu år-

nadefig hemåt, emedan fåren ej tycktes tåla råg-

nct och kölden, fick i det famma, fedan et be-
fynnerligen fvårt dunder gådt förbi, fe en tjo^k råk

ftiga up i luften vid kyrkan. Når hon kom nå-

got närmare , markte hon at åfkan träffat kyrkans

torn och deraf nedflagit en myckenhet fpånor och
bräden, hvarvid fpånorne varit fpikade, och kring-»

1

ftrodt dem på kyrkovallen, ofver landsvågen, famt
in uti Klåckarens kål -tappa. Klåckarens huftru,

fom var inne uti klåckare-ftugan, fant hon for-

{kråkt både ofver dundret utom och ofver denhån-
delfe fom tildragit fig in uti flugan, hvareft et ge-
nom fkorften tryckande vader kaftat ned fotetoch

afkan ur fpifen på golfvet famt utflagit det ena
fonftret med fin båga , fom dock ofkadt nedfallit

på marken. Klåckare - huftrun fkickade efter fin

man til Pråftegården, fom ock ftrax, utom fin

egen , fick tvånne drängar af Kyrkoherden med
fig til kyrkan. Hvilka, då de kommo in genom
Södra fteglucks porten på kyrko- gården y

blefvo

H 4 forft
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forft vaffe t: ne djupa hål af åfkan upflagne
, midtpå

vågen från bemålte port til Vapnhus -doren,

I famma ogna-blick kom åfven Klackarens
huftru med fin piga, genom den Norra fteglucks

porten, med kyrko-nyklarna, och årnade fprin-

^a in i kyrkan 5 men få fnart hon var kommen y
a 6 fteg in om porten , biet hon forfkråckt af et

nytt åfke-flag , och kunde ej annat fe , ån et ftort

eld-klot braft fram undan kyrkans grund
, på nor-

ra fidan, midt emot fteglucks porten, hvilket pi-

gan, fom efter åt gick, intet markte, utan tog fig

med händerna, for den hårda fmållen fkul, for 6-

rönen, Bagge hörde et brufande i kyrkan , fåfom
af et ftarkt forsfande vatten.

Under detta nya flaget, var Kyrkoherdens
Adjunft vid Pråftegårds grinden , och fag en eld-

kula komma, likalbm utur det tilforene fonder-

flagna tornet, eller åt minftone fvåfva tått förbi

det famma upi luften, hvareft den fedan forfvann

eller flocknade. Men Klåckaren och drlngarne,

% fom under detta itodo vid de ofvannåmde hålen

,

blefvo ingen fådan eld varfe, utan hörde et ftarkt

flamrande i tornet , lika fom alla fpånorne, fom ån

hängde qvar efter det forfta flaget, ville falla neder.

Klåckare-huftrun, fom denne gången var faran

på 7 å 8 fteg når, drog fig litet tilbaka in uti fteg-

lucKan> men fom hon ej annat kunde hora, ån at

lågan hvåfte och fufade i kyrkan, fprang hon åter

fram med nyklarna, i forhoppning, at på aftdra fi-

dan om kyrkan mota fin efterfkickade man, fom
ock fkedde.

Vid Vapnhus - dorens opnande, befanns det

vara upfyldt n\ed damm och lukt af fvafvel-rok ,

famt
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famt en utur muren half utflagen tegelften, {om
lag på vånftra fidan om fjelfva kyrkodoren, ifråu

hvilkens nederfta gångjärn en råmna blifvit på fi-

dan opnad til bemålte utflagne ften : och defs u-

tan hade kalkbandet,eller rappningen af väggarna

nedfallit.

Når kyrkodoren uplåftes, var kyrkan åfven

med dam och lukt af fvafvel och kalk-os upfyld.

Innan de vågade gä in, fågo de omkring kyrkan*
i fynnerhet at hvalfvet ; men fom ej något fel eller

fkada derpå marktes, ftego de in, och befunno föl-

jande vedermålen af åflkeflaget*

1») Voro gålftiljorne uti 7. flyeken qvinfolks*

bankar, ifrån den pelaren, fom år nårmaft: in til

orgel- läktaren framåt kyrkan räknade, upkafta-

de; pallarne, på hvilka man faller på knå, i $ å 4
af bemålte bankar bråckte : mullen undan gålfvet

icke allenaft up på bankarna, utan ock på fråmfta

pulpet-brådet på läktaren, kaftad, fam 3. ft. fte-

nar, den ftorfta ungefärligen i k Lifsp:d, utur jor-

den på de omkaftade gålftiijorna uphåfne.

2 4) Ziraten eller mufslan ofvan på en ftormåf-

fings-ljusplåt , fom hängde på bemålte pelare5 var

til en del fvartad : några flackar på bakfidan äf

mufslan, få väl fom de om Hvarandra, med en
fprint bakfore, fammanfogade kanter af berörde

zirat och fjelfva ljusplåten, voro af eld anftuckne,

och fåfom litet fmålte: ljuspipan, från plåten fla-

gen , fanns igen i banken inunder : pä främre fi-

dan om ljuspläten voro et par tegelftenar i kanten
af pelaren bråckte, och neder i mullen, tått vid pe-
laren, tycktes vara ett hål flagit, dock ovift,

3.) Et framman på läktaren, med z:nc fpikar,

nåftin til meranåmde pelare, faltflagit Bildthug-

H f gare
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are - ftycke , losrifvit och ned i banken inunder
aftadtj dock for ofrigit ofkadt*

4.) Norra hornet på främre andan af en graf-

ften (fom år inemot 5 tum tjock, och ligger på
gången, nåftan midt emot den 7:de, eller fråmfta

af de under N;o i. omtalte bankarna) til en aln

1 trekant afflagit : det afllagna ftyeket med defs

ring, in på fjclfva ftenen baklånges eller up och
ned våndt,ftjelpt, och

3
a4tcgelftenar, fom legat

for flcolning jemte fjelfva grafftenen, in uti manfolks

bankarna håfne, famt fjelfva ftenen litet uplyftad,

dock i fitt rum liggande.

Sedermera har man låtit opna den derunder

murade grafven och den famma noga befiktigat,

men ej kunnat mårka någon råmna, mindre något

hål på muren , utan allenalt en af de ofverfta te-

gelftenarna litet på högra fidan om det afflagna

hornet något rubbad. En ftor och 4 ftyckenfmå
lik-kiftor ftodo i fin ordning ororde*

f.) Tegelflenarne omkring en annan graf-

ften, litet frammanfore liggande, voro något rörde

:

(jelfva grafften litet uphogd, men ofkadd,

6*) Chor-trofkelen, fom ligger ofvanpå ån-

dan af en grafften , fom går fram uti Choret, til

2 å 3. tum, tillika med ftenen på högra ftdan ne-

dertryckt.

7,) Gålfvet uti en bank på högra handen, ftrax

inom Chor-doren, uti oordning bragt, och en li-

ten pall från gålfvet på bånkfåtet up och ned
vand kaftad.

8.) Framfor bemåltebånk, eller på Södra fi-

dan om den under N:o6. omnåmde grafften, voro
ådkillige tegelftenar utur Chor- gålfvet låsfade,

och dels nedfå^kte, dels upkaftade,

P.) Te-

t
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9. ) Tegelftenarne omkring en grafften på Sö-

dra fidan orn Altaret, dels lofa, dels ock utur fina

rum på gålfvet förde,

10.; En dito midt for Altaret tvårt af flagen,

den ena hälften låg qvar på fitt ftålle i gålfvet,och
den andra til en aln bårtflyttad,

11J En til åminnelfe efter en långe fedanbe-
grafven Officerare, på pelaren i manfolks-bankar-

na, fom fvarar emot den förr omtalte pelarefi på
qvinfolks-fidan, uphångd vårja , fanns igen i bån*

ken icke jåmte, utan til et par tamnar ifrån pelaren,

liggande. Ett ftycke up på fjelfva pelaren, dereft

vårjan hångt, har en råmna opnats».

12. ) Litet bak om denna pelare, eller vid mu-
rens affåttning åt flora kyrko-dpren, på högra han-

den når man går in i kyrkan , har en dylik råmna
blifvit.

13.) Tvånnefpikhufvuden utanpå famma kyr-

kodor af eld litet anftuckne,

14.) En myckenhet rutor hår och der affen-

ftret på Norra, eller qvinfolks-fidan, kroflade,

bräckte och utfallne, men blybanden hvarken in el-

ler ut bogde.

Fenftret midt emot på manfolks -fidan myc-
ket utbogdt,hvaraf blybanden på några flållen gådt
fonder $ men rutorne hängde docK til ftorre delen

qvar, allenaft 20 å 2f utfallne.

Midt på det främre fenftret och Södra fidan

i Choret, var et hål flagit til ungefärligen 12 ru-

tor , och blybanden likaledes utbågde.

Midt på fenftret ofver Altaret et hål til 20 ru-

tor opnadt, af hvilka en del utfallit, och en del

hängde qvar i de utbpgda blybanden, famt defsu-

tan rutor hår och der fpråckte til ungefärligen 20.

ftycken.

Det
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Det andra fenftret på Södra fidan i Choret,
tillika med det runda på Vältra gafvelen ofver nya
kyrködoren, ofkadde,

15,) Alla bånkdorar i hela kyrkan, faft de af

Rlåckaren, efter Församlingens utgång, voro igen-

flagne, och med fina jårnfprintar förreglade, tillika

med en och annan fem varit igenlåfte, voro 6pne«.

iO Hvad Org-verket vidkommer, berättar

Organiften, at det ej tagit vidare fkada , ån at dam
fkal hafva fallit i en del af piporna , få at några flyc-

ken ej fkola gifva rena toner. Defsutan har han

märkt, at lim-fmulor, fom futit utan på kanterna

af träpiporna, hafva bruftit lofa, och legat ned-

fallne på låktare-gålfvet.

Sedan Klåckaren, och de med honom voro,

hade befedt kyrkans invårtes tilftänd , begåfvo de
lig på hvalfvetj men funno intet hål derpå vara

flagit, har icke eller federmera något fådant kun-

nat obferveras \ hvarfore man icke med vifshet kan

fåja, pä hvad ftålle detta åfkeflaget här kommit in

i kyrkan.

Tornet, fom går up genom kyrko-taket midt

på kyrkan, år ofvanfore luckorna illa medfarit, en
myckenhet fpån aldeles bortflagen, och på Södra,

Våflra och Norra fidan om kyrkan kallad, famt
en del, fom ofvanfore anmärkt år, på kyrkovallen

och flereftådes kringftrédd. Ju högre up på tor-

net, ju ftorre fkada ikedd. Det ofriga, fom ej ned-

fallit, var fkrånkt, hängande och krosfadt, at da-

fen lyfte igenom. En fpira af resverket, fom fto-

jer hjerteftocken, år i fynnerhet fonderfplittrad

;

men fjelfva hjerteftocken och de andra fpirorne af

afkan intet rörde*

På
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På Kyrkogarden märktes följande

:

1. ) Utom de 2:nef6rr omtalte hålen innan fSr

Södra lieglucks-porten, har afkan åfven fonderfla-

git et Itycke af en halfrutcn tilja , 3. alnar långt,

lom lag på vågen ftrax vid fteglucks-porten,at fti-

ga och gä på, få at den derunderaf ragnet våtajor-

den och leret har ftånkt up under fteglucks-hvalf-

vet. Ifrån fteglucks-porten til det torfta afmera-
nåmde hål åro 8 fteg, och derifrån til detandra z fteg.

Begge hålen få djupa, at man då utan fvårighet,

fart pä det Hållet är for ofrigit ftadig grund f kun-
nat nedftinga en kapp, af inemot et par alnars långd.

Ifrån det fenare hålet til vapnhus-dören åro28fteg
#

2. ) På Norra fidan om kyrkan, dereft Klåc-

karens huftru fåg eldklotet komma up undan kyr-

komuren, år åfven et hål, af lika befkaffenhet med
de förra: undantagande, at ifrån detta går en bred

och något djup upplogd fora , litet pä fneddcn

jåmte muren, til 4 å f alnars långd ifrån hålet mot
Nord-Våftra hornet af kyrkan, ju längre från hå-

let, ju fmalare och grundare. Den våta mullen
och leret år med fådan häftighet utur denna fora

upkaftad, at den beftånkt, eller likatom ofverftru*

kit, kyrko-murcn, til 31 alns bredd, alt up under
takfoten, hvareft icke allenaft leret hänger qvar,

utan åfven gråsftråen. Detta på muretl faftnade

mullftreket refer fig icke midt ofver hålet, utan
tager fin begynnelfe ungefår \\ aln på Våftra fi-

dan om hålet, och ftråckcr fig få bredt, fom vid

pafs den upplogda föran år lång til , få at ifrån

itrekets Våftra kant, och den ytterfta fpetfen af

föran, år til hålet ungefärligen lika långt. Hålet
år ock icke midt emot den omtalte pejaren påqvin-
folks-fidan in uti kyrkan, utan til iq å 1 1 alnar län-

gre
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gre tilbaka, under läktaren* Men in uti kyrkan,
voro bånkarne bak om denna pelare intet rörde.

3.) Påfamma fida om korkan, ligger vid kyr-

komuren en hop ftora gråftenar, utur muren, un-

dan det for några år fedan uptagna nya fenftret

,

brutne, mellan hvilka mullen älven blifvit up-
fprångd, tvärs ut ifrån muren, midt emot den fifl

omrörde pelaren , och defsutan et par fmårre forar,

4 å ? fteg ifrån ftenrofet, anda ut åt kyrko -gården
upplogde.

Den Ficrde

%r en Berättelfe af Hen Kyrkoherden Tiburtius
om ef märkvärdigt äfkejlag iKnifvinge gård, Fre-

ta Kläfters Forjamliug, och Gullbergs Härad , år 1744.

uti julii månad 1 emellan ho-oth fädesanden*

På en ganfka klar fommardags-morgon uti of-

vannåmde månad, kor Bonden Måns Bengtsfon Myra
i Knifvinge til fina hagar, och lemnar lin huftru

hemma, med en tjenfteflicka Brita Peysdotter, då

emot middagstiden, et åfkemåln upfteg, fom fåg

"biftert ut, under det et ftarkt dunder hördes ånnu
långt ifrån, och nalkades alt närmare 3 h vårföre hu-
ftrun fläckade fin flicka at indrifva får och annan
imå böfkap , medan hon fjelf flod vid kokgrytan
i fpifen. Flickan hade icke lånjje varit ute, forån

rnålnet hant utbreda fig ofver garden, och hördes

^thordons -flagen ganfka tått, famt med et grufve-

jigt brakande, under et ftarkt och ftridt rågnande,

Huftrun, fom tykte fin mat vara nog kokad,
profvade rådligt at taga af grytan, på det fpjellet

kunde igenflås, och rummet derigenom befrias

ifrån

1
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ifrån drag, famt all olycka af åfke-eld förebyggas.

Sedan hon fålunda fattat grytringarna med båda

händer, och fatt den ena foten uppå fpishållen, at

med få mycket mer ftyrka kunna lyfta grytan

,

blifver hon varfe, at en eldbåll, ftor,fom en knyt-

nåfve,Jtom rullande genom fkårftenen ned i fpi-

fen, och få vidare mellan benen pa henne, ned på
gålfvet, och fram åt ftugan, utan at flå ned något

kalkband eller ften af fkårftensmuren , utan at brän-

na, eller på något fått {kåda henne, ja, utan at flå

kull fpinråckar eller annat, fom ftöd på gålfvet der

han kringtulrade. Huftrun, fom blef hårofvergan--

{ka håpen, flåppte grytan, och fkyndade fig ut ge-
nom doren : men vid det hon fkot up doren , kom
forenåmde eldbåli trillande fram ifrån ftugan , och
tått vid huftruns ben, ut genom doren i forftufvaxi,

fedan genom forftufvu -doren ut på gården , få

tvårt ofver gården i råt linea, genom en, midt
mot forftufvudoren öppen flående ladugårds port,

åndteligen ofver ladugården i råt linea up tor en la-

duvägg. Når eldklotet kom til takfoten pa ladan,

flog det fonder, fom en bomb fonderipricker, och
fatte eld i ladutaket^ men med en få fafelig fkråll,

at huftrun dels [deraf, dels ock af håpenhet nedföll

i forftufvan och dånade. Flickan, fom var emed-
lertid utan for gården, blef varfe, huru åfkan al-

dratorft fonderkrosfade några pilar, fom ftodo u-

tan for gården, och en ftund der efter fonderfplit-

trade några gårdesgårds - ftafrar
,

hvaruppå hon
fkyndade fig hem, och då hon kom in til gärden,

fick hon åfven fe famraa åfkeflag i ladutaket, fom
huftrun fedt, hvarigenom taket tillika med ladu-

gården federmera iades i afka j men åfkeflaget fyn-

tes for flickan nedkomma ifrån himmelen.

Om
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Om denna håndelfe bafver jag noga underfokt

öcli fkrifvit denna berättelfe i närvaro af bernåke
Bonde, hans huftru och tjenfteflicka#

den 20. Maji 1749»

B ESK R IFN ING
Öfver en i Söderhamn bygd Baggare eller

Mudder-Träm,
Upfunnen

.

Af

CARL KNUTBERG.

nloppet til Söderhamn har, tid efter annan, blif-

vit fa grundt, at, i fynnerhct då, når faltfjon

år låg, knapten Ekftoek kan flyta in til Sta-

den, hvaraf invånarne hafva icke någon ringa olå-

genhet med de varors in -och utlaftande, hvilkads

plåga affånda eller ock ifrån Stockhalm, til egit

och det kringliggande Landets behof , Ijoledes

anfkaffa.

Detta har gifvit mig anledning, at uptånka en
Baggare, fom på Borger&apets bekoftnad, i Sö-

derhamn blifvit upbygch Och aldenftund den, vid

profvets an ftållandet vill fin goda nytta, och tor-

de på andra flika ftållen framdeles finnas tjenlig,

hålft emedan den på långt når icke år få koflfatn

at bygga, fom de mudder-pråmar, h vilka i Hol-
land, och andra utrikes orter åro brukelige -

y For-

denfkui har jag trodt det vara min (kyldighet,atin

for Kongl. Vetenfkaps Academien vordfammaftup-

vila defs itru&ur genom hosgående ritning.

Tab. II.
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Tab. II. Profil af Pråmens längd.

Tub. HL Dito afåcfs bredd <

*. Pråmen, hvaruppä är

b. öpning på böttdn for

c. Mudderlkoporne^ hvars tioM och
d. ofrckantåro, för mera ftyrka, med jSrtl ht*

flagnc, och år famma ofra brådd fpetfig och hvafs$

8t den fä mycket båttre kan fkåra igenom mudret*
t . Botnen på fkopan

s
fom medelft gångjärn vid

f.
kan opnas då> når.Öcöpan kommer til en vift

hogd f

g* Armarne
t
hvarvid fköpöfne årö faftfkritfVade.

é* AÖops rännan* fom for vathets aflopp år tåt bygd*
k E11 los ränna 1 hvaruti mudret faller ned, iiåf

botten pä fkoporne opnas : til den andan dragés

deima lofa ränna under fkopan,når den kommit
til lagom hogd: denna lofa rånnatl blir full af
det mudret,Tom cn endafkopa f6rerup$dchder<*

före bor den hyar gäng medelit

handtaget dragas litfofe den lutande; äflops

rännan * och llupas fram Vid /. då mudret fal-

ler uti ert d£ttil bygd rriihdte pratig hvilken*
når den år fyld , varder bårtfotd och ert ahhaii-

i defs ftåtlc håcktad faft Vid miidder-pHimeH;
m. En fpelftock* hvarmcdelft mudder-prähieft

efter hand fpélas fram,

n. Hjiilftöcken^ ibrri tiiedelft underlagen Öch
de dertil horande flålningar p. kan (Inkas

hed til lägom djuplek* alt förrt gruhdeii blif*

vit utmudrad y dock bor detina fånknirig ické

fte mer åii en gaiig 3 dä fé^an ihaéhiii fat ftl

i Ii t ordinera fkick,

y. En Vågbdni, hVärs hVildplirlå it må p.

s.S. TVåiine strniär trtéd fitia hakar öch klöt^ fdttt^

då. vågboméh Mhges tip öch tiéda tåicelvis dta^

ga omkring I i, Tfatid*



i3o 1749- April Maj* Junius,

/. Tandhjulet.

Un En fpånnare at hindra hjulet och fkoporne ga
tilbaka.

Vid Söderhamn, hvarefl: i fjobotten finnes en feg

lera med inblandad klapper , behofves icke mer ån

tre karlar på denna mudder-pråm : Tvånne at dra-

ga,vägbomen up och ned, och en karl at opna botten

på mudderfkoporne, låfa den igen, når mudret fal-

lit ut, famt at med den lofa rännan torna och fora mud-
ret i lilla pråmen och efter hand fpela fram mud-
deiy-pråmen. Och kunna desfe tre karlar uti en mi-

nut upfordra en fådan (köpa full med mudder,

den 20. Maji.

BESKRIFNING
Om

Lofmafken j>d Vildafel, Bok och Torne

\

Af

Geheime-Rådet Herr FRIED. RABÉN.

Iforftone år mafken ganfka liten, med hogrygg,
famt afdelningar på mofaiikt fått, eller, fåiom
inlagdt arbete, ftrimmor fom åro något trub-

biga emot hvarannan på bredden, och enljusftrim-

ma på hvardera lidan. Hufvudet år ftort och har

ct tryne fåfom på et fvin. I hufvudet har hanfyra

horn, två tredjedelar få långa fom kroppen, fåfom
hjorthorn, och af Caftaniebrun färg: de åro gröna
midt uti til en tredjedel ar deras långd y den bruna
delen nåft in til hufvudet år full med fmå grenar,

uphogda fåfom et hjorthorn, och den bruna delen

vid ofverfta andan är klufven, In emot bakdelen

har
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1

har denna mafken et horn fom år lika med de nyfs

omtalte, och defsutan en rod udd eller tagg på
ftjerten. Han har (extern fötter. Jag har funnit

honom den i6. Junii. Tab 4 IV. Fig. i.

Den p. Julii förvandlade han ng, blef itorrc

och fålde fina horn, fom nu mera icke voro kluf-

nc$ men de fmå grenarna vid hufvudet futto ånnu
qvar, och han fick en rad med hvita prickar på bag-

ge fidor. Fig. 2.

Når han ånnu den 18, Julii tålde fina horn,

fick han andra igen, men alla {Vårta och grönakti-

ga och ftrimmorna på bredden blefvo trubbiga och
gula. Fig* 3* Hvarefter han fålde alla fina horn,

och åfven den roda udden den rp, Julii, men fkå-

rorne voro djupare, och han beholttrynet åfven få

långt i jåmforelfe emot fin långd. Fig. 4.

Åndteligen blef han alt kårtare och kårtare, och

hufvudet få val fom kroppen tjocknade ogonfken-

ligen och blef full med fmå gula taggar emellan de

fex fråmfta fötterna och de medlerftaj Han har en

gul flåck ofvanfor det gula ftrek fom går långs åt

kroppen, och defs tryne blir mera fpitfigt : Så*

lunda forblef han til den 31. Julii. Fig. jr;

Sedan våfde han fig in under et 16f på marken
uti et tunt (kal med et hål af en klar brun fårg,

och likfom lakerad eller kåcfektig.

Puppan år fvart med hvita taggar. Jag hade

en den Augufti. Fig. 6.

Når man ftår ofvanfore och fer på fjärilen fom
var en han, få åro hans fyra vingar af en dunkel,

kyller- eller brandgul fårg : midt påhvardera vin-

gen år et blått oga ,
omgifvit med en fvart ring

,

med en hvit flåck midt uti fåfom en fpik, Ikring

kanten på hvardera vingen, går en fmal fvart råna,

fom gor at der blifver en nog bred kant , hvilken

I 2. år
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år brun. Nå* man fer de ofra vingarna inunder,

åro de likadana och hatva farpma oga, men vid an-

dan af hvarje vinge år en hvitHäck* De undra vin-

garnav når de fes under
, Fig, p. finnas de delade i

två delar: den fom år nårmail hufvudet,år gul och
ljusaktig, men de andra två bruna och gulaktiga,

fä at det bruna gar en delning tvårt ofver. Få deE

bruna år en gul Tjusaktig flack fåfom en fpikmidt

Uti, och vid andan af de fyra vingarna år en fmal

hvit rand > fom gar en nog bred gulaktig kant, fä*

fom ofvantiL Han har hvita fötter: Antenn* åra

Judna på bagge fidor fåfom cr\ fjäder, och breda.

Han-ijårilen framkom den if. Maj följtandp åft

t% 7-

Hön-fjärilen år långt ftorre och det gula myc-
ket blekare: hon framkom den n. Mz\ följande

ir. Fig t §*

Bok-Mafkeii,
Uan år flat, gulbrun til fårgeij, ftotandc? päkott*

f^y farg eller klart rodt vin, och har tolf taggar

fom torn
,
partals ryggen inät. Stjerten är tjock,

flat och nåfen kullrig rund fåfom en dyna. Emot
åndan har han tvä hörn, fom han håller i vädret

,

och liknar en drake , då han fittcr ftjlku Han har

atta n^dlanfotter, tjocka och kottfulla, och defex
framfotterna åro ganfka länga, och likna tilikamed

inafkens hufvud en fullkomlig fpindel. Han gna-

ger icke lofvet annorftades ån i kanten, och gar ej

Jangre ån til halfdelen , utan börjar då på et aa-

f^t \6£. JRenna, mafk fant i ig denzj- JqUi, Fig. 10.

Han infvepte fig uti et flört hvitt filkesfkaleU

ler foder, tmxt och genomfkinligt, men dubbelt.

Snäckan eller fkalet år flått och lika få ftort fom lok

flat^anpck fe huru lofvet ådvor ligga
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intiti filket. Puppan år fvart och ganfka lyfandc.

En fådan hade Jag den 3 1. Julii. Fig. 11,

Nar fjärilen fitter ftilla, fynes de nedre vin-

garna under de ofre. Han har en rodaktig afkcfarg

med tvä Itrimor tvärt ofver vingen, men ojämna 1

beftäende af fma gula half-cirklar pä bredden, h vil-

ka göra trenne afdelningar: Den medlcrita är me-
ra rodaktig än de andra Bägge , med gula ltrek och
ivarta prickar : den iom år nårmaft hufvudet, fto-

ter på gult, och de ivarts. fläckarna åro ftorrc -

y och
i den filta vid ändan af vingarna, fes hvita ftrck fom

gä ihop til horn med fvarta kanter.

Fjärilen kom fram den 19. December fämma
Sr# Fig. jz. 13* 14.

åe\\ ' Junii,

RÖN
Jtngaende Kalken , gjorde

Af
GEORG BRANDT.

alk år icke en uti vatten hel oeh hällen tfp«*

lofelig jord.

Det är val ofornekcligt , at cn liten del af

brand kalk ften uti vatten uplofcs j men a;t fädanc

kelt och hållit kan läta gora fig, har ånm* med iftn

ga ron J^lifvit beviik.

Genom foriok har jag funnit, at- cn kalk ilen

3* iffi *k efter 4 eller f timars bränning uti

en digci tiltåpt, vog 26 lod. Efter flåckningen i

Yauen, lade$ kalken uti filtrer-pappev for vattnets

l 1 sfrin*
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afrinnande, och gots en myckenhet kokhet* vatten

déruppa flere gångor. Filtrer-papperet med defs

innehall torkades vid lindrig värma och togs kal-

ken der utur få noga Tom mogeligit var, famt la-

des uti et fläkt kårii at fonder-malas och vidare ©f-

ver eld torkas och omröras, til defs all fuktighet

blifvit afrokt. Men icke defto mindre var den

torra kalkens vigt 28-*- lod. Den flåckta, utlakade

och torkade kalken brändes åter uti digel tiltäpt,

fom forfta gången, och vog derefter ip| lod. Dä
Vatten derpå gots, blef det varmt äfven fom forfta

gången, och iKedde en fråsning nu, intet mindre ån

då. Sedan iJitlakningen och torkningen på lika fått

blifvit gjord, fans vigten vara 244 lod % men efter

3:dje bränningen, vog kalken 18 lod. Vidarefört-

fattes flera fådana operationer genom bränningar,-

packningar
,
kokningar i vatten, utlakningar och

torkningar, få val med denna, fom annan flUgs

kalkften y men ehuru många gångor detta arbete

repeterades, kunde kalken likväl icke derhån brin-

gas
5
a% hel och hållen blifva i vatten uplofelig. Så

mycket mindre fant jag det vara mogeligt, fom of-

vannåmde 18 lod intet kunde märkas blifva min-

fkade uti vigten efter 4 ånnu vidare itererade ar-

beten på forberorde fått. Åfven rönte jag en an-,

nan gäng , et litet; ftycke af en annan kalkften,

vägande ullenaft 4 lod, intet kunna bringas til

mindre an 2% lods vigt, taft %x\ det fom åtcr-

ftod var en kalk , fom efter hvarje bränning gjor-

de yatnet varmt.

Af de hårtils bekante ron, kan man ock intet

med fåkerhet fluta,aten kalk år hel och hållen up-

lofelig i vatten \ ty , d i en kalk blifvit bränd , fak-

nas det mälla uti vigicn derigenom, at en del da

af elden flygtig gorös j men uti vatten uplofes få

gan-
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ganfka litet, at fedan kalken äter torkat, jag fållan

mårkt någon minGcning i vigten, enär under up-

losningen ej nägot til fpillo Kommit, eller vid fil-

trer-pappcren lådat,fom kunnat gora någon affak-

nad i vigten Oftare har jag funnit vigten okad

efter utlakningen och torkningen, löm ofvan tor-

måles, ån minucad $ dock fom fådan tiloknifrg ul-

lenalt tilfkrifves Vatnet, fom fig dervid fä fatt, at

det intet utan ny brånnirlg kunnat franfkiljasj få

har ock genom bränningen! nyo, minilningen uti

vigten fig yppat, då genom elden en del af kalken

tillika med det vidhängande vatnet bårtflugif.

Håraf år aitfä at intaga * hvad fvårigheter i vågen

ligga, at for en lårofats kunna Utgifva, at kalk ål-

en uti vatten hel och hållen upiofelig jord*, eftär

minfta delen deraf verkeligen uplofes*

Til at något närmare utröna kalkens uplosning

och förhållande emot vatten, Uogs i fg 71 lod kalk*

vattenutien ilor porcellins-kopp, och ilåltesemel*

lan 2 ile val tilflutne dubbla fonlter, at genom fom-
mar-folvårimn fmäningom afdunfta. bedari

4
efter

några vekors forlopp fådan afdunihiing lkcdt,vorö

allenaft 18 afs falt, eller rättare fagt, en iiåftan o-

fmakelig kalk eller jord ofrige. En annan gång
afvogS29 ,

gg 30I löd kalk-Vatten, och derifrån deftil-

lerades vatnet medelli kolf och hjeltti genom gatl*

ffca lindrig varma, långt mindre ån til kokning
fordras. Xlti kölfven rymdes Vid pafs etl kanna*
och efter hvarje afdeftillering in emot flutet

i
gots

mera deruti af kalkvatnet, til defs altfammans of-

vergådt,och et tort pulfverpå bottnen ofrigit var.

Detta vog 1 1 lodrätt vichial- vigt, och var affamma
befkaffenhet fom det forr nåmde, nämligen en lika

ofmakelig jord. Vatnet, fom til kalkens uplosnin-

gar brukades, var et rent och fiitreradt rågnvatten*

l 4 och
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och togs dcrtil fä mycket nyfs brand ka!kftcn
5
forn

til värnets fyllnad behöfdes/och det uplofa kunde*
Genom desfe ron yppades huru gänCka li*.

tet blifvit af kalken uploft, nämligen mindre
än del efter det förra, och mindre ån rio del

efter det lenare r i anteende til menitrui vigt, vål

forltäendes af kalkens cldfatlarc del. Häraf lärdes

ock, at mindre deraf qvarhlifver uti opne ån tiU

fiutnc kåril, ftont an de förra fa en mindre hetta

an de fenare , och kalk-juten gores lika ltark. Men
at den flygtigare kalkens del tillika ined Vatnetaf-

dimltat, kunde jag af det olvcrdeltillcradc vatnets

fmak känna, faiom flc il ga k tigt ifrån annat rent vat*

ten och tm kånbar kalk -fmak gifvande. At oflåckt

kalk, förutan en ägande eldfalt jord-, åfven inne-

baler en nfagta flygtig fpiritus eller ånga, rones

ock, enär man lägger oflåckt kalk uti fårft urin och
med lindrigalie deihllations hettatil verka gir* Da
upitiger deraf tiraxt en mycket flygtig, (karp och
torrofiv vätfka, lik en Spiritus Salis Ammcniaci*
Bekant år det, at ifrån fädan urin, för figailena^ej

n fortat deltillerar än et Vatten utan tingaile fkarp*

.het; men brand kalk ilen, blandad med den fåita

fom derhos finnes, gor i fädan halt den (amma fa

ganffca (karp och med lig flygtig. Hvaiafock flu-*

tes, at denna kalkens fpiritus, eller flygtigare delj

ar aldclcs llcaclelig for var kropp, emedan de (alini*

{ka Våt&di4 dcrigenom fa häftigt anftickas och for-

bytas til en Catifiic och brännande (kårpa* Ytter*

taerabeftyrkescn bränd kalkllens flygtige fpiritus^

da ollackt kalk lagges til Salmiac i Hållet för Sal

Alcrdi fixtirft, tit en Spiritus Salis Ammoriiadäftad-

köiiitttatid'C> Ty antingen vatten dcrtil blandas
^

eller intet $ fä erhälles likväl en vatflca gdiiöm de-

itillatioti, pä äa\ förra MntJ elfen mer, rricti pä dcit

féharö
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lenare, mindre,dock ftarkare,hos hvilka den flyg-

tiga kalk- ångan fig befticker, och mycket åndrar

i adana produ&er. Den ändring,' fom fker genom
den oflackta kalkens tilblandning i Itållet f6r Sal Al>
cali fixum-, beftår foniåmHgall deruti, at aldrig

något Sal Alcali Volatile da fäs. Kalkens flygtiga-

re del åndrar fä Salmiakens flygtiga alcalifka falt,

at allenaft en våtlka eller et liquidum, men icke

något alcalifkt falt upftiger : hvilken vätfka fa af

den flygtige med-upftigande kalkens del blifvic

andrad , at den med inga fyror fråfer eller efFerve-.

fcerar. Denna flygtigare delen af en brand kalk-

iten, fom år en ibland de flygtigafte och finafte

fpiritus, år ock allena den, fom gifver et kaik-

Vatten all dc.fs ftyrka och (karpa fmak* Denne
fpiritus år fa 16(1 bunden vid fin jord, nämligen
den fom efter vattnets afrokning ifrån en kalklut

igen fås, »t han efter hand alt mer och mer ftoter

henne ifrån fig. Til bevis håraf tjena. följande

fon : Man filé en fårlk kalk-lut genom 4:dubbelt
fint och tått filtrer-pappcr uti en bouteille , få la-

gandes, at om något grumligt medkommer, fa*

dant åter omiilas, til defs luten varder klar. Der-
efter tiltåppes bouteillen med en kork for damm
och annat tmälk, fåfom ock at båttre kunna in-

fluta den flygtiga ångan, famt forvaras i kölden.

Intet långt derefter (kal man finna en hinna eller

fin cremcr cakis ofvan pä vatnet, hvilken fäfotn

en frånficilgd jord efter hand faller til bottnen,.

Filtrerar man ftraxt der efter a nyo om kalkvat*

net, (kal man åfven fedan finna en fin hinna fig

efter hand anlägga, och dels fålla fig omkring
bouteillen, dels ock Quflka til botnen. Kokas
kalk-lut ofver eld, fatta fig hinnor få mycket fna*

rarej famt falla til botnen, och fksti, man deref-

I f ter
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ter finna vatnet hafva mift all fin lkarpa kalk-fmak

och likna et annat ofmakligt vatten.

$ 2.

Oljor och fetmor kunna uplofas i vatten u-

tan kalk.

Detta bevifes i:mo deraf, at hepar fulphuris,

beftående af fvafvel och lut- falt, antingen grått

eller hvitu> uti vatten uplöfes utan kalks tiihjelp,

2;do. At med focker och olja Oleofacchara gö-
ras , fom åro uplofelige i vatten , utan at denna ver-

kan bor tilfkrifvas någon kalk-blandning hos fock-

ret, hvilken derhos icke finnes $ $:tio. A t hl- _

nung åfven fådan verkan gor på oljor ^ 4:to. At
ockfå ågge-gula dylik effeft åiiadkommer} f:to.

Refinofa och fetma ägande materier genom bland-

ning och fammangnidning med rena alcalifka fo-

lutioner, famt (kiftevis (kedde afrokningar och fo-

lutioner per deliquium, der hån bringas, at utan

kalks tilhjelp blifva uplofelige y 6:to. At til Sa-

pones, gjorde af defKllerade oljor och alcali, få-

ibm af oleo terebinthinx och et rent aleaiifkt falt,

med flera dylika prseparata, fom finnas uti Apo-
thequen, intet behofves någon kalk.

§. $.

En uti vatten uplosd kalk år til fina egenfka-

per intet lik alcalifkt falt, at hafva dermed föl-

jande egenfkaper allmänna, nämligen at efferve-

fcera med fyror, til fullo praecipitera hvad af

dem blifvit uploft, och gå med fyror til et me-
delfalt.

Et vatten må med brand kalk-ften få mycket
fkårpas och ftarkt göras fom mojeligt år, få ef-

fervefcerar det dock intet med någon fyra. Jag
undan-



*749* April ^a
i- Jun*us - *39

undantager olcum vitrioli, emedan famma ftarka

fyra ej merarfråfer med kalk-vatten, ån med rent

vatten, utan fnararc fninder. Men at fyror fråfa

med brand kalk-ften, fker intet i anfeende til defe

innehatvande falt, utan i anfeende til defs terra aU
calina > ty få val obrånd kalk-ften , fom brand och
med all flit utlakad och aldeles ofmakelig kalk,

jemvåi calcineradc och ofmakelige gjorde ågge-

fkal, utlakad ved-aflca, krita, fpater, med mera
dylikt, efFervefcera åfven med fyror, fom rönen i

dy mål bevifa.

Beträffande praecipitationen , få har jag hvar-

ken funnit uploft guld, lilfver, koppar, eller tenn

af kalk-vatten praecipitcras. Bly praecipiteras val,

men intet til fullo. Jem uti falpetcrs fyran up-
loft, fålles intet af kalk- lut, icke eller utur falt-

fyran efter defs der uti fkedde uplosning j men ut-

ur vitriol-fyran fker en fällning, dock icke fulU

komligen. Qyickfilfver, uploft uti fkedvatten,

fålles aldramåft af kalk-vatten, lemnar likväl nå-

got, fom fedanaf alcalifk lut prsecipiteras.

Til at ock utröna, huruvida (jelfva oflåckta

kalken månde åftadkomma någon fällning af någon-
dera utaf de ådla metaller, lades något deraf fon-

derftott, uti et i fkedvatten uploft lilfver ^ til defs

effervefcencen uphorde, och ledan ånnu något me-
ra, famt ftåltcs ofver elden at upkoka, på det fal-

£eters fyran deraf fä mycket fåkrare måtte blifva

ofver-faturerad och en fullkomlig pr^ecipitation

verkas. Sedan filades våtfkan genom papper och
utlakades det ofverhlefne hel -noga med kokhett
vatten. Filtrum med defs innehåll torkades , och
proberades på filfver, famt befans hålla io(g lolod

efter
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efter Centneren men af det genom filade , nedfla-

git med uploil kokfalt och potafka, erholts et filf-

verkorn fom vog i & 30 lod, och rontes fåledes,

at icke eller med fjelfva oflåckta kalken, någon
fullkomlig prsecipitation på uplofl filfver kan flce,

hålft emellan £ och y del deraf ofåld lemnades,

At kalk intet går med fyror til et medelfalt,

har jag, genom många deråanffcålta forfok, funnit.

Ånfkont alcalifkt falt med fyror utgör medellalter,

få vil likväl kalk-lut fig dermed intet i fa måtto
förena, emedan af kalk-vatten hvarken med vege-
tabil -fyran , falpeters eller falt -fyran fammatv
mångd, något falt nedfaller. Men om vitriol-fyv

ran med kalk-vatten, eller kalkfammanfatt, hand-

las långre ned. Forfokefman ock, at efter et kalk-

vattens blandning med någondera af de torr nårn-

de fyror, ifrån-deftillera vatffiran , blifver likväl ic-

Jke något medelfalt ofrigt. Salter fås val på få-

dant fått fom i vatten uplofas kunna, hväraf med
Jcokfalts fyran et fbarpt och på tungan flickande

falt åftadkommes, fom i fynnerhet år mycket be-

någit at fmålta i koldeil eller deliquefcera ; men
fom fådana falter beftå af en i fyror liplosd alca-

liflc jord , och af alcalifk lut grumlas , famt åter en
kalk praecipiteras, med mera $ aitfå åro de inga

medei-falter. Vil man ock forféka at uplofa uti

fyror fjelfva kalken , fåfom til florfta delen be-

ftående af en terra alcalina, få fkal man fin-

na, at den få val uti acido vegetabili, fom de 2;ne

mineralifke, famt uti falpeters fyran uplofes; men
deraf blifver icke eller något medel-falt. Ty, då

antingen på en brand eller obrånd kalk-ften något

acidum flås , fker en fråsning och uplosning, Sam-

ma be&afFenhet år ock med fyror och krita, eller

utlakad
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utlakad afka, eller brända och ofmakelige gjorde

åggefkal med flere alcalifke jord-arter, af fyror up-
Jöite. Men derfore tilverkas intet deraf falter,forii

bora få namn af medel-falt, mera genom den ena

alcalifke jordens wplosning ån den andras.

En oflåckt kalk, uplosd uti en klar falt-fyra,

gifver detta menftruo en gal färg. Då denne fo-

lution filtreras , och våtfkan med lindrig vårma a£-

deftilleras, varder folutionen alt mer och mer gal

under påftäende arbete och af en vacker färg, famt
lemnas et galt falt, fom äter af fammapåflagne fy-

ra fullkomligen uplofes. Detta filt deliquefcerar

mycket fnart i kölden, och enar der til en alcaliflfe

lut Ilas, grumlas och hvitnar folutionen med en
derpå följande fällning. Oflåckt kalk, uplosd i fak
peters fyran, gifver näftan ingen fårg ifrån filmen
Jcmnar efter defs genomfilning och deitillation et

hvitt falt , fom åter af famma fyra uplofes. Detta
falt deliquefcerar intet fä gerria fom det förra

j

grumlas dock af alcalifk Ujtj och fållen deji up lö-

fte kalken.

Då oflåckt kalk uti concentrerad och ftark ve"

-getabiliflc fyra fölveras, filtreras, och våtfkan abs
-

traheras, blifver et mörkbrunt falt ofrigt, fom å~

ter uti famjna fyra uplofes, men af alcaiifk lut åi~

ven praecipiteras
t

Til at få mycket mera derom vara forfåkrad,

at oflåckt kalk med forenåmde fyror intet åftad*

kommer något medel-falt, eller kan fortiora all de-
ras fkarphet , lades forft deraf uti hvardera fyran

få mycket fom til effervefcens ftillande behofdes,
och fedan ånnu mera* til at ofver elden upkoka,
och derefter en god del af kalken blifva [otiplosd
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liggande 5 på det ej något af kalken måtte felastil

fyrans ofver-faturerande . Sådana foluticmer, fédan
de blifyit genomfilade, ftodo fvårligen eller intet

at bringas til cryflallifke falter genom afrokningar,
der likväl alla medel-falter kunna cryllalliferas.

Men fedan genom inkokningar falter blifvit gjorde,
voro de ikarpa och på tungan flickande, famt än-
drade viol-fyrupens blå fårg 5 hvarigenom yppades
en med medel-lalter intet ofverens flammande na-
tur. Af alcalifk lut hvitnade defle i vatten uploflc
falter, och praecipiterades åter kalken, få atafdef-
fe ron klarligen fyntes , at kalk på intet fått går
med fyror til medeUfalter, hålfl de altid bora va*
ra en fammanfåttning af alcalifkt falt med fyra ef-

ter Chymicorum enhälliga otverenskommelfe,

§• 4*

Oflåcktkalk kommer med alcaliflce fälten der-

utinnan ofverens , at viol - fyrupen deraf varder

gron j men röda fafter förvandlas intet til blå af al-

califktffalt, ochom ån några i forflone af oflåckt kalk

blåna, få forfvinner dock fedan famma fårg.

Sv V?

Med det fixa alcalifka faltet inftåmmer oflåck-

te kalken derutinnan, at kalkluten prascipiterarup*

losd mercuritis fublimatustil et rédagtigt pulfver,

§. 6.

Svafvel uploies i vatten fa val medelft oflåckt

kalk fom af lut-falt. En åtfkilnad år likväl derutin-

nan, at lut-faltet med fvafvel kan uti elden fam-

manfmåltas til en hepar fulphuris deremot kal-

ken intet flår at bringas i flufsmed fvafvel > åtmin-

ftone intet med fvafvel allefta.

Eljeft,
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Eljeft har jag genom ron funnit kalkens för-

hållande til fvafvel och koppar, fvafvel och jern,

famt fvafvel, koppar och jern, vara af följande

befkaffcnhet.

En rik gal kopparmalm af 37 proCents kop-
kar-halt , nedfmålt med lika mycket flackt kalk,

gafen (kårften med 20 proCents afgång uti vig-

ten, fom ftannade ofvan på fkårftenen i flaggen,

hvilken var ganflca ren , beckfvart och glånfande,

förutan hvad fom af fvaflet gådt irok, Vigten af

den invågne malmen, få val fom. kalken, var i
Centner hvardera, och erholts4o® {kårften, Ehu-
ru ren och rik denna kopparmalm var, fa inneha-

de han likvål jern , fom afden fvarta flaggen dom-
mas kunde, hvarmed kalken fig förenat, och det

famma med fig vitrificerat j men fvaflet bolt fig til

kopparen och utgjorde dermed en (kårften.

Tilatfe huru kalk fig månde förhålla til fvaf-

vel och jern tilhopa ,
invogs i lod viétual vigt fvaf-

vel kis, och åfven få mycket flackt kalk, fom med
f timas hetta och blåft fammanfmåltes. Der efter

ficks en jern-haltig ften, liknande en fkärften i

brottet til defs famanfättning
, undantagande fär-

gen, fom var blekare , och vog f lod. Hår fyn-

tcs ingen flagg ofvan på denna fldrften, utan var
allenaft en liten fmula under den famma, hvarvid
Tian litet faftfatt.

Sedan blandades af ofvannåmde rika koppar-

malm och famma flagsfvafvel~kis,hvardera ^Cent-
ner prober-vigt tilhopa, och fmåltes med § Cent-
ner flackt kalk uti en half tima tilfammans. Der-
efter vanns en flärften, fom vog 7? f§, och hade
ofvcr alt i brottet lika anfeende med den förra, u-

tan ringaile der ofvan på liggande flagg, men fatt
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alienafi: nägot litet falt vid en tunn flagg-hinna un-
der, och vidare fyntes ingen flagg. Denna {kår*

ften var eljeft til (kapnaden nåftan lik et tetrahe*

drum, flående på en defs fpits Uti flaggen fåftad *

men var til defs fidor ledig och nägot itycke ifrän

digelen rund t omkring, härrörande fådan flfcapna
;
d

och Hållning af fkårileneiis liarka fammandragande
kraft ifrån digelen under aficylningen. Til at fä en
flagg ofvan pä fkårftenen vid fådana fmåltningar,

och derigenom jernet forflaggadt, lades til famma
fiags blandning, fom förra gången , allcnaft: f Cent-
ner glas-fpat, och påblåfies ~ tima. Då en ikår-

ften af 4f med en ren fvart flag der ofvan uppa
erhölls, fom efter defs rortning vog 41 fg, och
hvarat hälften med

3
gånger fä mycket fvart flufs

och litet glas nedlmålt, gaf et korn af 31 fg;s vigt.

Den andra hälften med glas-fpat och kalk hvarde-

ra lika mycket famt något kolftybbe på lika lång

tid hopfmålt, fålte et korn, vågande 9 få 4 lod

Ccntner-vigt. * men fom efter defs fondcrkkpning

drogs af magneten , och hvars fmåknings flagg in*

gen fvårta hade, utan var gräagtig.

Vidare roffades af famma flags koppar-malm
och fväfvel-kis, hvardera for Tig fårfkllt* ~ Cent-
ner, då koppar-malmen der efter vog 20? få, och
ftafvel - kifeii f 6i fg Cetitner-vigt. Blandades få

tilhopa, och med lika mycket flackt kalk och li-

tet kolftybbe på £ tinxa nedfmåltes til et korn,
fom vog 10 få dito vigt

, jåmte en ren och fvart

flagg ; men kornet drogs af magneten, fedan det

blifvit flagit i ftycken.

Af defle ron fes, huru fom, enar mycket kop-
par med fvafvel och litet jern år fammanfatt, få-

fom uti rika kopparmalmer, fvaflet då häller flg

vid

r.
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vid kopparen och icke vid kalken, hvilketi på fa*

dan händelfe vitrificeras tillika med jernet : men at

dcremot kalk med jern och fvafvel fammanfmål-

ter til en maffa, eller jernig fkårftens art utan for-

flaggning. Åfven fom ock mycket jern, med kop-

par och fvafvel hopmångt, fmålter med kalken

helt och hållit til en jeniblandad fkärften utan for-

flaggning, med mera fom angår kalkens forhaU

lande til fvaflet uti fmältningar, och af defle med
flere dylika ron kan ledas, til at veta hvad for nyt-

ta eller fkada kalken i dy mål , efter hvarje omftån-

dighet, må til våga bringa. Atmmftone blifver

håraf ibland annat uppenbart, at kalk ingen tjenft

gor uti kopparfmåltningar til jernets fondring ifrån

kopparen, då mycket jern, bundit med fvafvel,

deribland finnes*, hålft mig åfven genom ron be*

kant år, at phlogifton af kolen uti fådana fmält-

ningar intet format gora någon förbättring på flika

blandningar. I följe håraf vore altfå kalken tjen*

ligalt uti råkoppar-tilverkningen, i (Ullet for den
dertil brukelige qvårtfen , eller ock dermed blan*

dad , åfven fom ock limften eller kalkften vid mas*
ugnar på en roftad och ifrån fvafvel entledigad jern-

malm brukas med mycken nytta ifrån lång tid til-

bakas: hvilket dock närmare intagas kan, då det!

påföljande 7.$. hårmed jåmfores*

§• 7.

Kalk , vare fig obrånd , eller brånd , år uti el-

den for (ig allena ganflca ftrång-flytande j men med
vifla kroppar fammanblandad, fmålter tillika med
dem til glas*

Så vål af den lofate fom hårdare och fvåfäre

til kalk brånlige kalkftenen har jag hvardera for

lig forfokt at fmålta, tiltåpte uti diglarj men ef-

K ter
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ter en god timas ftark gifven hetta genom blåft,al*

lenaft funnit någon liten börjad vitrification vid
digel-bräddarna r der kalken legat.

Brand gipsåen eller gips^ fådan fom den bru*
kas at gipfa med 1 och brand kalkften, hvardera li-

ka mycket fammanblandade, uti digel val tiltåptc,

och i lika ftark och långvarig hetta** haMe, vitrifi-

cerades fullkomlige», och blef glafet i det närma--
fte likt en topas-flufs. Enar digelen, fom ej ånnu
hunnit fvalna til fullo 5 opnades eller i tu flögs

,

klndes en deraf upftigande fvafvel-lukt.

Några få afs af gips, uti en liten digel tiltåpt,

och lika långe påblåfen, blef til et galt glas : men
82 af prober-ceatner-vigten, fom gora i6rafs5
gåfvo efter en lika ftark utftånden hetta, allenaft

ct galt glas omkring digel - bräddarna, och var gip-

fen (ammanlupcn i en klimp eller ften, näftan fom
porceliin, med någon gäl glafering utanpå.

Full-roftad kopparmalm af en ren och rik

ftuff, hållande 37 proCent koppar, vardt af lika

mycket tilblåndad kalk på -tima, uti digel tiltåpt,

til glas fmålt tillika med kalken, utan ringalte fpår

af kopparkorn.

Pulveriferad och val brand jern-malm af det
rikare flaget, ifrån Bifsbergs gruiva, vitrificerades

af lika mycket kalk fullkomligen, med mindcr åa

i timas blåft, tillika med fjelfva kalken, ut^n nä*

got äftadkommit jernkorn.

Flufs-fpat ifrån Yxfjon fmålte med lika myc-
ket kalk tilfammans på-| tima; menflufs-fpatenbe-

Iiofde-f tima at for (ig allena kunna fmålta.

Kalk och qvarts, Hvardera lika mycket fam-

laianblaadadtj ville intet på £ tima vila ringafte tec-

ken
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Iccn til fmåltning eller fammanlopning, utan var

blandningen derefter lika pulfveragtig och los fora

fand, åfven fom då den inlades, faft: ån allenaft %
lod togs af hvardera flaget.

Åfven forfoktes at i annan proportion famman-
blanda och hopfmålta kalk, eller brand kalkften,

medqvarts-, men forholt fig likaledes, få at med
i timas blåft ingen liknelfe til fmåltning fyntes»

Pä längre tid hann jag för den gången intet at for-

foka fammanfmåltningen. Håraf lynes likväl, at

qvarts och kalk åfven tilfammans med ingen ringa

hetta ftå til at bringas i flufs.

Ehuruvål blyglas for fig allena lättare fmål-

tar, ån blandadt med kalk > dock har jag funnit, at

det, efter 20 minuters fmålthetta, dermed forgla-

fas, enar dubbelt blyglas emot kalken i vigten ta*

ges, då ock någon del til bly reduceras, nämligen
utaf ~ Jod eller 6p|- afs blyglas med hälften kalk
ihopfmålt, erholts et bly-korn af i^afs.

Af desfe ron kan ibland annat intagas, at, al-

denftund kalken lått fmålter och forglafas med ro-

ftade koppar-och jern- malmer, den famma ock
mäfte goragod tjenft uti koppar-och jern-tilverk*

ningar, få vida kolens phlogifton tillika aftad*

kommer metallifationen.

Uti regno animali och minerali finnes kalk 5

men uti vegetabili intet fådan, ånfkont forfta luten

Utureiiafka tyckes vilja gifva anledning dertil*

Om något vegetabile, bråndt til aflca , inne-

Jiafver kalk , har ej ånnu blifvit bevift 3 men ge-

nom ron har jag funnit , at en grå potta£ka af tall-»
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och gran«kols afea, efter defs calcination och er-

hållne fullkomliga hvitna, famt uplosning å nyo
och jordens fränfond ring, intet lemnat något fpär

af kalk* utan var det frånfikilde en gåiaktig jord,

fom efter defs gloggningoch bränning icke det ritt-

gafte effervefcerade med fyror. Samma jord fmåU
te ock til et brunt glas på nägra minuter medblåft,

Aldenftund nu denna jord intet fråfte med fyror,

och intet var ftrångflytande i e}den fom kalk , fl

har ock icke eller den grå pottafkan innehaft nå*

gon kalk 5 hålft kalken , vare figobrånd eller brånd
och flackt, eller ock brand och utlakad, altid ef-

fervefcerar med fyror, och fåledes fkuile blifvit

rogd , om någon derhos varit.

Då en klar fpiritus Salis flögs på denna jord ,

yardt han deraf til fårgen gal och mifte jorden til

någon del defs förra galagtiga fårg, och grånade i

ftållet. Håraf marktes altfå, at derhos lig en
fetma eller phlogifton beltack, hvilken ock kan
fororfaka en grå pottafkas båttre forenande med
oljor til fåpor och tvål, ån enhvit pottafkas fam-

imanblandning dermed,

Det år val oftridigt, at af kalk-lut eller kalk-

vatten kan med oljor beredas fäpaj men fom of-

yantore blifvit bevift, at ock fåpor utan kalk tilver-

lcade varda, få kan intet fådan blandnings verkan

kalken allena tilfkrifvas. En grå pottafk-lut år vål

til fårgen brun, och nåftan rod, då luten mycket
ftark gores j men deraf kan intet flutas at den år

kalk-blandad i ty hvarken kalk-lut for fig allena,

eller med hvit pottafiolut fammanmångd ,
gifver

vatnet någon brun eller rodagtig farg, och icke

-eller åftadkommes någon fådan fårg, flcont åhnyfs

•vål brand kalkften,med hvit pottafkabetåckt,ikaU

la luften lemnas > at forå fa remnor och fedan ut-

lakas.,
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Jakas , fom rönen, i dy mal gjorde, intyga. En gra

:>otta(ka utmärker med defs felande hvitna, at der-

ios ånnu finnes en jord, fom hyfer en fetma, hvil-

<en ej tilfylleft blifvit utbränd, och derfore färgar

vatnet med en brun fårg. Förutan denna eldfaita

jorden, har jag ock funnit derhos något flygtigt,

fåfom ock corofift våfende, mer ån hos en hvit

pottafta* ty eriår af hvardera (laget nägot uplofes

i Vatten och filtreras, famt vatnet derifrån deftil*

leras
,
gifver i fynnerhet det ifrån en grå pottafka

komne vatnet någon befynnerlig fmak, liknande

nåftan et ifrån kalk-lut deftilleradt vatten. Enar
ock uti grå pottafk-lut, och hvit kalk-blandad

pottaflc-lut, jåmvål ock hvit pottafk-lut allena,

hvardera for fig ferfkildt och på lika tid, y Ine lappar

kokas, har jag funnit dem uti de förra z\ne luter

blifva få (kora och derjåmte ftyfva, at de emellaii

fingren kunnat fonderbrytas , men intet mårkt få-

dan ftyfnad och fkorhet fororfakas af den fenan? lu-

ten, ehuruvål yllet ock deruti mift ganfka mycket
af defs förra feghet, DelTe ron (kulle kunna gifva

anledning til mifstanka, at en kalk hos gra pott-

afka fig berticker -

y men fom ^11 kalk åfven beftåraf
en eldfaft terra alcalina, hvilkcn utgör ftorfta de-
len af defs fammanfåtning, och likväl ingen fådan
jord hår fanns*, fä kan icke eller deraf (lutas, at
uti vegetabii-riket finnes kalk, fådan fom uti de
2:he andra, få mycket mindre, fom en hvit potu
afka intet år fri for at vara corrofiv

?
och elljeft f*Q*

nom ftark hetta ånnu (karparc kan göras,

Hvarken af acido vitrioli med kalk-lut, eller

fielfva kalken blandadt, blifver någon felenites

ftadkommen, fom med följande ron bevifes*

K j Ti!
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Til 4~ lod 'klart oleunj vitrioli Högs 1 få 12
lod kalk-luteller kalk- vatten och deftillerades våt*

fkan derifrån medelft retort. Då vatnet afgådt,

tillika med någon del af vitriol-fyran , blef det ofe

riga liquidum gult, och gaf dermed til kanna et

phlogifton af den uplofte kalken , hvarmed oleum
vitrioli var fårgadt. Sedan denna vitriol-olja til fullo

ofverdeftillerat, hade lémningeni retorten anfeen-

de at f6nder.ftott cryftail-glas utan nägonvifs figur*

Utfkolgdes få med vatten uti ett glas, hvarifrån

vatnet flögs i et flackt kåril at afdunlta. De efter

afdunftningen qvarblefne fmulor vogo 6 afs, voro
fyrliga til fmåken, och togo någon fugtighet til fig

i kölden. Til den cryftall-lika materien flögs vat-

ten at der med upkoka. Vatnet afgots och afrok-

tes, men lemnade icke något efter fig, Cryftai-

lika materien torkades, cch vog 32 afs.

Egenfkaperne af denna materien fant jag i fyn-

'fierhet vara följande, i:mo, at intet etfervefcera

ined fyror hvarken förr eller efter ^loggningen ;

Z:do. intet calcinejras i elden, filer andras til defs

glans och fammanfåthing > 3:tio. at lopa tilfammans

af i timas fmålthétta til en ften med någon glafe-

ring utanuppä, famt fullkomligen fmålta til glas

på f tima; 4:to/ at fmålta til glas med lika myc-
ket oflåckt kaik fammanblandad, på | tima.

Enar en felenites eljer gipsfpat häremot jäm-
förs , fä finnes val den (amma icke eller efFervefce-

ra med fyror , men hafver i:mo. en rhomboidaliik

figur y z:do. calcineras i elden, hvitnar, fonder-

delar fig i tunna fkifvor och blifver til en gips y
3:tio. år mycket ftrångflytände , få val for fig al-

lena, fom 4:tof med kalk blandad at bringas til

vitrificatton.
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En annan gång afvogs 3 lod klar vitriol-olja

och flögs dertil 16 lod kalk-vatten, då några ti-

mar derefter et cryftallifkt falt nedföll. Enär det-

ta (alt utfkölgdes uti et fikrer-papper, at fig der

famla och ikiljas ifrån den genomlöpande våtlkan^

fiannade det val uti fil tro y men då allenaft kalt

vatten derpå flögs ^ i mening at derifrän något ut-

laka eller affköljaden vidhängande fyran, löftes det

åter til ftorre delen up och gick genom papperet,

och marktes den cryltallifkc fkapnaden derigenoni

aldeles hafva forfvunnit ifrån det lilla uti filtro 6f-

verblefne, Desfe fmulor vogo allenaft ii afs efter

torkningen, och liknade ingen felenites, utan et

linnefkaf , fedan de blifvit ifrån papperet {kilide och
fammanlagde , och fyntes genom microfcop beftä

af en. hop fmå ftrålar, litet glånfande. Detgenoqa
filtrum gångne uplöfte fältet föll val åter efter nå-

gra dagars torlopp ned, och fatte fig uti en cryftal*

lifk fkapnad ; men deraf vardt icke eller någon
felenites, utafi behölt ftåndigt et fälts egenfkap., at

åter af vatten helt och hållit uplöias. Fördenfkul,

til at få en ilen -art af kalk-vatnet med vitrio}-

fyran, är det fåkrafte fåttet, at, fedan denna fyra

blifvit guten på kalk-vatnet, medelft retort af*

dcftillera all våtfka och på fått och vifs, fom fram-
man förmåles, vidare dermed til verka gå> eme-
dan genom blotta fammanblandningen etcryftalliflit

falt, men ingen ftenart nedfaller. Hvad ock angår
vitriol-fyrans förhållande i anfeende til fjelfva kal-

ken, få afvogs til defs utrönande 1 lod af en nyfs

brand kalkflen, och flögs derpå 5 lod klar vitriol*

olja, utfpådd-med 4 a f gångor få mycket vatten,

fiimt ftåltes öfver eld at koka och uplöfas. Solu-
tionen filtrerades och afdeftillerades med retort

förft alt.värnet , och fedan ftorre delen af vitriol-

4 fyran.
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fyran, til defs folutionenfick en tunn fyrups confi-

ftancc. Då iemnades ugnen at afkylas, och fans

menilruum med en vacker gal farg tingeradt afKal-

kens fetma eller phlogiiion. Vidare infattes retor»

ten och afdeftillerades all vitriol-oljan,, hvarefter

det ofriga lag uti en bladig och fkifvog famman-
fattning, något glånfande

n
och half-pellucid. Se-

dan detta med vatten blifvit utlkolgt! och torkadt,

hade det anfcendeaf fondcrkrosfadt cryftall-glas, u-

tan någon vifs regalier figur, och lät fig intet ge«

nom gloggning calcinera, utan beholt fin glans och
fkapnad$ men vardt med ^ timas hetta for fig al-

lena lammanfmålt, liknade då et half fmålt glas-

åmne eller hvit (len.

En annan gäng invogs i lod flackt kalk, och
gots derpå 4 lod klar vitriol-olja. Etter åndad
fråsning, flögs derpå 4a f gångor få mycket vat»

ten, til at ofver eld koka. Sedan filades folutio-

nen genom papper, och afdeftillerades menilruum,
då et hvitt refiduum erholts, likt cremor calcis,

eller kalk utan någon cryftallifk (kapnad eller glans-

Detta vog, efter defs utfkolgning och torkning,

16 afs; Defsutan blef ock något af acidovitrioli

flåpadt uti recipienten , fom , efter utfkolgningen

torkadt, vog 2a(s,.och var detta fenare hel lent och
miukt fom linne- ikaf, famt beftod af fina fmåftrå-

lar, glånfandc något litet. Den förra produeten
blef genom gloggningen brun til fårgen, och deti

fenare något gal, men ingendera effervefcerade

med fyror. En annan gång forfoktes uplosningea

Uti oleo vitrioli på lika fått, men togs, i ftållet for

kalk, en obrånd famma flags kalkften, hvardera i

famma proportion fom forr, nämligen 1 lod afkalk-

ftenen och 4 lod klar vitriol-olja. Efter menftrui

aideftillering, erholts et pulver, fom var något

brunt
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bmnt til1 fårgen, och vidare genom gléggning,
fedan det blifvit utfkolgt ochtorkadt, merafcrunt
fants

5
vågande efter glöggningen 1 6 afs. Hår fyn-

tes intet något af kalken uti recipienten ined yi-

triöl-fyran hafva ofverftigit. Af föregående råa
intages* at hvarken vitriol- fyran och kaikvatnet.
eller faftirna fyra och fjelfva kalken , vare fig brand
och flackt, eller brånd och öflåckt, eller ock o-
brånd, nägön felenites utgöra, Eti ftenart blif*

Ver vål af kalk-lut med acido vitriöli* jämväl ock
af öflåckt kalk i fatnrila fyra uplofd, på fått fom of-

Van berättas ^ men den kommer aldranårmaifc en
glas-fpat, emedan jag funnit defs egenfkaper der*
med fnåll ofvefensköttmia, i ft6d af åtfkilliga der*
med gjorde ron.

Varma bads vattnen innehafVa en obrånd kalk*
Hen uti fig uplosd> men ingen kalk y fådan föni

den brånda och flåckta år.

Detta blitVer uppenbart > enär inan betraktar

t:mo. at de fig anfättande tophi eller fprudelfte*

nar åro härda fom obrånd kalk-Ilen, och icke lofa

fom brånd och i vatten (läckt kalk, hvilken, ehu-*

ru han ock fedan, efter vatnets affondring, i ftycken
torka må y likväl lätér fig emellan fingren fonder*

Imala* 2tdo. at fådana tophi ingen kalk-falts fmak
aga eller vatnet meddela, och Jitio. ät de icke aro

fabvitafomde fedan genom bränningen och Häck*
ningen blifva, och eiijeft all annan hvit fealkftent*

art plägar blifva efter bränningen ochflåckningen.
Men at man igenom kon it intet kan uplofa nägoiU

obrånd kaikflen uti vatten* deraf följer intet, at

icke fädant likafullt (ket uti naturens Verkftåder *

åfven fom mycket annat
i
det vi intet genom konft

kunna eftergöra* Kf §. iu
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Uti kokfalt finnes en jord- eller kalk - art.

Som detta falt val afen och annan Au&or :få-

ges innebafva en terra alcaliria, men de den fam-
ma icke til defs quantum och befkaffenhet fä noga
examinerat* få har jag genom ron något närmare
derefter fokt, och funnit följande :

Et hälft fg Spanfkt falt uploftes uti deftilleradt

regn- vatten, och filtrerades famt fåltes med klar

akalifk lut, gjord af hvit pottafka. Ifrån det ned

-

filte affkolgdes hel noga all fålta, och torkades,

då defs vigt fans vara £ lod.

Denna hvita jord effcrvcfccrade ftarkt med
fyror , och löftes deruti mycket häftigt up.

På et eller annat afs af de ofverblefne fmulor
efter andfa föregångne ron, flögs vid pafs få myc-
ket fom et fkedblad ren fal pe ter -fyra och kunde
gorauti vigten i | lod eller 414I afs viéhial. vigt.

Några dagar derefter fant jag falpeters fyran af

de få fmulor jord coagulerad, och likna et klart

gelée, fom få fammanmtt och vidglafet hångde, at

ej det ringafte deraf vid defs omhvålfning nedföll.

Då detta gelée uti vatten uploftes, kunde åter en
jord med alcalifk lut derutur nedfallas. Betråf-

tände den hos kokfaltct fig beftickaiide kalkens

forhållande i elden , få fant jag den famma efter

20 minuters blåft for fig allena til et vackert glas

fmålt, och liknade glatet i det nårmafte en cryfo-

lit-flufs,

I anfeende til jordens låtta fmåltande i elden,

fom til äventyrs med ånnu mindre och kortare

hetta flyter, men for denna gången ej forfokas kun-
de i brift af mer ofrigjord, tyckes den likna en bo-

rax eller terra boracis , mer an en annan jord. Ehu-
ru
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ru litet dcraf hos kokfaltet finnes, få åftadkom-

mcr den likväl uti glasmakeriet en lått forglasning

genom foud-faitets tilfåttning (hvnrutiden fig be-

ftieker) fram for pottafkan, hvilken dertil min-
dre tjenlig år. Åfven brukas kokfaltet til retor-

ters och ftenkårils glafering under deras brånnifkg,

hvilken verkan denna jorden tiWkrifvas bor.

^Sm **
. :

§ ** '

;

>

Gipsftcn har intet en jord fom genom brån*

ning kan göras cauftic, fom oflåckt kalk.

Jag har forfokt at med gips, lagd omkring
bouteille-glas, gora det glafethvitt genom et dygns
gloggning eller något längre, til at ra porcelineradt

f*las. Derefter har jag altid funnit en iiinkandc

ukt, f#fom af en hepar fulphuris, hvilken långe

varat, och upfylt rummet hvaruti den varit inne-

fluten.

Vidare har jag blandat kolftybbe til gips och
uti fkerfvel under muffel gloggat denna blandning

famt omrört , då en IVafvel-fyra fig åfven tydeli-

gen rogt af defs upftigande lukt: Men ehuru ftark

hetta dertil brukades, forft på fkerfvel, och fe-

dan uti digel flere gångor , mer ån med en half

timas blåft $ få vardt dock intet derigenom gipfen»

6frige eldfaftare del cauftic, och lik oflåckt kalk,

utan beholt fin hepatifke färg, lukt och fmak.
• *•/ Hårafår ibland annat uppenbart, hvarfore en

gips intet eflfervefcerar med fyror.

$• *h
Uti det Ångelfka eller Ebshamiflcc faltet fin*

nes en myckenhet jord , fom liknar en kalk.

Då kolftybbe blandas til detta falt, och i öp-

pet kåril gloggas , kännes en fvafvcl-fyra deraf up-
ftiga.
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upftiga, Sedaq fyran til fullo blifvit utdrifvenge^

nom behörig ftark hetta , år det ofriga mycket
fMngfiytande

?
och kan vidare med vatten til defs

jordaktige dej 3 ifrån vidhängande fåita öuljas och

Elljeft har jag ock genom det Ångelfka fal-

tets uplosning i vatten och fällning med klar al*

Jcalifklut, famt utlakning och fåltans affkolgning *

fått 130 afs jord efter 4 lod eller 1106 afs invågit

Ångelfkt falt.

Den utur detta falt tagne jorden effcrvefcerar

intet med fyror, åfven fom ock ingen r af vitriol-

fyra uplofd jord, eller ock om allenaft vid jorden

lädat en vitrioi-fyra, fedan effervefcerar med. fy-'

ror, fkant ån en ftark gloggning eniellan kom*
mit: få at man allenaft kan fåga , at jorden uti det

Ångelfka fältet år lik en kalk , utan a; ånmi for vifr

fo veta 5 om dm år en kalk - eller krit - jord,

Kalk i vatten uplosd går intet in i focker och
det Indrar, derforc at kalkvatten brukas vid foc*

Jcer-, tilverkningen.

Af focker* koknings proceflen år bekant, at

kalk-vatten allenaft brukas uti de forfta kitlar til

prenligheteas affondritig, famt at fedan, då focker*

lagen fka) inkokas til eq focker-confiftance, kalk*

vatten intet får brukas * emedan aldrig någos foc-»

ker deraf då blifya {kulle. Håraf följer altfå3 at ej

»ägon kalk kan gå in i Jfjelfya fockreu

»nit , vtu; mm hé '*v -W^ii^i! iM Ät
Socker kan tilverkas utan kalk-vattens til-

fcjel$> , och en Syrup fl en iocker-confiftajaee defs*

fbrwtan.

Detta
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Detta bevifcs af de gamlas , och ån tiifinnande

gedigna focker, jåmvål ock deraf^ at hänung och

mofcr, fåfora enbärs- och flåder-mps, med flere Ä

fä et locken hårdhet med tiden, utan tilhjelp af

kalk. Manna finnes ock af* naturen hårdna, och

gå ifrån en Syrups conliftancö^ Et hafs-grås {kal

ock vid Islåndfka ftrandfer fås, hvarutur genom

fplvårman focker utvittnir, likt faltkorn^ enligt

Borrhichii beråttelfc in Aäh Haffwenfibus for

aren 1671 och 1672. Åfven (kal ock focker -til*

verkningen på $t. Thomx o fke utan kalkvatterv

eller alcaUfk lut, likmatigt Pisonis vunesbord,

§ 16.

Kalk -vatten kan icke med enmofcovads fy-*

ra fammanfåttas til et medel-falt, at utgöra focker

Förutan at uti 3, |r hevift, at af kalk »lut

med fyror ej varder något medelfalt, fa år oejs

focker-tilverknings proceiTen bekant, at ingen ut*

presfad faft får- blifva fur , emedan den\f aldrig nå-

got focker kan kokas. Et kalkvarten kan akfå in-

tet, Ikont ån det (kulle anfes for alcalifkt, verka

emot en fyra fom intet finnes , och dermed
utgöra et medelfalt. Et hos focker fordoldt, men
genom eld derat tilvåga bragt fofter, nämligen en

tur och empyreumatifi: eller vedbrand våtflca me-
delft deftillation, vifer få litet en fyra hos focker

och defs deraf följande verkan emot et aleali , fom
at ättika |r alcalifk och med fyror (kal kunna ef-

fervefcera, och medelfalter blifva, derfore atgeaon*

elden et alcalifkt falt «tur ättikan utfås kan»

UT-
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UTDRA G
*Vtur Kongk Vetenfkafs Academiens Dag-

bok for A$ril\ Maji och Junit mana*
der 1749.

Herr Nils Gisler har genom bref til Se-

creteraren berättat, at i Ångermanland och
Nordingrå Sokn vid norre ändan af fjärden

ligger på landet en botten hel och hållen af et gam-*

malt Fartyg, fom har 29 alnars kol. Denna fjärd år

.nu aldelesiondradifrånhafvet, få at allenaft en liten

rånnei hogft 1 alnar bred år qvar emellan ljelfva

bårgshållorne
,
hvarigenom en back rinner nedcr til

hafvet. Dfetta har Herr Gisler velat meddela, fom
et bidragande bevis til vatnets aftagande och for-

rn infkande.

It.

Herr Pehr Högström bär infåndt följande

bféråttelfe: at han, under defs viftande i Stockholm
fiftledne hoft, blifvit underrättad af en refande ifrån

Sodre-Finland, at man famrna hoft hade der ofver-

flod pä fkogs-FogeU Genom bref ifrån Norrland
fick han famma tid veta, at i hela Våfter-Norrland

och Vefterbotten var deraf en ovanlig brift. Se-

dan Herr Högström under refan genom Norr-
land i Januarii Månad funnit på hela vågen en få»

dan myckenhet af fno, fom man i mannaminne
näppeligen ront, har en refande ifrån Ryfka gran-

fen mått honom, fom forfåkrat, at i Finland fans

den tiden emot vanligheten nog litet fno. Vid
refan up til Fjällen märktes, at ju högre Herr H6g-
strom kom , defs mer aftogfnon. Han har ock
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funnit, at den Fogel, Tom vankades i Våfterbou

ten, var måft fkuten i Fjällen, der han redän på bar-

jorden begynte fynas , ledan han ifrån Landsbyg-

den tagit affked. Således ftyrkes ån vidare härige-

nom Herr Högströms gifsning uti I*** Qyart. a£

Kongl. VetenfLAcad,HaödL fordetta årp. 14, &c.
as defle kreaturen hatt känning förut affamtna vin-

ters befkaffenhet, och fordenikull änftåltfine flytt-

ningar derefter.

III.

HerrCancellie-Rådet Carleson pté fkånkt

til KongU Vetenfkaps Academien en gelmma eller

ådelftcn, fom han fått under defs viftande i Con-
ilantinopel ifrån Babylon. Det år en aqua marina,

convex på båda fidor med infcriptioner af et obe-
kant fpråk, fom Fig. 1 Tab.IV +utvifar, jåmte ftor-

leken af ftenen. Herr Cancellie-Rådet berättar,

at de Lårde i Conftantinopel af alle Orientalifke

Folkflag fedt denna ften, men at ingen kunnat
låfa eller forfta infcriptiotierne. De måfte hafva

dock trodt, at de voro en gammal Arabiflc dk-
le&, fom kommer mycket ofverens med den få

kallade kiufi.

De fom åro i de orientalifke fpråken kunno-
ge anmodas, at til Kongl. Academien inlinda de-

ras tankar hårofver.

FOR.
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om de mångfaldiga förändringar afvarma och kold,

hvilka luften altid och alleftådes undergår. Man
finner dock icke, at de varit omtånkte på något
fatt, hvarigenom de kunde utröna och mata def-

fe förändringar, fom likväl, i det allmänna lefver-

net och många förefallande tilfållen, åro rått nö-

dige och nyttige at veta, DpvEbbel, en Hol-
ländfk Mathematicus, fom lefde ,vid början af nåft

forflutnc årahundrade, var upmårkfamare pa Na-
turens [verkningar i detta mål, och fintligare på
utvägar, at utforfka dem, ån andre. Han hade
märkt, at luften mer och mer fpånner ut fig, ju

varmare den blir, men deremot krymper tilho -

pa i kold. Et enfaldigt ron, tagit af en våt och
väl tiltåpt blåfa, uti hvilken litet luft år inneflu-

ten, fom i et varmt rum blir hel ftinn , men uti

Jkolden flaknar, kan hafva varit tilråckeligt , at lä-

ra honom en fanning af få ilor vigt. Han låt fig

icke noga med, at veta denna luftens egenCkap;

eftertankan lärde honom , at ock nyttja den lam-

ma til flera obekanta fanningars upfinnande. Han
tar et glasrör, vid hvilkets ena ända han faftlo-

der en iholig glaskula : fyller fedan kulan och
röret til ftorre delen med luft, och fticker den
andra rörets anda ned i vatten, då vatnet, af den
yttre luftens tryckning, ftiger et (tycke up i rö-

ret j til des det, emot den i kulan inneflutna luf-

tens mottryckning , kom i jåmnvigt. Då blir

han med noje varfe, at vid minfta ändring af kold

eller värma, fom kommer vid kulan, och ftrax

meddeles den inneflutna luften
,

ftiger eller faller

vatnet i röret. Då kulan blir varm, fpånner den
inneflutna luften fig ut, och trycker ned vattu-

columnen : når hon åter blir kall, drar luften

fis; tilfamman * och lemnar vatnet rum at ftiga0
|_ e
högre.
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högre. Der hafve vi den forfta Thermometer.
Drebbel låtfedan, tor vigheten (kul, gora den
nedra andan af röret något bogd , och fafte der-

vid lika fom en fkåi , uti hvilken vatnet kunde be-

hållas , och, at förekomma des bårtdunftning,

brukade han qvick filfver i ftållet for vatten. Den-
ne Thermometer var tåmmeligen qvick at gifva

tilkånna luftens forändringar, i anfeende til var-

ma och kold (a).

Någon tid derefter började deLårde uti Ita-

lien at bruka Barometrar, och funno af de for-

fok, fom med dem gjordes, at luftens tryckning
ej på alla tider och Italien år lika ftark. Deraf
fick man anledning at tro^ det ej alla förändrin-

gar på Drebbels Thermometer härrörde af den
yttre luftens ftorre eller mindre varma. Ty eme-
dan famma luft altid var i kulan inneftångd, fom
altfå, om man ponerar lika grad af varma, altid

måfte trycka lika på qvick filfret , men den yttre

luftens tryckning kunde likafullt vara olik $ få fer

man > at qvick fil fre t i Thermometern kunde ån-

dock något både ftiga och falla, faftån luftens

värma hade i mediertid varit oförändrad : och
tvärtom , at Thermometern kunde undertiden
ftå iånge lika högt, oaktadt at luftens varma
kan hafva blifvit ftorre eller mindre.

De Florentinfbe Academici blcfvo deraf for-

anlätne , at tanka på en annan art af Thermome-
trar, lom fkulle for nyfsnåmde ovifshet vara be-
friade. Men innan jag befkrifvér dem , måfte jag

berätta, at någre vittre mån budit til at förbättra

L 2 Dreb-

(j$ ) Boerhaavens Elementa Qiemipfi
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Drebbels Luft-Theraiometer* At förbigå A-
jmontons påfund, fom val til en del förekom of*

vanomtalte olägenhet, men derjamte gjorde Ther-
jnometrarna alt for oviga at bruka Så har

Herr ProfefTor Klingenstierna, förutan någon
åndring i fjelfva eonftruäien på Thermometern,
gifvit förflag , at då man vil bruka denna Ther-
mometer, bor altid en Barometer vara vid han^
den, at dermed förfara den yttra luftens tilftänd,

famt fedan, i anledning deraf, gora afråkningar

på de obferverade Thermometer^hogderna (c) f

Fyra år derefter inkom H. Bulfinger (d) med
et förflag

3
fom nåftan giek ut på det famma, få

at den, fom ej kånde Bulfinger, fkulle fnart

tro, at han lånt fina tankar af vår Klingen^
stierna. Det år vift, at om man icke redan ha-f

depåfunnit beqvåmligarc och båttre Thermome*
trar, (kulle Drebbels Luft-Thermometer, med
denna förbättring, någorlunda fvaraemot den nyt-*

ta man af jhonomftråligen kan vånta. Atminftone

gifver han för ingen del den Fiorentinfka efter,

fom dock långt tilforeqe hade flagit den Drebbe-*

Jianfka yr bråclet.

LedamSterna af den Florentinfka Vetenfkaps
Åeademien, och ibland dem i fynnérhet Sanct-o-*

?iius, hade tagit lig före, at, i iiållet för luft,

fylla glas-kulan och ungetår halfva röret med fär-

gad Spiritus vini
,
hvilken, få val fom merendels?

alla andra både flytande och fafta kroppar, de ha*

$e funnit hafya deii art, at i köld ch*aga fig tilläm*

mans,
' g 1

' - •

1 t -a »—a —t-—

—

j . ...... .,, n -. ....

(é) Memoires de PAcad. &,des Sciences, 1702» (c) Aclar

literaria Sveciae, annp
?7?J» fftWf^^1

qa , Tom.
'



I749- Ju^us Aug. Sept. t6j

jnans, men i varma utvidgas (e). Den nedra ån-

dan af röret låto de aldeles bläfa igen, få at den

yttre luften ej med fin tryckning kunde fororfa»

ka någon vilfamhet. Når dä kulan blef varm,
gaf Spiritus vini fig up i röret, men föll åter,

fa fnart kulan fvalkades* De bifogade dervid en
Scala, fom fkulle utmärka graderna af varma och
kold. Detta var et ofvermättan vigt Inftrument

,

fcvarmed man ej allenaft kunde mata luftens, utan

©ck andra kroppars varma och kold, och kom der»

fore allmänt i bruk, Skarpfynte Naturforfkare

hade dock mycket at klandra derpå. Åt jag ej

må tala om luften , fom i den ofre andan af röret

inftånges, och ej annat kan,* ån med fin fpån-

ilighet betaga Spiritus vini fin fria up<- och ned*.

Vigning 5 ej eller om glafets egna invårtes rymd,
fom ock af kold och värma forändras > ej eller om
rörets vidd, fom fållan kan träffas få otver alt li-

ka, fom fig borde 3 ej eller om de olika krafter

at utvidga fig, fom åtfkillige flag af Spiritus vini

befinnesåga, och fom åfven uti en och famma

fpiritus pläga med tiden lorfvagas, hvilka omftan-
digheter dock hvar for fig gora nog til fakenj

få åro de Florentinfke Thermometrar tre an-

dra hufvudfel underkaftade, Forft tål Spiritus vini

ej ftark kold innan han fryfer til is
,

ej eller ftark

hetta innan han fjuder och blir flygtig, hvai>

af fororfakas , at en fådan Thermometer ej |r

dugelig , at utröna höga grader af hetta el-

ler kold. Sedan år det et fel, at alle Floren-

tinfke Thermometrar hafva lika ftor Scala eller

graditock, då likvål det olika forhållande emeU
L 3 laq

c —m r

—

: »
1

- »
1 — 1 r —

(?) Muffchcnbrpcks annotatione? a<j Tentamina Ac^denii^
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Jan kulornas och rörens diametrar, fom fvårligen

kan undvikas, nödvändigt fordrar en olika ftorlek

på grader vid livar och en Thermometer, om an-

nars emot lika ändringar i luftens varma Ikal fva-

ra et lika antal af grader. Men det aldravårfta

år, at ingendera af dem alla år ftåld eiter någon
fåker grund, få at någon pun£t på gradftocken

fvarar emot en i naturen determinerad och alle-

ftådes bekant grad af varma > Utan åro de alle-

naft indelte pä en hoft, få at, om Thermometern
vifar, til exempel, på fex graders varma, vet jag

ej hvad det vil fäja, få vida graderingen hvarken
börjar eller fluter vid någon vifs i fjelfva naturen

determinerad punéh Af en fådan Thermometer
kan jag ej hafva mer råttelfe om luftens verke-

liga varma, ån af et illa ftäldt och ojämnt gående
ur, om råtta tiden. Nog fer jag, at vifaren

flår på toif $ men om det är middag eller afton,

vet jag derfore icke af uret. Hvar och en, fom
vil gora en fådan Thermometer, rattar den efter

lit climat: och efter det, fom år medelmåttig
varma på den ena orten, kan vara en ftark hetta

på en annan, kunna desfe Thermometrar ej blifva

ofverensftåmmande. Det fom år ftarkafte hetta

det ena året, kan et annat år, på famma ftålle,

vara annorlunda. Af obfervationer, fom på fåda-

na Thermometrar åro hållne på åtfldlliga orter,

kan altfå ej flutas något vift, angående h varje

Climats belkaffenhet. Har jag en fådan Ther-
mometer, få kan jag åndteligengora en annan ef-

ter honom , lika ftåld, men de åro åndock både
lika ovisfe,

TU at håfva alla, eller Itminftone ftorre de-

It! af de§fa ofullkomligheter
,

uptånkte New-
ton
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Ston et visfare fått, at mata luftens och andra

kroppars varma (/). I ftållet for Spiritus vi-

ni, gjorde han en Thermometer af lin -olja, fom
tal långt ftarkare både hetta och kold. Han
afdclte den famma efter tvånne bcftåndiga och

alleftädts oföränderliga grader af vårma , dem
han årholt, i det han forft fatte kulan i kram fno,

och markte huru högt oljan då gick up i rö-

ret* Den puncten kallade han Vattufryfnings

pun£ten. Sedan fatte han Thermometern i et vat-

tukåril, och låt det upvårmas af elden, til des

det ftarkt kokade. Den hogd, fom oljan då fti-

git til, kallade han Vattukoknings punden. Af-

ftåndet emellan delfa punéter delte han uti 34.

lika dryga delar, om annars rörets öppning alt

igenom var jåmn. Under fryfnings - och ofver

koknings -punéfcen transporterade han några lika

ftora delar på Scalan, fom hvar och en af de 34
graderna voro , få långt röret räckte. På fådant

fått fick han fårfkild Scala på hvar och en Ther-
mometer, få at graderna på dem blefvo i det for-

hållande fins emellan, fom diametern ni hvar och
en kula til fit rörs diameter, foljakteligen, ju ftor-

re kula til et och famma ror, ju ftorre och fenfi-

blare blef hvar och en grad, och det fom for-

nåmligaft år, årholt han härigenom en Thermo*
meter, på hvilken man kan veta hvad hvar och
en puna; rått betyder, få vida hvar grad år uti

et gifvit forhållande til tvånne beftåndiga och i

naturen determinerade vårmas grader, fom på alla

orter låtteligen kunna finnas* Ty han hade med
ron gjort fig forfåkrad, at Thermometern altid

och på alla itållen, Barometern må vara få hog
L 4 eller

(/) Phil transaét N« 270*
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eller lag han nagohfin vil, gar til famma bogd* dl
han en god fjerdedels tima flått inpackad i kraiii

fm* Det famma hafva måiige flsrefedermefafor-i
fokt, befynncrligen falig Profeflor Celsius (g)
hår i Sverige och Doétor Le Monnier (b) i

Frankrike. Hvad kökande vatteri-punéten angår^
fa hafva jåmvål Newton (i) och Amontons
( k) i famt efter dem flere funnit, ät vatnet, fedan
det en gång fullkomligen kokat, ej kan tägaftor*
re grad af hetta til fig, ån det redan fått, mail mi
göra elden under kårilet ån få häftig. Derford
trodde man

9
at kokhett vatten altid {kulle hafva

famma grad af hetta, och i följe deraf koknings-7

puncten på en Thermometer vara rått få beftän-*

dig, fom frysningspuncten. Men FahRenheit
fann federmera (1)$ atvatnéttäl litet ftarkare eld
inilan det kokar, då Barometern år håg , och
altfå luften fvårare trycker på vatnets yta, ån da
han år låg. Det famma hafva och vår Celsius
och forenåmde Le Monnier (#;), med många
von, uti ganfka fkiljaktiga Barometer-hogder, be-
ftyrkt, nämligen $ kokande vatten-punäens för-

ändringar åro beftåndigt proportionella emot Ba-
rometerns förändringar

i på de tider, då forfokeii

med dem anftållas. Hvaraf fkonjes,> at ehuruvål

kokhett vatten den ena gången icke kan bringas

til hogré, ån en vifs grad af hetta, emedan Baro-
metern på en liten ftund foga kan åndra finhogd;.

få kan det dock en annan gång $ då luftens tryck-

ning

(g) Vetenfk, Äcad. Handlingar fqr ar 1742. (i) Lejons

de Phyfique Experimentale de M. Cotes^ traduites de

rÄnglols;par M. Le Monnier. (i) Phil. TranC N. 270*
{k) Memoiresde l'A*R, de Sciences j 1702. (O Boer-

haavens Chemiav Qn) Locis fcitati*;
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flitig åt ftarkare, taga litet ftorre grad afvårmatil
Hg. Icke defto mindre, emedan ändringen ifrån

den hogfta til den lågfta Barometer-hogd
i fom i

de bebodda länder plågar märkas, icke år ftor , kan
man antingen , utan at begå nägot ftort fel , hålla

den punden for beftåndig och vifs, til hvilken lin-*

oljan eller qvickfilfret ftiger i fjudande vatten, dl
Barometerns hégdår medelmåttig* elierock, om
man vil Vara nogräknad , kan man, efter Cel.su
foreflaift^ corrigera fin fundnapun£t>

På en fådati Thersnometef gjorde Newtö»
ftilnga artiga ron. Såfom til exempel, at antalet

äf graderne ofver frysnings-pun&en, hvartil Ther*
mometérn ftiger i kokande vatten, år inemot tré

gånger ftorre, ån dety hvartil en frifk månnifta*

fom håller honom i handen, formar med fin na*

turliga varma drifva honom: Smålt tenns hetta*

fex gånger: fmåltblys, ötta gånger, och en la*

gom het kol-elds
,
ungefärligen fexton gånger til

grad -talet ftorre, ån en friflc månnilkas varma*

Då Thermometern ej var tilråckelig^ at dermed
forfara graderna af den ftarkafte hetta i

lårde han*

djupa eftertänka honom, at taga et glödande jåm
til hjelp. Amontons uprepade ftrax famma fm*
fok (é$) i

och fant dem lika > förutan hvad dem an*

gick, fom Voro gjorde på det glödande järnet*

dem Amontons på annat fått anftålde* och fick

jåmvål ilågot fkiljaktiga utflag* Merl påfoigden*

fom Newton tycktes hafva dragit af defla ron$

nåmligeri> at fåföm gradtalet af kokhett vatteti

ofver frysftingspunöen år tredubbelt ftorre^ art

gradtalet af en frifk måntiifkas naturliga vårma, få

Lf ~
Ikiillé

(n) Mena, de T A* R> de S» 1703.



i jo 1749. Julius. Aug. Sept.

Ikulle ock abfoluta hettan af fjudande vatten vara

tredubbel emot den fenare; hade Amontons
fkål at beftrida, få vida ingen lårer neka, at ju u-
ti kram-fno redan år någon varma. Vore det mo-
geligt, at få en pun£t på Thermometern, fom
gåfve tilkånna, at aldeles ingen varma vore ofrig

i oljan eller qvickfilfret, fom dem kunde expan-
dera, då finge man fedan råtta geometriflka for-

hållandet emellan allahanda grader af abfolut

varma. Men den lårer fåfängt efterfokas. I med-
iertid år. nog af, at man vet, det vårman til hvar
och en gifven tid år ftorre eller mindre, ån den, fom
finnes i kram-fno, i famma proportion, fom oljan i

Thermometern harutfpåndt (ig til fin volume mer
eller mindre ån hon var, då Thermometern ftod i

fnon. Detbevifte Newton klarligen, ty han ut-

räknade, i anledning af fina forfok, at linoljan af en
frifk månnifkas vårma utvidgar fig til en fyrationde

del, i kokhett vatten til en femtonde del, i fmålt tenn

til en fjunde del af den rymd hon hade vid vat-

tufrysningen , hvilka tal i det nårmafte åro til hvar
andra, fom forr omtalte hettas grader hos en mån-
nifka, i ljudande vatten, och i fmålt tenn. At
komma til fullkomlig vifshet om denna angelägna

fannin^en, uptånkte Taylor et behändigt fått,

at forfoka det, genom vifla blandningar af kalt och
kokande vatten, dä alla forfoken utflogo til New-
tons fordel (<?) At qvickfilfver åfvenvål expan-
derar fig i famma proportion, fom hettan okas,

behofves ej båttre bevis på, ån at qvickfilfver-

Thermometrar altid på det nogafte Aåmma in med
Linolje-Thermometrar,om de både efter en grund
åro våi gjorde. Men fpriritus vini vil ej aldeles

(o) PhilojC Transaä, N, 376.
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-Mila ftrek, befynnerligen uti ftark kold, fom H:r
Proteflor Stromer funnit y hvarfore han ock in-

galunda år tjänlig til Thermometrar.

På denna fot ftå nu merendels alla brukeliga

Thermometrar. Det år dem emellan nåftan in-

gen annan fkildnad, ån at vattu-frysnings och kok-
ningspunéterna hafva på dem olika namn, och at

afftåndet emellan famma punéter af fomliga blifvit

deldt i flera, af andra i färre delar. Jag vil dock
kårteligen befkrifva dem hvar for fig.

Fahrenheits Thermometrar aro fyllde med
qvickfilfver. Han låter hafva tagit frysnings-pun-

cten igenom artificiel kold , fom ej år få tilforlite-

lig. Samma punél utmärker han med 32, och
kokningspun&en med 212, få at afftåndet dem
emellan år deldt uti 180 delar (/>)

Reaumur brukar ånnu fpititus vini i fina

Thermometrar, famt flora kulor och vida ror.

Vattufrysnings-punften tar han uti vatten, då
det igenom artificiel kold, nämligen med tilfats

af falt och is, börjar draga fkorpa ofver fig* Gra-
deringen ftodjer fig hel och hållen på ofvan om-
talte grundfats, at vårmans olika grader ofver frys-

nings-punéten förhålla fig til hvarandra, fåfom li*

?|ueurens olika utfpånningarj men köldens grader,

åfom defs forminlkningar til fin volume. Derfo-
re om hela maflan af fpiritus vini , då han har fam-
ma vårma inne, fom fryfande vatten, beftår af

tufende delar , få okar han den famma
,
igenom

fmä accurata mått, med en tulende-del: Den hogd,
hvar-

Q>) Cotes Lejons de Phyfi^ue.
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hvartil fpiritus då ftiger i röret , kallar han i grad.

Sedan åter en tufende-del, då han far den andra

graden utmärkt;, och få vidare upfore, Tager
han en, två eller flera tufende delar derifrån, fa

får han den forfta, andra &c. graden af kold. Ige-

nom fådan delning förekommer han de felaktig-

heter, fom rörets olika vidd alt igenom kunde
fororfaka. Och emedan fpiritus vini uii kokande
vatten förökar fig til 80 tufendedelars ftorre rymd,
ån den hade i fryfande vatten $ få blir koknings-
punéten utmärkt med go (q). Altfå fkulle Reau-
murs Thermometrar vara mycket nog~granna,

om han allena (i hade fakrare frysningspunft, och
påliteligare liqueur* ån fpiritus vini. Man fick fe

olågenheten deraf i Torneå , år 173 6, då de Fran-

fke Herr tr Mathematici voro der^ ty om vintern

fros fpiritus vini til is , då man fedan ej kunde
råtta fig efter den Thermomctcrn (r).

De T Isx.es Thermometrar åro af qvickfilf-

ver. Kokningspunéten kallar han o, men frys-

ningspun^en r^o, emedan han funnit, at qvick-

filfver, ifrån kokande til fryfande vattens varma*
krymper tilhopa vid pafs ifo tio -tufende* delar af

fin rymd. Om då röret år jåmnt inuti, delar han

affiåndet emellan defla puncter uti ifo Hkdryga

delar, och transporterar flera fådana längre utfore.

Men om röret år vidare åt den nedra andan, ån

den ofra , fa blifva de nedre grader på Scalan ifam-

ma förhållande mindre ån de ofre* At forfara rö-

rets befkaffenhet, lårer han et ganflka artigt fått,

nämligen, hanflåppet \i%c% qvickiilfver in i röret,

qch

• (q) Memoires del' A. R* de S^nces, 1730^ (r) Äfeup$>
tiiis figure de la tejrre,
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dch låter det fakteligen rinna alt igenom. Om då

qvickfilfver-columnen alleftådes år af lika långd,

år det et vift prof, at röret år jåmnvidt, I annor

håndelfe (konjes ftrax , hvareft röret år vidare eller

trängre. Til yttermera viflb våger han åndock

in med en qvick vågbalk , hvar enda.qvickfilfver-
v

droppa i röret Csh Håraf kan fkåligen dömas,

at Reaumurs Thermometrar ej åro på långt når

få fåkre fom Delisles.

De Thermometrar, fom hår i Sverige af Her-
rar Celsius, Stromer och Ekström åro förfär-

digade, finnas redan i defla Handlingar befkrefnc

(*) Frysnings-punéten år gemenligen o, och kok-
ningspunften 100. Når man det vet, år lått, at

reducera, hvilkendera man viiafde forenåmde, til

vår. Kulans utvidgning af hetta , och krympning
af kold, gor på dem intet til laken. Om man får

Ctgodt ror, tyckas deffa Thermometrar, når de

beftåndiga punéterna med aktfamhet bli utrönte,

lofva all den eftcrråttelfe man vil at en Thermo-
meter onflbu De åro låtte at gora, faft man ingen

har at gora efter. Reaumurs befvårliga inmat-

ning och Delisles invågning jjora Thermome-
tern val konftigare, men foga paliteligare.

Hawcksbees Thermometrar duga aldeles

icke» Ty de åro af fpiritus vini, hafva ingen be-
ftånd ig punét at börja graderingen ifrån, och åro v

ej fammänftåmmande, hvilket jag fjelf nogfamt fått

röna af tvånne fådana , fom åro i Upfala , hvilke

unders

(x)Mifceiranea, gerolinenf, T. IV, (t) Vet. Acad, HandS»

1742.
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undertiden 5
i (amma väderlek och omftåndigheter,

voro til 12 grader fkiljaktige.

Til at anföra, hvad mångfaldig nytta och up-
lysning, Thermometer - obfervationer gjort och
gora kunna, uti Hushållsfaker, Naturkunnighet,
Låkare-konft, Chyrnie och flera Vetenfkaper,
tillåter nu icke rummet. De hafva nogfamt of-

vertygat ofs, huru otilråckelig vår kånfel år, at

utröna åtfldlliga tings innehafvande varma. Om
vi rore vid en jårnftång och en tråkapp, fom lån-

ge legat i famma luft, tyckes järnet vara långe

kallare ån trädet. Men Thermometern vifar ve-
dcrfpelet. Sammaledes tyckes kallare vara vär-

me om vintern och kalle om fommaren ; men det

år dock icke få. I källaren under Parififka obfer-

vatorium, ftår Thermometern nåitan oföränderlig,

hela året igenom. Pä zf: famnars djup i Vet*
tern, har H. Profeffor Stromer funnit, aten hel

fommare var vatnet altid lika varmt, fom i enfprin-

gekålia vid Medevi, hvaraf nog klart lyfei;, at ne-

der uti jorden, på några famnars djup, år beftån-

digt lika kalt. Sattet , at utröna vatnets varma på
fjobotten, tillika med de redan dcrpå gjorde for-

fok, lårer H. Stromer, jåmte några fmå förbät-

tringar på Thermometer-conftruélionen, fnart lå-

ta inflyta i desfa Handlingar. Åndteligen hafve vi

ock af Thermometer-obfervationer förnummit, at

den tanka vi gjort ofs, om en få ftark hetta i dc

fodra länder, och odrågelig kold i de norra, va-

rit falfk : fåfom ock , at värman ej altid aftager i

hvarje climat, efter fom det år längre ifrån sequa-

tören belågit. Om det år fant, at i den kalla vin-

tern, år 1709, qvickfilfret i Fahrenheits Ther-

meter aldrig gatt längre ned åa til o grad, fom
(Varar
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fvarar emot 1 8. graders kold på vara Thermome-
trar> få hafva Islåndarne långt lindrigare vintrar,

faft de bo innom Polcirkelen, ån vi 5 och, det

fom underligare fynes 5 lindrigare ån de vanlige

vintrar i Aftracan5
fom ligger in emot 14 grader län-

gre i foder ån vi* Ty år 1746, ijanuarii månad,
har De l'Isles Thermometer i Aftracan gått ned
til i9fé 5

fom fvarar emot 30. grader af kold påde
Svenfka Thermometrar, hvartil aldrig någon kold

i Upfala hunnit 5 fedan man började bruka Ther-
mometrar Den kallafte dagen, år 1740, i

Januarii månad, var De l'Isles Thermometer
allenaft 192 graderi Upfala (#). Detta kan gif-

va de Naturkunniga anledning, at efterfoka råtta

bidragande orfakcrna til varma- och kold 5 i hvart

och et land.

PEHR WARGENTIN,
Kongl. Vet. Acad. Secreterarc.

1

OM
(h) Hiftoire de l'A. R» de Sciences Sc de Belles Lettres,

pour 1'année 1746» (*) Vet, Acad. Handl, år 1741.
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OM
Ek-Allons fåning , at derafinråtta en full-

komlig Trä- Skole : famt om fåttet at
plantera Eketrån

infåndt

Af
Trägårds - Mästaren

BERENDT JOCH. BOHNSACH:
§. u

llonen bora famlas om höften af goda flag

Ekar, fom hafva långa raka ftammar, och
ftå på de orter, hvaräft de val trifvas, i an-

feende både til Jordmonen och Climatet, hvilket

jag hort vara i Småland och Skåne på fom liga ftål-

len* Annars finnas ock
9

.fom jag fjelf fedt, iMek-
lenburger - landet Ekar med raka ftammar af den
långd , at tvånne brådlångder kunnat fullkomligen
deraf fkåras.

§. 2.

Af fådana llags Ekar flcaffar iriatl fig al-

lon alrahålft hoftetiden innan vintren infaller, da
maiv förut tilredt et få ftort ftycke land til åtfldl-

liga fångar, fom man fjelf bäft vil, och finner

vara lagligt til en fådan tråfkola. Samma jord el-

ler lind bor forft val omgråfvas, och tillika från

ogrås renfas; fedan kores deruppå en års-gammal
gödfel af bofkaps- kreatur fallen, blandad med
gammal ruten ftickmull, om den finnes, hvilken
få tjockt pålägges, fom i trägårdar brukas. Sam-
ma ftycke land måfte, fedan godflen derpä år ut*

bredd, val och djupt omgråfvas, få at den med
jorden blifvcr blandad, famtfedaa harklas.

§ ti
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Jordmonen bor vara något los, få ät de
fmå rötterna af Ekållonen val kunna rota fig.

. §• 4*

Af detta forromfkrefna landet tilredes få

mänga fångar, foni åftundas, hvar fång til I®»

qvarters bredd -

y deruppå drar man fedan med ett

hacka, fom man plågar hopa kål med, fex å fju

rader efter fnoret, åndalångs på hvar fång fyi*a fin-

ger bredt, djupt i jorden * hvaruti lågges berörde
Ekållon åfven fyra finger från hvarannan. Der*
uppå låggas desfa rader igen, fångarna hark-
las jåmt , och klappas med et klappbråde eller

ftåfvel.

Skulle man val få Ekållotl, men icke öm
höften få tidigt, at de kunna komma i jorden *

fom förut nåmdt år y få kunna de gömas ofver vin*

tren uti et fådant rum , fom icke eldas , at de lig*

ga pä et gol t utbredde eller annat lagligt ftålle*

deråft de ej ligga mycket tjockt tilfammans, fornt

kunna vara fåkre for mofs.

6-

Arbetet kan fortfåttas Häfta vår, på fått

fom forefkrifvit ftår $ dock obferveras, at Ållo*

nen då förut, innan de komma i jorden ,
låggas ct

öch et hälft dygn i vatten. Sker detta arbete om
höften > få år fådant icke nodigté

i 7.

Skulle en torr vår infalk* af nödigt^ at des*

fe fångar hållas fuktiga med vatten 5 til defs de fma
Ektelningar komma up.

M i S.
:
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Forfta aret lemnas de at våxa, fom de vilja $

men andra och (oljande åren måfte man om våren

befe de fmå upkomna Ekarna, och med en hvafs

knif affkåra några qviftar, at dermed hjelpa dem
i fin våxt,famt råtta Hämmarna, och fåledes iort-

far man til des 4 a y år åro förbigångne*

9
:

Under famma åren hållas fångarna vål rena

från ogräs*

§. 10,

Enar Ekarne blifvit (kotte ide forflutne åren,

fafom forr omrordt år, och de komma til någon
våxt, få måfte man hatva förut utfedt och tilredt

ct ftycke land på famma fått, fom i forftoneom-

måldt år, efter den ftorlek, fom hvar och en fjelf

åftundar til en fådan tråfkole
, hvarpå dra-

gés fedan med fnore linicr 6 qvarter ifrån

hvarannan, bade i längden och bredden: der nu
linierne affkåra hvarandra ,

gråfves en låmpelig

grop i proportion efter de unga Ekarnas ftorlek på
fina rötter eller if qvarter i qvadrat.

Sedan gråfver man up forr omrörde unga Ek-,

flammar, och affkårer något af deras rötter fa

ock qviftarne, fom kunna fitta vid deras Hammar*
men af fjelfva ftammen afikåres intet : derpå fat-

tas de ned i de tilredde gropar , famt vid

nedfåttandet fkakas trädet , få at den lofa

mullen faller vål emellan rötterna, och trådet

blifver under det famma få högt updragit, fom
det forr ftått. Jorden fafttryckes med händer-

na rundt omkring ftammen, Sedan denna plante*

ring få fkedt , vatnas alla de unga Ekarna, och
(kulle
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ftulle en torr Tömmar infalla, bor detta vatnandet

fike z å 3
gånger om fommaren.

§. 12.

Denna plantering måfte fke ftrax om våren^

da jorden år redig.

Sedan nu desfe Ekar komma at växa, håller

man deras ftammar rena från qviftar, til des

de blifva 5 å 6 alnar höge : beqvåmligfta tiden

dertil år våren uti April eller Martii månad : och

på det ftammen må blifva råt, faftbinder man
den vid en ftor, med baft på få många Milen,
fom fynes vara nödigt.

§. 14.

Denne Trålkale måfte hvar hoft eller var c-

mellan desfa unga Ekar varligen omgråivas och
från ogrås renfas, och alle ftammar med ftorar

forfes och faft-bindas. På detta fåttet forttares

med desfa Ekars ans och flcotfel uti 6 a 8 år , då

de blifva få ftadiga, at de åro fkicklige til utfått-

ning på de ftållen man hålft behagar.

Om Eketrans plantering.

I. Når liammarne å^o s\å 6. alnar höge, ta-

gas de ur Tråflkolen och fattas hvareft man beha-
gar och lågligaft fynes; fåfom i Utmärker, Betes-
hagar, Skogs-parker: Forft vid {jelfva gårdesgår-
darna, hvilket fker på följande fått:

Man gråfver gropar midt under gårdesgår-
den , der Ekarna fkola planteras. Sedan man
fort dit god jord , Tåttes Eken med fin rot ne-
der, få at ftammen kommer at ftå på den ena

M 4 fidatt
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lidan tått in vid gärdsgården. Dårpå fattas s:ne

ofverftorar bredevid på famma fida, men på an-

dra fidan om gårdsgården nedftotes en ofver-

ftor midt for Ekens ilamm , då man federmera

fammanhåftar trädets lilla krona och fåfter be-

rörde ftorar med få kallad ofverftors - hank* På
detta fåttet ftå de unga Ekftammarne fåkre for

kreaturen , och gårdsgårdarne blifva, bibehållne

och orubbade for ftorm och ilvåder. Herr Ba-
ron och Prsefid, Carl Cronstedt, fom detta

plantnings « fåttet på Kongs-Ladugården Johannis-

berg forfokt och defs riktighet befunnit
?
kan hår-

©m lemna fit intygande •

2* Vil man ock fedan planta Ekar i fkogs-

parker, beteshagar och dylika ftållen, utan at de

fattas vid gårdesgårdame , få blir den omforgen,
at kreaturen ej måga (kåda dem, åfven ibland de
fornåmfta vid deras ofriga fkotfel : Ty om man
vil aldrig få val anfa dem, och derhos ej år om-
tånkt, at akta dem for bofkap och getter, få får

inan hålla til goda at fe fin moda forfpild. For-

denfkuld år det e\ få fördelaktigt, at fatta dem
på flåta fältet, ehuru det (kulle tyckas vara båt-

tre och ehuru man ville kring ftånga dem med fto-

rar, utan faft fak rare at planta dem uti backar,

beteshagar och utmärker , fom ligga något hog-

låndt och der fmå ovåxelig och gles Ikog ftår, fom
ändock aldrig kommer til rått våxt eller någon
iardeles nytta*

3. Enar man på omnåmde fkogsplatfer ut-

fett, hvareft Ekarne kunna ftå, til en fkilnad af

30. alnar ifrån hvarandra, alt fom det vil lampa

fig, och dereft något ungt Tail-eller Gran-*trå ftår,

vid
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vid pafs en mans ben tjockt ^ få gråfves tått invid

detfamma Tall-eller Gran-trådet en grop, hälft fo-

der åt: Rötterna af fammatråd, fom kunna vara i

vågen, afhuggas, få at gropen får fin fullkomliga

vidd : fedan framfkaffas tjänlig ruten godfel, hvil-

ken blandas med gamla och multna myrftackar

,

fom finnas i fkogarna och år Ekens båfta jord. Af
denna blandade jord lågges vid hvarje grop et

hälft lafs, neml. af fådana lafs fom Allmogen bru-

kar kora i Vefsmanland om fommaren,

Men i brift afruten godfel, framfores tilråc-

keligt af fådane myrftackar, fom nåmde åro, fom
ock kan gora tilfylleft, når det med jord af gro-

pen blifvit blandadt.

4. Sedan nedfåttes Eken uti bemålte grbp,

Wid pafs 1 f qvarter ifrån forbernålte Grantråds-

liam* Alt fom man fer qviftarne hånga ifrån fjelf-

va Granftammen, derefter gråfves gropen, och en

diftance tages emellan Gran-och Ekträds- (lam-

men, få at den forras qviftar nåftan (kyla och be-

tacka det unga nedfatte Ekträdet. Omnåmde
Grantrådsqviftar flatas pä omfe fidor kring E-
ken tilfammans på 2* a 3* itållen af defs ftam, dock
få, at icke defamme af-ftark blåffc rubba ilammen
eller fåmedelft gnaga Eketrådet* Härigenom
ftå ock Ekarne betåckte for kreaturen,! hvil-

ka ej åro benägne at åtahvarken af Tall eller Gran,
Men {kulle det likafullt befaras något ondt,

fom af Getter kunde dem tilfogas, kan man taga

några Tornc-eller Njupon-buflcar och fatta dem
kring Ekftammeiij der Granens qviftar åro fam*
xnanfiåtade.

M 3 f . Skui«
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f. Skulle få hånda, at några af defTa Tall-
eller Grantrån woro nog lurfvige och tåte at qvi-

ilar, få kan en del dåraf bårthuggas , på det So-
lens fken famt rågn ej måtte aldeles afftångas.

öfverft uputi, dereft Ekarnas kronor kom-
ma at ftå, afhuggas defla Tall-eller Granträd , for

at lemna fri fuft ror Eken,

6. Denna Ekeplantering fker om höften til

halfva Oétober månad, eller få långe en bchage-
lig väderlek det tillåter, Samma arbete kan ock
foretagas om våren, når jorden år redig til plan-

tering, då om höften förut groparne dertil up-
gråfvas och om vintren tjänlig gödning fram fö-

res , fom bemåltår. Når de åro nedfatte, flås

ct åmbar vatten omkring ftammen, och fkullc en
torr Sommar infalla , år godt at defle , få val fom
de om höften fatte 5 vatnas, då nödigt profvas*

7. Hvarje Martii eller April månad, bor man
fedan årligen befigtiga defla trån och dem putfa

och omlaga. Skulle dä på dem vara utvuxna nå-

gra qviftar,affkåras de tått in vid barden med en
hvafs knif; och finnes Gran- eller Tall-tråden, fom
ftå något når intil Ekarne ^ for mycket hafva tilta-

git , få at Ekarne dåraf kunde hafva mehn, eller

luft och våtfka dem betagas ; bora de afftåras och
til någon del undanrodjas.

8. Sedan en fåledes i några år fortfarit at an-

fadern, och Ekarne kommit til ftadig våxt, famt

fåft fina rötter val och fuUkomligen, fom fker på
6* 7. å 8* år; få kringhugger man de forflnåmdc

Tall-eller Grantrån in vid jorden, at de derige-

nom
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nom måfte torka $ men kunna dock, om få ftul-

le behofvas, ftå torre vid Ekarne et eller tu år

til någon hågn, och fedan til brånfle eller annat be-

hof bårttagas.

Gillad d. 3. Junii 1749.

RÖN
Vid Formans Ställning til Sulu-Smält-

nlngar.

Infåndt af

ANDERS SMÅLTARE*

Forman år en ftrut afjernplåt, platt på undra
och rund påofra fidan, genom hvilken bå-

da bålgorne blåfa in vädret i ugnen. Öp-
ningen på den inåt ugnen bor vara få vid, och
i forftone litet trångre ån fom cn af bålgpipornas .

mynning, hvilka kallas Tåttor 5 emedan den vid

blåsningen altid notes något vidare af uprensningen

med jemet, fom kallas formpik*

Hit horer forft, at befkrifva ugnens fkapnad

och mått, forrån formans Hållning i en fådan ugn
kan befkrifvas. En Sulu-ugn, fom hår omtalas,

år lika bred vid broftet, fom längden ifrån for-

man til broftet. Bakuti vid forman år den något
fmalare, famt hornen bakuti afrundade, uputi

flutta båda fidmurarne litet tilfammans^ Broltets

hogdofver formans horizontal linea är 2. alnar å z ^
aln, efter arternas olikhet, hvilka fmåltas. Bro-
ftet, få vål fom bakmuren åro lodräta inuti. Här-
den år inom broftet,

M 4 Vidden
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Vidden på en fådan ugn bor vara få proportio*

nerad emot blåften, at ingen malm blir på fidorna

liggande ofmålt, ej eller murarna förbrännas af

for litet fmåitnings rum emot blåften , då de med
malm rätteligen forvaras. Då ugnen blir få pro-
portionerad och malmen få upfatt , at få myc-
feet deraf följer murarna, fom behofves til deras

bevarande ifrån förbränning > få fmålter murarnas

hetta, den de taga til (ig efter et å två dygns blås-

ning, nåftan fä mycket af malmen, fom fjelfva

kålen»

Sulu-bruket kallas, i Fahlun och vid aildfa

kopparverk, den forfta eller rå Smältningen, då

kallråflade eller rå malmen fmåltes til fkårften och
all bårgarten måfte fmålta til flagg, metallerna

med fvaflet, fom de hafva hos fig, (kilja fig ifrån

flaggen, behålla det undra rummet i anfeende til

fpecifica tyngden och kallas fkårften* Detta år

hufvud-fmåltningen vid kopparverken, i anfeen-

de til koftnaden , at bringa bårgarterna til flagg, i

fynnerhet om de åro ftrångflytände. Sedan mal-

men år bragt til fkårften, år ftorfta koftnaden

gjord, om fkårften äger en lönande kopparhalt*

i annor håndelfe år en fådan malms brytning och
-alt arbete derpå fåfängt.

Med Förmans ftålining mena Småkare for*

nåmligaft defs flata underfidas , antingen horizon-

tela liggande eller mer och mindre flupning inåt

ugneiif hyilken vid åtfkilliga fmåltningar, gärnin-

gar och andra blåfter år ganfka olika* Större ftup-

ning kallas, at forman flår lågt, och mindre flup-

ning , at den flår högt*

Vid
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Vid Sulu* bruket, fom hår omtalas, bor for-

inan ej ftupa mera, ån at då litet vatten flås på
på underfidan, innuti forman, fkal det rinna med
taoda af* dock altid inåt ugnen. Starkare ftup*

ning på forman verkar mera på godfet och min*
dre på det, lbm fkal fmåltas,

Metl vid detta tilfålle, forftås med formans hö-

gre eller lågre ftållning des lodräta hogd 6fve£

ilagg-afloppet, eller i Itållet for formans ltållning,

rättare fagdt,ugnshårdens lågre eller högre red-<

ning på framfidan der flaggen afloper.

Då hälet på broftmiirert, rtedre Vid härden^
hvarigenom flaggen afioper, fom kallas flagg-oga^

gores ofvantil litet högre åri formäns horizontal-

Iinea$ men hårdkantcn, fom år broftets grund,
gores en god del djupare 3 få kan flagg-afloppet un-
der fjelfva Smältningen fås både högre och lågre

éftet nödvändigheten, genom håfdftybbefs ned-»

fkårande eller påoKäride. Skulle flagg-ogat vid låg-

re flagg-aflopp dä Vara for ftort i anfecnde til firt

hogd, få tåppes det lått til tiputi, antingen at fjelf*

va flaggen ^ hvilken man då låter fitta^ eller med
en fteiié

Tvånrie ron vil jag hår hafva den åran 5 at arn
fora* fom jag funnit under de Forfok^ jag gjort

i denna fak*

forflä gången ftåfldes formati
j

genom eti

Smaltares oyårdfamhet, på ert ovanlig högd^ en half

aln ofver frårrifta kanten af härden. 8. Skepptlnd
trogfmålt och qvartsblandad malm gick då hyätt
dygn igenom ugnen j

jämte någon tilfats af flufs*
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beftående i kalk och kopparflagg, famt blåfler

kål. Slaggen var ganfka trog och tjock, och rann

icke utur ugnen, Utan måfte kåfas, dragas ut med
kroken,' hvarigenom mycken fkårlten altid faftnar

uti flaggen, fom ock hår fkedde, hvilken fkårilen

derigenom år forfpild*

Andra gången flålldes forman allenaft en fjer-

dedels aln Sfv.er framila kanten af härden: 14 fkep-

pund af famma flaggs malm fattes då uppå ugnen
hvart dygn med lika tilfats af flufs, famt kål, fom
forfta gången. Slaggen var få qvick, at den utan

någon hjelp rann ut i flaggfumpen, och var åfven

fri från {kårfien* .

De arter, fom falla tröge uti Smältningen, na-

fa roljakteligen mer, ån lättflytande*

Här af följer

1:0 At en hog formans ftållning i ugnen ar

fkadelig,bådeianfeende til kålens åtgång ochgod-
fets forluft.

2:0 At då ftrångfmåltare arter fmåltas, bor

forman ftå något högre, ån då lättflytande arter

fmåltas : annars har man ondt af den flagg, fom flel-

nar vid andra kanten af form-mynningen och kal-

las under nas, hvilken en Småltare bor aldeles ic-

ke tåla 5 ty då den blir ftor, kan ugnen aldeles

författas» Når forman flår aldrahogft 1 qvarter

ofver flaggen i härden, år det lagom -

y då bor en
aktfam Småltare efter hand kunna flota bart un-
dernafen , få 31 hon ej kan gora fkada+

3:tio At ju närmare forman ftär til flaggen,

dock få at den ej iliger up i forman ,
ju qvicka-

rc

I
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re och fortare går fmåltningen, då icke mycket
tröga arter ftnåltas , vid hvilka man har olågen-

het af nasning*

4:to Härvid bor dock tagas i akt, då bly-

blandade eller mycket koppar-rika arter, och fa-

dana hvilka gerna gifva mycket torra, fvafvei-

arma Mrftenar, fmåltas$ få år icke nyttigt at flag-

gen ftår når up til forman-, emedan det bränner

bart blyet, hvars forluft år fkada, om kopparen
flbl fegras, fom gemenligen plågar lona mödan
på fädana arter: Blyet gor ock god tjenft vid

kopparens gårning, om det ej år formycket.

De torra och af den nåra blåften hårdt drifna

fkårflenarna af defla arter blifva ock alt for trö-

ga, at våndråfta -

y ty ju mera fvafvel det år i fkår-

ften, ju låttare brinner det bårt i råfiningen och
tvårt om,

å. 3. Junii 1749.

landtmanna försök,
At

Fordrifua Land -eller Flyg- Hafra utur
åkerjorden.

V:i'-.;. Af

Herr JAC. SIÖSTEEN.

Sjunde frågan i forfta qvartaletaf år 1745. beftar

deruti, huru Landhafran på låttafte fåttct

må fåkert kunna utrotas ur åkrar, fom der-

med
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med åro bekajade? Harpa (varas, at det måt-
te vara ibland de förlorade konfter til at alde-

les kunna utrota detta ogräfet, fom mognar långt

häftigare, ån korn och hafra, och ftrax derpå ut-

faller och får fig fjelf, famt ligger fedan fåofkadd
pååkren, fom et barn i fin moders fkote, få fram t

den ej af kreatur fortares -

y ty faft ån höften år våt,

vintren oftadig och våren obehagelig, ligger han,

par trådesbruket derpå fkal forråttas, inom fitlud»

fia och hårda fkal få friflv och torr, fom han vore

tagen utur en kolna. Men til at betaga honom 6i>

vervåldet famt någorlunda dampa honom , t jenar

Rågfådet 3 ty ju oftare en åker fås med Råg, ju

mindre mehn har den at Landhafren. Jag har på
cn åker fått 2:ne Rågfåden på hälften * men den
andra hålften har jag ftadigt befått med korn. Se-

dan nu hela åkren vardt korn-fådd, ock fådenvar
axgången, fyntes kna]?t något endaLandhafre-ftånd

på den delen, der Rag forr varit, men pä den an-

dra hålften var den ganfka omnog \ dogk der fto-

ra utfåden åro, hinner man ej at befå alt med
Råg, ej eller år all jord til Rågfåde tjeniig} ry

åkrar, fom ligga långs efter gårdesgärdarna-, vä-

gar man icke, i fruktan for fnodrifvor , fom fom*
liga vårar plåga ligga långe ut vid gårdesgårdar-

ne, at rågfå , på det den ej fkal blifva bårtdrånkt.

En dc\ dungjord i dålder år ganfka benägen, at be*-

hålla fyran, få at , ehuru hon blifver dikad, kan

Tnan der ej med fördel bruka Rågfådet, befynner*

ligen der ej tilråckeligt aflopp år> på alla desfe

Milen måfte vårfåd fås, hvareft hafran efomoftaft

%X få ftark , at han helt och hållit förqvåfver den
goda fåden. Til" at afboja detta, har jag uti April,

få fnart mojeligt varit, och jorden blifvit få

tOTT) at jag har kunnat briika hsifvCBj harfvat up
åkren
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akrcn och dermedelft gjort honom redigare och

lofare, och fåledes befordrat Landhafren til ti-

digare och fkyndfammare våxt, och derpå har

jag, fedan han val varit upkommen, uti Maji fått

Bråkorn, det famma nedmyllat, och 2 a
3
dagar

derefter harfvat derofver , f å at han derigenom til

liorfba delen blifvit bårta och forvifsnatj dock ju

torrare väderlek vid den tiden varit, ju mer har

han blifvit ofynlig* Men utaf det, at han upkom-
mer på trådesåkren, år icke at fluta om des for-

Tvinnande 9
året derefter , i fådesjorden, det jag

fjelf til min fkada ront $ ty år 1746, fedan tråd-

ningen var förrättad, upkom han få tjock , fom å-

kren hade varit rikeligen och ofverflodigt korn-

fadd. Derpå tvärade jag, derefter han anfenligen

upkom
5
dock icke få mycket iom forr. Etter tre-

dje korningen var han nog forminfkad, men efter

fjerde bruket fyntes han ej fårdeies mer til. Aret

derefter fådde jag vid vår vanliga fådestid, medio
Aprilis,tre tunnor Bråkorn på den lofadung jorden,

hvarpå han året förut i början få anfenligen vilt fig,

och efter mit tycke fedan forfvunnitj men jag

fick rona vederipelet, ty denna villa fåden biet

få ftark, at jag måfte låta aftaga altfammans , in-»

nan jpråkornet val fått fin ronnad, at icke Land-
hafren aldeles ftulle falla i åkren : derefter fick

jag vid aftrofleningen några tunnor fvångt Bråkorn,

rnen aderton tunnor Landhafre. Nu på det jag

måtte få någon erfättning for min lidna (kåda,

ville jag, til den goda fådens befparing, forfo^

ka, at af Landhafran tilverka brånvin, fom fkedde

pä följande fått. Jag låt bara 6 tunnor på kolnan

#t torrkil , hvilka, jag låt fedan på logan trofka och
Jcafta, hvaraf blef ailenaft fyra tunnor ren Land-*

Jmfra» Afgången beftod deruti, u han igenom
denna
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denna proceflen milt fina långa rumpor och lud-
na fnas, och låt fåledes båttre packa fig i malkå-
rilet, (hvarfore jag få låt handtera honon?,var
endel? for det han båttre ftaille rinna och låda ma-
la fig, och endels af det forfok man gjort , at båt-
tre och omnogare brånvin blifver af torrkadt gré-
pe , ån efter rämalic ). En tunna af denna Land-
hafran gaf, med tilfats af 9 kannor malt, nio kan-
nor fmakligt och godt brånvin.

d. 3, Jfunli 1749.

BESKRIFNING
Om

Korfogelens nytta , når fifkehus blifua bj^
de for honom uti falt- eller injjå-vikar,

Infånd
Af

Herr Kyrkioherden
JOHAN ILSTRÖM.

J.

'

1.

MerguS) Linn. Faun. 113. Korfegel , råknai

bland de fjofoglar, fom letva af fifk, och
har fram for andra fynnerlig art at jaga

och drifva fifken in åt grunden, innan han med
fordel kan fänga honom. Mergus^hmn. 114. Prac*
ka^ famt Anas^ Linn. 100. Knipa ,

gora ock godt
gagn, men Skräckan gor härvid det måfta.

§. 2,

Korfoglen bårtflytter til hafs om höften, vid

islåggningen , men kommer tilbaka om våren

,

fift
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fift i Mars eller i början af April, hel mager och
utflugen, dåden efter 2 å 3 veckors viftande på
fina vanliga hvilo-ftållenfkyndar bart at foroka gra

Ilagt, utan at då vifa någon tjenft med fifkens ef-

terjagande,

. ;

: § h
Sedan Korfoglen fått forftårka fin flågt, och

med fina ungar hunnit komma tilbaka emot hö-

ften , få vifar den fin behändiga art med fifkens

utdrifvande och jagande ifrån vaflen och landet y

ut på djupet och ren botten , då foglarne lågga fig

i en linea ofver fjön, med nå|*ra af de åldfta, fom
hålla fig fram for troppen, pa det fått et, at en del

af de ofriga håller fig under vatnet, med ftåndigt du-

kande, endelflårofvanpå vatnet med vingarna, at

vatnet ftår i vådret med dunder , fåfom når äfkan

fakta roulrar och lika fom flere pulfar flogo. De
gamle af tjåll-fånaden akta ej detta buller, utan ga
fin gilla gång. De unge fkynda fig undan, men
blifva af fina förföljare på det håftigafte efterfattc,

utan at fa minfta ro eller hvila, innan de komma til

andan af fjon eller någon vik, hvareft de varda

fångne. År då något fifkhusfor fifken, at få krypa
under, få ar det val. Vid fådana fifkehus kan of-

ta ftor myckenhet fifk ftä hopdrefven, hvilken

foglarne fedan lått fånga och dela fins emellan:

ofta blifva de oenfe om rofvet, då de rycka fifken

utur munnen på hvarandra,ochmåfte de yngre hål fb

härvid lemna de äldre företrädet,efter desfe åro mera
vane och behändige attaga rof Sedan defle glup-
fke fjofoglar åtit fig matte, fimma de fakta ut på
djupet, men ofta få häftigt, at de lemna efter fig

hela fifkar på vattnet, och kunna val två eller tre

gånger fortära en och famma fifk, På detta fått

ftormar
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llormarvärKorfogel hela höften, fårdeles når mut*
na och fnoaktiga dagar infalla, in til defs ifen lig-^

ger ofver alt» Stundom gifva de fig i fård med
fifkdunet^ lika fom man utkallar en not med tvånnc

armar, tillika med många flera fått ac kringrånna

detfamma. En förnuftig åfkådare kan ej tilfylleft

förundra fig ofver Skaparens hårliga inrättnings

ibm få fynne-rligen vifar fig hos ddTa foglan

Utom det , at Skråckan med ftor behändig*

bet foder fig fjelf^ få år hon nyttig i anfeende til fina

goda fjädrar och fitfmakeligakott, hålftom vårti*

den for Ålänningar och andra fvenfka fkårgårdar
i

hvareft den med nåt och fkjutgevår fångas til om-
noghet, infiltas , torkas och rokes fedan, fom an-5

dra gåshalfvor. Agaren til et filkhus har af henne
hela fin vinterfoda, då han kan få z å 3 tunnor in-

faitad fifk , hvaraf Skråckan ailenaft kan hatva nå*

gra löjor for hvart dagsverke*

1 f .• .".

Korfbglen bor på. alt fått (tyddas och befre-

das, få at den hvarken oroas med {kött, eller

nåts utläggning framfor filkehufet^ då de ej drif-

va få driltigt 5 annars faknas den formon han til-

fkyndar et fifkehus. Och hoppas man, at 5 få fnart

defle Foglars befkaffenhet och fordel vid fifkerier-

ne blir mera bekant, lårer denna Fogel lik*

garna (kjutas, fom Mäfen af Norrlänningar 5 fom
idka Strommingsfifke*

i
i I*

Til fiflkhtifets bygnad utfes förut om fotnhlä-

ren eller höften beqvåmligt rum vid andan af nå-
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gon falt-eller infjovik ytterft i hvafsbrytlet* en få

flat och jåmn landmån, at hufet, då det nedflåp«

pes, kan komma at ftå jåmnt på botten. På fam-

ma ftålle nedflås otta ftycken pålar
5 få vidt och

bredtfom man vil bygga * 2. å 3 alnar långa ofver

Vattnet, och fom laglig takved grofve, hvilka på-

lar komma at ftå fåfom fåften inom och utom
hvarje knut, fom med åndarne kunna famtnanfpån*

nas, fedan hufet år färdigt timradt* med en trå*

klump, fom har 1 häl at tråda in på ftockåndarna^

hvilken med en klubba flås ned på pålarna* at de
komma val at fammanhålla knutarna. På dettä

fåttet utftakas grunden for et ellejr flera hus, då marl

fedan beqvåmligaft om vintertiden kan forfårdigä

hufet på ifen, af rådt tall-eller granverke, fortt lag*

lig takved eller något grofrej hvilket (ker fålunda*

at man Vacker en half alns vak eller mera, rund t ofti

pålarne i fyrkant, at opningen blir juft for husvåg*
garna * fom derigenom komma at nedflåppas. In*
under bygnadetl lågges tvårs ofver vaken på allä

fidor tiljor at timra på* och når hufet år rårdigtj

afhuggas tiljorna, då det nedfjunker til bottnetl

genom den opna vaken. Diupet af vatnet Utrones

noga förut, at det åtminftone ftiger til 2 alnar högt
uppå våggarne uti hilfet, fedan det år nedflåpt,

Nederfta hvarfvet af hufet bor hafva litet grofrd

verke for fånknings mån. Emellan det nederfta

och det nåfta derintil, lagar man, at fåtet blifver af

hälft annat qvarters afftånd rundt omkring på alla

fldor , det tredje likaledes y men fedan kunna fåtert

minfkas * fä at i Vattengången ej bor vara vidare^

ån man kan fota en mans knytnåfva. Ofvan vatneti

bygges hufet hogft 4 hvarf, få högt med rofte, at

bragderne i hufet kunna beqvämligeti fkotas. Do*
ren gorcs på hvilkendera fidan fom hålft äftundas,

N TäkéS
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Taket täckes, at det blir val mörkt in i hufet, ju
mörkare ju båttre

, antingen med granris
,
gran-

bark eller något annat, Utomkring husväggarna
nedfåttas tallbufkar med fmala andan ned, Ät den
tjockare kommer at luta emot väggarna, for båttre

fikugga åt fifken. Et fådant hus kan flå lång tid,

och uphugges at 4 karlar på en dag, at koftnaden

dervid är hel ringa. Om hufet med tiden ned-

fjunker i botten, få kan roftet aflyftas och et par

hvarf tilokas*

Kafiame, fom komma at. brukas in i hufet,

göras afjåliter, haffel eller entråds fprotar-, af jål-

iter åro de balt, efter de ock låttaft flå at jfinna

råte och jåmnftore4 Defle fammanbindas och lin-

das med grantägor eller baft, 10, 11 til 20 åt hvar-

je hus, efter defs ftorlek. Kaflarne nedfåttas om-
kring våggarne in i hufet på alla fidor, at alla 6p-
ningar eller ingångar bredevid hvar andra våndas

til våggarne, och ftjårtarne in åt hufet. I krant-

fen frammantii på hvarje kafla,fåttes en Hake,
hvarmed den vål råftes ned i botten. Sedan flutes

doren til och tåppes vål med granqviftar, at alt

blifver vål mörkt. Der korfogel håller til, utfåt-

tas kaflarna ifrån Larsmåflbtiden til defs ifen hin-

drar , då de uptagas och forvaras til annat år*

§> 8.

Så långe korfoglen vifar fig utom Väggarna,

ipå ingen vitja hufet, emedan det år en ganfka

aktiam fogel 5 men få fnavt han år afrelt, kan det

fke om aftonen eller om dagen, når ingen fogel år

»åra for handen, antingen på lwar,eller båttre hvar

annan dag> I fådana hus fångas Abbor, Moit, Löjor,
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Sarf, Lakar , Ål ,
Gäddor, men om höften, nar

Braxen begynner ftiga in i hufet, år tecken at vin-

tren år fnart for handen. Hvad ymnoghet fifk i

fådana hus ibland kan vara indrefven, kan Hutas

deraf, at jag vid tilfille, d, i. Oétobr. torledit år,

folgde en af mina Soknemån i fit hus, hvareft ek-
flocken laftades med z. kaflar, fom voro ofverful-

le y uti hufet var åfven mycken fifk, fom fkygde
undan. De ofrige kaflTar voro ej eller torna. In-

vånarenahår i focknen hafva hårar årligen tilråcke-

lig fifk, och kunna åfven hjälpa många andra til

frusbehof, for billig betalning. Man aktar fig for

ormar , foiifi underftundom lågga fig på taket*

§. 9.

Når is-lofsningen fker om våren, utfåttas kaf-

farne å nyo med fordel, åt Gäddor, Mort, Abbor,
Brax under lektiden, famt federmera om fomma-
ren, når tid och tilfålle dertil gifves. Åfven kan
denna fifkebragd brukas i f]6ar, hvareft inga Skråc-
kor eller Knipor finnas, når draf, bakade lerkakor,

fiik-rens och annat kaftas in i hufe^

§ 10.

Et nytt fifkhus år mindre fifkeligt ån gam-
malt, åfven fom nya nåt åro mindre fifkelige, in-

nan de blifvit något nötta i trån, famt fått ijoluk-

ten til fig. Men når fiften tått mera vanan, at

hålla til under fådant hus , hvareft han ock garna
tar ikygd undan folhettan, famt undan alt, pa-

fkande och roende, få blir det ju åldre ju fifkeli-

gare # Hårtil kommer ock, at fmå fifk, af ram-
men, fom deromkring årligen lågges i risbufkarna,

får forfta vanan, at der hålla til^och blir med tid.€0

nyttig at fångas*

Na £ *n
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§. ii.

Når myckenhet fiflc fås på en gång, och man
ej hinner renfa och infalta honom, få kan infatt-

ningen (ke med fjåll och fyllning, men fordrar då
något mera falt. Håraf behåller den fin fetma och
år helhvit, når den kokas, och ganfka fmakelig.

Annars kan en fådan fifk rimfaltas, fedan den år

renfad, litet fkinntorrkas, ocfrfedan vidare torckas

i en varm ugn, få forvaras den hela året,

d. 9. Septf 1749,

mj i. .... , ... . . .u ... ... lm,, ,
.

i

,, 1 wm ,, . ,
^iU , ii 1 1 , j 1 1 ji_ .,,,.„

TtLQRNING
Vid

^Qnderfokningen om Minder-och Öfverbruk*
ningen, Hy11lagare emellan>vid Tack-

jerns-bläsningar.

Af
Herr Bruks-Patron

JONAS LINDFORS. *

ti berörde underfokning, har jag val vift,

d genom fin otvervårmning får minder^

jern, hvaremot B genom fin minder-vårm-

ning får ofver-jern; åfvenvål, at A kan få fit min*

der*jern erfatt genom en vifs afgift, fom B år (kjH
dig at gora fqr hvart defs ofverbruks dygn; men det

hade tillika bordt vifas, at, vid få befkafFade

vårmningsdelar, blir J fkyldig få mycket malm,

fom til des; mindre -jern erfordras \ och B får at

for*

i

-— "
'

-
"

-
- - 1

1

"
11 1 —— 77

% §e I, Qvart \xti innevarande är7 f.
jrj,
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fordra få mycket, fom til des ofver-jern erfor-

dras. Detta bevifes nu fåledes.

Når,enligit if §. uti underökningen , mal-

men anfes af lika befkaffenhet , hela blåsningen i-

genom, få följer, at den åtgående malmen måfte

förhålla fig, fom det ur famma malm erhållna jer-

net: deraf följer vidare, at mera malm erfordras til

en ftorre myckenhet och mindre til en mindre
myckenhet jern, och aldenftund vid ofver-vårm-

ning fäs mindre jern, och vid min der-vårmning me-
ra ån bor vara (§. 25 underfokning);få måfte ockfå,

uti famma proportion fom minder-jernet, mindre
.malm gå åt vid ofvervårmning, och uti famma
porportion fom ofver-jernet, mera malm gå åt vid

minder-vårmning, ån bor vara. Således kan håraf

ej annat följa, än at A , fom gor ofvervårmning,

måfte bli fkyldig fä mycket malm, fom des min-
der-jern, och B få at fordra få mycket, fom defs

©fver jern erfordrar.

Emedan nu den enas minder-jern år af lika

myckenhet, fom den andras ofver-jern (§ 23 un-
derfokning), få måfte ockfä den enas fkuld och
den andras fordran vara lika ftora.

Man fer altfå håraf, at om e. g. 1 lafsmalm

fordras til 1 Skeppund jern, få följer, at få mån-
ga Skepp:d jern B mera får, ån han bor ha, åfven-

få många lafs malm gå mindre åt for A*> ån bor va-

ra 5 fåatnår håndelfen år fådan , at B bor aflem-

na 1 Skepp:d jern for hvart defs ofverbruks dygn,
at derigenom erfatta minder-jernet for A , få bor

y/deremot aflemna 1 lafs malm for hvart defs min-
derbruks dygn, at derigenom erfatta den for myc-
ket åtgående malmen for B. Och når håndelfen

N 5 år
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år fådan, at erfåttnings jernet bor vara mindre eller

mera ån i Skeppid, fä bor ockfä erfåtnings mal-

men vara uti famma proportion mindre eller mera
ån i lafs.

Sedan det nu år bevift, at A^ vid defs ofver-

vårmning, blir fkyldig malm, hvilken åfvenvål,

fom år klart, bor vara få handterad och tilredd 9

fom han fordras a t vara, innan han på ugnen kan
påfåttas, nämligen råftad och bokad: och efter

fomfådant, utan at nåmna malmens forande från

grufvan,det han ockfå år fkyldig til, ej kan for ho-
nom aflöpa utan koftnad $ få (kulle tyckas, at han

likaledes bor håfta for den koftnad , lom ånnu åter-

rtar, innan något jem erhälles ur famma malm,
och beftår uti hyttfolkets aflonande, for det befvår

de ha
?
med defs påfåttande up i hyttan och fmålt-

ningens Ikotande ner i hyttan. Det år: Han bor

ockfå beftå afloningen for ofver-jernet , fom B
måfte aflemna,

Hvad denna koftnaden angår, få kan intet

nekas, at icke han ockfå borde beftå den, få

fram t afloningen fkedde efter fkeppund-talct af

jernet, fom erhålles; ty om" det år onekeligit,

fom det måfte vara, at deltagningen uti all koft-

nad, af hvad nämnden vara må, fom blåsningen

erfordrar, bor å omfe fidor vara uti famma propor-*

tion, fom de råtta vårmnings - delarne -> få bor

ockfå aflonings koftnaden vara uti en fådan propor-

tion: foljakteligen om denna koftnad (kedde efter

fkeppyndtalet af jernet, bor A göra atloning åfven

for det jern , han genom fin ofvervårmning får for

litet vid blåsningen, och B deremot flippa at gö-

ra någon afloning for det jera
?
han genom fin niin-
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der- vårmning tar for mycket: och detta år de

femma, fom A (kulle beftå afloningen for ofver-

jernet, fom B val får j men han til ^/måfte aflemna,

*Hvara falt få fes, at om et fådant aflénings fått

vore uti bruk, få vore öckfå inkallet, fom kunde
göras uti detta målet, aldeles riktigt. Men få

vida afloningen (ker efter dygntalet af blåsningen,

få paflar det fig intet hit. Oaktadt detta, vil

jag likväl fe efter, om A genom fin ofver-vårm-
ning blir något (kyidig vid det fenare aflonings-

fåttet, fom brukas, hvilketockfå nu följer.

Emedan aflonings koftnadcn bor , fom nyligen

fades, å omfe fidorvara få proportionerad, fom de
råtta vårmnings delarne, och aflosningen, fom bru-

keligit år,år for hvart dy^n hela blåsningen igenom
lika Hor* få år klart, at bias -tiden for hvar och en bor

vara fa Hor, fom befagde proportion fordrar. Om
nu vårmnings delarne voro å omfe fidor de råtta, fä

kunde hvar och en ockfä nyttja blåsningen uti en
fådan proportion : foljakteligen bor hvar och en
gora afloning for få ftor tid af blåsningen, fom
han kan nyttja henne, i fall des vårmningsdel vo-
re den råtta •> men vid en blåsning går det få tii

med afloningen, at hon gores for lä många dygn
man verkeligen nyttjar blåsningen : fåledes bor dä
underfokas, om den tid, A verkeligen nyttjar

blåsningen, år, vid des ofver-vårmning , ftorre el-

ler mindre ån den tid, han, vid des ;rätta vårm-
nings-del, kunde nyttja henne. Och 6m då befin*

nes, at han år (torre , få gor han for ftor afloning
,

och får då at fordra for otverfkottet} men om han
år mindre, gor han for liten afloning, och blir då
fkyldig for briften : och alldenftund A genom of-

ver-värmning får ofver-dygn under hopbruker,
'^4 och
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och minder-dygn under fullfåttningen
i
och diffe*

rcncen emellan ofver dygnen under hopbruket och
minderdygnen under tullfåttningen år lika ftor 5

fom differencen emellan den tid, fom ^ vid des of*

vervårmning verkeligcn nyttjar blåsningen^ och
den tid han, vid des råtta vårmnings del, kun-
de nyttja henne; få följer, at hvad jag nyfs fade

borde underfokas, åfvenvål kan bli bekant, enår

underfokes, om tiden af ofver-dygnen under hop-
bruket ar ftorre eller mindre, ån tiden af minder-
dygnen under fullfåttningen. Jag vill altfå hårut-

innan bli vid det lenare. Enär, enligt 43. §, un*

derfokningen, (^—•
- —^ t utmärker 6fver-dyg«

/ ti X
nen under hopbruket, få utmarken — -—
minder-dygnen under fullfåttningen, då t upfått-

ningar mera gå åt under fuilfåttningen 5 ån under8

hopbruket. Nu beteknas med t tiden, fom hop-*

blåsningen paltar; med k de fåfom et medium
hvart dygn under hopbläsniiigett åtgående kolen;

och med d dref-kolen; om nu i ftållet for t fat-

tes hvad tid for hopblåsningert, man behagar 5 åf-

venvål i Hållet for k och för d
%
hvad åtgång på

kol om dygnet under hopblåsningen > och hvad

upfåttningar af dre f kol man behagar j få låret

befinnas, at t altid år ffcorrc ån .
,

i framt

eljeft de talen
i
fom fattas for /, k och d åro få

flora, fom de kunna tillåtas at vara, om blåsnin-

gen fkal bli niogelig och aflopa utan fkadaj

ty om det låter iig göra , få fått at öknings tiden

vore 10 dygn, få at hopblåsningen vore 12 dygn*
få

b
år då t~LiZi fått ock fä

?
at de fåfom et me-

dium
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åium under hopblåsningen åtgående kolen voro

1 1 upfåttningar om dygnet, fa år kzZi l ; fått vis

dare, at drefkolen voro 3> upfåttningar, få år

</ZL 3f, och då blir f—
kt" k^

, , och féljakteligen

)/zr (
.—

)
—

? det år i ofver*

dygnen under hopbruket voro da lika mänga ,

fom mindre -dygnen under fullfåttningen 3 mert

fom det aldrig låter vara funnit, at öknings*

dygnen kunna vara 10, utanat lida vid blåsningen

genom en for häftig ökning , lom ingen lärer Iko-

ta om, at det under ökningen drifver få långfamt,

at de under hopblåsningen åtgående kolen ej fti-

ga til mer ån 11 upfåttningar om dygnet, och at

drefkolen behofves få många, fom 3 f upfåttnin-

gar^ få lårer ej eller aldrig annat kunna följa, åil

at/mäfte antagas for mer ån iz, k for mer ån
11 och d for mindre ån 3f, och då blir ockfå t

ftorre ån • • i folie hvaraf måfte äfven tiden

af ofver- dygnen under hopbruket åltid vara ftor*

re ån tiden af minder-dygnen under fullfåttningen

,

och det defto ftorre, defto mindre d och ftorre k och
t kunna hårftådes vara > och det ånnu ftorre i fall

flere ån 2 upfåttningar mer gå åt under fullfått*

ningen ån under hopbruket. Således år nu hårut-

af afven klart , at den tid A genom fin ofver-vårm*

ning verkeligen nyttjar blåsningen år ftorre ån den
tid, han kunde nyttja henne, i fall des yårmnings*
del vore den råtta, och få mycket ftorre, fom ti*

den af ofver-dygnen under hopbruket år ftorre åtl

tiden af minder- dygnen under fullfåttningen. I

följe håraf gor han en ftorre afloning än bor Vära 5

och får fåledes at fordra for öfver£kottéU

N f På
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På famma fått kan vifas, at £ genom fin min-
der-vårmning gor mindre afloning ån bor vara, och
blir altfå fkyldig for briften.

Jag har redan fagt: at om (
— —

] t ut-

marker ofver-dygnen under hopbruket , få ut-
(a x \ ht --k -4- d

^riTiJ^T^r binder
- dygnen under

fullfåttningen : difFerencen emellan desfe ofver-
och minder-dygn, hvilken eljeft utom defs ftår

utfått uti 43. §. underfokningen , år altfå i jåmnlik-

het med (— ~ )
— > och få ftor år åfven

\«-+-z a+z/ fe 4-

i

difFerencen emellan den tid, A verkeligen gor,

och den tid han borde gora afloning •> men fom
denna difference allenaft galler, når 2 upfåttnin-

gar mer gå åt under fullfåttningen ån under hop-
bruket, få vil jag i ftållet for 2. fatta fom nu
i allmånhet beteknar de mer under fullfåttningen

åtgående upfåttningar , och då blir difFerencen

fådan f— ^1— % och foljakteligen mera
\a+.i x+iS fe4-j>

J 0

allmån. Om nu, fom uti berörde §, fkedt år, k

antages for 14 och d for 3 1, få, alldenftund~ - ~
år vid ofver -vårmning i det hogfta jåmnlik 1,
måfte de hogfta afloningarne, fom formycket gö-
ras, vara i följande håndelfer följande:

Då p'ZZ2 1
blir afloningen ~# dygn for mycket,

då t~\^y il- dygn for mycket, då t~if; 44 dygn
for mycket, t~d och ånteligen~|-dygn formyc-
ket, då /n20, fomjaganfer for hogfta hopbläs-

ningen# Då
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DlpZZ^ blir afloningen || dygn for mycket,
da t~i4\ ty dygn for mycket, då t—ify ty
dygn for mycket, då / IZi 6, och åndteligen dygn
för mycket då tZZzo.

Då blir aflouingen f§ dygn for myc-
ket v då t— i^y £f dygn for mycket, då t~ y^
dygn for mycket, då t~i6; och åndteligen f-|
dygn for mycket, då t~2&. Ochf.v.

(t X
Foljaktdigen defto mera ~ -~ år mindre

ån i, defto mer åro aflonings differencerne ifam-
ma proportion mindre ån de hogfta uti hvar och

Cl X

en håndelfe , få at om e. gr, ~\
, det år:° <H-z x+i ^ 7

om ofver- vårmningen vore i af hela vårmningen,
få måfte ockfä afloningen , fom for mycket gores,

då ^—14, d~] 1, /ZZ14, f~2, vara ^ del af ~i
dygn. Och i*, v.

Hvadnu fagdt arom afloningen, galler ockfå

om tionde atgiften> ty for få ftor tid, fom vid 6f-

ver-vårmningen betalas ror mycken aflöning, for

åfven fä ftor tid betalas ockfå då for mycken tion-

de afgift. Den difference, fom hårutinnan blir

genom fri -dygnen, år få liten > at hon aldeles

kan forkaftas*

Således fes nu håraf, at den, fom gor min-
der-vårmning , får ej ailenaft mera jern ån han bor
ha, utan ock mindre del uti afloningen, uti tion-

de afgiften och uti ftållnings omkoftningarne, fom
uti filta §,at underfokningen blef omnåmdtj ochat
for den, fom gor ofver-vårmning, går mindre malm
t, e 1 e ^
at an bor vara.

dt 7, O&ober 1749,

FÖR-
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FÖRSÖK
Gjorde med Bokhvete och Turkifk Tobak ,

Infande

Af

Herr Kyrkoherden
JOHAN LAURENT.HUSS.

I:mo.

|IB okhvetet af Siberifkt flag här jag fatt af

Herr vice-Pra^fidenten
5
Baron Sten Bielo

ke, om våren år 1747, til vigten 22 lod,

hvilket jag. fånde med Poften från Stockholm
til min egendom i Norrland med den underråttel-

fen jag ågde af Kongl. Vetenfkaps Academiens
Handlingar, i hvad landtmån och huru det bor-

de utfås,

Samma fådesflag var aldeles okåndt hår å or-

ten: det utftroddes på nyriftning ( nyplog )"fom
var los fandmylla* men fom Nordlånningen håller

?alt fitt utfåde fruktloft, der han icke förut får val

goda all den åker han kommer at få
5
ty lått jag til

forfok befalla, at Bokhvetet fkulle fås hälften på
cn plats der ingen god fel var kommen, och hälf-

ten der godfel på nyriftningen var ford om vinte*

ren förut.

Hvad fådt blef på det ogodda ftållet, fcomup»
men vid växandet ville ingen annat, ån det varit o-

grås. Det på gödda platfen utfådda kom fig in-

tet fore : ftark torka och godflens fetma larer va-

rit Qifakea dertih
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Jag var hela fommareni Stockholm, men fkref,

at detta Sådet (kulle noga efrerfes och uptagas, in*

nan vanliga frofte- tiden inföll- .Icke defto min-

dre kom denna fåden at flå på landet tils all annan

var inbärgad.

Åndteligen togs den ofvermogen up,fedan den

utftatt nog froft, och gnuggades halmen eller ftjel-

karne mellan händerna, h varefter jag vid min hem-
komft forlednc vinter fant r

9
T kanna, fom vågde z

m:ker 3 lod t

Detta
5
fom gjorde et ftop och et hälft qvar-

ter, fådde jag åter ut den 9. Maji 1748. (vid den

tiden fåddes ock kornet och annan värfåd ) på o-

godd nyriftning i famma jordmån. Det fåddes

ganfka tunt, och på en rymd val for 4 å f kan-

nor korn.

Det froade fig val, ochblef frodigt, men ef-

ter det icke ville blifva jåmnt moget, låt jag alt

flå i det långfta, utan affeende på tilftundande kal-

la nätter, i mening , at den mogna fåden ej (Kil-

le lida, om ock den 5 fom väntades på, finge nå-

gon (kada.

Jag väntade härmed til den 16 Aug. fiftlcdne,

då hälften allenaft togsup , nämligen det högland-

te, fom var båft moget: all annor fåd var dä re-

dan måft upfkuren och inbärgad. Följande natten

mot den i7:de,var en ganflka ftark froft och köld,

få at halmen och fjelfva topparna på det qvarftåen-

de voro om morgonen in til kl. 10 på dagen med
froft betåckte.

Sedan fölen gjort fin verkan, låt jag mot af-

tonen den 17 Aug, uptaga det ofriga, då det o-

mogne
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mogna fyntes forvifsnadt 5 men det mogna hade in-

gen (kåda- Med Bjorkqviftar bandt man alt uti

några binden och fatte dem på en gårdesgård at

torrkas.

Efter några dagar, da jag trodde at de bias-

nat^ hade jag defle binden in i ladan, der deblef-

vo liggande til den Z2 Septemb., då en perfon p5
4:dcls tima trofkade fåden utj hvaraf jag fann, at

den år lätt- och fnar- trofkad. Sedan handterades

den fom annan fåd , kallades och renfades.

Hela bärgningen håraf blef f kappor ftrid-

och I kappa flo-fåd. Den ftride vågdepå besman
1 L:pd iom.kr. den floa 3 m:kr. Jag tog får-

Ikildt enftruken kappa ftrid, fomvogtf m;kr 6 lod.

Jag har anfcdt och anfer hvad fåledes vunnit

år for en vålfignadomnoghet, torde ock mer blif-

vit$ men jag markte det på åkren nog utfallit,

fom val (kedt under det man väntade på mogna-
den ofver alt.

Fordelen med detta fådesflag beftår altfå der-

uti,at ånfkont Bokhvetet til vigten år ~ del lättare

ån vårt korn hår i orten, få gifver dock Bokhve-
tet i anfeende til korn dubbelt i fpann j ty efter

detta forfok har man fått af ftridt Bokhvete
tunna efter tunnan \ då kornfåden liknas vacker

3

når den ger hälften.

Detta lårer vara forfta forfoket hår i Valter-

norrland med detta fådes-flag, få vida jag fport,

hvarmed jag tånker vidare fortfara, och til den ån-
dan har jag låtit upplöja et fval land, rod fandjordj

at förfoka hvad trefnad deruti vii blifva,

Dc
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De tvånne forflutne torra fomrar , då denna
fåd vift fig trifvas, foreboda, fom fkulle den in-

tet tola mycken våta. For den orfakcn har jag ut-

fedt til vidare F6rf6k,den nämnde fandjorden, fom
drager värnet til^fig, Vil ock låta en del af Såden
få iamma jordmån, fom den våxt uti, famt der-

hos vidare profva hvad verkan godd åker vil gö-

ra, och (kal jag icke underlåta at taga i akt den
ena och andra af defle jordmåners fläck i torr eller

Tat fommar til detta fåde.

SI mycket år redan mårkt , at denna fåden,

fom hår våxt, tyckes tola nog kold, fårdeles da
den hunnit til någon mognad,

II:o

Det forfok, jag giort med Turkifka Toba-
ken, år jag hår i Norrland icke enfam om. Ätfkil-

lige hafva bemödat fig med defs plantering men
alla hår omkring hafva, få mycket jag vet, haft

lika ode med mig, och genom en froftnatt mot
den 17 Aug* förlorat hela mödan* Jag tror mig
dock bora beråtta, hvad jag härvid anmärkt.

Den f Maj förut fattes fro i en dertil gjord

bånk mot föder , efter Kyrkoherdens Herr Mag*
DECKBERGsberomligaBe&rifning; det froade fig,

plantorna gingo up och vaxte val*

Den 21 Junii fatte jag de^orfta i fet mulljord.

Den 23 och lf påföljande fattes åter på annat ftål-

le plantor uti godd fandmylla, och den 7 Julii uti

lerblandad jord, til antalet ofver alt 1200 plantor.

Alla togo fig vackert; båft på det forfta , fedan

på det andra och fåmft på det tredje ftållet, fom
ock icke var få frodigt fom de forfta*

Stan-
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Stånden blefvo höga och vida, bladen pa de
tvånne forfta ftålien tåmmeligen ftora oeh frodigaf

til defs den nåmde natten mot d, 17 Aug f med
ftarfc froft inföll, då om morgonen alla bladen

funnos med deras frotoppar förfallna och fläka

med en hel mörkgrön, i Hållet for den forrhafda

vackra ljusgröna färgen*

Jag upfkar famma dag d. 17 Aug, Tobaken ,

och foktc handtera honom efter Herr Kyrkoher-
den Mag. Deckbergs befkrifning: den tog ock
varma til lig men alt ftannade uti en utgång af

ingen nytta, fom til åfventyrs kunnat hjelpas med
annan anfning.

De fmå bladen, fom voro vid de affkurne

fijålkarne, rönte man blifva bruna, då de i vådret

voro torkade. Jag tog derfore af dem, och fann

dem hafva någon bitter fm ak i munnen, famt dä

de röktes, af Tobak. Detta gjorde, at jag kom
. på tankan, at hatva gjort båttre, om jag låtit alt

ftå, til at tå forfrifkning af infallande mildare vä-

derlek, då det tycks kunnat gifva någon nytta,

Mårkeligt tyckes det vara, at några Plantor,

fom i bänken voro ofrige, når de vid omfattnin-

gen funnos for fmå, men ledan tåmmeligen vax-

te, flodo frodige efter froften. Orfaken fynes va-

rit den, at banken låg vid en vågg mot funnan,

fri for nordanvådret ; fedan at håft^6dningen,fom

i banken var nog tilråckelig och tarfk , lårer gif-

vit värma ifrån lig.

Håraf vil fådant flut följa, at denne våxten lå-

ter fordra fkygd for nordanvådret ^ fom ock alla

laggran*
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Jaggranna våxter håri åro enfe* fedan förde det
bidraga något til forfvar mot liark köld, om man
vii omfattningen blandat jorden med fårik hå-
ilegodfel.

l;^ * '

\

il Ö&ob* 1749*

BERÄTTELSE
Öm

Blodfotettt fom år 1743 gick ofuer Hel*
fingland*

Upfatt af Hert Probfteri

OLOF BROMAN .

i Hiiiligsvald^

Saitimätidragen och ingifveö

Af;

ABRAHAM BACK.

Ar 1745 öm föiätnareft, ankomma hit til ör*

ten med et fartyg landets Kronobåtsmån^
fonl hade tjent uppa flottan, och torde Röd-

foten med 6g, Forft blefvo de fmittade^ fom bebo
de vid fjofidan belågne foknar^ fedan utfpriddes

denna farfoten likafom en påft ofver hela landet

innött! en gatlfka kåft tid
5 och var långt häftiga*

re
5 ån åren i6pf 9 i6p6 och 1697, när fanima ljuk*

dom holl illa hus i Helfingland,

Det fom nu i fynnerhet gaf tilfålle til demiä
fvära fjukan^ vaf ofund fpis och otjenlig väderlek,

%
Genom fvär nattfroft hade fåden forkdna aret

O blif*
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blifvit bårtfkåmd, fom de fattige på landet nu ma-
fte hålla til godo^ når deremot de förmögnare,
och de fom bo i ftåderne, kunde fkaffa god fåd
ifrån de fodra orterna, och blefvo foga befékte af

JRjxifoten. Til detta brödet nödgades de fattige

åta et flags fmå ftromming, fom man hade fått

detta året til ofverflod, men fanns rutna fnart och
blifva illa ftinckande. Så hafver ock väderleken

mycket bidragit. Ty i Junii , Julii och Augufti
Månader detta året, var måft töcken, dimma och
itark hetta emellan regnskurarna, famt merendels
oftan och funnanvåder* Hvadan ock kom, at de byar
ledo långt mer af denna jjukan, fom åro belågne

vid myror och infjoar, åil de, fom ligga påhog-
deer, tållter och flåttmarker.

Sjukdomen fkonade knapt en enda i hufet,

anda intil Bondens ko och fo* Kalfvar dodde til

ftor myckenhet, och fvin-creatur, fom åto de fju-

fcas tråck, ftortade döde.

Qyinnor voro ftorre fara underkaftade ån

Mån* Hafvande huftrur blefvo ofta frie ifrån Rod-
foten vid forlofsningen. Men få kommo til lifs,

fom ledo mifsfalL Flera barn och unga omkom-
mo, ån gammalt folk, fåfom förtenningen vifar.

Efter olika kropsbefkaffenhet hade de fju-

ka olika känningar. Når det ftannade i döden,
få afledo defjuka på 9:de eller iörde dygnet. Der-,

til voro följande tekentgråfeliga ref for, under och
efter ftolgången, halsbrånna och torft ; hjertång-

llan råddhoga, fomnlofa och yrfelj fvär magtlos-

het; fvarta blodlefrar och illa luktande vatten uti

afgången
;
frysning och darrande.
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Men de, fom döden undkommo, blefvo med

glädje varfe, at refven lindrades, at torftcn tog af,

fomnen infant fig åter, matluften kändes^ ftolgån-

gen minfkades. De fom gått igenom, målte plågas

med kraftlöshet och matthet i alla lemmar, med ut-

fiag och klåda ofver hela kroppen, hårets affallan-

de, dofhet och vårk ofver ögonen, fvullnad i le-

derna, i fynnerheti benen, ofta i hela kroppens
hemligtygens jämmerliga utfpånnande, hårda knö-
lar i vatturoret, hvarafdet kroknar ; broltvårk, ho-
fta, häll och ftygnj buller och tjutande i maga
och tarmar; tida ftolgäng, blott med vader och
loft flem fåfom fkum.

Hår i landet år hvarken läkare eller Apothek
at tilgå. Invänarena tyckte fig förekomma fjukdo-

men, når de ftaffade god fåd til brod och dricka,

och dc fom det ej kunde hafva, åto agg, lamm,
hons, fogel, torrfifk-foppa, miolk, men i fynner-

het kiåra- mjölk. De tuggade på Angelike-rot,
Älands-rot, Libfticka, och åto Enbårsmos, famt
drucko Malort -6L Aktade fig for alla häftiga

finnets rorelfer, klådde lig val, lade enris på el-

den, badade, undflydde toknig och tiock luft,

famt af hollo fig ifrån de fjukas umgänge och klå*

der. De fom voro blodfulle, låto opna ådren.

Under fjelfva fjukdomen funnos följande in-

hemfka och enfaldiga läkemedel gora god verkan:

lin-eller bomolja, deruti man låtit litet camphert
uplofas, tagen fkedbladtals. Komjölk eller, fom
bittre år, Getmjölk, i hvilken man flera gånger
flackt' Smedjeflagg, fom nyfs tagits utur åfkian.

Afibd paj Blodrot (Tormentilfa) Tafkegrås {Burfa

fafioris) Mynta och Malort, En blandning ^f

O z Lin~
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Linolja, Lagerolja, litet Enbårsolja och Theriao
Linfrö kokadt i mjölk, och deraf med hvetmjol en
gröt kokad.

Pulver af Mu&otfc, rod Bolus, Blodrot, Ågge-

{kal och Lagerbår.

Kakor af fint hvetmjol och Mufkott med li-

tet Canel t

Underftundom en liten fbp Brånvin, deruti

man lagt Båvergall, Camphert, Neglikor och Ca-
pe] . Eller Björn galla, Vitlok och Baggfota,

Utvårtes på magen Campheil>Brånvin é Men
härvid bor märkas, at i början af Rodfotenbrukas
de mjukande medel af oljor, jåmte åderlåtning,

om den fjuka år blodfull, och hafver ftark hetta.

Sedan nar lifvet ar tilräckeligen renfadt, och Fe-
bern håfven, kan man (krida til de doppande fa-

kerna med Blodrot och Mufkott, åndteligen til det

ipagftårkaiide och våderdelande brånvinet
t

Åt fordrifva varken och fvedan i inelfvorna

»ro feta och varma foppor tjenliga, fa val fom
Getemjolk, deruti Bocktalg kokats med litet The^
riac. Jåmvål dylika Ciiltircr,

Emot det tida och fvåra Stoltvånget (fenes*

mus) åra varma Poflbr tjenliga, fom man upftop-

pat med Sotblomfter och hofalla, och kokadt

i

mjölk, at bruka utvårtes, Afven klutar fuktade

med marmt tjårvatteq och ftoppade i ändtarmen.

En fållfam ting år, hvad man fedt gå ifrån

dem, fom dragits med den Tvärade Rodfoten, Uti

deras
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deras tråck hafver man funnit fcottklimpar
, #

hårde
©ch ftorc fåfom mandlar, två eller rre i hvar
ftolgång, i början fega fåfom oft, men når de
blifvit torre hafva de varit tråaktige, och haft

mycken fveda med fig i följe.

De upråknade läkemedel hafva ej alle,, (om
varit angrepne af Rodfoten, haft tilfaile at

forlkaffa fig. De flefte brukade intet, "eller o-
tjenlig och fkadelig ting. Men det år omkeligit,
at, fåfom man fer af följande Fortckning, uti en
enda Provints, hvilkcn ej år folkrik, på tre måna-
ders tid hafva aflidit ettufende trehundrade fyra-

tijo fex månnifkor, afhvilka fyrahundrade fyratio
voro frifka karlar och bönder, nio hundrade fex barn
och unga, famt en fjundedéi vid pafs mer qvin-
folk ån manfolk*

FÖRTECKNING
dem, fom dödt i Rodfoten 1743. uti Hel-

Jingland, til kon och ålder , efter Trå-

Jlerfkajtets infånde Beråttelfer

til Herr Probften

BROMAN.

Månad*
ro:

1

j
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C

1»
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|
Summa
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I 3 t 2 4
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Summa
1 1

I
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O 5 Jdenor
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Julius!
j

Aug. /
16

Hanebo Socken.

Juliusl

Aug. J

i

i

i"
21 47

' Böld-
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Månad

Boldnås Socken.

Julius - -

Aug. -

2,

f

1 r!

3
t»

Gamla Summa,

j
f

9
6

6
8

8

P
54
IO

2

3

4

II

17

14

Summa
1 1 1 I4*j

Alpta Socken.

Maj -

Junius -
,

Julius -

Aug. -

Summa

2

2
I

8 i

i

i

i

6

1

1

3

2

I

9

1 1 1 Ms«j

Ofvanåker Socken.

Julius -

Aug. -

Sept# -j

Summa

I

r

I

l

— 2

1

1

1

1

1

2

1

IMU
Jårlfo Socken.

Julius -

Aug, - -

Sept. -

Octob. *

Summa

tf
10

i fl

24

!l

3i

3*
if

mm m
Arberåd Socken*

Julius 4 3 7
)»

Aug. m m m '

4 f

il

4 9
Sept. 3 2 2 r
O&ob* 2 2 z

Summa
j

i 1 1 i n\
Unards-»

.



%%o 1749* Julius. Aug. Sept*

Manad g
sa?

!•
1 f Gamla

j
9

Unardsvik*

3
P

1 ? 3
P

ar 1 »

Julius • -
4
2

4 7
7
3

I

2

8

0

A
Summa

1 1 1 1

Mo Socken*

Julius"!
7 3 8 10

RångijQ*

Julius * > *

Aug* -

p?pt« • * 1»

8

r
1

3

z

%

13»

s
2

I

z

11

7

Summa
1 1 1

1*0

Norala Socken.

Julius - *•

Aug. *

3

4
3

5

6

f 4

6

9

Summa
1 1 1 1 if

Tro.no Socken.
Juniys J

Julius j

JO

ii

f

10

5 IQ

I.f

Summa
I I 1 f sä

Summa 1 0^2
1 7^4

1

906 1 440(1 346]

BE-
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BERÅ TTELS E
Om

En i Drin- Blåfan faftvuxen Sten af io,

lods tyngd, lyckeligen utdragen

Af

HERMAN SCHUTZER.

Den {juke,fom var cn Pråft från Hålfingland,

mot 6oJtv--gammal, har for io år fedan

begynt kanna fårande i Urin -gängen,

hvilket gjorde honom nog hinder då han (kulle

låta fit vatten. Detta tog alt mer och mer til,

til des han åndteligen pä Herr Lif- Medici Backs
tilftyrkan, (om af alla omftåndigheter fluta kun-

de, det han plågades af en bläsften, kom hit, och
migrecommenderades* Igenom fonderingen kun-

de jag med Catetern val känna ftenen, men des

ftorlek och om den var faftvuxen, var mig omo-
geligt at veta. Jag rådde honom at undergå ope-

rationen, hvartil han fanns ganfka villig. Opera-
tionen gjordes efter grande appareille, i Herr Af-

feflbr Strandbergs och åtfkilliga Chirurgorum
närvaro. Efter några minuters forlopp kunde jag

fatta ftenen med tången, men utdragningen blef

ganfka lång och modofam* Jag arbetade ofver

en tima, få at tvånne tänger blefvo obrukbare,

då jag omfider trotnade, och anmodade Herr A-
crell at forfoka utdraga ftenen % men han ville

ånnu intet följa med* Efter längre dilatation ned
åt blåshalfen funno vi, det blåfan bak om des hals

,

ned vid åndetarmen , flutat fig tått om halfen af

ftenen l&fom cn fack* Stenen var ock med
denna
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denna pasfan tämmeligen faftgrodd. Defs knapp
eller hufvud var anvuxit vid blåshalfen, ner åt,

ofver kortlarne pro frätas. Vi belloto derfore , at

for It med fingren iofa des knapp från blåshalfen,

dä ftorfta delen af bemålte körtel gick forlorad,

ledan fattades ftenen med tången, och vreds fa

långe omkring, til defs han icke allenaft lpfsnade

frän fin vidhängande holia,utan kom ock lyckc-
ligen derutur, hvarpå han ftrax drogs ur blåfan.

Oaktade härvid {kedde ftark krafsning, fåvålifjeli-

va blåfan fom ock fåret, hade det ändock inga,

fvåra påfolgder: Ingen fymptomatiflv feber infann

fig* Buken och fcrotum var mot all formodan
?

ifrån forfta ftunden, til des han blef aldeles läkt,

mjuk och utan fvullnad. Hvilket hos andra jag
opererat, oaktad t ftenen ej. varit vidgrodd, ej få

lått aflupit.

For några dagar fedan hade jag bref at honom,
då han berättade fit nu varande tilftånd, hvilket

vore tämmeligen godt, allenaft det han befvårasaf

någon incontinentia urinse, fom af delarnas lidna

våld och flapphet hårrorer; dock förmodas det han
med tiden til en del ofvervinner den famme, Hår-
af fes, at de bläsftenar, fom både åro faftvuxne

och i fårfkildta rum inneflutne, kunna med fram-
gång angripas. Flere prof deraf finne vi anförde

i Chirurgifka Academiens Handlingar i Paris I.

Tom. P. II. pag, 2(58. & feq* En Chirurgus bor
ock aldeles lirfåktas , om curen ej altid få val flår

ut, fom hår fkedt. Når man i operationen år få

vida kommen, at ftenens läge och fåfte med fin-

gren kan utforfkas, bor hvarken dilatation i blås-

halfen eller proftatse fparas, at vinna ändamålet.

Sjelfva fammets-hinnan i blåfan exfolieras och re-

nas,
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nas 5 ftenens påfsa utplanas
5

och blåsmynningens
ftyrka tiltar med tiden y hvarom ofvannåmde
Chirurgifka Handlingar jämte denna anmärkning
nogfamt vitna,

Åfritning uppa llorleken af ftenen fes Tab. V,
Fig. j #

"

aaa Defs knapp eller hufvud vid blåshalfen..

b Stallet hvareft blåfan flutat fig om halfen af

ftenen*

t Forfta delen.

d Andra delen, var vid påfsan faflgrodd*

14* Oétob. 1749.

RÅ TTEL SE
Uti en fornt upgifven proportion emellan

Sven/ka och Dan/ka Vigterne

,

gjord af

AND.BERCH.
år jag hade den åran, at til Kongl. Veren-
fkaps Academien ingifva några jämförel-

fer af det Svenlka Victualie fkålpundet
emot utlåndfka vigter, fom uti 4:de qvartalet tor

år 1746* åro införde, gafjag derjåmte tilkånna,

at jag icke aldeles kunde fatta lit på de Danfka
vigter jag fått om händer, men utförde deraspro-

f>ortion dock likväl fådan, fom jag den fann,nåm-
igen 1. pund Danfk vigt til 10397 | Svenika afs,

och I pund Solfvigttif 9821 |- ais.

Seder-
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Sedermera har jag, igenom brefvåxling på
Dannemark, fokt at hårom århålla ftorre vifshet,

famt til den andan, utaf de fmårre Danfka vigter,

fom jag ågde, fkickat med pollen £ lod Danfk
vigt, fom på Kongl. Landtmåteri-Contoirets ba-
lance hårftådes vog 16 2 -| afs, til Köpenhamn ,

at der å nyo vågas. Igenom min Correfpondents
omfqrg på den orten har jag ock varit få lycke-

lig, at Herr Stats-Rådet Phaltssen, fom dcr-

ftädes åger omforgen ofver mått och vigt, fjelf

behagat gora protvågningen , då han funnit, det

medi ande i lod aldeles enligit med den til jufte-

ring i Dannemark brukeligCiOriginal-vigten. Jag
anfer det derfore for en blott lycka , både at jag

kom at ofverfånda en få pålitelig vigt, fåfom
ock at den måftaren, fom gjort denfamma, kun-
nat fä noga träffa proportionen uti detta halfva

lod, utan til at behofva någon finare fil ån han
dervid brukat, når han likväl i alla de ofriga va-

rit felaktig. fmed lertid kan jag nog fannolikt

trygga mig vid denna nu (tedde vågning, efter

fom alla de ofrige afdelningar af detta pund , fom
jag federmera förfokt, icke träffa in med detta

halfva lod*

Således blifver innehållet af 1 Danfkt pund

,

eller fkålpund, i jåmforelfe emot Svenfka Viélua-

lie fkälpundet,

374 lod 2,3 Jafs, eller * - xojpz afs

Och i följe deraf , at proportio-

nen emellan Danfka vigten och Solf-

vigten år fom 16 til 17* få innehåller

% pund Solfvigt $s i lod $4 TVVaf$ 97§o^

<1# 14. OäoK 1749,
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Vattufot , Anafarca , med Scroti föull*
nad och fphacelerande

, lyckeli-

gen botad

AF

Herr Provincial Mediciié

JOHAN ROTHMAN;

Det år fållfynt % når med vattufotetl år fl
vida kommit 5 at Scrotum fvullnar och
upfylles med vatten, til en onaturlig flor-

lek, at den då kan botas $ men når den år blefveii

fphacelerad eller af het brand aldeles rutten
b plå-

gar all använd läkedom vara fåfäng, åtmin*

ftone tilftår jag mig, uti mina 40 års praxi> det ej

förr fedt eller funnit, ån i denna håndelfe, foirx

jag vil kårteligen berätta*

En Capitaine - Lieutenant, om fo år > af god
och ftark kropps ftållni/ig, börjar i December
månad, 1747, kanna fig tung i kroppen, ovig^ an-

detåpt med ftyfhet i lederna, hetta och oflåckelig

torft, fom hoil uti hela följande året 17485 eme-
dan allenaft någre otilråckeligc hus -remedier och
ingen tjenlig diet deremot brukades» 174P vid

trettonde dags tiden, begynte fötterna, benen,
låren, buken och flrax derpå fkråppan atfvullna*

då for il bot foktes hos mig» Jag utfkickade ftarkt

purgerande krydder, fom fattes at draga i vin,

hvilket gjorde god verkan , men vatnet hade för-

ut fä upfylt Scrotum, - at det långt ofver en hatt-

kulls ftorlek varupfvullnadt. At en gammal och
eljeft nog förfaren Regetncnts*Fåltikår-, fattes pa

P egit
1
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egit beråd, med en obeqvåmlig nål et Setaceum
(hankj

s,
hvarvid den oforfiktighct forelopp, at den

ena knappften blef något fkadad. Den 24. Fe-
bruarii blefjag kallad, och fann vid min ankomft
med håpcnhet hela fcrotutn vara fphacele-

radtj lukta fom et as, och ej mer i behåld, ån

en 3 fingers bred rimfa, fom ånnu holl faft vid

perinxum, hvarmed vid iorbindningarne, de ba-

ra tefticuli kunde, då den updrogs, tackas. Jag
låt fdå ftrax djupt fcarificera alt fom var ruttit,

koka lindebark i lut* ättika och brånnevin med
falt uti ( konftigare medel var ej til fångs, %\ mil

frän ftaden och Apothequet) uti hvilken foppa
plåckade linklutar (charpie) indoppades \ utkram?
mades och varma lades på och kring teftiklarna,

rimfan updrogs och taktes alt med linneklutar,

doppade i famma fpad* derofver lades emplaftrum
citrinum

5
at hålla altfammans faft. Under for-

bindningarne
5
fom 1 gångor om dagen fkedde,

kunde man fe* huru vatnet låkte utur de ofra de-

larne af kroppen : med decoétet continuerades da-

geligen, fom gjorde tilrackelige afforingar. Man
blef ock varfe, efter några dagar* et litet hål i ra-

dice penis,emot futura fcroti, fom med charpie

uttorkades, comprimerades och läktes. Jåmvål
ock rogdes, fom en Fiftel på högra fidan af pe-

ne, hvilken medelfl: infprutningar af blå vitriol,

fmålt i vatten, och Carpks applicerande helnade^

men forhuden kunde ej fedan afdragas ^ utan pa-

tienten blef at phimofl befvårad, fedan alt detta

var låkt och helat*

Det mårta, fom oroade Fåltfkårs-Gefållen

Berohn, fom under hela curen var tilftådes och

vifte fin (kickelighet och ofortrutna möda* det
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jag til hans beröm bor nåmna, var det, i den ena
telticulo gjorde far af nålen, då hanken fattes i

Scroto. Det holts val altid rent, men vaxte der-
uti et fvampaktigt kott , fomvåimed bråndt alun
bårttogs, men blef hårdt, fom et horn, hvilket
dock omfider lofsnade och fåret läktes. Sift fam-
mangrodde Scrotum, ihopkrymptes och blef min-
dre, fedan en hård fkårpa var formerad, der hålet

lift drogs tilfammans, til utfeende, fom bölden på
et åple, Pä tvånne månaders tid blef alt läkt, få
at patienten Onsdagen for Påfkdagen fteg ur fån-
gen, ledd af 2tne perfoner, fedan af en och and-
teligen gick med kapp. Svullnaden i fötterna gick
lift bårt, och matluften var ftark, oanfedt han
under curen hållit en torr diet, och ej druckit an-

nat ån decoélet, och ibland litet portugies-vin.

Håraf lårer man,

i to. Huru lått denna (jukdom kunnat hjel-

pas, der man fokt bot i råttan tid, och huru {ka-

deligt det år upfkjuta vid fädana tilfåilen*

2:do, Huru farligt det år, atgora [paracenthe-
fis in tumöre fcroti , och ån farligare fatta deruti

Setaceum, oanfedt jag fedtoch talat med en Bon-»

de i Lunnaby, \ mil härifrån Staden, den min fa-

lige Anteceflbr, den ftåtelige Praäicus, Doftor
Lindelius hade under cur, fom af egen djerf-

het in tumöre Scroti af vattufot , lade fcrotum på
en huggekubb, gjorde med tålgknifven och ham-
maren opning, vatnet rann ut , och han efter 2. må-
nader blef friflk , och lefde många år deretter.

Celsi utfago år fann, men ej at efterfölja: Quod
ratio nan curat , curat temeritas,

3:tio. A t en ftark kropps conftitution och bo-"

ua flamina vitas varit hos denna patient, hvars

P % inålfc



%%% 1749- Ju^us Aug. Scpt

jnålfvor varit ofkadde annars hade han knapt ige-

nom gått denna {kårselden.

Denne Capit. Lieutenant har fejdermera blif-

vit angripen af recidive, medelft bukens upfvål-

Jande, matt-och ftyfhet i lederne, torft, &c.
fom han aldeles ofvervunnit genom fiåderbark, ko-
kad i vatten, hvaraf han om mårnarncä druckit

några Thekoppar, hvilket ibland fororfakat up*
kaftningar och tilråckeliga ftolgangar. Gronper-
filia har han druckit i ftålle for Thé, fom drifvit

urinen och tämligen lindrat torften. Den forr

©mfkrifna phimofis har ockfä kommit til entledi*

gande af fkakningen under refan famt annan rorel-

fe, fom jåmvål hulpit til fcroti ihopkrympning
%

och bragt den i flt naturliga fkick.

d, 14. Ock>ber 1749,

Tecken til Sten i Blåfan.
Af

ABRAHAM BACK,

Hj huruvål det allmänt bifalles, at Cathetern år

M 1 fåkraft at lita pä, når frågan år, om någon
M-~J hafverblås-ften 3 få bor man dock intet for*

fumma at uptekna fymptomerna,i fom de hafva

klagat ofver, hvilka igenom fkåming, eller efter do*

den verkeligen befinnas med Blåsften. Ty ofta hån*

der det, i fynnerhet uti Sverige, at ingen ar tilfinnan*

des på den orten, fom den fjuka bor, hvilken kan
med Cathetern underfoka. Icke hafva eller alle

och altid den lyckan, at rora och kanna ftenen,

Förutar) det at fomlige fiqfo radas il flf denna un*
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derfokningen , at de hellre dragas med ftenplågan,

ån {lappa någon til med Cathetern. Skulle man
genom noga uptekning på alt hvad fldana fjuka

klaga, kunna utröna et tecken, fom altid följer Ilen,

och aldrig år utan ften, få kunde man ilippa at o-

nodigt vis bruka denna nog fmårtefulla underfok-

ningen, och hade den glädjen, at rikta Läkare*
konften med et af de nyttigafte fynder.

For denna gången vil jag upråkna de fympto-
mer, fom den Pråitmannen klagade ofver, h vil-

ken Hrr. Herman Schutzer genom fkårning

lyckeligen befriade ifrån Blåsften, fåfom han ijelf

berättar i detta Qyartalets Handlingar. Jag anfo-

rer dem med den fjukas egna ord, utur de bref,

fom han fkrifvit til mig, defllt fyra förflutna åren.

1. Sjukdomen begyntes år 1745, fedan fean

hade haft en fvår feber och ryggvärk i några

vickor, fom flannade neder ilifvet emot korsbe-

net och i blåfan.

2, Då började urin gå allenafl litet i fon-

der, til et, et hälft fkjedblad och mindre, och
ofta 20, 30 gångor om timan med et tvingande, at

ryggen måtte brifta, och med fådan fveda och
ftärning både for, under och efter, at han hade

fnart bårtfvimat.

3< Et oliderligit (kärande och ilningar i hela

vattenroret, anda ifrån Anus genom Periaxum,
men i fynnerhet uti det ytterlla af vattenroret.

I74f i 0<5t, fkref han, at detta fkärandet var i half-

va röret til högra, underftundom andra fidan, och
tycktes taga början ifrån ryggbaftet til höger om
fmalryggen. Röret år på vånftra fidan altid is-

kallt, måft i opningen, och då år pinan defto var*

re 3 f<uut okas i vädret och kölden. Hela den van*

P 3 &**
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itra fidan med hufvudet blifver ofta betagen med
en kold , fom ock begynner i fmalryggen. 1746
flrref han, at det onda ftår icke få mycket i högra
fidaru fom uti den vånftra; at vid vånftra Ro-be-
net och ned om Ljumfkan ligger fäfom en kall

klimp, hvilken aggar, fuger och ångflar hela fi-

dan, och likaforn drager magen, at han ock af

kold blifver befvårad* Denna klimpen anfåtter

och plägar ryggen efter rorelfe och åkning» På van-

ilra lidan kan han ej ligga, når plågan år upvåckt.

4. Det kitlar, retar och fticker i ftolgången,

når det värker i Röret. Så fordrar det ock på itol-

gången tillika med urin, och trycker dit åt grå-

feligen, men forgåfves. Derpå följer vårk i rygg-

baftet, kall fvett och matthet.

f. Urin år ganfka tjock och forer med fig et

flem,fom år ofta tjockt fometnyfs ftelnadt lim, och
få fegt, at det kan dragas utur glafet likt en tjock

tråd. Med denna tjocka urinen följa ibland, når fve-

dan år fom fvåraft,hita tråar, liknande korn -agnar.

Når urin ftått en ftund, lägger fig et flott otvanpå,

och på botten faller en vit kalk-eller mjolrora, fom
når den torkas blifver hvafflik fmå fand. Stundom
år urinen rod af blod. Stundom går med urinen tjock

lefrad blod, och defsemellan vita flemklimpar li-

kaforn affkatven hud, fom kännes hvafs och grus*

ak tig, når man rorer den emellan fingren.

6. ofver Blåfan och veka lifvet år han få om, at

han fnart ej tål lintyget. Han år benågen til hjert-

klappning, känner matthet i hela kroppen, obe-
qvåmhet til rorelfe och finnes arbete j år plågad af
(omnlofa och kall fvett om nätterna.

i 14, O&oK 1749,

UT-
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UTDRAG
Utur Kdngl. VetenfkapsAcademtens Dagbok
for Jultl ,

Augujii och September Må-
nader, 1749.

Provincial-Medicus Herr Johan Rothman
bar infåndt til Kongl.VetenfkapsAcademien
beråttelfe, om en änfenlig flor Kottvåxt,

(Polypus) hvilken hel och hållen blifvit genom
fvalgét dragen ur nåfehålen, fom deraf varit up-

fylde, på en Bondedrång i Småland , af Fåltfkårs-

Gefållen Berobn.

Afritningen pä famma kottvåxt vifar, at den

cj allenaft intagit främre nåfebårarna
, gom*

hvalfvet och ofre delen af fvalget, utan år ock ver-

keligen af det flaget, fom ofta lemnas orörda, af

ofverflodig forfiktighet. Alt for ftarka rötter, for-

blödning, påföljande benröta eller växtens åter-

komft,åro merendels (kål, fom forma en Chirurgus,

at ej forhafta utdragningen vid en flik våxt, och,

i affeende til fådant, hälla den fruktlos.

Genom förnuftiga forfok göras dock fordoi-

da ömftåndigheter uppenbara, på hviika opera-

tions utgång aldeles beror j ty hade denna våxt

haft rötter, fom {varat mot defs ftorlek, fruktas

billigt, at utdragandet ej få val aflupit. Deremot
hade den fjuka vifferligen forqvåfts, om ej opera-

tion blifvit forfokt. 1 ab. V. Fig. 1. och 2, vifar

defs båda fidor, llorlek och flkapnad'. Lit„ A. år

en del, fom til en tums längd ftråckt fig fram for

högra nåfebären. B. den delen, fom gått til vån-
ftra nåfebåren. C. defs mellandel ofver gomhvalf-

Vet* D. det ftycket, fom vilat fig bak i

fvalgtt.

FÖR-
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PHUS

(*) I anledning af K. V. Acad. Handlingar for Növ,
Dec. 1741 , famt for Jul, Aug, Sept. 1744*



i34 PA% Odobn Nov. Dec.

phus (a) och andre foregifvaj kan det cj annars

vara, ån at de måtte fnart nog hafva mark t, det

Jorden år et klot. Men det år ovifst, hvadan Jo-
sephus tagit denna underråttelfen

5
och ånnu

mera, huru långt de åldfta Folkens kundlkap
ftråckt fig i detta mål. Kan hånda, at de, få val

fom ånnu i dag alle, hvilka ej hafva defto ftorre

årfarenhet eller djupare eftertänka , låtit bedraga
fig af, hvad ögonen tycktes dem foreftålla , och
hållit Jordens yta , på hvilken månnifkorna bo ,

for en platt fkifva , om hvars vidd och fkapnad i

ofrigt , få vål fom om des grundvalar, de gjorde

fig många underliga tankar.

Atminftone voro Chaldeerne , få forfarne i

Stjerne-Vetenfkapen de eljeft ville fynas, och en
flor del af de åldfta Grekifka Philofopher, alsin-

tet flugare i denfaken. Ty fomlige inbillade fig 5

at Jorden var (kapad, fom en båt andre, fom
en trumma. Ja9 nåpeliga kan någon få orimelig

Ikapnad uptankas, fom icke någon af dem tilfkrif-

vit Jorden (V), då hvar och en lemnade fin inbild-

nings kraft oinfkrånkt valde at doma.

Men få funnos ock ibland dem månge förnuf-

tigare, hvilka, då de voro ftadde på någon ftor ljo,

ochforft, pä långt håll, allenaft fågo fpitfarna af

bergen, fedan 5 ju närmare de hunno ftranden, alt

båttre kunde (konja de låglandtare ftållen och
platta landet, hade lått at (luta, det Jorden och
ijelfva hafvet måtte vara runde, och med fin kull-

righet betaga Utfigten til aflågfna orter. Ty vore

hafvet platt, få (kulle man ju få fnart fe de låga

ftränder, fom dehogftaberg.
Sedaa

(*) Se des Jirdifka Hiftoria , i. Boken, (b) Diodorus Lib.

II, cap, VIII, {c) Lafcrtius de piacitii Philofophorum*
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Sedan blefvo de ån mer om Jordens runda

fltapnad ofvertygade, då de anftålde refor til främ-

mande , men i fynnerhet längre foder eller norr

belägna länder; ty då blefvo de varfe, at ju läng-

re norr-ut de kommo, defto högre ftego ftjernor-

na, fom åro omkring norra Polen, Sfver deras ho-

rizont -

y men de fodre ftjernor blefvo deremot alt

lägre , få at många af dem pä flutet aldeles icke

gingo up. Tvärt om, då de refte foder-ut, bör-

jade de norra ftjernor fmåningom fynas lägre; men
deremot de fodre .at hoja fig, och upkommo då

efter hand nya ftjernor i foder, hvilka de tilforene

aldrig hade fedt. Denna ändring på ftjernornas

fynliga middags-hogd ofver himmels-brynet, fun-

no de fke altid och ordenteligen i et vifst forhållan-

de til refans längd mot foder eller norr, fåat, e-

mot lika långa refor, fvarade altid, på det nårma-
fte, lika flor ändring på hvar och en ftjernas mid-
dags-hogd 5 och det få långt, at dc omfider, i vi-

da aflågfne länder, fingo lika fom en ny himmel ,

med nya ljus beprydd : eller tycktes de ftjernbil-

der,fom de ock hema hade fedt, nu likafom va-

ra up och nedcr vände , famt fölen om middagen
mot norden, i det flället de i fit Fädernesland al-

tid varit vane at fe fölen, middags tiden, i foder.

De fom fådant märkte och aldrig få litet ville bru-
ka fit förnuft, kunde ej annat, ån deraf (luta, det

Jorden år klot-rund, på alla fidor bebodd och af

himmelen omgifven. Vore hon en platt fkifva,

(kulle nödvändigt famma ftjernor, på alla orter,
til lika middags-hogd, och i lika ftållning vifa fig,

hälft man i alla tider haft nogfam anledning atblif-

va förfåkrad , det Jordens ftorlek, i jåmnforelfc

emot himlahvalfvets vidd , vore ganika liten til

räknandes,

Q^z Vida-
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Vidare blefvo de ftyrkte i denna mening, dl

de gåfvo akt på Månens formorkelfer. En och
farorna formorkélfe, forn i Grekeland hade, til ex-

empel, tildragit fig vid midnats-tid , fingo de at

refandes beråttelfer förnimma , hafva i Öfterlan-

den fkedt om morgonen, men i Wefterlanden om
aftonen , til oemotfägeligf bevis , at då det år dag

på fbmliga orter, år natt på andra, hvilket omoje-
ligen kunde (ke, dereft Jordens yta vore platt 5

utan fkulle i den håndclien alla männifkor tillika

Jiafva dag oph tillika natt,

Samma Manens formorkelfer gåfvo et annat,

ej mindre ofvertygande fkai vid handen. Tha*
les, fom r for z^fo är fedan, aldraforft gaf Gre-
kerna fmak for Mathematifka Vetenfkaper, hade

fig redan bekant , at Månen förmörkas , då han

går in i Jordens fkugga (d). Han måfle altfå in-

galunda hafva varit okunnig om Jordens fkapnadj

ty vid allafådana formorkelfer kan fes, at fkuggen,

igenom hvilken Månen fkrider , år rund , hvaraf

Följer, at Jorden ^ fom gifver en rund fkugga, må*
fte fjelf på alla fidor vara rund. Det år troligt ,

at Thales har lårt detta af /Egyptierna, hos

hvilka han hade uppehållit fig någon tid , och af

deras lårde lockat alla deras hemligheter. Ehuri;

dermed år , få tyckes dock låran, om Jordens klot-

runda fkapnad , vara ibland de Mathematifka fan-

ringar, fom aldralångft varit bekante, faft den ic?

fce i alla tider varit lika allmänt vedertagen,

Aristqteles fann de aqforda fkål afden vigtt

han ej kunde neka derci fit bifall ^ utan trodde

han

(d) Plutarch. de Black. PhiioC hib. III. Cap. IX. & X.
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l^m faft mera, at man igenom en fjorefa ifrån Ca-

dix vefter-ut fkulle Kunna komma til Oft-Indien

Af hans beråttelfe kan inhämtas, at andre Ma-
thematici då for tiden voro affamma tankar At-

minftone kunde alle de, fom då redan hollo Jor-

den for en Planet, hvilken årligen gor fit omlopp
omkring Solen, ej draga Jordens klotrunda fkap-

nad i tvifvelsmål,få vida alle andre Planeter befun-

pos hafva fådan (kapnad.

Jfåremot hade ingen förnuftig något at in-

vanda , forr ån någre at den Chrilhia Forfamlin-

gens Lärare i tredje och fjerde Sederna, fomfjelf-

ye hade ingen infigt i Mathem atiffca Vetenfkaper^

och ville dock i fädana faker vara Domare, börja-

de aldeles förkafta denna mening, under det ogrun-

dade foregifvande , fom ftridde den famma emot
den Heliga Skrift. I fynnerbet använde den ni-

tifke Lactantius , fom lefde i det fjerde åra-

hundrade, all fin vältalighet , at gora läran , om
Jordens runda figur, aldeles orimlig och lojelig

(f). Sammaledes den eljelt få fortråffelige Augu-
stinus (g). Ibland andra lika vigtiga inkall, var

ock det, atom Jorden vore rund, och på alla fidor

be-bodd , fkulle gifvas Antipodes , eller fådane

månnifkor , fom bodde under ofs på andra fidan

pm Jorden , och vande fina fötter emot våra ,

hvilket de , med dtn ringa kundfkap de ågde i

Phyfiquen, hollo for omojéligt; ty då fkulle hos

dem fötterna vara högre ån hufvudet, tråd och or-

ter (kulle våxa neder-åt, men regn och fno falla

uptore , med mera*

5 Sadane

(e) UK II. de Ccelo, Cap. XIV. (f) Divinar. Infätut Lib.

XHI, Gap. XXIV. (g) De Civitate DEi, L, XVI, Cap, IX.
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Sådane måns myndighet
,
jåmte okunnighe-

ten uti Mathematifka och Fhyfifka Vetenfkaper,
fom vid den tiden började taga ofverhanden, ut«

råttade få mycket, at Jorden åter i de fleftas tan-

kar blef omikapt til efn platt fkifva. Virgilius,
en lård Bifkop i Saltzburg, fomleide i tionde Se-
culo, utftod fvåra forfoljelfer af fina medbroder,
och blef af Påfven icke allenafL dömd , at mifta fix

åmbete , utan ock , at utflutas ifrån forfamlingens

gemenCkap, tor det han driilät fig utfprida en få

kåtterfk och ogudelig låra, fom den formentes

vara 5 at jorden år et klot^ och at det gåfvos An-
tipodes Deraf {kulle följa , at det vore mer
ån en Verld , flere Solar och Månar (ty den få

kallade undre verlden kunde ju ej hafva famma Sol
fom den ofre) och andre månnifkor, fom ej hår-

ftammade af Adam. Jag anforer detta, allenaft

for atvifa, uti hvad biftert mörker Vetenfkaper-
ne, under detta olyckeliga tufende åriga tide-

hvarf voro råkade , då vid(kepeH~en hade intagit

deras rum. Ty om det ån vore bevifligt , at

Virgilius åter blifvit forfonad med. Påfven, fe-

dan han förklarat fig, at defla orimligheter alde-

les icke tolgde af hans fats > få vitnar det dock om
deras grofva okunnighet , fom hade trodt at dc
folgde derutaf (/).

Omfidcr, då et onfkeligt ljus åter, både i

Forfamlingen och lårda verlden ,
började upgä i \f

och i6:de Sederna -

y fick ock Jorden fin råtta fkap-

-nad igen, få mycket mer, fom Sjöfarten til bag-

ge Indierna vid famma tid blef opnad, månge feg-

lade

(å) Aventini Annales Bojorum, Lib. III. (i) Se Bayles

Di&ion. TArtide de Virgile % Eveque de Saltzbourg.
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lade rundt omkring Jorden, och funno, at då tvån-

nc feglade utur en hamn , den ene ofter och den

andre vefter-ut, och hvardera beftåndigt fortfat-

te fin kofa, kunde de dock motas på vågen, och

komma fluteligen i famma hamn tilbaka, til oe-

motfågeligt bevis, at de feglat rundt omkring et

klot.

Den fruktan få månge hade hyft, at Antipo-

des (kulle falla af Jorden, forfvann aldeles, då na-

turkunnigheten lårde ofs, at fäfom magneten dra-

ger jernet lika ftarkt, både ofver och under fig>

få år ock kropparnas tyngd, hvarigenom de lika-

fom tryckas ned til Jordens medelpunkt, på alla

fidor lika ftor.

Når man alcfå, anda inemot flutet af nåft-

vekne Seculo, tycktes vara fom aldramåft forfåk-

rad, at intet annat var, fom betog Jorden en full-

komlig kiotrundhet , ån de dalar och berg på hen-

ne finnas, hviika dock, emot Jordens ftorlek , åro

föga mer ån fmå fandkorn på en (tor glob til räk-

nandes y fingo de lårde Qn aldeles oförmodad an-

ledning at tro, det Jorden dock icke vore få full-

komlig klotrund , fom de hårtils hade foreftålt

fig, utan at hon torde vara en fphasroid , hvars

axel vore litet kårtare , ån diametern af iEquator.

Innan jag kantydeligen foreftålla, huru den-
na, i vår tid (å rycktbara,frägablifvit uploft, må-
fte vi återgå tilbaka, och fe, hvilka forfok tid

efter annan blifvit gjorde, at utröna jordens flor-

lek , famt på hvad grund hela denna låro-bygnad
hvilar, på det hvar och en må blifva ofvertygad

om mogeligheten , at i det nogafte få veta jordens

råtta (kapnad och ftorlek.

Cl 4 Vi



24o 1749^ O&obr. Nov» Dec>

Vi vilje i mediertid ånnu med Grekerna anfe

jorden for en kullrig glob, och himmelen for en
iholig glob , uti hvars medelpuntt jorden tyckes
fitta. Vi foreftålle ofs vidare en ftor cirkel, dra-

gen igenom bada Jordens Poler, rundr omkring
hela jorden, hvars planum foljakteligen går ge-
noili jordens medelpunét. Én fådan cirkel kal-

las en Jordens meridian, Vore denne meridian de-

lad i et vifst antal likdryga delar, år lått at finna*

at om vi allenaft mate en af defla delar, måfte he-

la cirkelcrts vidd derigenom blifva bekant. Låt
honom Vara delad i 360 delar, fom plåga kallas

gnider, få kommer det fornåmligaft an pä, atver*

le) igen utftafca på Jorden eri meridian* grad få,

ät vi mage vara ville om, det et ftycke at jordens

omkrets, hvars långd i mil -eller famn -tal vi i

fjeifva verket kunne måta, år juft en gifven del
af hela jordens omkrets. Dertil måfte himmelen
varA ofs behjelpelig* Ty om man ifrån jordens

medelpunkt, til hvar och en grads början i nyfs-

tiåmnde meridian, foreftåller fig räta liileer vara

dragne och fedan . utdragne alt til himla- hvalfvet*

fa måfte en ftor cirkel, Tom går genom alla defla

lineer rundt omkring hela himmeién, och kallas

himmelfk meridian, vata på famma fått delad i

360 lika delat eller grader, fom den jordi£ke,och

det få, at emot hvar grad på jorden fvarar ahid

cn grad på himmelen.

Nu hafve vi tilforeiie fedt, at då man refer

på jorden norr - eller foder-ut, och altfå otver en
meridian, andra ftjernorna fmåningom fin mid-
dagshogd. Storleken at famma ändring kan låt-

téligen med goda inftrumenter obferveras> Det
béhotves fåledes itltet mera, ån gifva noga akt-

ning,
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ning, når nägon ftj erna andråt fin middags -hogd

en hel grad-, då år nödvändigt, få framt jorden

år fullkomligen klotrund , at jag ock måtte i-

mcdlertid hafva flyttat mit ftålle mera norr-eller

foder-ut , få mycket fom en grad eller 36o:dedel

på jordens meridian. Vet jag allenaft huru män-
ga milar eller famnar denne ena graden innehåller,

få multipliceras famma tal med $6o-y då hela jor-

dens omkrets i famma matt framkommer. Och
emedan Mathematici hafva fig tilforene tilråcke-

ligen bekant, uti hva4 forhållande omkretfen af

en cirkel år til des diameter , få blir ock jordens

diameter härigenom til fin längd i et bekant mått

gifven.

Efter denna theorie bodo Grekerne til, at utforfica

jordens ftorlek. Aristoteles år den forfte , fom
nämner hårom ehuru det klarligeri kan intagas

af hans beråttelfe, athan lånt den famma, formo-

deligen af dem , fom varit Thaletis eller Py-
thagoRuE lärjungar. Han fager at eme-
dan vifla ftjernor fyntes i /Egypten mot foder , fem
i andra, ej mycket längre norr belägna länder, al-

drig kommo up : och tvärtom, ätfldlliga norra

ftjernor gingo alla dygn nedcr i ./Egypten, fom i

de Nordifka länder , hvarmed han utan tvifvel

förilår fit hemvift, Grekeland, altid voro uppe
ofver horizonten ; måfte jorden ej vara fa ofante-

lig ftor, fom månge Philofopher torr hade inbil-

lat fig, ibland hvilka Xenophanes hållit henne
for omåtelig. Ty vore hon mycket ftor, borde
ändringen på ftjernornas middags -hogd ej få hä-

ftigt märkas, fom det (tedde. Han lägger der-

ar til,

(k) Vi förr anförde ftålle.



»4* r749- Oå:ob. Nov* Dec.

til
5 at någre håraf; tagit fig anledning at flutt,

detjordens hela omkrets inneholle vid pafs 400,000
ftadier, hvilket han dock har fkåjat kalla en gifs-

ning, få vida det år obekant, genom hvilka ftjer-

nors obferverade horder, och hvilka ortefs afmåt-
ta diftancer manårhallit det talet. Kan frånda, at

-A ristoteles hår pekar på den matning, fom A-
naxim^nder, efter Diogenis Laertii beråu
telfe (/), (kal långt tilforene hafva gjort, hvar-
af han dock fortiger omftåndigheterna.

På faftare grund bygde Eratosthenes, vid

hundrade år derefter , fin uträkning. Af {kug-

gens långd på en gnomon, vid Sommar - Solftän-

det i Alexandria, uträknade haii Solens då varan-

de middags - hogd derftädes. Men i Staden Sye-
ne 5 på Ethiopifka grånfen , hvilken han trodde

ligga under famma meridian fom Alexandria, ha-

de han hort , det Solen vid Sommar- Solftån-

det hade om middagen ingen fkugga, utan gick
midt ofver Stadfens zenit , deraf fick han fkilna-

den på båda d^ffa orters Polhogder
,

nämligen

^ del af hela Meridian -cirkelen. Vidare antog

han, man vet ej vifst af hvad anledning, afftåndet

emellan defle Stader for foöo ftadier: flutandes

deraf, at hela Jordens omkrets måtte vara 2?oooö
ftadier, och hvar grad innehålla 6jf ftadier vid

pafs, hvilken han dock ledan altid ponerade in-

nehålla 700 ftadier jåmt, famt hela omkretfen
foljagteligen 252000 ftadier (tn). Detta Var et

nnfcnligt afflag på den af Aristotele anförda

matning * men få var ej eller ,denne aldeles ojåf-

tfctig* Polhogden på, båda orterna kunde icke

med

(/) I Anaximandcri lefverne» Cm) Strabo in Geograpk
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med en gnomon, ån mindre med en fådan, fom
Eratosthenis var 5

hvilken ftod i et iholigt he-

mifphacrio, få noga erhållas, fom den behofdes.

Ovifst var, om Alex^ndria och Syene lägo juft

under en Meridian, och aldraovisfaft , om der-

cmellan voro jåmne fooo ftadier > ty det tyckes

han hafva, utan vederbörlig matning, antagit på
en héft : förutan andra fmå felagtigheter

, fomfig
uti obfervatioriernaoch utråkningaina infmygt (*)#

Icke defto mindre litade de gamle merendels

på Eratosthenis matning : allenaft lade fomli*

ge några tufende ftadier der til, eller togo der-

ifrån, efter blott godtyeko , på det de {kulle fy-

llas hafva hatt någon egen mening, Dionysio-
Dorus, til at fä mycket mer ftyrka den famma,
hade låtit lägga et bref i fin graf, hvilket man
någon tid efter hans dod ikulle låffa fig der hafva

funnit, uti hvilket han ville inbilla de lefvande,

at han varit ned til jordens medelpunct, och fun-

nit jordens halfva diameter 41000 ftadier
,
hvaraf,

efter hans mening, fkulle följa, at jordens omkrets
vore 2j-2ooo ftadier (o)-y ty han var ej båttre

Geometra, ån at han holl tore, det diametern af
en cirkel vore til des omkrets jåmt fom 1 til 3,
dä likväl af 42000 ftadiers halfva diameter, hel^

©mkretfen hade bordt blifva nåftan 264000.

Posidonius gjorde, vid hiprfräae^ar for Chri-

fii fodelfe, en ny uträkning, pa det fåttet : Hatt

hade förnummit, at ftjernan Canopus på 6n Rho-
dus nåpeliga hann up til hoi^izonten , innan hon

\ ftrax

(n) Confr. Riccioli Geogr. Refonji. Lib. V. Cap* III*

(*) Flin.
k
Hift. nat, Lib. II. ca]}, ultiino.
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itrax gick ned igen ^ men at hon i Alexandria var

Ji grader hög, då hon cuiminerade. Han höll

före , at Rhodus och Alexandria lågo under famma

meridian, och at afftåndet defsa iläder emellan var

fooo ftadier, hvaraf folgde, at Jordens omkrets
var 240000 ftadier (p). Sedermera fkal han hafva

mått diftancen emellan defsa ftåder nogare, och
funnit denfammaej mer ån ]yfo ftadier, då Jor-
dens omkrets allena ft blef 180000, och hvar grad

på Jorden 500 ftadier (q)\ Hvar och en fer, at af

fa grofva obfervationer kunde ej väntas någon on-

fkeiig vifshet, angående Jordens råtta ftorlek* Ut-
flagenaf de anförda matningar åroock alt formycket
Ikiljaktige ifrån hvarannan : varandes det befyn-

nerligt, at Jorden for hvar matning blef en god
del mindre , ån man tilforene funnit henne. Tor-
de dock hånda, at ej (kiljaktigheten emellan Era-
tosthenes och PosiDofsiius år i fjelfva verket fa

flor , fom den fynesj ty det år ovifst, om de både
brukat lika flora ftadier, få vida det år bekant

,

at fåfom Européernas milar åro nu for tiden, f2

voro ock Grekernas ftadier fordom, ej alle af lika

långd. I gemen år råtta, och efter något nubru-
keligtmått, få noga fom fig borde, determinera-

de llorleken af alla Grekifka ftadier förlorad , få

at vi ej åre i ftånd , at med full fåkerhet doma ,

hvilken afde gamlas matningar träffat Jordens ftor-

lek nårmall. Plinius gifver dock någon anled-

, ning at underfoka hårom , då han förväxlar Era-
tosthenis ftadier uti Romerika milar, få at åtta

ftadier raknäs på hvar mil (r)+ Således blifva de

700 ftadier , fom Eratosthenes tillade hvar
grad

ip) Cleomedis theor, Cyclicae Lib. I. cap. 16, (q) Strako*

nh Geograph, Lib, XJV. Qr) Hift. Nat Lib, II,
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grad , förvandlade i 874 Romerfka milar. Men af

de gamla Romerfka Monumenter, fom ånnu åro

i Italien ofrige, har De l' Isle bevift, zijf gam-
le Romerfke milar utgjorde 60 nu få kallade Ita-

lienfka (s) : hvaraf följer, at en grad, efter Era-
tosthenis matning, innehöll 70 Italienfka milar.

Om Posidonius brukat fammaflags ftadier, bqr-

de en grad, efter hans fenare matning, allenaft

intaga fo Italienfka milar. Men efter de i nyare

tider anftålde matningar, om hvilka jag hårnäft vil

berätta, gå ungefärligen 60 Italienfka milar pä en

grad: hvaraf följer, at Eratosthenes gjort vår

Jord något for itor , men Posidonius åfven få

mycket for liten, och at fanningen nog nåra träf-

fas, om manimellan defsa båda (t) haller medel-

vågen,

PEHR WARGENTIN,
K. V. Acad. ftåndige Secreterare.

As-

it) Mem. de 1* Acad, R. des S. 1714* (t) De la grandeqr&
dc la figure de la terre, par Caffini;
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ÅSPING,
bejkrefven

Af

CARL LINNiEUS.

A turen, fom alla fina fofter fä pliktigt ut*

redt, tyckes likafom med forakt kaftat

Ormarne nakna pä Jorden, utan vårn och
flkydd. Djuren har han gifVit fötter, at lopa un-

dan, Foglarne vingar, at flyga undan, Filkarne

fenor, at fimma undan , och Kraken har hangomt
i vattnets djup ; men Ormarne har han vräkt nak-

na på bara Jorden , utan alla defsa hjelpemede}.

Men på det intet af hans fofter (kulle forgås, har

han brukat et befynnerligt fått til Ormarnes vårn,

i det han beväpnat en ibland hundrade med fina

egna gevår.

En fiende, fom Skaparen fjclf beväpnat, kan
cj vara god at råka. Skaparen har likväl varit fa

nådig, at han tilfagt ormarne, at icke agera offen-

five 3 hvarföre man aldrig fedt någon orm förfölja

någon månnifka, utan endaft: forfvara fig > når nå-

gon kommer honom fornär*

Jag ftannar i forundran, då jag nogare betän-

ker denna Skaparens inrättning, hålft dä jag fer,

at Naturens Måftare icke gifvit hvar och en orm fit

cgit liveri , utan får ofta en orm , fom år måft

Ikadelig, ikläda fig en obeväpnad orms klädnad, åf-

ven fom en obeväpnad tvårtoai bär oftaft den be-

väpnades livcri.

Jag
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Jag menar, at alla villa Djur, Foglar, ja Fi-

ltar och Infecfcer, hafva alla efter fit flag och fpe-

cies merendels fin egen fårg-, men ormarne förän-

dras fa til fårgen , at ofta fer en Snok ut fom en
Huggorm , och ofta blifver en Huggorm fvart

fom en Snok , fa at ingen vet, hvad han fkal tro

ormen-» forr ån han fedt honom i munnen. De
Indianfkc ormarne förändra fig lå, at man fållan fer

tvennc ormar af famma flag til fårgen lika, Det-
ta gSr , at fjelfve de villa Djuren frukta få mycket
for en obeväpnad orm , fom den beväpnade ; hvar-

fore ock, om en Snok kommer framkrypande pa
gärden, ftålla alla Kalkonerne fig i ring omkring
honom , yfvas med fjådrarne , och foka med fore<

nad hand, at drifva honom bart*

Detta förändring fa mycket underkaftade IL.

vcriet har gjort, at kunfkapen , om Ormarne och
deras indelning, i alla tider ftådt på fvaga fötter

,

då de icke haft något beftåndigt kännemärke
,

hvarefter de kunnat indelas.

For nagraår fedan, då Hans KongL Höghet,
vSr Allcrnadigfte Arf-Furfte , få val fom Riks-
Rådet Sal. Grefve Carl Gyllenborg fkånkte

mig de vackra famlingar afTndianfke Djur , afhvil-

ka Upfala- Academic nu fkryter , fick jag tilfåilc

at nogare monftra ormarne ; då jag kom i årfaren*

het, huru fom de breda fjällen under buken, och
de fmå fjällen under ftjerten voro juft de endaftc

kännetecken, igenom hvilka Skaparen utmärkt or-

marne* Jag ftålde derpå up alla de ormar
,

jag

hade i Mufeo , efter denna gifna anledning, fom
kan fes af Sy ii. Natur, 6

t pf 34.

Alla



z48 1749- O&obr. Nov. Dec.

Alla dc ormar , fom vi hafve i Sverige bekan-
ta, åro Snoken, Huggormen och Ormfläen, hvil-

Ica ock åro alla utomlands kunnige. Då jag utgafc

Monfter-Rullarae på Svenfka kreaturen uti Fauna
Svecica , fick jag fporja, at, utom de tre foregående,

cn liten rod orm (kulle uppehålla fig på fidlåndta

fbållcn emellan bu(karne. Men det var migomo-
jeligt at komma ofver en enda, ej eller fann jag nå-

gon Au6tor, fom blifvit någon lådan varfe utom-
lands. Som rycktet om denna lilla och farliga orm
dageligen kom in, anmodade jag alla mina Difci-

plar, at hvar på fin ort, denna noga efterfpana,

och der han fans igen, uti en flafka full med
brännvin mig tilMUa, Detta hade god verkan >

forft blef en fädan frambragt kring Upfala, faftjag

icke varfåker, om den famma var den fan(kylliga>

men federmera (tickade Proften Ulmgren i

Angelftad en , och Magift. Kallenberg ifrån

Notbåck , bagge ifrån Småland, två fådana , at

jag nu har fyra håraf. Denna orm håller jag vårdig

for KongL Vetenflcaps Academien framftålla, at all-

månt noteras, fifom den der alt in til denna dag
hvarken in- eller utom Sverige år befcrefven*

Ormen, fe Tab/ VI ,
fig. 1. och 2. år et

godt qvarter lång, fållan längre , hans tjocklekar

något vidare, ån en Svan-penna, eller fom minda
fingret ytterft, Hans (Ijert år mycket fpetfig vid

ytterfta leden, dock icke hård, at han kan flickas

med honom, Hans fårg år merendels matt rodag-

tig, men långs åt ryggen har han ofvan et fotfår-

gadt taggband, fom ftråcker fig från hufvudet til

itjerten , hvaraf han fer ut fom en unge af en

huggorm. Hufvudet år mycket nedtryckt med en

{bttärgad, hjenformig flack, men framvid nofen
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åro fex hvitagtige flackar, ftålde nåftan uti cn half

cirkel. Öfverfta låpparne åro likfommed ethvitt

fåg utmålade* Ögonen åro helt fmå. Nåsbåror-

ne ftå på fidan. Kroppen år ofvannå beklåddmed
ii rader ganflra fmå aflanga, truWBiga fjåli, af

hvilka hvardera hafva en uphögd refla, Hufvu-
det har framman til emellan ögonen et ftort hjåf-

fe- fjåli, och tvånne ftora bakom detfamma* ögoiv
lacken hafva hvardera ofvan til tvånne ftora fjåli,

och många fmå fjåli ligga emelian nofen, famt

hjåfsen. I munnen bar han många fmå tänder ,

men ofvan fitter två ftora tänder på hvardera fidan

utom de förra, hvilka kunna tilbaka dragas, fom
en kattklo. Ytterfta leden på ftjerten harofvan-

pa hg en hel fvart flåck, hvilken år allmån på al-

la af detta flaget, dem jag fedt ånnu. Men at kom.
ma til råtta kännemärket, få beftår det uti de bre-

da fjällen, fom gå alt ifrån hakan til ftjerten eller

opningen, hvilka åro til antalet ifo, men under

fjelfva ftjerten åro 34. par fjåli.

Da jag forft fick fe denna örm, tviflade jag

om icke den kunde vara en Viper eller allmån

Huggorm, hålft Vipern hafver 14? fjåll under
buken och 36 under ftjerten, fom gor tilfammans

18 r fjåll, dä Åfpingens fjåli tilfammans åro 184*
Men fom alle defse ftåmma ofverens uti de fmå
fjällen

>
fläcken ytterft på ftjerten, och något an-

nat fmått i fjällen på hufvudet j få finner jag

helt fåkert, at denna året egit flågte, och af de
Naturkunnige bor kallas

COLUBER fcutii abdominalibus ifo, fqua~
mit caudalibus 34,

R Denne
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Denne orm uppehället fig måft och fornåmligaft

&ti Srtiåland, och val något uti de andre Provin*
cierj ty hår omkring Upfala år en fåkert fångad.

Hans hemvilL år måft ibland Albufkar, och pa
fidllndta äållel.

At denne orm år giftig, det ofvertyga for-

nåmligaft de lofa tänder, fom kunna dragas tilba-

ka, fom en kattklo, hvilka ingen annan, ån den
fom år giftig åger, fåfom ingen giftig orm årdern

förutan. I Småland har mången mänmflca varit

olycklig for defse ormar 5 ty når denne ormen flic-

ker, år fåret dödligt, fom hade det varit fkutit

med giftige pilar. Der denne ormen bitit , fvul-

nar tå eller fot, fom fkadad år, mer ån af Vipern,
blifver rod och fläckig, med en oförliknelig ån*

geft, I Småland bruka de at gråfva ned foten i
,

jöfden: ät lågga den dödade ormen pä (aret,fedan hän
år kröfsad : at fkåra up ftynget , at bloden vål far

flyta y men oaktadt detta och alt annat, fom mer
eller mindre hjelper, dör dock månnifkan meren-
dels $ hvarfore Böndren , om de blifva bitne af

denna orm uti någon tå, ftraxt hugga utaf tåen
,

få at aldeles fåkert år, at ingen Svenlk orm år

få giftig, fom denna, eller få mycket fruktas af in*

vänarena.

Detta år ak hvad jag vet om denna ormen;
Den fom råkar hädanefter at få fe någon, fom ge-

nom denna orm blifvit olycklig, hantjenar det

allmänna, om han noga beÖmfver fjukdomen med
alla fina tecken , fom fig yppa efter ormens bett

och dem infånder til KongU Vecenfkäps Acade?
inien»

Affing



1749- O&obr. Nov. Pec. z$*

Afping kallar folket denna i Småland, af hvad

oifak , vetjag icke , eller om namnet år brutit af

Jjpis\ ty la mycket fqm vi vifte om de giftige

ormarna i Africa vid Chrilii tid , få mycket ve-

te vi ock nu, men intet mera > nämligen, at når

Jfpis bitit , få dor månnifkan af fomnj når H<e-

morrbous bitit, rinner blodet ut af alla porer och
opningar $ der Dipfas bitit , kan aldrig patien-

ten blifva otorftig då Ceraftes bitit, blifver månni-
fkan ilyf, fom en ftod ; når Seps bitit, blifver kall-

brand; når Heritinandel bitit, faller kottet ifråti

benen, och få vidare. Men alla defsa kånoe vi

allenaft til namnet , och icke mer , ej eller åy

det underligt , då denne orm kunnat hålla fig i

Sverige obekant in til denna dag. Sannerligen,

om en hop mördare hållit fig i (kogen,, fom dö-

dat en hundrade del af dem , fom defke ormar då-

dat, hade hela Nationen vinlagt fig, at få veta,

hvilka de varit, at utmårka dem., och at utrota

dem ; hvarfore gore vi icke åfvea få med denr
na orm*

gilladt d. 4. Novembi;.

RÖN
Om

Kikhofian r

Upfattetf

ZACHAR. J, STRANDBERG»

Kikhoita hos Barn anfes för en rjukdom, mot
hvilken vi ånnu ej funnit något tilforlåte-

Ugt läkemedel % det famma årkåoner ock
R i den
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den med alt flcål trovårde Do&, Werlhof i

Commerc. Liter. Norimb. for år 1753. p* 172, hva-
reft han åfven upråknar alt hvad han fruktloft bru-
kat mot denna Sjukdom*

Min tanka år at kårteligen gifva vid handen,
hvad jag af egen forfarenhet Jårt, angående fat-

tet at bota den famma.

Under den tiden jag ofvat Läkare-Konflen,
har jag fedt nu nämnde Sjuka tre gånger vara en

farfot) nämligen år 174^ , 1747 och 1748 , utom
det at forledne vårtid några enda barn deraf vo-
ro befvårade* Jag hade ock under deffa fjukas

flcotfel den oron , at finna de medel, fom at Pra-
éticis med mycket beröm foreflås, vara til ftorre

delen fruktlofe. Sjukdomen har, oaktadt alt hvad
jag brukade, hållit fin gång , och til det minfta

hos hvart och et barn varat tio eller ellefva vec-

kor. Det fortrot mig, at jag vid en hofta, (ty

den plågar man ej llort vilja akta,) ftulle blott

vara en åfkådare, och undrade om ej mot den
ikulle kunna utgrundas något kraftigt och ver-

kande medel. K a .

Det år fuller vifst,atVidBarna-^ukdomar mo-
ta ätflvilliga fvårigheter, de der ofta ^ora deras

krämpor langarna och envifa, famt göra en Lä-
kares omdöme om de medel, fom ej vilja hjelpa,

tvedydigt. Ty fom barn gemenligen ogårni ta-

ga in Medicamenter, ej eller vilja taga dem iden

form, under hvilken de båft kunna verka, ej el-

ler nyttja dem få långe, eller i den myckenhet,
Tom erfordras, icke eller for deras fomn fkul och

6frigalefnad$ lått kunna bindan til vifla timmar, på
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hvilka de forefkrefne medel borde brukas; få år

ej underligt, at en Medicus under deras fkotfel

mången gang blifVer tvehugfe, famt ofta måfte

byta om medel , ändra deras blandning och mån-
gen gång flera dagar bryta af de medel , til hvil-

ka han hafvcr ftåligt tortroende, och då antingen

lemna dem utan hjelp, under hvilken tid Sjukdo-

men får djupare rota fig, eller famtycka dertil

at tiden fruktloft går, under det fådant brukas,

fom foråldrarnes vänner behagat tilftyrka* Svå-

righeten okas ock derigenom , at en om moders
hjerta få fållan kan neka et barn hvad det begår ,

i fynnerhet når det år ljukt, famt at modrar me-
rendels hafva den tankan , at barn ej kunna lefva,

om de ej tugga ifrån morgonen til aftonen, Hår-
til kommer, at de, fom ffcota barn , åro ofta antin-

gen (jelfkloka, bruka i mjugg fina medel, eller

atminftone ej gifva barnen in det , fom blifvit fo-

rcfkrifvit på det fåttet eller i den ordning, fom
det blifvit tilfagdt, eller ock ålfka de få fin ro, at

de, for at tyfta barnet, ej veta at bringa det på an-

dra idéer, utan g-ora hvad barnet åftundar, opna
fenftren, hålla det i drag, bara det utur varmt i

kallt rum och hindra det ej at kalta af lig klä-

dren om nåtterne.

Sådant alt, fåger jag, kan ofta bedraga en
Läkare, och gora defs omdöme om et medica-
ments nytta eller oduglighet ofåkert, i fynner-

het om defs natur eller ålder gjort honom lått-

trogen.

Men ofvan nämnde fvårigheter hafva icke gar-

na rum vid Kikhoftan. Forfarenheten , fom vifat

huru många barn denna fjukdomen dödat, famt

R 3 (jelf-
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fjelfva fjukdomens våldfamhet och fafeliga utfeen*

de ,
upvåcker altid , få vida jag fedt det , bäde hos

foråldrar och hos dem fom (kota barnen , en fådan

häpenhet och et fådant medlidande, at de , åtmin-

llone , når (jukdomen hunnit til någon hogd , gar-

na antvarda barnet i dens händer, til hvilken de
fkåligen hafva ftorfta fortroendet, och lerana få-

ledes en Läkare frihet atie fjukdomen i fit natur-

liga lopp och fatta honom dymedelft i ftånd, at

med trygghet utröna hvad medel mot honom flå

an eller ej.

Vi tanke ej garna efter nya medel mot någon
Sjukdom, fä långe vi hafve åtfkilliga i forflag,

fom trovårde mån forvisfat ofs om vara profva-i

de och gode fundne.

Så hafver det ock en lång tid gått mig med
Kikhoftan. Mot den hafve vi et ftort iorråd på
medel. Jag hafver profvat det ena efter det an-

dra och funnit, det fomliga haft alsingen nytta,

andra igen hafva något lindrat fjelfva (jukdomen,

men ej formådt hafva den famma*

Alt hvad man annars plågar tilreda mot hä-
fta af Rad. Liquirititfy Althaa , Herb. tfusfilagwis y

Mahte, Viol*, Flor. Papaveris Rhceados, har varit

utan nytta. Lika få har det gått med Pulegium^

Hysfopus, Mufcus pyxidatus eller JJlandicus, Mufcus

arhreus qvernus och den deraf tiired^e Syrupus

contra tusjim convuljivam. Expresfto miltepediim och
Dr. Cheynes deraf tillagade Syrupus contra tus-

fim convulfivam ,
Spiritus falis ammoniaci, Pilula de

$tyrace y Syrupus Papaveris albi, fpecies eller ock ta-

kell# Diatragacantki Edwb* Lahoc commune^ de Li*
no )
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#0, Saponaceum och de Spermate Ceti Edinburg. har

jag likaledes ofta, men åfven få Iruktloft, före-

{krifvit.

Utom defle fer jag,atPra<äicl mycket beröm-

ma åderlåtning, Oxymel peclorale Edinb. Oleum

fulphuris^ Julapium mofchatum
,

Syrupus Cafiorei

och Doä. Burtons. medicament häremot, fom
beftår af 10 gran Puhis cantharidum , 20 gran Cam-
pher famt

3 quintin extrattum Chin-Chin<e , hvaraf

gifves 8 eller 9 gran hvar tredje eller fjerde tima

uti et fkedblad af någon Julep , fom är utblandad

med Balfam Copaib<e. Desfe medel har jag dels ej

kunnat, dels ej velat forfoka. Jag har ej kunnat
forfoka åderlåtning, emedan den gemenligen ar

ftridande emot de flefta modrarnes medicinika lä-

ra. Oxymel peftorale Edinb. och Syrupus Cafiorei

har jag for deras fvåra lukt och fmak fkull ej kun-
nat tå något barn til at taga. Julapium mofchatum
har ej eller varit mojeligc at nyttja, emedan de
fom fkott barnen, ej kunnat tåla defs lukt. Oleum
Sulphuris per campanam har jag ej velat bruka, eme-
dan den ej kan aga annan kraft ån viétrii - eller a-

lun* fyran, med hviika den annars i alt kommer
ofverens. Doft. Burtons medicament har jag än
ej vågat forfoka > ty fom jag aldrig nyttjat Pal-

ms Cantharidum eller defs tin£tur invårtes for full*

våxt folk (i"), få har jag ån mindre drillat mig
at gifvadetåt barri, oaktadtfkårpan, med hvilken

den verkar, håruti minfkasbåde medCamphern och
med Balfam. Copaibä , hviika bagge medel, for

R 4 famma

C t ) Sal. Lindeftolpes vackra bok de Vcnenis p # m. 136»

139. Mifcell. N. Ctu\ Dec. 1 1. A. VH» eb£ 86- pag> 149*
och obC23^. pag. 450,
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famma orfak fkull, komma , fom jagfer, med uti

Tintt. Cantharid. Edinb.

De medel, fom val icke förmått håfva fjuk-

domen, dock verkeligen lindrat honom, åro foU
jande. Lindrige Laxativer, Oxymel fqvilliticum

,

Oxymel ex alliO) Rofve-Soppor, Syrup af roivor,

Siliqua dulas , ferum Laftis dulce , Deco£lum Rad:
China^ hvitlok och rusfiner kokade med mjölk,

den af Doét. de Gorter foreflagne Spiritus falis

ammoniaci extemporaneus {a) petala af h vita Liljor

blandade med honung och fäcker. Med defle

medel haiver jag få vida kunnat tjena barn uti

Kikhoftan, at paroxyfmerne blitvit lindrigare och
at de utan elaka påfolgder gått den igenom 3 men
jag hafverdockej kunnat dymedelft goradenkår-
tare, utan den har likafullt varat ic eller 1 1 vec-

kor Jag hade fkålig orfak at vara mifsnSgd

med detta långfamma och befvårliga fåttet atbo-

ta Kikhoftan.
" Både

(4) Den tilredes efter Auclorens egen forefkrift filcdcs

:

Rc* Aquas Pulegii,

Hysfopi 72 ^iv.

Salis Ammoniaci depur.

Abfinthii 72 $ij.

Radie. ContrajerviE

Theriacse Andi\ 72

Laudani liquidi Sydenh. gt # XX,

o°9 L Cort, Citru

Sasfafras 72 gt. iv.

Syrupi Papav. albi Itl.

(b) Sto-m5lk här jag ock härt mycket berömmas s men,

fom i brift af den famma^ jag allenaft en gång haft tilfille

at bruka henne ^ få felas mig derutinnan tilförlätelig for*

farenhet*
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Både Läkare, Foråldrar och Barn kunde ej

annat ån ledfna dervid. Jag onfkade komma på nå-

fot lättare fått ^ hvarigenom den pä kårtare tid

(kulle kunna otvervinnas, vid hvilket jag kunde
vinna den glädjen, at fe mig vara Låkarc och ej

en blott åfkådare. Jag har haft den lyckan, at vin-

na min onfkan, och vil i kårthet berätta huru jag

bunt mig åt. Jag befinnade for it fjukdomens na-
tur, hvad fig under den vid hvar och en paroxys-
me tildrog, och i hvad mål han liknade andra Ijuk-

domar och fann

i. At den år en faffot, hvars orfak måtte vara i

någon ting, fom allmänt rorer alla barn. Den kun-
de ej hårrora af mat och dryck, emedan jag fåg,
de fattige och rike kunde hafva den på famma tid,

oaktadt deras underhåll och lefnadsfått voro myc-
ket olika. Jag flot fåledes at orfaken , niåtte vara

i luften, den alle andas och alle med mat och dryck
nedfvålga. Af hvad natur den fbulle vara, kunde
jag ej utröna} men det kom mig liktfore, fom
fkulle den aga en kraft at gora den mucus tjock

och feg, fom hos frifkt folk dageligen filas från

bloden, och otverdrager få vål luftgångarne fom
magan. Detta tycktes mig ock bora åga någon
(kårpa, hvaraf en vifs grad eller myckenhet {kulle

fordras, innan den med fit aggande kunde upvåc-
ka någon paroxyfme.

2., Som det år fållfynt, at någon har mer ån
cn gång råtta koppor , måfsling eller tredje dags
frofsa> få år det ock ohordt, at

j

någon mer ån en
gång i fin lifstid haft rått kikhofta. Jag flot deraf

,

at nerverne kunna blifva få vana vid dennaikårpan,
at dc federmera icke röras af des aggande , onfka-

de fåledes, at ju förr des hålre kunna gora dem for-

Il f en
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cn dylik ftimulus infenfible. Men årfarenheteii

hade redan lårt mig, at de medel , fom eljeft gora

nerverne kånfellofa , hår icke flogo an. Icke el-

ler var det mojeligt, at få utröna denna fkårpans

natur, at man mot den kunde upfinna något mot-
gift.

3, At kikhoftan, orfaken undantagandes, i

alt inom kroppen vore det famma, fom et häftigt

påkommande långfamt och våldfamt (krattande* ty

fom man vid {krattande forft drager mycken luft

in i lungorne , och fedan ftoter ej ut den på en
gång, utan litet i fånder, men häftigt och trågit

efter hvart annat , få gor man ock til alla delar i

kikhoftan. Fordenfkul blifver kikhoftan Jkäftals

påkommande , häftige och trågit på hvar andreföljands

Spafmi uti de delar, genom hvilkas kraft den i lungor-

ne indragne luften åter igen utdrifves. Således år då

kikhoftan cn fpasmodifk fjukdom, och har i få måt-
to likhet med andre fpasmodiföe krämpor, Meri
fom fkratt har fin grund antingen i fjålen , eller i

någonting, fom kittlar de delar, hvilka bidraga til

irefpiration , och kommer ej oftare igen, ån namn**

deorfaker verka; kikhoftan åter, faft denfkåftals

påkommer, varar hela 10 eller 1 1 veckorne* fåmä-
lte defs orfak vara inom kroppen ftåndigt tilftådes,

faft den ej oftare formårupvåcka nu nämnde fpasmi,

ån de hunnit famla fig til cn vifs myckenhet el-

ler kommit til en vifs grad af fkårpa.

4. Den kommer paroxyime- vis, och går in-

gen pafoxyfme ofver , f6rrån något flikt upkaftas

öch uthoftas. Altfå fynes denna materien vara

den, fom med fit aggande fororfakar kikhoftan *

eller vid hvilkens forminfkning altid följa paroxyf-

tnernes forkåftände , och fom den dels uphoftaa*

dels ock i fynnerhet upkaftas$ altfå har den dels
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fitfåtc i luftgångarne, dels ock i magen* Det fy-

nes altfå likt, at ju fnarareman kan bringa en fom
har kikhoftan, til at under paroxyfmen kråkas, ju

kårtare blifver hvarje paroxyfme , och ju mer
man vid hvarje kråkning kan uttömma af nu
nämnde materia, ju fnarare bor fjukdomen gå ofver.

fl Kikhoftan, få långe den lemnas åt fig

fjelf , kommer icke allenaft paroxyfme vis, utan
är ock deruti få regelbunden , at den altid kom-
mer på vanlig ftund igen.

Således år kikhoftan icke allenaft en fpafmo*
difk fjukdom , hvars egenfkap garna år at komma
fkäftals* utan liknar ock de krampor, hvars pa-
roxyfmi på vifs ftund återkom ma*

6. Når kikhoftan ej varat långe, marker man
emellan paroxyfmi icke det ringafte tecken til fjuk-

dom hos barnen> men når den långe påftådt, blif-

va de kraftlofe, bleke och pufTige, Altfä gor den-
ne fjukdomen de fafta delarne flake och ettergif-

vande, minfkar de roda blodkulorne och gor bio-'

den vattenaktig.

Når jag val befinnat alt detta, var ingen ting

naturligare , ån at ftraxt fe , det kikhoftan fkulle

kunna lått och fnart botas, om jag vore i ftånd

til at

l. Lofa flem och få den lått rörlig.

%• A t uttomaden dels med kråkmedel, dels ock
med laxativer och når det flvedt,

3. Gifva Antispafmodifke medel, hålft fådan.e,

fom torde tillika kunna hindra 5 det de fafta

delarne ej blefvo for flake, och bloden ej for

mycket vattenaktig.

Det medlerfta fåg jag vara lått at vinna. Det
forfta och fifta^fåg jag någon fvåriiet vid.

Jag
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Jag tänkte ftraxt på den arbetfarna de Gorters

medicament, i hoppat dermed få flemmen ror.

lig. Jag lemnade ute Radix Contrajerva^ Theria-

ken^ Laudanum liquidum och den hvita Vallmoge
Syrupen^ fåfom hit icke egenteligen horånde, och
tänkte i dennas ftålle taga någon annan Syrup>

men når jag betinnade, det Spiritus Salts Avnmoni-

aci allena icke gjort något gagn, icke eller Pu- \

legium eller Hyjsopus , fämt at det medelfaltet ,

fom blifver af koks-faltets fyra , då den förenas

med malortens lutfalt , icke fynes aga någon mer
lofande kraft ån andre medelfalt, och detta medlet
fvarligen kan for barn göras fmakeligtj ty foll jag

hållre på det finafte vi åge af alla medelfalt, hvil-

ket ock genom blandning med Pomerants- Syrup

kan göras behageligt
, jag menar Arcanum Tfartaxi*

Til at vinna det tredje ändamålet, årnade jag

forfoka, antingen Valeriana fylveftris major
,

Ftjcits

quemus , Cortev hippocaftani eller ock den namn-
kunniga Chin-Chin<£ barken» For de omitåndig-

heterikuli, iomvidN. f och b 'anförde åro, anfäg

jag den fiftnåmnde for den tjånligafte. Vid denna
methode , fom jag då forefatte mig at forfoka, fåg

jag intet åfventyr. Jag hade ock ftraxt tilfålle at

utröna ickeallenaft defs ofkuld, utan ock ogemena
verkan, fa at jag nublefiftånd, atpå 14 dagars minft

trenne veckors tid bota en fjukdom/denjag förut ic-

ke formådt håfvapå två och inemot tre månader *

hålft jag hort at den berömde Ingelfke Doéfcoren

Huxham (kolat haft famma tanka, famt nu mera
förnummit, at HerrProfefTorenBRfcNDEL i Gottin-

gen verkeligen håruti brukat Chin-Chin<e barken,

livarom han kärteligen flkal hafva fkrifvit i et af des

Programmata^ det jag ännu ej haft tilfålle at fe.

Jag
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Jag vil forft berätta, huru jag foreflkref defse

medlen och fedan i hvad ordning de nyttjades. Det
flemlofande Medicamentet forelkrefs i ålunda:

Rc. Arcani Tartari 3ig. Rc. Arcani Tartari ^ig.

Solv. in Salis Efsentialis Aceto-
Aqua ftill. Cort. fella 3j

® r™3iij. Solv. in

add. Syrupi Cort. Au- Aqva ftill. Melifsa^iij.
rantior/^i§. add,

M.Dr, *"

Syrupi Cort. Aurant.

eller M. Dr.

Laxer-medlet, fom jag gemenligen forord-
nade, var

Mc. Folior." Senna C ft. eller ock
Jfr.MannaeTabulatae?ig,

Pafsul. maj. exacin. Pulpa Caflia
minor. Folior" Senna f ft.

Tartari Tartarifati 22 IS giij.

Jj» Radie. Rhei fel. rafi.

Semm. Coriandri sji;

Anifi^7 3ij. Tartari folubil. £i.

Incis. Cont. coqu in A- fuper affund. Aqua font.

qua fontän, f qu ad re- fervida f. qu. & extrah.
manent. ^ix. In Colatu- loco tepido per noétem,
ra difsolv. Manna Ca- Liquori ^Viij per linte-

labrina ^iig. Liquori um fortiter exprefso ad-
cum Ovoium albumine mifc.

clarificato adde AquaCinnamomiS.v.
Aquac Cinnamomi S.~

v. 5ij. o°o i de Cedro ltalt
Pr. Dr. gt. iv.

Kråk-
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Kräkmedlet var Qxymel fquilliticum , hvilket
jag for fmakens (kull måtte utblanda med litet af
Syrupo horcteato Parif. eller Syrupo V+Rad^aperient*
eller ock med Syrupo CapilL Feneris.

Chin - China tillagades på följande fått:

Re. Corticis Chin-Chi- Rc> Cort. Chin- Chinae

nx^vj. 3vj.

Coque in Coqu, c.f> qu fAqu. fluv.

Aquse fontanse ^ij ad ad confumtionem | 4 In

remanentiam Cola- Colatura ^iv disfolv.

turx adde Ex&ra&i Cort, Ch,
Syrupi hordeati Parif. Ch. vin..3ij.

^iip Arcani Tartari Jj,

M. Dr, admifc- 0
* de Cedro

eller ock Di% ItaU gt* iv.

Når jag nu blef kallad til något barn, fom
hade Kikhoilan, lagade jag forft at det blef öfver-

enskommit med foråldrarna, och dem fom fkotte

barnet, om följande mål:

1:0. Åt en vifs Ikulle fkota barnet och gifva

det medicamenterne efter min b&råttelfe oqh
forefkrift*

%o. At barnet ej fkulle få annat at dricka, ån

ljumt Serum laäis duke^ eller, når det leds-

nade dervid, ljumt DecoSium Radicis Chin#.

3*0. At defs måfta mat fkulle blifva rofve-fop-

por, lok-foppor , åpple-foppor och ftufva»

de äpplen.

4:to. Åt det aldrig fkulle få åta någon ting når

in til någon paroXyfme, hålH jag fedt flerc

barn for dett orfaken {kull ej Vara långt ifrån

ftårknaf

fio* At
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$;o. At dereft barnet under någon Paroxyfme

(kulle villa ftårkna, man då genaft {kulle fö-

ra et finger i defs hals, i hopp at dymedelft

upvåcka en fnar kråkning.

6\o. At de ftållen, vid hvilka bräck under flarkt

hoftande yppa fig, matte med fervietter el-

ler compresfer val ftodjas.

Når detta fåledes var foranftaltadt , fick Pa-

tienten forft in en dofis af laxer- drycken på en

fådan tid, at den hunnit gora fin verkan tvånne

timar forr ån paroxyfmen borde infinna fig. Hvil-

ketdera laxativet jag brukade, få rattade jag mig
efter Barnets omftåndigheter, och blef dofis der-

af hos fomliga et fkedblad eller et lod, hos an-

dra åter två eller tre lod*

Dernåft låt jag barnet två dagar i rad bruka
den flemlofande mixturen , men hvar gång i få li-

ten dofi, at den ej {kulle laxera. En flacka af 9
lod varade garna i 4 dagar.

Inemot paroxyfmi fick den ej brukas, eme-
dan jag då altid gaf 2 eller

3
quintin af Oxymel

fquilliticum^ utblandadt på det fåttet jag forr fagt*

Men hvar tredje dag togs altid laxer- dryc-

ken igen, få framt ej forftoppelfe, eller loft lif,

dref mig til at giiva den trägnare^ eller at gora

långre uplkåf*

Når jag fåledes fortfarit 10 eller 12 dagar,

Voro paroxyfmerne icke allenaft lindrigare, utan

de (lutades åfven utan kråkning* Derfore uphor-
åe jag med hyfs nåmnda medel, begynte ål ftrak

ac
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at gifva in af Chin-Cbin* Decotten en halfThecou-
pe i fender 4 eller f gånger om dagen, eller af
den andra Cbin-China prseparation tvånne (ked-
blad i fender 4 å f gånger dageligen, famt fort-

for dermed få långe , til dels paroxyfmi aldeles

afltannade, och faltän de uphort, vågade jag ej

ftraxt afftanna med Cbin-Cbina, utan låt fortfora

dermed hela otta dagarne efteråt , dock allenaft

en Thecoupe full af Decoäen eller en halfThe-
coupe af den andra Chin-Chin<e prseparation , hvar-
je morgon.

Således hafver jag med onflcad framgång bo-
tat Kikhoftan , och (kal det hjcrteligen glädja

mig, når jag får fe detta fått genom allmänt bruk
och flera ron vidare iladfåftas.

Det återftär härvid ån et och annat, Tom jag,

då denna Sjukdomen åter begynner at vifa lig,

genom Ron flbai foka at afgora. Forft onfkar jag

veta, om det juft fkal vara nödvändigt at bruka
Oxymel fquilliticum , hvars fmak få fvarligen dol-

jes, och om icke något annat kråk-medel torde

hårvid kunna gora famma tjenft. Sedermera ville

jag garna utröna, om man nödvändigt bor dröja

mtåfibin^China^tiX defs paroxyfmi flutas utankråk-

ning , och åndteligen torde man få veta , om de,

fom haft Kikhoftan, lått falla in igen, och vid hvad
tid, på det man deraf må med vifshet kunna , lika

fom i frosfor, utfåtta , huru långe och når Cbin*

China bor brukas , fedan fjufedomen lagt fig.

d, 4, Nov.

MA-
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<£MAN IS,

Et Oftindijkt "Djur,

befkrifvit

Af

JOH. FREDR. DALMAN.

ANIS, manibus pentadaclylis
, planth pen*

tadattylis. Linn^ei Sylt. Nat. VI, p< 8*

Gen. 16,

Chinefts Tchin Chian Kiåpp. lång 2f fot*

Kroppen ,
kullrog pä ryggen, något platt un-

der buken 5
med en ftjårt, fom år lika lång med

kroppen, tar jåmt vid och fmalnar fmåningom,
llutandes Hg med en kullrog fpets. Se Tab, VI,
fig. 3. Kroppen år jåmnbred och jämntjock, bred-

den I af längden, och tjockleken f af bredden.

Skinnet , hvitt , befatt med fjäll ofver hela

ryggen, ofvan och under ftjårten, på nacken, pan-

nan och utfidan af benen; men med ftyfva, kår-

ta, bruna hår, åro buken, hakan, infidan af be-

nen, kinbenen och öronen glift beftrodde.

Fjällen , åro tämligen ftora på kroppen, min-

dre pä benen och vid andan af ftjårten, men mintt

i pannan.

De åro lika breda vid roten, fom långa , run-

da fig något och blifva tvåra vid andan.

Från roten til hälften gå ftrimorj hvart fjäll

betåckes med roten af tre andra , et fjälls^tvåra ån-

da midt på, och tvenne andras kuller på fidorne *

få at hvart fjåll fer ungefår fexkantigt ut.

S Fram
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Fram om det medlerftas tvåra anda, flijuta lig

altid fram fex til iiu brunaktiga något tjocka hår.

Benen ,
fyra låga, litet hogrc ån kroppen år

tjock*

Låren dubbelt tjockare ån benen , hälften

få långa

.

Framfottren , fmå fotblad och fem klor , af
hvilka den medierfta år ltorlt, nåitan få lång forrt

benet»

Defsa klor kröker han under foten, få at han
går på kullern af klorne.

Bakfottrén, långa fotblad och breda at gå på*
fem fmå klor, de itorfta ej ftorre än de minihi på
framfottren.

Hufvudet , ej fylleft få långt fom benen. Li-
ka tjockt vid halfen, fom låren. Hel kärt hals,

flutar (ig med et tryne uti andan-, på hvilket fina

tvenne S formiga nåsborar, Trynet går fram om
munnen, munnen fitter inunder, och har en af-

lång rund forme, år liten, utan tänder.

Öronen , nåra vid halfen med fmå klaffar, f@

nåilanut, fom månnifko oron.

Ögonen
,
fmå, påfidan, et finger bredt fram

om öronen»

Fattar, två fmå, llraxt inunder framfottren

jiift i armhålan.

Lemmen , bakom bakfottren litet framfor ut-

gången : var en han.

Når fkinnet var bårta, fyntes:

Tvenne tunna fnedt löpande broft.

Mufcler, två på hvardera fidan, den mindre helt

når til halfen, den rtorre flraxt dervid
,
något lån*

gre ned. Halfen räcker anda ned til foilkuldror*

ne,
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ne, fom år frän nacken at räkna af kroppens

längd utom rumpan. Utan på ftrupen låg, på

hvardera ftdan , en afläng rund, ofvantil kulrog,

platt flutande til ftrupen glandel med en gela^

tineufe våtfka uti 5 nåftan få lång fom halfen.

Härifrån går et ror til tvenne fmå andra glander,

litet neder om mun-leden vid nedra kåken.

Ljudfprickan, eller rima glottis , fanns ej, fom

han ej eller obferverades gifva något late från fig,

vidare ån at han fnos genom nåfan4

Tungan ,
lång , helt fmal ,

kullrigt fpetfad
,

platt vid ändan ,
kullrog vid roten

, {
inunder

märkt med tvenne fåror vid kanten
y

längden 4
gånger hufvudets, til enmufele, fom fedan täcker

henne in til broftbenet, fom utgör en fjerdedel af

den förra längden. Han räckte tungan gan&a långt

når han drack. Ih*än broftbenet förtunnar fig tun*

gans mufele , forenar fig med diaphragma och me-
diaftinum.

Thorax, något längre ån halfen.

Lungorne, tåmlig ftora 4 feparerade lober.

Hjärtat , ordinairt.

Lefren^ ganfka vidloftig, upfyller hela cavite-

.

ten mellan diaphragma och magen , har fyra lo-

ber : En ftor åt vänfter, tvä mindre åt höger, en
itor midtuti med tvenne djupa finus*

G'allblå'fan , under nederfta loben. Någreglan-
dulx congloberatse fafte under magen.

Magen , åt vånftra fidan , har inuti fmå tåta

fållar 3 deruti voro endaft några fmå ftenar.

Mjälten, neder om magen åt vånfter , tunn
#fläng, fvart

t

3 % Nja-f
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Njurarne^ flora fom dufvo-ågg, ofvanfor

högra njuren en glandel, fom en bona.

Stenarne^ inom fkinnet ofvanfor Lemmen , li-

ka ftora fom njurarne , med brun materie; när-

mare til Lemmen, två fmä fom bönor med gul
materie, Communication med Lemmen var ge-

nom mycket fina ror*

Refben , 4 fpurise, och 12 verse.

StjdrteJSjhadc två itoramufcler, många nerver,

Defs mat var myror.

En Ghinefe bräkte mig detta kreatur fom en

raritet 5
han ville ej fåljadet åt någon annan ån mig,

emedan Chineferne kallade mig Mandarin , efter

jag intet handlade,

Jag hade det hos mig tvenne månader, och
forfokte alt hvad jag vifste , men djuret ville in-

tet åta något, och myror vifte jag ej, vara des mat.

Jag tänkte ock,at det hade tänder och vore et fpe-

cicsaf Lacerta -

y derfore var jag något v^rfam, atej

låta det komma mig fornår. Det var mycket oro-

ligt , flet fonder fänggardinerne for mig och bod

til at klifva upfor våggarne, och det var intet få-

fte på defs kropp, få at det kunde bindas y
derfore fatte jag ilolar kring min fång. medan jag

fof y men djuret klef par gånger ofver, och kom til

fången, då jag ™ed ryfning vaknade, kånnandes

defs tunga pä tottren.

Det fprang tåmmeligen fort, och barade up

all jorden utur några blomkrukor jag hade : det

vande up och ned på krukor, fom voro 3 a 4 gån-

ger tyngre ån djuret.

Når man rörde vid trynet eller flög djuret på

bufvudct , knöt det ihop fig pä det fättet, at det

{tack
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flack hufvudet mellan frambenen. Jag flog ho-

nom på hufvudet och tog honom i ftjårten, när jag

ville bara honom.

Utan for min kammare hade jag en Altan

,

hvarpa han gick j men han k rop par gånger ofver

Altan och foll 7 alnar vid pafs utfore ner i en ften-

gård , hyaraf han ånteligen dog.

Når han fkars up, fans hela högra (Idan gan-

graenerad, både yttra kottet och inälfvorne, och
var det en få gruflig ftank, at jag och Öfver-Fält-

{kåren ApiARius,fom hjälpte mig at anatomicern,

med ftor moda kunde det uthärda, och alla andra,

fom voro i Faétoriet, blefvo af flanken incommo-
derade*

Jag låt fedan koka kottet , i tanka at få defs

fqueletons men detblef for mycket kokt, få at alla

fenorne lofsnade. Soppan fåg gul ut och lukta-

de tåmmeligen val 5 men ingen hade appetit at

fmaka henne.

Det Oides, at defs kött (kall vara mycketgodt
vid venerilke ljukdomar.

Defsa djur finnas på åtfkilliga ftållen ; men i

fynnerhet på on Formofa.

Det hade et flags ohyra på lig, fom kallas Pe-

diculus inguinalis.

d. II. Novemb.

CHE-
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CHEMISRA RÖN,
angående

Guldfält och arttficielt Saltpetter >

gjorde

Af

JOHAN GOTSCHALK WALLER1US.
§. i.

en nu for tiden bekanta fina Spiritus, hvil-

ken, til åtfkilnad ifrån Liquor mineralis Hof-
manni, kallas Spiritus Frobenii, eller

Spiritus Naphtde
,
preparerades af mig af

högt re&ificeradt brännevin, Alkohol Vira kalladt,

och viftriils olja, lika af hvardera,

Vicfcrills oljan var ej reétificerad, til at for-

foka,huru vida Herr Pr-ofeiT, Ludolff , eller

kanfke Profefl* Mangolds i Erfurt , fanningen

träffat, då han påftår mer oleum Napbtne eller Vini

bekommas af Victrils^olja, fom ej är reétificerad,

ån af den fom år reétificerad. M

Blandningarna ftodo i några dagars digeftion

ofver caput mortuum , fom varit efter en forutgån-

gen dylik deftillation lemnadt. Sedan fkedde de-

ftillation med en varlig eld, clå aldraforft denna
Spiritus Naphta ofvergick , fom , medelft tidigt

ombyte med recipient, var hel angenäm och fat-

tade 11ark eld på et ftycke ifrån elden. Huru fe-

dan de andra Spiritus och Oleum Vint komma ,

går jag hår förbi. Det ^llenaft märkes
5

at åf*

ven



1749* Odobr. Nov. Dec. %7t

• ven få mycket Qkum Fini eller Napht* bekoms
denna gängen, fom förr, då jag brukat val recti-

ficerad Viärils olja.

At för denna gängen fortiga andra med den-

na Spiritus gjorde experimenter , vil jag alle-

naft omröra de måft fållfynte-

Sedan jag med litet SalTartari^ vinftens-falt,

renat denna Spiritus, ville jag underfoka, huruvi-

da den attraherade guldet utur jlqua Regis : up-
loftes fordenfkull guld på vanligit fått i Jqua Re-
gis , och flögs af denna Spiritus derofvan uppa, iea

fmal aflång flafka, då denna Spiritus flod jämt 6f-

ver den omtalte guld-folution , och år ej (värt at

ikiija desfe bägge ifrån hvarandra. Man fåg med
blotta ögonen, af den upfliganue rorelfen, huru
guldet , emot fin natur och tyngd

,
gick upfore u-

tur Aqua Regis i denna fpiritus. Efter en ftund

håldes denna med guld mattade Spiritus Naphta^
fom nu var gulaktig, fakta af i en annan fiafka,

och vaktade man vid afhållningen , at hållre något
af denna fpiritus {kulle lemnas qvar i flalkan, ån
något af Aqua Regis fkulle följa med den famma.
Denna fota guld-folution kallar Pott i Exercit.

Acad. p. 1 88, De la Motthes Podager- droppar.

Detta alt år af andra förut anfoidt, och vill for-

denfkull ej dervid vara vidloftig.

Men at på detta fåttet ernås fött cryftallife-

radt guldfält , det år, få vida mig vitterligit, in-

gen forr bekant, åt minftone af ingen kunnigt
gjordt, Viil fordenfkull berätta huru tilgångitår.

Den omtalte guld-folution af Spiritu Napht<e

var i en liten fmal aflång flafka vål nog förvarad

S 4
~ med
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med kårk, och blåfa få val omkring karken fom
ofver honom : fl a(kan kom fedan at låggas affides

luta 5
i hvilken fituation hon låg orörd i 6 måna-

der eller mera. Under denna tiden, har den nog
penetrante och flygtige ipiritus trångt fig utur
flafkan och evaporerat , och lemnat efter fig

guldet cryftalliferadt i en afläng faltpeteraktig fi-

gur, helt pellucid, af gulfårg, fom en (kon klar-

fkinlig Topas, Desfe guld-cry Haller
,
jåmte den

fm åken de aga af Spiritu Naphta, hafva ock en
adftingerande lmak , näftan alunaktig , utan nå-

gon fenfibel corrofivitet.

Håraf finnes, at ock guldet i denna folution

och cryftallifation behåller lin gula t arg.

Om den adftringerande fm a ken hårflyter at

guldets egen natur, eller af någon vidhängande
particula af j/jqua Regis , fom torde med guldet

följa up i Spiritus Naphtd ^ kan man intet ånnu

detei;minera,

tv''V; ; i ;;

Detta forfok ledde mig på åtfkilliga tankar 5

hvaribland åfven kommo de om den faltpeterakti-

ga figuren, och, om icke genom denna fpiritus

något artificieit faltpeter ftode at göras. Deftil-

lerade fordenfkull å nyo denna Spiritus Napbt*+

men på lika fått fom forr (§. i.) och fldlde den

forft kommande ftarka fpiritus , medelft recipien-

ters tidiga ombytande, ifrån de fvagare efterkom-

mande och den fvafvel-ftinkande, hvilken har Oleum

Fint med fig. Til den forftkommande ftarka fpi-

ritus, fom var i en liten aflång fmal flafka, flögs

något Finfiens Salt
%

hvaraf något fpritslande for-
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orfakades och fmå pärlor upftego, : Flafkantåptes

fidan val til ^ och lades luta affiides, aldeles fom
N id den (§. i.) omrörde procefsen år formåldt*. Ef-

ter 4 månader var Spiritus måft evaporerad , dock

icke aldeles, och Saltet cryftalliferadt i fexkantig

aflang priimatifk figur, aldeles fom Saltpetter:

lagdt på glödande eldkål fråfte och gniftrade med
klartlyfaadc fken i et moment, och flog medför-

ce anda up i vädret ; men fmakade ftarkt af Spiritti

Napbt* , utan någon annan fynnerlig fmafc #

Sedermera har jag årfarit, at forfoket går li-

tet fortare, om Spiritus Napht<z blandas med cn

droppa eller t af något Acidum^ faftån faltet då

får en mera fyrlig fmak efteråt, men i ofrigt år

lika med det förra.

\&>\
Af foregående forfok gor man följande fkit«

1. Den fom defse forfoken vill anftålla* han bor
akta at evaporation blir långfam, och at den
bor fke i en vål tiltåpt flaika, på det ej Spiri-

tus må for häftigt bårtfiyga.

Z, Tyckes jag mig härigenom handgripeligen

producerat artificielt Saltpeter af Vittrils Spi*

rituSy fammanbunden med mycKen olja m Al*

•kokcl vini, och med Vinftens Salt, och här-

igenom lårt . huru annan Saltpeter kan pro-

duceras med Vi&rils fyra, fämmanbundet*
med något inflammabelt och någöt alkalifkt^

hvarotver jag mig nu fä mycket mera glåder^

fomjag finner, atD. J^GoxTFR.PiEfscii år-

nått belöning af den Berlinfka Academiett
for det han uptunnit detfamma* faft på en

* "

* S f hel
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hel annan våg
, nämligen af Vi&tril, ruttnad

urin och kalk,
.

3, Figuren i Saltpetcr-criftallerne tyckes ej de-

pendera af fjclfva des acido
;

ej eller af den
kropp fom år grunden, med hvilken acidum
fig combinerar j utan endaft af det inflam-

mable fom år i Saltpetret, Och deraf kom-
mer, at guldet antog famma figur (§. *,)J

Jag ftyrkes få mvcket mer hårutinnan

,

fom jag åtfkillige gånger årfarit det Auripig-

merit med oflåckt vål brand kalk , kokadt til-

fammans med vatten , i den proportion af

hvardera , fom til det bekanta Atramentum
Sympatheticum fordras

,
cryftal liferas åfveniaf-

långt falt
5
men år ej aldeles af Saltpeteraktig

figur, utan ofvantil något bredare ån nedan,

fmakar fom krut , och fer tradigt ut. Ju me-
ra inflammabelt år i metallen, fom i Zinken,
ju mera likna defs Salter Saltpeter. Men at

icke bafis gor mycket til faken til figuren,

få at deft deraf något andras^ det fer man af

de förändringar defse aflånge cryftaller hafva,då

en och famma fyra blandas med åtfkilliga

kroppar* det fer mari ock af nitro cubico, fom
genom vifsa handgrep, då den hindrande jor-

den år bårttagen , kan i figur af ordinairt Salt-

peter cryftallifefas.

4. Med detta Saltpeter (§ # 2.) tyckes fcunnä

göras det aldraftarkafte krut i veriden, fafl

* ock det aldradyrafte. Defs ftarkhet fluterjag

af defs häftiga kaftning ifrån elden,

d, 2. Dec.

RÖN
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RÖN
Om

Hankars nytta i Svarta Starren , fom filg-

de j>ä hvarannandags Frofsan.

Af

ACRELL.
Etäceum , Seton

,
Harfchnur , Hank år ct band

il eller fhore , fom dragés genom kroppens all-

männa betäckningar, på et eller annat ftålle,

med en ftor bred nål. Snöret , fom bekant år,
• gores af filke, linne , hår eller tagel. Defs bruk
år uråldrigt , merendels anftåldt i famma affigter,

fom fontaneller, at leda fkarpa, ftockande våtfkor

från et ftålle til et annat, at utdraga dylika våtfkor,

på famma ftålle , der de gora fkada, fom i långva-

riga gikt-vårkar , at urtömma en utådrad våtlka i

vattulvulfterf m, m. Det fynliga hopp och den ver*

keliga nytta, de åldrc af denna operation inhäm-
tat, har gjort defs bruk, både med månnifkor
och kreaturen allmånt>men defs grymmare anfeen-

de och pinfammarc känning , ån en fontanell, har

formådt både läkare och fjuka, at utvålja det lin-

drigafte, (kulle ock ändamålet ej vinnas mer ån
til hälften. Således år denna operation, nu for ti-

den, mer brukad for kreatur ån månnifkor, hvil-

ket nog fes afHofflagarenas fått at bota fjuka häftar*

Verkan af hankars fattande och bruk fker

på tvånne fått : forft, vid fjelfva fåttandet , dä
den ftumpa nålens pinfamma tryckning, genom
fega huden, en kånbar fkakning åftadkommer i

nerve-

i
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nerve-våfven af hela hufvudet och halfen * fedan,

då den ftarka bålningen, af et fä långt får, fom
år under integumenterne emellan båda opningar-

ne och dageligen retas af hanken
,
uprorer våtfkor-

#a i lidande delen och dem mårkeligen afforer,

I defsa affigter, har jag ofta forfarit nyttan af

Setaceis , men befynnerligen i en fållfam blind-

het 5 hvilken gifvit åmnet til. följande anmärk-

Ifrån hoftetiden 1743 t^ fommaren 1744 var

en hvarannan dags feber gångfe, i Franfka troup-

pernes cantonér-quajter, vid Rhenftromen
,
kring

Lauterbourg och Fort Louis, En myckenhet af

defsa fjuka inbragtes i det mig anförtrodde Felt-

hofpitalet i Lauterbourg. Denna feber forholt

fig i Septemb. och Oftob + månader 1743, alde-

les fom en tertian, blef ock med ringa medel håf-

ven, ftorre delen utan China bark; någre fingo

recidiver , andre intet -

y alle blefvo åtminftone,

utan någon påföljande krämpa, til hålfan återftåide.

Men i flutet af O6tober och få vidare in på vin-

tern, började denne feber blifva ganfka motftråf-

vig och vid defs afvikande berofva de fjuka fy-

nen. Antalet nf flika Febricitanter 9 fom gingo

genom hofpitalet vinteren ofver, var anfenligt;

rnen jag mins ej en enda, fom icke blef fkadd på
fynehj, nar Febern ftannade , någre på et, andre pä
båda ögonen blinda : få undfluppo med fkumma
ögon, Nå^ Febern uphorde efter tredjq eller fjer-

de Paroxyfmen utan China , blef den fj.uk e blind,

på et eller bada ögonen. De fom efter 9 , 10 el-

ler flera utftåndne Paroxyfmer brukte China, flup-

po febern 5 blefyo lika blinde
,

fingo recidiver

,

Jiyilka
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hvilka ej uplofte blindheten. Når nägon i brift, af

fkotfel, flåpats med febern, hela 2 a 3 månaderne

utan ftillltånd , och fedan från qvarteren fördes i

hofpitalet, voro de aldeles utmärglade, men hade

fynen. China dillade ej deras feber, debruktehela

tiden Sdlia och Jnfufa amara^ frofo likafullt, men
förlorade fmåningom febern, emot våren: blef-

vo då allenaft fcumogde eller hårdfrorde, hvilket

dock med krafternas tiltagande forfvann. Man kan
låtteligen foreftålla fig, at denna frofs- feber for-

fkråckte hvar och en, fomderaf anfattes, i anfeen-

de til den fara , de lupo om fynens forluft. Mig
bekymrade den foga mindre , nödgad at fora fä

många blinda på ijuk- faporten , hvilka feende

komrpit in i Hofpitalet*

På motftånd och hjelp fpardes ingen moda.
Som denna blindhet tilflog, juft då febern ftanna-

de, marktes nogfimt , at de våtfkor, fom haft

del i feberns orfak, nu fattat fåfte kring fyne-el-

ler horfle-ftrångarne och förtog deras goromål. Jag
bod til, at åter uprora defsa våtfkor, genom ftarkt

retande Spanfka flugor på nacken och armarne, ti-

digt laxsrande, åderlåtande på fottren och utväl-

tes fordelande medel på ögonen; deraf kom febern

hos några igen , men ingen återfick fynen. En
och annan låt jag hyarännan dag lindrigt kråkas

med ^artaro emetico , forfatt med laxans , men u-
tan ringafte nytta.

En Dragon af Beaufremont , fom g dagar va-

rit feber-fri och blind , brände jag i nacken, med
glödande järn: han fade fig i famaia ftund , fe ljus

och gniftror for ögonen, men varfcdan lika blind.

Denne begynte på 4de dagen efter operation, at

fe
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fe ljufet 5
hvilken forman på yde dagen dock icke

tiltagit: han foreftålte fjelt, om icke en bränning a

nyo, ehuru grym den vore, (kul le fkafFa honom al-

deles fynen igen hans råd blef folgt, men han hade
ingen nytta deraf, torr ån f dagar efter operation,

då både opningarne nog floto , och han dageligeu
markte förbar t ring på fynen, hvilken han nåttan

fullkomligen återvänt.

Under denna tiden, i Decemb. månad 1743,
hade rått många detta beklageliga odet, at byta
bart frofsan for fynen; Ingen, utom denna Dragon^
hade gifvit hopp om forbåtring, fom dock gick
nog längfamt til våga,

Jag begynte fatta Hankar i nacken på def-

fa blinda, fom 8^14 dagar varit i fådant tilftånd*

I det famma ftoten gjordes, ropade mäft alla,

fom ofvan - nåmde Dragon, at de fågo ljufet, ja

fenftren i muren, hvilken glädje dock ftraxt for-

fvann. Af deffa tecken domde jag, at om Hanken
kunde fattas, rått fom fynen marktes forfvinna,

fkulle man hafva dubbel nytta deraf. Til den
andan , holl j»ag noga rakning på febertimarne,

hvilkas paroxysmer gingo fram eller tilbaka, in-

nom 48 timar , befalte den vakthafvande gefallen

och fjukvaktaren , at efter denna uträkning, natt

och dag, gifva grann agt på alla fryfande
,
(fom

lago i en fal) om någon af dem, for hvilka frofs-

timarne voro utmärkte, ej fingo febern. Dc fam-

ma fkulle upvåckas och tiifporjas, om de fågo el-

ler ej. Förita profvet gjorde jag fjelf och fann

verkeligen två fådana nyfsvårfda Soldater från

Montoban , fbber-fria utan China , men blinda.

Straxt fatle jag Hanken på dem, med en iiumpig nål
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och tåget af utrifpadt bomuls lårft; Detta var kl.

Ii, forr midnatten. Kl, 8. om morgonen, gjorde

jag den vanliga vifiten och fann desfa två tamme-
ligcn feende.

Under famma vifite inföll feber-timan for en
Huflar, af Davids Regimente : hans fyn var bår-

ta, redan på et oga kl. 7 4 om morgonen, faft fe-

bern ej borde komma forån kl. 9. Straxt fattes ho-
nom fetaceum. Två timar efter operation, började

han fe och fick fulla fynen, inom 24, timar.

Alle, fom ånnu frofo och med fåkerhet kun-
de bruka China, begynte dermed : Jag låt åter up-
pafla deras feber- timar,fann dem feber- fria och blin-

da, likafom de förra, hvilka ej brukat China *

Hanken fattes utan drogsmål , famt fkaffade dem
fynen inom et å 2 dygn„

Af* egen nyfikenhet, forfokte jag på tvånne,

6 å 8 timmar, innan febern fkulle komma, at

fatta dem hanken: de togo imedlertid hvar ti-

ma et tredje-dels qvintin China-pulver, Febern
blef ute, men de fingo dock formorkelfe på ögo-
nen, faft ej få full , fom de andre, och ofvervunno
den, på lika tid med dem.

Denna omftåndighqt var ej få allmän med
andra frofs^patienter, foiin foldaterne ; hvarom jag
mig i Staden och nåftliggande byar underrättade,,

Någre af dem ^ fom frofo, fingo febres con-
tinuas och fådana fållfamma brytnings- bölder

,

hvarom jag tak i Kongl. Vetenfk, Academiens
Handlingars 3;dje qvartal. 1746*
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Nu minfkades ock forfkråckelfen for dem,
fom fingo frosfan, fedan de vifste fig i Hanken
hafva boc for den påföljande blindheten. Monf*
Launay, vår Kngs-Commiflariusanftttes af ter-

tian i Martii månad 1744: efter f paroxysmer
mifte han febren utan China och blef blind pä
vandra ogat. Han hade fig nu nogfamt bekant
Hankens nytta i detta fallet 3 men han mente

,

atjag påfunnit den for Soldaterna alienaft, atfpara
Entrepreneurns medicamenter och min moda, bad
mig forfoka, hvad man eljeit (kåligt derfore bruka
plågar? Det fkedde, men lika fruktloft, fom i

början af denna beråttelfe förmåles. Efter en må-
nads forlopp, undergick han operation -

y men be-*

hofde 3 veckor, innan fynen återkom i hans blin-

da oga. Samma tid hade ock de nödig til bätt-

ring, fom i början drSgde
ti4 dagar eller

3 veckor,
innan hanken fattes.

Hankens ftora nytta har jag ånnu forfarit,

på 4 nyfs blefne maniaci eller urfinniga. Til två

deraf har jag alienaft varit vitne, emedan Herr
Schénbom dem applicerat. När jag inhämtat

flera ron derom , vil jag framdeles hafva den å-

ran, #tgifva dem vid handen»

Utom nyttan, fom foregående obfervatioti

gifver i Låkare-konften , lårer den ock , huru
(vårt det år for Läkare, at finna tilförliteliga ron

i en utfpridd pra&ique. I Lazaretter och Sjuk-
hus har man tilfålle fe många i en fjukdom, jåmn-
fora deras fymptomer, gora fkiljaktiga forfok och
åndteligen mårka utgången. En eller två fåda-

lia frofs-patienter , fom innom et hälft är kunnat

förekomma, pa olika tid, hade näppeligen bragt



1749- O&obr. Nov. Dec i8i

mig, at mifstånka blindheten, fom en påfolgd af

feber -brytningen 5 men myckenheten betog all

tviflan. Det vore ej under, om vittre Läkare
flickade ofver den faknad , Fäderneslandet kän-

ner, af bri ften pä Lazäret, fom fedt, och for det-

ta handgripeligen bevift (Se Arch. Rosens och
Aff, Backs Tal vid Pnefidii ombyten), hvad båt-

nad det allmänna och konften tilflyter, når dc
Sjukas (kotfel i et land omfint behjertas*

den 2. Deccmb;

ÅKER-REDSKAP
A*

Järn,
inrättade af

H # Baron BRAUNER.
en fvårighet, fom Landtmannenigemenhar,
at underhålla lina Åkrar i deras råtta {kick

och låge , har i alla tider gjort hvar och
en mycken både koitnad och hufvud-bry. En
ftordel har af ledsnad ftannat i vårdslöshet, och
mången ny-begynnare , i brift på kundfkap och
genvågar, genom många fåfänga förfok fatt fig

i ftorre vidlyftighet, ån han någonfin genom god
hushållning har kunnat erfåtta.

Det ftorfta hinder til Landtbrukets uphjel-

pande år dagsverks briften, ofver hvilken allmänt

med (kål klagas ; och fom en iior del af dagsver-

T kea
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ken användes pä Åkerns handtering, få år angelå-

git, at erfåtta denna briften genom fådane Red-
fkaps anikaffande, medelft hvilka deras antai , til

.Landtmannens befp.aring, kan minfkas$ jag menar
fådanÅker-redflvap, fom gor dubbel nytta, fä i an-

feende til verkan fom tiden, och genom okunnig-
het cj kan miisbrukas*

Tråftockar åro i Upland de måft vanlige Red-
fkap til åkerns upbrytande, men åro på andra or-

ter ej få mycket i bruk. På deras hogltnodiga för-

bättring har jag i några år arbetat , til min egen
itora fordel, fom vifes i mitt for detta genom tryc-

ket utgångne arbete, om Åkerns råtta anläggning
j

men fom Slogd-bjorken i allmänhet år få fällfynt

hår i orten, at han nåftan fäljes til famma dyrhet
fom Järnet, få har jag vägat gora Träftocken,
ilycke från ftycke, af jårn, undantagande kolfvea

eller flocken, hvilken allenaft gores af Gran.

Én fådan Tråftock, eller fom jag må kalla

Jårnftock, gor mångfaldigt gagn. 1. räcker han
for efterkom manderne, och i följe deraf ej fpiller

någon ftund for Åkermannen, hvilket de af trå

gora, fom ofta brifta under arbetet , vid den angeiäg-

nafte tiden. 1. Följer den ined fina oron til jor.

den liggande bill fa tått botnen åt , at ej allenaft

alt ogräs affkåres til roten, utan ock i forfta trä-

det alla balkar forfvinna, hvarigenom den forman
vinnes , at fä vida jorden redan forfta gången til

fit råtta djup tilråckeligen år uploft, man fritt

kan kora anvåg i ftarkafte fommar-torkan , och ef-

ter infallande flagregn, fom aitid lägger fleårpa på
åkern , och ofta år for ftark at med harfven kunna

lofas. 3. Fåfter fig på järnet ingen mull, hvilken
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cljcft plågar med mycken tidsfpillån lafsas af vid

renen, 4. Vänder dcfs rörliga mullfofa jorden til

ftorre delen
,

lägger henne i dalen^ dereu hon be-
hofs, famt krofsar och myllar henne mer ån något
annat redfkap, h vilket jag med ftörfta noje har

ront. j\ Gar han ganfka ftadigt, djupare ån nå-

gon annan, och år lättare at handtera och lyfta; ty

han kan göras til 20 a 22 markers vigt, fåledes g
a 10 marker lättare ån en af trå, hvilken i åkern
blir ftåndigt tyngre for fuktighetens fkull, fom han
drar til fig, och for jordens fknll, fom han ej kan
ifrån iig renfa i följe hvaraf jårnftocken ock
6. for oxen år i drågten oemotfåjeligen långt lin-

drigare Om alt detta intygar erfarenheten alra-

båft , fom jag nu mera inga andra ån jårnftockar

brukar. J. Så vida ändamålet år , at altid hälla

åkern lucker och los , och det vinnes forfta gån-
gen , om våren , under trädet , med jårnftocken^

fordenflculi har man hår det myckna arbetet be-
fpardt , fom man eljeft nodgas använda vid alla

fnedsmufter ?dje 4de fte, ja ofta 6te gängen, u-
tan at ändock få botnen rått uploft och flåt.

Et fåkert tecken til deras beqvåma bruk, år t

at innan jag hinte forfe mig med tilråckeligt antal

jårnftockar 5 få tåflade arbetarne med hvarandra

om nyttjandet af de fårft inrättade.

Sedan åkern kommit i fit tilborliga .{kick , fä

kan man utan faknad lågga mullplogen å fido.

Ej må någon låta koftnadenaf detta redfkap af*

fkråcka figfrän defs anlkaffande^ ty af dcfs gagn blir

den utgiften ofverflodigt betald. Vid depna jåra-

ftockens bruk år intet annat at i akt taga, ån at forfta

T % fåra»
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faran altid kores i dalen, och at man börjar vid r<

nen, når man fraktar at åkern blir for kullrog.

Likaledes har jag ock låtit gora alla ångs-och
tuf-plogar af jårn , med få ftor forman af lått drågt,

at i ftarkafte ångsvall aldrig mer ån et par oxar
fordrats , och enfatn karl at kora eller ploga hela

September månad igenom , forån något det min-
fta regn kommit, och har oxen ej oftare ån hvar
fjerde dag behoft hvila»

Jag hoppas, at hvar och en, fom redan fatt del af

defse redfkap, lårer ofvertyga andra om deras red-

bara nytta, få vida de ffelfva gora fig den mödan,
at gifva aktning deruppå. Tab. VI. fig. 4*

ä år en mobil mullfofa, fom flyttas vid hvarje

ny fåra, och iåfes med den klykote kappen
h vilken ftickes igenom enbredmårla, fom år

llagen på båda fidor om ftocken.

c. år en hake fom tjenar tilforftickare ofver

ftScken , uti flåen , och år

dy
Spiken medbredt hufyud, fomfpikas igenom
hakens långa ögla uti ftocken, dereft pricken

fynes nåft fram for llåen. Prickarne, fom fy-

nas på mullfofans bagge blader, åro fpikhål,

och brukas at fåfta en pinne med, fom fåttes

emellan bagge bladerna, när jorden år for

fkarp, at bladerne ej mätte hoptvingas*

Man tager i akt, at ftåndaren år fJ qvarter hog,

räknadt ifrån vifen up til handtagets

3VLA-
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MJTHEMATISKT SPÖRSMÅL,
Om

En kroklinie , fom aterforer en ljus-flräle,

efter tvånne reflexioner\til des urfprung.

Foreftåldt i Leipziger A&erna for är '74f f

och hepvaradt

Af

S, KLINGENSTIERNA,

DEt var brukeligt, Mathematici emellan, vid

flutet af förra och början af detta Secu-
lum , at offenteligen i de lårda Dag-boc-

kerna utmana hvarandra til tåflan i konft och fnil-

le. De forcftåide hvarandra fporsmal at uplofa
,

hvartil man val kan tanka de låttafle ämnen intet

blefvo utvalde. Under defsa Geometrifka frågor,

(ynes val den bifrågan gemenligen fig hafva in-

fmygt , den ock intet altid blifvit afhandlad fa-

fom bifråga, h vilkendera af de kampande vore
ftarkaft i konften: men juft igenom detta tåflandc

om företrädet har likväl Vetenfkapen och upfin-

nings-konften på en kart tid vunnit mera tilvåxt,

ån at en fredligare och kallfinnigare underfokning

kunnat våntas. Denne feden, fom nu på någon tid

varit aflagd, har en onåmd, fom tvifvels-utan år

den beromlige Mathematicus i Berlin, Herr Pro*
feflor Euler, åter nyligen infort, i det han i

Ris Emditorum , fom i Leipzig utkomma, tid ef-

ter annan proponerat Problemer, til hvilkas up-
lofande han tyckt de vanliga inethoder och bekan-

T j ta
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ta konftgrep ej gora tilfyliefl, altfammans i den
lofliga affigt, at gifva anledning til upfinnings-

konitens riktande med nya påfund* Ibland fådana
fporstnal aret, foreitåidt år I74f , federmera un-
derfokt af Herrar KLstner, Öchlxtz och Bår-
man, famt befvaradt af Herr Euler fjelf, och and-
teligcn med anaiyfis och bevis af honom forfedt,

Och ehuru v al detta befynnerliga fporsmål
fåfedes redan ar fuikomligenbeivaradtj dock eme-
dan alla ofvannåmde Mathematici til des utredan-

de ofveralt brukat Calculatorifka methöder-9 få för-

modar jag det lårer intet finnas onödigt, at hår

anföra et annat uplofnings-fått , foni blott genom
figurens betraktande, utan calculation gärgena vå-

gen til ändamålet, Algebraifk uträkning år val et

fåkert Ariadnes ledfnorej men det borde, efter

min fm ak, intet oftare brukas, anda man råkar i

någon Labyrinth, ur hvilken man eljeft intet fer

fig någon utväg. Den Geometriflca vågen, når

man kan komma honom , år altid ljus; man fer

under hela redin malc t dit man årnar fig, och hu-

ru hvart fteg bidrager til des vinnande. Men på den
algebraifta har man ofta det mifsnojet , at få för-

lora fit åmne ur ognafigte , at man knapt fer mera
ån en (kugge derat reprefenterad i fymboler och
formler. Deremot målle man lemna denna fenare

methoden den forman, at vara långt vidfträktare

ån den Geometrifka, hvilken ofta måfte ftå tilba-

ka
7

der denna går fram. Hvardera har fina for-

delar, och kommer pä måftarpn an, at brukahw
och en på fit ftåtle*

Problemet år följandet At finna en krokot llnm

JtMBN, (T, IX; Fig. 1 1 ) afden egenfkap
1
athvarljus-

fträfc GMNC
) fom kommer ifrån en vi/s jpunft C, må

efter
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efter tvånne reflexioner i liniens omkrets vidM och N
tomma tilbaka til \ainma funä C.

Til uplofningen af denna fråga fordras ct par

principier utur Optiken , hvilka jag hår vil info-

ra, pä det Låfaren, om det blir någon, intet må
hehofva at foka dem annoritådes*

U Om tvånne ftrålar CM, Cm (fig. zj falla

ifrån punften C pä en krokot Urnas MN omkrets-

oåndeligcn når intil hvarandra , och derifrån refle-

kterade åter räkas i punften P; år ftrålen CMP af

famma längd fora ftrålen CmP. Ty om man pä
anfallande ftrålen Cm affkår CA lika med CM , och

på den reflc&erade ftrålen PM af(kår PB lika med
Pm, och drager linierne^U och/kfyf, fä emedan,
efter reflexions lagen, vinkelen CML eller CmMix
lika med vinkelen PMw , och vinklarnc vid A
och B åro råtta , famt trianglarne MmA, mMB
hafvaen gemenlam hypothenufa Mm\ få måftefam-
ma trianglar vara lika och likformiga, och altfå

mA lika med MB : det år, Cm år fa mycket lång-

re ån CMfom Pm, år kårtare än PjW, och altfå fum-
man af CM och A/P lika med fumman af Cm
och wP.

z. Om de oåndcligen*når intil hvarandra be-
lågne anfallande ftralarne CM och Cm våndas fmå-
ningom omkring punden C fåfom en Pol, hvari*

genom de refiefibenide fträlarnes MP och mP fam-
manlopp P åfvenledes fnianingom fkrider i någon
krokot våg fä mäfte de rfflcéierade ftralarne al-

tid tangera famma våg , och denna vågens långd
vara lika med fkilnaden emellan ftralarne, fom tan-

gera honom vid defs båggtf ändar* Sålunda om Pj^
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år den vågen , fom de narmafte refle&eradc ftrå-

larnes fammanlopp defcriberat, underdel denan-
fallande ftrålen CM våndt fig få mycket omkring
C, at han kommit i fituationen CN-, få måfte MP
tangera famma våg i P , och N^i J^, och vågens
Pj^långd vara lika med fkilnaden emellan ftrålar-

ne CMP och CN^ Ty låt CAfP, Cmp, Cnp vara

trånne oåndeligen när in til hvarandra belågne ftrå-

lar, hvaraf de två förra fammanftota i P, och de
tvä fenare i />, och altfå Pp vågen af refle&erade

Arålarnes fammanlopp under de anfallandes oånde-
lig lilla vridning omkring C„ Det år klart, atMP
tangerar famma våg, fåfom en continuätion af des

del Pp. Dernåft fom ftrålen CMP år lika med
CmP , och Cmp lika med Cnp\ få måfte Pp vara

lika med Cnp—CMP. Och fom detta altid Iker

under de anfallande ftrålarnes vändning, få måfte

vågen P^vara lika med CNgj—CMP.

At nu komma til hufvud - faken, anmärker
jag forft, at ftrålen CMNC (Fig. 1 J råknad ifrån

punden C til des han kommer dit tilbaka igen

,

altid måite vara af en och famma långd, ehuru han
eljeil faller. Ty låt en annan ftråle CmnC vara

oåndeligen når belågen til den förra, och deras med-
lerfta delar MN och mn 1 åka hvarandra i P* Det
är förut bevift, at ftrålen CMP år lika med ftrå-

len C^P, och CNP lika med C»P, hvaraf följer

at hela CMNC år lika med hela CmnC. På famma
fatt år klart , at ftrålen CmnC år lika lång med den
*°m ligger honom nårmaft, och denna lenare med
fin narmafte, och få vidare > hvaraf följer det fom
fivulie bevifas.

Låt nu ifrån punden C til deffa oåndeligen

når in til hvarandra belågna ftrålarnes medlerfta

ftycken
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ftycken MN och mn9 (Fig.iO falla lödråtta linior

C\£, C? til hvilkaman ifrån någon efter behag anta*

genvifs punkt K nedfaller perpcndiklarne KL 9 KU
Drag linien CKm fom må råka MN i puncten Di

Lät ftfåiarnes CMNC^ CmnC längd fåibm fta tidig

kallas z.a, fkilnaden emellan längderna CME och

CNE kallas iy , och fäledes ÉNCzZa^ y, och

EMCZZ a—y. Nu fotn til följe af det fom åfvan

beviftår, CMP år lika med C^P, och P£ lika

med PR) få måtte CME och CwÄ vara lika, och

fordenfkul ReZZdy. Låt vidare kallas iTZ^
och altfå SlZZdx. H vårföre, emedan Si år til Re

fom C# til CD, 5 f a år CD~% Håraf följer, at

Om emellan # och y antages någon relation,

éhurudan den ock ma vara, få determipeias deraf

ftraxt en figur , fåibm AMBN\ af den egcnfibp,

at hvar och en ljus- fträle$ fom kommer ifrån pun-
kten C, efter tvånne reflexioner i iamma figurs

omkrets kommer til C tilbaka. Denna figur cön-
ilrueras i anledning af det fom hår ofvantil bevift

år 5 på följande fått : Pä linien CE, efter behag dra-

gén ifraft punkten C, fålles ifrån en antagen vifs

punkt K perpendikeln KL, fom kallas x. På linien

Cii tages GDz~.~
d^ , hvilken år bekant igenom den

gifna relationen emellan x och y. Igenom punkten
D dragcs linien FDG parallel med KL^ råkandes

CL i punkten J£. Ifrån JEaffåttes EFzZa— y efter

direktionen KL
9 oc\\EGzz.a +j> efter direktionen

LK
9 hvilka a^y ochä—y åfveii åro bekanta me-

delftden antagna relationen emellan x och hvar-

igenom hela linien FMNG blir tu. Ömfider (am-
nianbindas CFoch CG, fom fkåras midt i tu i Hoch
/, ifrån hvilka punkter man upråttar perpehdiklarne

t f HM
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HM och /2V, fom på linien FG utmärka pun&er-
na M och N ^

belagne i den åftundade figuren

j!MBN\ På famma fått finnas flera fådana pun-
kter M och iV, i famma fokta figur, hvilken for-

denfkuil på forenåmde fått conftrueras. Ty det

år klart, at CM år lika med MF och CN lika

med NG
9
och altfå hela ftrålen CMNC lika med

FMNGziza, fom fig bor.

Men de fåledes fundna pun&erna M och N
åro intet nödvändigt belagne i en och famma kro-

kota linia, fom Problemet likväl fordrar, utan

conftituera merendels bogar at fårfkildta linier.

Det återflår altfå ånnu det fväralle af frågan, näm-
ligen at af alla mojeliga relationer emellan x och

y determinera dem , fom gora desfo bogar til de-

lar af en och famma linia. Til den andan lat ofs

ponera,at figuren ÅMBNls en fadan fammanhån-
gande linia fom åftundas, och tilfe livad relatio-

ner emellan x och y deraf följa. Jag conciperar

altfå ofvan anförde Conftruétion fortfåttas omkring
figurens omkrets, til des punétenM avancerat tiliV,

hvilket nödvändigt en gång måfte hända, om li-

nien år fammanhångande , då ock puncten Ar må-
fte komma til det ftållet der M var, och linien

FMNG hafva få fvångt fig , at åndan F kommit
dit fom G var, och åndan G dit fom F var. Pun-
éten E har imedlertid få flyttat fig , at han kom-
mit få når til G, fom han förut var til^F, hvarige-

nom £F, fom tilforene var a—jy, blir 04-7, och
JEG, fom tilforene var til a -^y, blir a—y, det år,

quantiteten y har ombytt teknet, fin ftorlek oför-

ändrad, och denna förändring med quantiteten y
händer, då linien FG gjort en half fvångning,

eller tre, eller fem, eller {ju, &c, halfva ivång-

ningar
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ningar. Hvad den andra variabla quantiteten x el-

ler KL angår, få emedan den famma altid år pa-

rallel med FG , få måfte hon i fina revolutioner

Händigt följa FG åt, och altfå åfven hafva gjort

en, tre, fem eller lju haliva revolutioner, når M
år kommen til N och iVtil M. Det år altfå nif

at efterfinna, hvad förändring denna KL eller x

etter fådana revolutioner lidit. Til den andan låt

ofs concipera på diametern KC en cirkel vara de-

fcriberad, ihvilkens omkrets punden L altid fin-

nes. Når limen ZX, prolongerad åt bagge andar

til / och. g , vänder fig omkring punden K, år

klart, at når hon kommer i en perpendiciiler Håll-

ning til CK^ forfvinner aldeles KLj och om dels

vändning fedan continuerar, kommer punden L
på andra fidan om Zpå linien fg, och altfå blir

KL negatif: hvaraf följer, at vid hvart hälft hvarf,

fom linien fggo\\ förändras teknet afx, och fåledes,

når/g jgjort cn eller tre eller fem eller (ju &c # halfva

hvarf, måfte hon hafva teknet — , behållandes

likväl fin ftorlek, åfven fom i det foregående blif-

vit bevift om quantiteten y. Hvad linien CD an-

går, fom jåmte x &y determinerar punderna M och
jV, få år klart af conftrudionen, at hon år få til

ftorlek fom tecken enahanda, i bagge ftållningar-

ne af linien FG, oaktadt omväxlingen af punderna
M och N.

Håraf följer altfå, atom bogarna M^ochNB
ftola gora en och famma linia, måfte relationen

emellan x och y vara fådan, at om teknet af y om-
bytes och des ftorlek behålles, måfte ockfå tek-

net af x ombytas och defs ftorlek behållas; hvil-

ket om det fker, behåller ock linien CD elle r ^
både tecken och ftorlek. Man behofver altfå alle-

naft
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naft at emellan x och y antaga en fådan ^equation,

fom intet forandras, når båggas deras tecken omby-
tas, eller hvilket år enahanda, for x och y antaga

coordinaterne af b vilken krokot linia man behagar,

fom har centrum , hvarifrån abfciffjc beräknas,

/hvarigenom altfå figuren kommer at bbftå af en
enda linia, men intet af fårftdlta liniers bogar»

Om den antagna sequationen emellan x och y år

algehrailk , blir den fokta linien äfven algebraifkj

men i annan bändelfe geometrice irrationel, hvil-

ket af ofvan anförde Conilruttion tydeligen flyter,

fom intet annat fupponerar^ au at y determine-

ras genom x.

Problemet år altfafulkomligen folveradt, tar

git i en algemen Geometrifk mening, faftån at-

lk i 11 iga hlndelfer gifvas, då den fundna linien in-

tet egentcligen pafsar i Catoptrifk mening , hvil-

JcaLäfaren lämnas til aturfkilja*

Om man åftundar den fundna liniens råttyinkr

Jiga coordinater CS och SM, kan detjke B^U^r
de fått : CEqZZ CMq— MEqZZCM+•ME. CM—MB

ZZa^y. ÖT^me, och altfå f ŷ
— CM—MEi

men a—y~ CM. 4-ME \ derfore om desfa bagge

acquationer iammanlåggas, finues -4- a -y Z zCM9

och om de fubtraheras , tinnes a-y— —
y
— zME

}

eller '^Sm^m. det år
n~y

- -jLtzizME,

h/yartil om man ligger DEzZ-%, har man MD~
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!r? +2±— , och for trianglarnes XCZ,

DA/tf likformighet fkull , A/6" — IjL_£_X

) ?
och — |£

(a— jrf j hviiken fenare quan-

titet, dragen ifrån CD ~Z^ ,
gifver Ctf——

2 2, 2, 2. a

Den vågen, fom deoåndeligen nar intil hyar-

andra belågne reflcefcerade ftfalars interieftioner

P conftituera, eller den linicn, Tom alla medlcrfta.

delarne af fträlen MN mn tangera
3
och plågar

kallas CwftUa eller Brånnlinia
5
kan ock låtteligen

finnas. Ty låt linien CK raka MN och mn i D
och ct

3
och ifrån punften D låt til mn falla per-*

pendikeln DQ, Efter CD år , år ZW "^
och for Trianglarnas Ddg^CKL likformighet fkull,

PgjZL^£?3 ftmt for trianglarnes C/i PD^
likformighet M\\, PD — %*>J~7\ hvarigenon*

alla Brånnliniens punéter P determineras. Håraf

kan man ock låtte ligen finna Brånnliniens råttvinki

liga coordinater, når få nödigt profvas, och dcr*i

medelft uptåcka af hvad fiågte hon år.

Utom foregående generale method
5

år ock

ct bcfynncrligt fatt , at for hvar och en gifven

Gauflica
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Gauftica finna den dertil horande linien JMBN.
Det fåttet grundar fig på det fom hår ofvantil al-

vordet beviit , at hvart ftycke af Caufiica , fåfom
Pj^, år få långt fom fkilnaden emellan ftrålarne

CiVj> och CMP, fom tangera famma ftycke vid

bagge des andar P och jj? (fig. 2,), hvaraf följer ,

at linien .FPGfom tangerar brånniinien i/% hvålf-

ver fig på defs omkrets på famma fått fom vid den
få kallade Hugenianjke Evolution, få at pun&erna F
och G under famma omhvålfning befkrifvakrokota

linier, hvilkas evoluta år fjelfva Caufiica. Defsa Ii-

nier determineras genom brännliniens rettification,

och åro altid geomctrice rationela, når brånniinien år

rationel och reäificabel, men annars irrationela. Om
man altfå for Caufiica antager en Geometrifk och
re&ificabel kroklinia , finnas puncterna F och G
geometrice igenom defs re&ification , och altfå de-

fcriberas åfven figuren AMNB geometrice påofvan
befkrefne fått. Men detfammakan håndahårfom
vid den genereladefcriptionen ofvantil anmärkt år,

nämligen at bogarne, fom punfterne Moch N be-

fkrifva, åro delar af fårfkilta linier, och intet afen
och famma linia fom de likväl borde j hvilket al-

tid händer, når punéterna F och G gä i fårfkilta li-

nier. På det altfå AMBN" må blifva en continu-

erad linia , måfte Cauftica antagas fådan, at pun-
dfcerne F och G, under des evolution, defcribera

en och famma linia hvilket fker, om hon år få be-

IkafFad, at linien FPG, då evolutionen continue-

ras, kommer til fit förra ftålle igen, men i enom-
vånd belägenhet och med förväxlade längder af

delarne PF och PG. Sådane åro alla Epicycloider

befkrefne utom eller innom cirklar, hvilkas uddar

åro af ojåmt antal , fom man vid eftcrfinnande låt-

jteligen finner. Om man altfå for brånnlinia an-

tager
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tager en fådan Epicycloid, få blir figurenAMBN
en conrinuerad geometrifk linia, aldenftund defsa

epicycloider åro fjelfva geometriika linier och re-

étificable.

Til exempel harpa vill jag anföra en Geo-
metrifk conftruction på den fokta linien AMBN,
då for Caufiica antages den fimplafte epicycloiden,

fom beflmfves då en cirkel revolveras utanpå en
annan cirkel af lika ftorlek. Jag bifogar intet be-

vis derpå, utan lemnar det til vara yngre Geome-
trers ofning. Låt den ftåndiga punden, hvari-

från alla ftrålarne gå ut, (fig f 3.) vara C, cen-

trum af den orörliga cirkeln O 5 och epicycloidens

vertex J§># Antag O for centrum och Oj^for radius*

och uprita cirkeln j^T. Til någon defs punét fä-*

fom T drag tangenten TU , pä hvilken nederfålles
perpendikeln J$>£/5 fom utdrages til V, få at VU
blir lika med QU. Sammanbind och prolongera

linien VT, och pä omfe fidor om /^affkår FFooh
FGzfen gifvenoch lika långd. Sammanbind CFoch
CG, dela dem i tu i i/ och updrag på dem per*

pendiklar HM och JN, fom råka linien FG i hl

och N. Defsa punfter M och N måfte då vara be-
lågne i den åftundade linien AMBN , hvars figur

hår ungefärligen foreftålles, och hvilken måtte va-
ra af den egenfkap,at hvar ftråle, fom Cm reflekte-

ras forft til N och få derifrån til C igen.

å. i6,Dec#

BE-



1749. Odobr, Nov. Dec.

^BBSKRIFMNG
n

En ny Sanings - Machine, påfunnen och til

KongL Vetenfk. Academien ingifven
s

Af

DANIEL THUNBERG,

DEn fanings- Machine^ fom i VII och VIII
TafL finnes aftcknad, v ifes derfiådes uti

tre fgclatcr, forft ofvantil fig, i
+ T. Vllj

fedan på fidan fig, i. T. VIII, och derefter fram-

mantil med båmugen framvagn uti fig. 2. Den har

i fynnerhet tre egenfkapcr, at man kan få 1. huru
djupt man vil neder i jorden

5 z. huru tunt man vi!,

och 3, at den my liar igen efter fig. Til at vila det-

ta
5
tjenar följande beftrifhing derpå.

Hela niachinen fitter imcllan fyra hjul {ÄA^
FF)j hvilkaslotar åro af tunt bogdt trå

5 och med
tjockt jernbleck beflagne: Ekrarna åro af en tums
diameter* De behofvas ej ftarKare

5
emedan derpa

h vilar ingen fårdeles tyngd
?
da harfven kores på

åkren.

Axelcn B fig. 1. TafL VIII fitter faft med en

fyrkantig tapp igenom bafchjuls-nafven, och går

tillika med bakhjulen omkring uti runda hålen E
på armarna CG, fe fig, 2*

Framvagnen har en vanlig bygnad ? des axel

fitter medelft en jernbult faft vid ftyrbomen G
och vid oket eller klåtfen HR, jåmfor VII T. i«,

fig. De prickade linierna vifa^ huru ftyrbomen for

våhd*
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vändningen (kull fynes fkuren , då oket taga bart»

Huru fkaklarna Su,Stt,Citta faft
3

vifas tydligt T;
VH.fig.i.

Harfpinnarna éi e, fynas fratntilfig.i.T. VIII»

på fidan fig*, il och uti ftorre mått baktil fig # ^
T. VII: profilen nederft vid år abc s och faciäteti

ofvanpåår eefgf; lofven/g/*, fom fmides valliar*

ka, fpikas faft vid Karftråna J^R^O
i
P^ fig. ^ $

T. VIII, få at vinkclcn cha ftår midt ofver hälens

#medelpuncter f Harfpinnarna åro ju högre up vju
Itarkare fmidde*

Harfven, fom ar 7 qvarter bred, vifas omftjålpt

fig. 3. T.äVIIL med fina pinnar. Til at finna

hvar hålen bhotk baras, drager nian pa alla fyra

harftrån medellinierna ri, och affticker uti långfta

tvårflån ifrån midten N h hvardera fidan åtta lika

aflagfna punetér fom på figuren allenaft åt en fi*

da ila utfatte , och drager ifrån hvarje punft de til

tvårflån vinkelråta linierna Ih, få vila ätfkårnin*

garna med medellinierna ik
9
hvareft hålen nf §

tums diameter bora baras.

Armarna C låta, fom (agdt år, bakhjuls axelcu

lopa omkring uti E och fitter faft med andra ån*

dan uti harfflån L,T 4 VIII. fig T. med pinnan z
i

fom under harfven har en fikruf y och fkryfmoder
x, hvarmed armen fafifkrutvas til harfven: och
pä det armen måtte kunna högas och fånkas^fååro

urlkårningarna 1, 2, 3^ 4, T. VII. fig. i, deri gjor*

de , och pinnan z med en håftpimia faft med ar*

men. Skrufvcn nm T. VII. och VIII, fig. i. fom
går ledigt igenom ärmen G, t jenar med el it fkriif*

mödrarnas o, o fkrufvande, at höga eller fanka bak*
tielea af harfven.

tj Styr*
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Styrbomen G, ^VII. och VIII. fig.i. fitter

vid efter fta harf-flån på famma fått faftgjord,fom

armen C uti flån 2,, och låter flyttafig uti et ok pp
medelft fkrufven 57, T.VIII. hg. 2,lom går ledigt

genom oket p och harfflån men uti fkruf ge*
no m flyr bornen G och modren 0*

Man fer håraf, at harfven kan ftållas til fa

djup gång man vil> ty når fkrufven S/,T. VIII„
fig. 2. Vridcs tilbaka

^
höger harfven fig framti! $

och når fkrufmodrarna o Ikrufvas nedfore, då hö-

ger d-en fig bak til.

Ifrån hälen b
?
T. VIII. fig. %. gå fyrkantiga

ror #vfig' lph hvilkas halfva profil tvårs ofver fes

^f abci^ fig. 4, och profil långs efter af aefi 4 Def-
fe rören gä up igenom bottnen g under (kappan

JE^ fig* 2. och 4, jämför T. VII. fig. i,

Midt ofver harfven ftår på två bockar h
9 T.

VIII. fig 1, 2, {kappan hvilkens gafvel fynes

fig. 1, fidan fig. 2, profil i ftorre mått fig. 4, och
faciat ofvantil fig. i. T. VII. Det flutande brädet

rf, fig. 1. T. VII. och fig. 4. T. VIII. år lika långt

fom fkåppan invårts, och hvilar på tre flår men
vifar fig afbrutit, på det de underliggande delar

måga fynas. Det afrundade brädet fom år

lika långt, ftår tum' eller et fadeskorns längd

från />, pa det at fäden, fom ligger ofver flutan*

de brädet uti fkåppan, må endait upfylla lappen

p,o,n af råflan p. o.J. q. t ; då vallen Vrides, faller fä-

den ned til />
5
och då råflan kommit at fljålpa fig

ofver m^m.tn, jämför fig, 1. T. VII, rinner den ut,

alt efter fom valfen e fkrider omkring, och fc*

res deraf få mycket til hvart hål fom den få-»
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den, hvilken blifvit uttömd mellan m
y
m*y deri-

från rinner fåden til rören a, a, och få faller han

ut efter ihåligheten uti harfpinnarna, til den djup*

lek i jorden , hvartil harfven år ftåld^

Valfen T. VII, fig. i. har fem råflor, fom

gå parallela med des axis. Han år lika lång med
ikåppan utvårts, men vifas åfven afbruten, på det at

rännan Äj/^^T.VU.fig.i* och T.VIlI.fig.4,

må fynas > råflan p, 0, fjt år fä ftåld uti valfen , at

chordapy
m år lika med p r

Rännan l^m&yi år lika lång med fkåppan in-

vårts y famt afdelt uti få många lika delar, fom
pinnarna uti harfven, hvar del år utfkuren, fom
T. VII. fig. i. och T. VIII. fig. 4 . utvifar. Men
hon fynes fig. i,T. VIL afbruten, på det at bot-

nen^måflv6njas,fom år los iixån {kåppan och hvi-

lar pa två tvårllår r, r, fig. 2. T. VI 1 1, afbockarna £.

Valfen e följer tått in uti rånnan, undantagan-
de vid fom år nedfkurit til på det at fa-

den, fom låppen utefter linien /, nedftjuter,

må rinna ned til b, Hvar valfen följer rånnan ellcf

icke, fes båft af profilen fig* 4*

Botnengvifes i fin långd fig. 2 och bredd fig* 4.

T, VIII. deruti åfo til lika diftance få många fyr-

kantiga hål uthugne for rören, fom haten åro uti

harfven. Uti hvad ftållning rören a^a^^a^a, gå
ned til harftrådet Ry R ifrån botnen g y fes Tab*
VIILfig, u

De runda fkifvorna (3 T. VII. fig. r, och T.
VIII. fig. 1,2, fitta fiift på fyrkantiga tappar af val-

fens åndar, åro af olika itorlek, med inburna fnor-

fångar i kanterna, och kallas faft med ikrafvar.

U 4 Ds
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De runda fkifvorna y fitta på famma fått faft

¥id bakhjuls axelen , åro ock af åtlkillig ftorlek,

dock alla mindre än

Når man nu lägger et fnore omkring # och
y och låter vagnen gå, få föres valfen omkring,
och det ju långfammare, ju mindre fkifva *y och ju
ItSrre $ ihopfpånnes, hvarigenom faningen blir

tunnare eller tjockare,

Spån-trisfan J tjenar at hålla fnoret ftrångt *

ty då pinnan q T. VII. fig. i. omvrides, drager

fnoret i fom går ifrån trisfan under harfflän uti en
deri gjord fOra och til pinnan n -> det andra fnoret

til behörig ftrånghet*

Då man betraktar harfvens gång och byg-
nad, finner manat den ena harfpinnan myllar igen

efter den nåftforegåehde* och at blindpinnarna j-^

mylla igen efter de fyra fifta*

Denna machine, fom man nu har vifat aga de

tre forenåmde cgenlkapcr, år, då pinnarna fmidas

val ftarka, brukbar allefiådes, der vanlig åker-

harf kan gå fram, och der åkern år på vanligt fått

beredd til faning. Den har ock den förmån, at
,

harfven ej vrider fig undan åt fidorna, lom de al-

månt gora for hvar Hor jord-koka eller balk fom
möter, emedan de fyra hjulen hälla honom fall

och jåmt emellan fig.

Vid faningen bor tagas i akt , at fedan fåden

år i fkåppan, vrider man bakhjulen omkring fram*

åt, tit des fåden begynner falla, innan man begyn-

ner kora; man vrider dem ej bakåt i ty då fkadas,

både
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både fåd och machine* Sedan fånkes harfven til

behörig djuplek , och då körer man fram ofver

åkern, få at harfdragen pasfas val til hvarandra,
fom fpåren efter bakhjulen utmärka* Vid re-

narna vandes machinen på det fåtteti at karlen
tager uti handtagen D af armarna C, fom göras

antingen krokuga fig. i.T. VIII, eller rata fig, z.

T\VII, och lyfter up harfven få högt, at pinnar-
na ej taga mullen, famt bår henne omkring. Sifl:

kores en gång tvårts fore vid renarna , at intec

må blifva ofådt.

På en loga år båft at ftålla machincn, ? at få til

behörig tjocklek.

År i74f. om våren gjordes
o
med denna ma-

chine forfta gången forfok i Ångermanland på
Torsåkers Pråilegård med korn, och andra gån-

gen 1746* på en gård hår i Roflagen, åfven

med korn : och fom den vid desfe forfok befans

kunna brukas med beqvåmlighet famt mårkelig

befparing på utfåde, upviftes den (amma for Kongl.
Vetenfkaps Academien 1747* hvaraf Herr Öfver-

Dire&euren Faggot och Sal. Secreter Elvius
blefvo utnåmde at ofvervara des forfokande på et

åkerftycke vid Rålambs-Hof. Man fådde dä der-

med til åtfkillig djup-och tjocklek, och fann, at

rid en behörig utfåning hade man hälften af utfå-*

det i befparing. Man fkulle trodt, at rötter af

grås och halm, fom faftnade vid harfpinnarna

,

Skulle hafva flåpat bart fåden med fig y men jämn-
heten vid fIdens upväxande förtog aldeles den

frucktan.

Derigenom, at lappen uti råflan mafte ftju*

& fådes- kornefil fram for fig, ut efter vinkelen

V 3
mÅ
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fig. i. T. VII, få händer, då valfen ej föl-

jer tårt til rännan, at kornen med fina andar trån-

ga fig emellan, famt fororfaka gnidning, och kor-

nens iondermalning v fordenfkul förmodar man, at

den fvårigheten (kal hafvas, då fadesfallet ej fker

uti botnen af rännan, utan på des framfida, lika

fom man {kulle vrida rännan något omkring , få at

»z,/,% ftode högre up på fidan, bvilket af profi-

len fig. 4. T.. VII. båll kan fes. Ty dä fkjutesej

fåden af låppen tram, utan den faller efter, alt

fom fidan ^, af råflan går undan,,

d# 16. Dec.

PÅMINNELSER
Vid Hr. Belidors Method *

, at genom får*

Jok determinera rätta krut-ladd-

ningen til Minor %

Af

Hr, Adjutanten PEHR LEHNBERG,

err Beudor anfer jordens motftånd, fom
krutets kraft har at ofvervinna uti Minor,
tvåggehanda, det ena af hennes tyngd,

det andra af defs tenacitet eller fammanhångande
kraft. I anledning håraf delar han krutets kraft

uti en Mina i tvånne delar : den ena , fom han an-

fer oivervinna jordens tenacitet, den andra, fom
formar lyfta den fäledes: losfade jord-mafTan, Hår-

til

i * Nouvcau Cours de Mathematique* §« 838*
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til fupponerar han krutets kraft proportionel emot
defs quantitet.

Methoden gar altfå derpå ut : at forft genom
forfok determinera abfoluta krut-quantiteterne hvar

for fig, Tom fordras dels til at losfa,dels tilat lyf-

ta jorden uti en mina, i hvar flags jordmån : och
fedan at derefter proportionera dem hvar for fig,

til at genom bagge tilfammans åftadkomma uti

alla andra minor i famma flags jordmån, en dy-

lik effcéfc, fom uti forfoken.

Forfoket år fådant : Forfok huru mycket krut

fordras
3 til at fkaka och få mycket losfa jorden,

af tecken allenaft märkes uppå marken af den
cirkel, fom {kulle blifva excavationens bafis uti

denna mina* Forfok vidare, huru mycket krut

fordras at käfta jorden aldeles up utur en mina i

famma jordmån och af lika djup fom den förra»

Så år den förra krut-qUantiteten den, fom allenaft

ofvervinner jordens tenacitet: och den andra den>

fom fordras både at ofvervinna tenaciteten och
käfta up jord-masfan tillika. Differencen emellan

bagge år altfå den quantitet krut, fom endaft

anvåndt fin kraft på tyngdens eller jordmasfans

upkaftande.

Til at härefter proportionera fådatta krut-

quantiteter for andra minor, fom fköla gora famma
effeéfc Tom den forfokte minan, anfer Hr* Beli-
DOk tenaciteten förhålla lig fom excavationernes

fuperficier, eller fom quadraterne, at deras minfta
mot itänds- linicr, och tyngderne fom famma liniers

cuber, emedan han, fom andra, fupponerar exca*

Vatioilerne likforiifige uti en och famma jordmån,

U 4 utan
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utan at dä vidare binda fig til någon vifs figur
,

hvilket kan fke, få fnart de anfes for likformige*

Herr Belidor fupponerar uti fit forfok , at

då jorden få mycket blifvit fkakad, at allenaft

tecken af excavationens bafis fynes i jordbrynen,

har krutet under det famma ej arbetat något på
masfans tyngd, utan endaft på tenacitetens ofver-

vinnande.

Men det lår ej låta fig gora, at krutet fkall

kunna (kaka och losfa en ofverliggande masfa

ifrån den andra jorden, utan at arbeta på tyngdens
ofvervinnande tillika. Denne method år altfä icke

tilråckelig tilat kunna determinera råtta krutquan-
titeterne genom forfok. Och når andra minors
krutladdningar härefter pä Hr. Belidors fått, och
i flod af hans hypothefer proportioneras, måfte

felaktigheterne bli nog mårkelige och tiltaga, ju
ftorre eller mindre minorne åro emot den uti for-

fok et.

Enar Herr Belidors hypothefer antagas:

at krutets kraft år proportionei emot defs quanti*

tet : a t excavationerne under lika befkafFade krut-

laddningar uti en och famma jordmån åro likfor-

mige, hvareft masfornes tyngder åro proportio-

nella emot cuberne af minfta motftånds - linierne,

och ifuperficierne emot famma liniers quadratcr

:

at tenaciteten år proportionei emot fuperficien: at

man finge dela krafterne pä hans fått : at manprse-
cilr kunde finna råtta krut-quantiternejuti minor
afåtfkilligt djup i famma homogena jordmån, fom
allenaft forma fä mycket rora jorden, at lika tecken

til excavationerne fkulle kunna^fynas i dagen > Sä

tyckas
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tyckas forfoken med florre fkål bora anftållas på
följande fått^

Forft forfokes , huru mycket krut fordras , at

allenaft pä föregående fått ikaka och (kil ja jord-

masfan uti en Mina af vifs djuplek : fedan
5 huru

mycket krut fordras at åftadkomma famma effcéfe

uti en mina af annan djuplep i famma jordman»

Uti bågge forfoken anfes en del af krutet använda

fin kratt på tenacitetens 6fvervinnande5 och en del

på tyngdens.

Låt hela krutquarttketeft uti förra forfoket va*

rani-^j uti fenareiZjS. Den förra minans min*
Ila motftands lincaZZ^5 den fenareszi ^. Så fin*

nes efter foregående fuppofitioner
5 at den del af

krutetr fom i forfoket anfes hafva anvåndt fm kratt

på jordmaslans lyftande årZZ
A
a"Zl

'* T2- C— 2')

i

och at den delen af krutladdningen ^ fom i fam*
ma mina anfes ofvervinna tenaciteten år z~Z

^fir^- (—/). Om B tunnes vo*

re dziox och öm B funnet ti -7 då Vöré

f~o^ hvilket uti de vanlige methoderne til kru-

tets uträkning uti minor blifvit fupponerat. Fun*
nes B lika med någon quantitet hår erfeellan*, fkul*

le manfluta, at krut-quaiititeterne på detta fästet

kunde determinéras. Oeh om få vore, behofdes

åndå flere dylike forfok pä ån andra <3jup i famma
jördmån.

Ehuru foregående hypothefer aga fine fvårig*

heter, få at fullgiltige .Reglor for praktiken i

anledning dåraf ej åro at vanta* fä kunna de dock
V 5 göra
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gora mårkelig nytta, då de af hypotheferne up-
kommande fel ej åro mycket växande , hvarafån-
dringarne uti effeéten ej eller bli fårdeles mårke-
lige. I få gtofva forfok fom vid minor, väntas

och fåfängt praecifa utflag ^ hvareft ej lårer kom-
ma an pä några {kålpund krut mer eller mindre,

och der, utom krutets och luftens olika beftaffen-

het,nog många opåtånkte omftåndigheter i jorden

kunna förekomma,, fom få determinera utflaget,

at ingen faker påfolgd deraf kan dragas til de fo-

refattes utredande. Uti hvilket affeende de vid

minor fårefallande omftåndigheter, af åtfkillige

motftånd, krafter, baftighcter med mera, bor-

de genom andre dårtil lämpade forfok nogare un*

derfokas, hvarefter de fedau kunde obferveräs uti

de til dem gjorde reglor och lagar, lamt nya ut-

rönas*

d. 16. Dec.

Om ofningens Jkapnad, efter en fprungen
Mina

,

j. MELDERCREUTZ,
$. t.

Krutets vårkan vid en Mina, emot et medel,
hvaruti detfkal håfva, må.an fes for at fke

efterhand, jämt emot alla medlets fidor^

eller icn Sphtfr afCID (Fig.^Tafl IX.)
DiametraNPlanj lika fom af krafter, fom ftota el-

ler draga efter til utfpånningen eller bemålte fph#r
normale

i
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normale direktioner CF, DG. Så at den del afkru-

tets vårkan, fom håfver i en Mina fom fpringer,

må anfes for proportionel emot den del afutfpån-

ningen eller utanvidden af CAD diametral boge,
fom håfves^ hvarinnom de håfvande krutkrafterne

hele och famfåit värka. Och blifver fåledes hela

den håfvande krutkraften proportionel emot AB3

fom enligit Geometrien år proportionel emot be*

raålte utanvidd af CAD diametral-boge,

fÉ 2. Den af Minan håfde delen, må anfes for

at losfas tillika och med jåmt motftåtid efter med-
lets fnarafte eller låttafte motftånds utanvidd, hvars

Diameter hFC^DG\ fom i C,Z) 5
&c, infaller med

de der värkande krut-krafters direktioner. Och
må altfå motftåndet af bemålte håfde dels famman-
hang med det quarlåmnade utaf medlet, anfes for

proportionelt emot defs utanvidd, eller enligt Geo*
metrien^ emot mFH FE— mr zC£.CE y då fam-
maledes bemålte håfde dels tyngds motftånd, må
anfes for proportionelt emot defs foliditet, eller

emot nmzHE— nr 3 c&?BE. Dar m och n åro be-

Händiga tahl , fom hårrora af Diameterns forhål-

lande til Periferien , och enligit Geometrien kun-
na determineras \ men 7 utmärker krutets utfpån-

nings diameters AL forhållande, til otånde eller

ourfpånde krutets diameter
y

i den rund fuppone-
rade Mine-kammaren, Om p

z vore areen, affam-
ma (lags famrq^nhang med minans medels, fom
en gifven krut-kraft, eller gitven krut-mycken-
het med gifvit forhållande däråt emot defs kraft,

förmådde at fkilja^ och vore foliditetén af fam^
ma flags medel med minans, fom fagde gifne krut-
kraft förmådde at lyfta. Så kan da den håfde de-

lens famfålte omtalte motftånd > at både defs tyngd
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och fammanhang, anfes for lika och proportionelt,

emot ™_ £H> HE—^2 CB. C£+ ^_ fH.
2 HE-^ 3 X

p* p2. ? 3 ? ,

CB 2.B£t

§, 5. Så fnart, enligit i. §. ifrån krutets vär-
kans fphaer, til den i narmafte Punét //, af minans
nårmafte utfida forft värkande krutkraft, få mån-
ga.nåfte krutkrafter hunnit famla lig til bemåltc
lida, fom lamfålt kunna råda ofvcrde dem motan-
de motftånd , fa fpnnger Minan. Och i detta af-

feende fkerdet med minlta krut-kraft, famt ftor-

lra håfnings-masfa och vidd , når krut-kraften in-
nomhåfnings bogen af CAD diameter, åger til det
Mfdas famfätte motftånd , det ftorfta forhållandet >
få vida krutet hinner i vifs måhn til defs fulla vårkan
innom (ig, innan det i vifs måhn börjar at värka utom
fig. Sådan håfhingfker altfå,nä,r ej andra motftånd
i® de i f6rmälte,åro atofvervinna,dåfluxionaf

^FH.HE- 1— CBXE+~FJf:HE-^ CB*BE

AB
år g ,

enligit läran om de fiorfte och rninjle, livar*,

utaf den fäledes håfde del\ af DiametraUPlan
FCDG, til gifven diftance EH frän minans yt-

ter fta fida af FG diameter
5
finnes determinerad til

defs ifcapnad och motftånd af fammanhang och
tyngd 3 fom i anledning af det i 2, §. for bekantar
anfedt

, gifver den krut-kraft eller myckenhet,
fom til fådan defs håfning behéfves. Men når

Minan ftarkare laddas, då fpnnger minan, med i

proportion mindre håfnings-boge af CAD Dia-
meter 5 och fäledes med i proportion mindre håf-

nings-mafla och vidd, och kan åfven af gifven min-
dre håfnings- masfa eller vidd

%
til gifven diftance
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EH emellan minan och defs ytterfta fida, i anled-

ning af hvad i 2. §. tor bekandt år anfedt, finnas

dårtil årforderligitmerakrut$ likafom til gifvit me-

ra krut , kan- finnas den dåremot fvarande mindre

håfnings - mafl* eller vidd, alt i affeende til hvad

i denna §. år nåmt,

§. 4. Enar Mine- kammarens ftorlek oeh den

i en Mina håfdc delens tyngd ej anfes; då finnes

håfnings-maflan eller vidden af FCDG Diametrat

plan vara ftorft , når BE ~ AE. Ty om

EU—*, AE—a, EHzZh fä ar enligit Geome-

trien, i cirkeln ACL, CB—^a^FE~~ %
&EBGmÉ±BHFi och d. pzAB — aa

—o enligt 3. § hvilket efter redu&ion blifver

Z2x z +ax~ia z
dx-> fom reducerat gifverxZ

fl^—

•

Hvilket emedan det i det nårmafte ofverens ftåm-

mer med erfarenheten (a) f©m vifar,atvid vanligt

vida minor år FH~HE eller BE—ECn^JE;
få fes dåraf at den i en mina håfde delens tyngd
jåmte Mine-kammarens ftorlek, åro i ffelfva vår-

ket nog mindre mårkelige,ån til motftåndet afden
håfde delens fammanhang med det ofriga.

§. f] Når denne af FCDG Diameter håftie

del blifvit losfad, då återtrycker den ej mer den
dåremot värkande krut -kraften få mycket, fom
tilforene , lika med hvad

J
de ofriga utfpånnings

fphserens fidor återtrycka de emot dem värkan-

de,* enligt lika krut-krafter. Hvarfore då hela

krutets utfpånning andras och minfkas, få at 4c
utfpån-

(^)Memoires efArtillcric
j
par M« de Saint Remy, III, Partte,

Titrc, dcsMiaci.
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utfpånde medlets ohåfde fidor, efter den mähn at

fpånftighet fom de aga, återvända til deras for ut-

fpånningen hafde Italien: de fidor L til vW, fnarare

och närmare til £
5
hvilka blifvit anamma diametralt

krut-krafter tryckte, fom de gent emot dem håfde

lidor A-, men de andre fidor jST, 7? fednare, alt

fom de åro ifrån desfe aflågnare. Och fom desfefed-

nare återvändande fidor iT, 7?, under hela medlets

återvånningstid
,
framgent kanna af hvarannan ftor-

re atertryckning-, få lida de til flut måft i deras

återvåndning , och blifva altfå aflågnare ifrån E.

Hvilket ock årfarenheten (b) intygar, når den gif-

ver EMzZiEK, och kan fåledes en minas botn

uti ej fullfpånftigt medel anfes, fom formerad af

et flags kädje linie KML, mer eller mindre aflå-

gen från ktut-värkans fphaer, efter famfålte åter-

våndnings-måhn. Uri fullfpånltigt medel, fåfom

uti berg, lämnas icke fådan utgropning i Mine*
botn.

§ 6, Så (hart bemålte af FCDG Diameter
håfde del blifvit losfad , och krut-krafterne famt

deras direktioner, fom voro til utfpånnings figu-

ren normale, blifvit ändrade, enligit hvad i fore-

gående §. blifvit anfört \ få vårka de fnedt emot
det qvarlåmnade horn af KCST Diametral-Plan,

fom år i vifs måhn frän fphxrens centrum £, alt min-

dre och mindre genom famma krut- värkans

kraft utfpåndt: och afbry ta famma horn efter låt-

tafte eller fnarafte motftånds krokuga utanvidd

;

fom rattar fin flcapnad efter utfpånnings lagen och
andas innom eller utom den forft hätde delens

botn af FG Diameter, alt fom den ofrige krut-kraf-

ten år fvagare eller ftarkare, Bemålte utanvidds

kifofc-

(b) M, Belidor Nouvea.11 Cours de Mathematique §. 609. 838*
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krokning liknar den vågfom fyn-ftralarne fåfomtra-

jectorier gå normalt igenom de krutets fpånning lik-

nande vågor, hviika menas producera ljufet (c) -> och
gifva de Paraboloidcr eller andre visfe utanvidder,

efter visfa utltråknings lagar
,
;antingen de olika ut*

fpånningar anfes noga fom fig krokande i anledning

af tryckningens krokning, eller fom plane (rf-)*

§. 7. Vifa altfå §. f , 6, 7. huru vida en minas

6pning,i anfeende til des for ii hafde del HDS^ och
fedan afbrutne horn KCST, famt uthälkade bota
KMR) må anfes for aga en Paraboloidifk fkapnad, dår

HE år~ FH) EK~ zEMzz £ FH^ fom af årfo-

renheten vil intygas {a och b) ^ ehuru desfe anförde

matt ej gifva en accurat Parabel, ochati fynner*

het EK efter medlets olika motttåndej annat kan

j

ån andra defs forhållande til EH eller FH*
8. De i 2 4 §, for bekante antagne, en gif-

ven krutkrafts förmående at losfa fammanhanget
och at lyfta tyngden, kunna igenom årfarenhet

utrönas, når efreefcerne jåmnforas och efterräknas

af minor til olika djup {ej eller af oiika mot hori-

zonten inclinerade deras narmafle utfidor, eller

andre (f) med tjenlige tnachiner anftålte nogare
fig dårtil pallande experimenter,

den 16* Decemb. FÖR-

(c) D.HugeniiTraclatusde luminé. Acl.Ei\Lipf.a.i7l8-P-248-

(d) D. joh, Beriiouiili opera oiniiia. Torn; III, Kum. CXLIX*
Leöio 46.

(e) Hr, Adjutanten Lehnbergs Handling i detta Quartal,

(f) D t s'GravefandPhyfic,E!emeuta Lib, IL Edit. Anni 1742.
Hr.Robihs netie Grund-fStze der Ärtillene^ von Hr, Euler

erlåutert* C. i, VIII. fate, C. 2. ILfite? De af Hr. Com.
Rådet Polhem påfundne tnachiner , til åtfkilliga rorelfers

och krut-krafters matande, fom iinnas i Kongl. Bergs Col-

legii tnotkl I*kammare ; Se Hr. Capit. Trrwalds tryckte Fo-

relåsningar 'öfver den nya naturkunnigheten* Förfte del*



FÖRTEKNING
På KonglVetenfkaps Academiens Handlingar

For O&ober ^ November och December , år 1749»

ti \Ietenfkapernas hiftoria , om Jordens Jkap-

f riad och ftorlek. - - - 233
2. Äfping, befkrefven ^/Carl Linn^eus. 246
3. Ron om Ktkhoftan, upfatte af Zachar. J.

Strandberg, - - ift
4. Manis ) et Oftindifkt djur , befkrifvit afJon.

Fredr. Dalman. - - - zSf

f. Chemijk* ron, angående fott Guldfält och ar-

tificielt Saltpeter
5
gjorde afJohan Got-

SCHALK, WALLERIUS. - - 2JO
6. Ron om Hanckars nytta i Svarta Staren ,

forn folgde på hvarannandags Frosfan, af
ÄCRELL. - - - IJf

% A\er- Redfkap af Järn, inrättade afH' Baron

J. Brauner, - - - 2,81

§• Mathematifkt Sporsmål, om en kroklinie , forn

dterforer en Ijus-flråle; efter tvänne reflexio-

ner^ til des urfprung. Fore(tålt i Leipzi-

ger Ätterna for år 1745, och befvaradt af
S» Klingenstierna. * - 28f

9, Befkrifning på en ny Sanings - Machine
,
på-

funnen och til Kongl. Veienfk. Academien

ingifven, ^/Daniel Thunberg - 2p6

10. Päminnelfer vid Hr. Belidors Method,

at genom forfok detérminera rätta krut-ladd-

ningen til Minor, af Hi\ Adjutanten Pehr
Lehnberg. - - 302

1 1
é
Om opningens fkapnad efter en fprungen Mi*
na, af J. Meldercreutz* - 306

Regi



Regifter
Öfver de Ron och Anmerkningar/ fom fimias i

Kongliga Vetenfkaps Academiens Handlingar,
for ar 1749,

Å
A,

nafarca, fe Vattufot,

Antipodes , bcftridas af gamla Kyrko -Fäderna - &ff
Ariftotelis förtjånfter i Geographien, omtalas 3^36^24!
Aftronomifka obferyatiöiier

, gjorde i Lappmarken 9^

ffiggäre, fe Mudder-prnm,
Barna-fjukdomar, hvarfofe de aro fvåraft at botä

fyrotncttr des hiftoria ,—
;

år tjänlig at utröna luftens tyngd och h5gd 86
ftår ej altid lika hogt^ och orfakenia der til 02
vifar förut Väderleken* tilftundande ömfkifteri 91
undergår minfta förändringar i Zona torrida é%

Belidors fatt at determiitera krutladdningeii i minor *— 602
Påminneher der vid — ^ t0A

Bentosfningpl ftora benpipan , befknfVes och botas 6?
Berberis - bar , deras nytta i Medicine och hushållningen 62
Bergens hogd kan afmåtas med Barometrar . g#
Blindhet

1 folgt på hvatannan dags froffan — *yg
botas med Hankar, Setaeeis, 2yg

Blod-foten, dödade 1346 mäniiifkor 1 Helfeglancl Ir_
>

_ _ °

gog
.

huru oen iamnia botades hos mänga
Bok-blSete^ Siberifkt, trifves vål i Norrland ~- 204

c.

(^aftdnU + tran^ af göd art i Pehfylvanieii

Cbin-cbint* barken, huru den ka» brukas med for-
del emot Kikhöftått —u ^60

Chymifka ron, angående kalken 'sä& &j j^,,

öm fött guld -fatt —* ^ 270
om - atfificielf faltpetef ^_ 2^



Regifter,

D.

J^e Vlfles Thermometer befkrifves —* — 17&
Djurens och Skogs-foglarnas flyttningar, fatnt orfaker-

ne der til — x6-> 158
Drake , feglar förd rundt omkring Jorden 80 258
Drebhls luft -thermometer befkrifves 162

filt

.'

'

'

'

•

E-, •'^lÉte^^C"
f

J7&0r huru de bora planteras och fkotas —
- 179

Eld- klot vid afkedunder, tycktes komma ur jorden 125
et annat kom ned genom en fkårften, 127

Ungelfkt -falt ^ innehåller en kalkagtig jord - art 155
Eratofthtnis matning på Jordens ftorlek — 24a

'pahrenheits thermometer befkrifves — 17

1

Figuren af opningen efter en fprungen Mina —— 307
lifkehus^ huru de måga inråttas •— 192
FjdllmSfs , anmärkningar om deras flyttningar 14
Slorentinfka Vetenfk. Acadöm, anledning til des (liftande 84

(fes anftålde forfok med Barometrar 84
des Thermometrar befkrifvas 164

fogel^ finnes ej alla Sr til lika ymnighet i fkogarna jåmte

orfaken der til — 1 6, 158
Formani Sulu -fmåitningar , angående des ftållning 183
Fresfe hvarannan - dags , bortbytt emot blindhet — 276

{jsUUus > vifar orfaken , hvarfore vatnet ftiger I pum-
par och fug-vårk — i ' g£

tiptlcker luftens tyngd —- 83
Gemma^ med infcription på obekant fpräk 159
Geograpbien^ des hiftoriä och tilväxt, tid efter annan I

Gips , har ej en Jord») fom genom blandning blir lik o-

flackt -kalk — Itf
Grad pS jorden , hvad det år , och huru des florlek finnes 240
Grader på thermometrar huru de bora determineras 16?
Guld -$ati

}
fot t, rön der om — — 27

1

Haroocks*



Regijftr,

H.
J^aroockslees thermometer , omdöme der om — 175

Hankars , Setaceorum , nytta i medicine .— 275
bruk emot blindhet, fom fålgt på annan -dags

froffen — 278
Himmels - kornet , des fördelagtighet och f^6t£el 50,55,57
fyffmans liquor mineralis , huru den prepareras 270
Hojta , Se Kikhofta.

Hyttlagare> jemkning dem emellan, angående minder-och
öfver brukning — -—- *— 23? Igö

I.
i

IXardens fkapnad och ftorkk , beråttelfe om de underfok-

J ningar, fom der om blifvit gjorde 3-5235,243
Jorden, der uti, på några famnars djup, år altidlika kalt 174

K.

kan ej hel och hållen uplofas i vatten 154
gar intet med fyror til medelfalt 140
år tjånlig i rå - koppar tilvårkningen i ftållet får

qvarts — 145
år i eld för fig allena ganfka ftrångflytande 145
går ej in i focker och det förändrar —

• 156
uti vatten uploft, år ej lik Alkajifkt falt 133

Kellrar lika kalle vinter och fommar 174
Kik-bojla, befkrifves — 251-» 257

angifves ett nytt fått at bota den famma 259
Kiold och vårmas grader i allahanda kroppar , afmåtcs med

thermometrar 168
Krok-linia

y
fom återforer en ljus-fträle , efter tvånne re-

flexioner, til des urfprung — 286
Krutets verkan i minor — 302-) 3O4, 307
Krut af artifieielt faltpeter 274
Kol af et gammalt fartyg., funnen långt up på landet 15&
Korfogel^ ^huru den drifver fifken in i flfke-bufen — 190
Kolt -växt, dragen utur nåfan på en bonde —— $3

1

L.
Jjaddningcn af krut i minor, huru den bor rStt determineras 305

Land-hafra, huru den ml kunna utrotas ur åkerjorden 187
hvar til den kan nyttjas — —— 189



Regrfler.

J^azareter , aro hodige for Låkarekonflens tilvåxt ogO
Luft -kretfens hogd ofver jord-brynet, uträknad med Ba-

rometrar gg
luftens tyngd funnen och determinerad — 83^85

des täthet i åtfkilliga hogder och djup gc)

des fpenftighct -— §7, 162
Lof-mafken på vi]d-apel , bok och törne befkrifves 130
l4nn^ af des faft tiiredes fpcker i Penfylvaniea — yi

M.
:J[/j4niSj et oftindifkt djur , befkrifves — — 265

Ma/kar , fundne lefvande på fnSn om vinteren 7^ 77
Matbematiety plåga foreftålla hvar annan fporsmål atuplöfa 285

et fådanf fporsmål beivarar — -—- 286
friilars ftorlek kos de gamla Romare få val fom hos Italie-

narna nu, for tiden — —- 244
Minor ^ huru krutladdningen der til bor determineras 305

Öpningen efter en fprungen mina , af hvad

fkapnad den år ~— 308
Muddcr-prRm , en ny, påfunnen och befkrefven 128
Muibar*-tr£fi , et flag deraf våxer vildti Penfylvanien 72
friufsU-fkal djupt ned i jorden och långt ifrån hafvet^ fin^

nas i Americ4 —, 7^

N.
jSTeyyt&ns tliermometcr, befkrifves 167

fprfök fom der med blifvit anftålde m 169

O.
kunna uplofas i vatten utan kalfC — 13g

Optifkt t-heoremer, tvenne fädane bevifte 2 §7
Ormar

x
anmåvkningar om dem och deras gift 246,251

p.

J2enfylv4ni&n , anmärkningar om des Climat och natu«*

ralier " 'J —
- 7^ 74

Pol-hogder tagrie pä atfkilliga orter i Lappmarken —* ng
Pofidomi matning på jordens florlek, fkårfkåd s — 243
Pumpar , hvårföre vatnet i dem friger till vifs hj|gd — g4
Punch . vid des tilredande kan brukas Berberis - faft i ftil-

\%t får citron ^faft -~
> — 65



Regifter.

Qvadrant , Aftronomifk , fått at verificera des delning 97
€><C^ gvickfdfver år båft til thermometrar iyo

R.
"Deaumurs thermometer befkrifves 17

1

Ragknappen gifver tilkånna ratta fkjorde tiden —« 47

ffilt, Engelfkt-och kok-falt innehåller en jord -eller

kalk -art -— -— 1C4
Saltpetter artificiell, huru det erhälies -— 272
Selenites blir ej af acido vitrioli med kalk -lut 149
Skiorde tiden , huru den fkal rätt utrönas — 45
Ifew, innehåller altid, få långe han år kram, lika grad af

varma —- — 168
Sol^blomme blad och ftielKar, åtas af fåren 310
Solna kyrka , fkadad af åfkedunder 1 16
Spat hos häftar^ medel at den förekomma och bota 78
Sptritus vini^ odugelig til thermometrar 1 65, IJl
Stadiernas ftorlek hos de gamla Greker 244
Sten i blåfan , af ovanlig ftorlek, genom Chirurgifk ope-

ration lyckeligcn ut - tagen — 221
Tekn til ften i Blåfan — — 2 2

g

Svafvel, uplofes i vatten, medelft oflåckt kalk och Salt- lut 142
Svarta

fl
'aren , fom fölgd på frofla , botad med Hankar 27g

$ulu-bruk> hvad det lr, och huru forman bor ftåilas £84
$*mngs-machine , en ny, befkrefven 296

T.
CJ^aek - jerns blifningar , anmärkningar der vid 23 196

Tbalcs , införde finak för Mathematifka vetenfkaper

i Grekeland —- 276
Thermometrar , deras Jnftoria < 1 6 (

de Svånfke berömmas —— . 173
deras nytta vid åtf killiga ti Ifål len 1 74

Toback, Turkifk, forfök der med gjorde i Medelpad 207
Tobacks ftjelkar och blad , nyttige förfaren — 310
Toricelli

, upfinnare af Barometrar -— 89
Tr4d -/kölar , huru de, bora inråttas — 176

fi. 3 Vacuum



Regifter*

v.
jyacuum nekas af Scholafticis . bevifas äf Merfenne $4

Vatnets fpecifiqua tyngd emot vin och qvickfilfVer 85
Vatnets årliga affallande i hafvet^ beftyrkes i America 73
Vatntn i varma baden innehålla intet kalk I^j
Vatten, fedan det blifvit kok-hett, kan ej blifva hetare 168
Vfittufat , Anafarca, Iyckeligen botad 225
Vigttr , de Svcnfkas och Danfka* förhållande til hvar annan 223
Virgilius, Bifkop, förfolgd, for det han trodde, at det

gofvos Antipodes — 23g
Väderlekens förändringar, marken der til 20,93
Värmans åtfkilliga grader i allahanda kroppar —~ 169

Jgenopbanes, des mening om Jordens ftorlek — 241

z.
tyfonerna på Jord-globen , indelte af Anaximander —- 5

o

A.
J^^^-red/kap af jern i (lållet för trå, b-efkrifvas 28

1

Alton af ek, huru de fkcla planteraa — 176
Åfke-flag, märkvärdige beråttelfer der om —h 116,129

ä.
Jlrter af åtfkilliga flag , vixa vilde kring Philadelphia 72
* Åfping, en giftig orm, beficrifves — > 248

Qt>ningen efter en fprungeu Mina, af livad fkapnad den år 309
åfter-vala kyrka , fkadad af et åfke-flag 1 19

årtcr, komna från Penfylvanien , hv^rfore de mogna
ietxt i Europa — — — 74

<Y<-

FÖR-
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TE K NING
På de Academiens Ledamöter och andra Au-

ctorer , fom något arbete ingifyit til detta

års Handlingar.

AfcHBLX, om Hankars nytta emot fvartafta-

ren,fomfolgdepåhvar-annan-dags froflan ijf

Ankårcronå, om Berberis tråden, deras

frukt och befkafFenhet, famt ftora

nytta i hushållningen - - 6

1

Berch, angående proportion emellan Sven-

fta ock Danika vigterna - £2,3

Bohnsach , om Ek-ållons fåning, at der af

inråtta Tråd-Skole, famt om fåttet

at plantera Eke-trån - - 17$
Brandt, Ron angående kalken - 133
Brauner, om åker-redfkap at jern - 2,81

BrOxMAN
?
om Blod-foten

?
fom år 1743 gick

ofver Helfingland - - 209
Bäck, Tckn til ften i blåfan - - - 228
Cronstedt, Carl, Ron om råtta Ikjorde*

tiden - - - 4$
Dalman, Befkrifning på etOft-Indiflkt djur 26

f

Elvius, Vetenfkapernas hiftoria, om Geo-J|
graphien - 1

- - Vetenfkapernas hiftoria om Barometrar 8

1

Gissler, om Tåt-m jolkens tilredning - 11

Hellant, Aftronomifka obfervationer
, på

åtflnlliga orters Polhogder, emellan
Torneå och Wardhus - - 95*

Huss, Forfok, gjorde med Bok-bytte och
Turkifk iTobak - - 204

Högström, anmerkning ofver de djuren, fom
foni fågas komma ned ur Ikyarna 14

IlstroM, om korfogelens nytta i Filkerier 190
Kalm, anmerkningar om hiftoria naturalis

och Climatet af Penfylvanien - 70
Klin-



Fortekning,

Klingenstierna
5 Mathematiflvt Spörsmål,

befvaradt * -
*8f

302

Knutberg, Befkrifning om en ny Baggare
eller Mudder-Pråm - . 12g

Lehnberg, om fåttet at determinera råtta

krut-laddningen i minor
Lindfors , om minder och otver brukning 5

hytt-lagar^ emellan, vid tackjerns-
biåfningar - - 25

- - - Forti åttning i famma åmne - 156
Linnleus

,
Afpingen, belkrelven - 246

Meldercreutz, om opningens (kapnad ef-

ter en fprungen mina - - 306
Palmstierna, Berättelier, om några merk-

värdiga Åfkeflag - - - 1 1 f
Rabén, om Lofmafken, på vild-apel, bok

och törne - - - 13©
Rothman, Vattu-fot, Anafarca, med fcro-

ti fvullnad , botad - - 2,25-

Schultze, Ron om himmels-kornet . jj
Schutzer , Ron om en benloslhing på ftora

benpipan - - 67
.» - - En i Urin- blåfan anvuxen ften af io

lods vigt, lyckeligen uttagen - 121
SjoSTEN, Forfåk at fordrifva Land-häfta Mur åkerjorden 187
SmSltare, om formans ftållning til Sula-Smältningar 18}
Strandberg , Rön om Kik-hoftan - * 251
ThunSerG, öm en ny (anings ffiachine - «. 296
Tiburtius , om himmels -kornet * - 50
Wallerius, JoH. GoTS. någre Chemifee ron - 270
WargenTIN, Veten&apcrnas hiftoria, om Thermo-

metrar - * * l6i
* - VetenfKapernas hiftoria ^ om Jordens ficapnact och

ftörlek U - - 23$
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