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År 175:0.
VARANDE PRESES „

Herr DANIEL EKSTRÖM*
Mathematisk Ii^st^ument-makare.

'

' FORTSÄTTNING
i Af .

• ...

HISTORIA,
öm Jordens Skåpnåd och Storlek (*).•

PtöLEiöiEuå j hvilkeri vid år 140 forvåffväcfé

lig ftört namn , mer for det han famlade och
' A våt

(*) Se Haiidl; för 0&. Nov; Dec. år 1749;
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val använde de åldre Aftronomers obfervationer,
ån for de få han ljelf gjorde i Alexandria, lårer

hafva hållit fig vid Posidonii fednare matnings
emedan han alleftådes i fina fkrifter (a) antager
en grad på jordens meridian for beftående af foo
ftadier , fällan han hvarken nämner om famma
Posidonii matning, eller berättar det han fjelf

gjort någon ny.

Araberne, upmuntrade af fin Furfte Alma-
mon, och lackade af tilfallet fom deras Hora flått-

marker tilbodo dem
5
gjorde et nytt forfok at fin-

j

na Jordens ftorlek. Sedan deras bäfta Mathema-
tici, vid år 820, famlat fig på flåtten Sanjar, och
der tagit Polens hogd, fkilde de fig i tvånne ho-
par, hvaraf den ena gick ända rått fram Norr-ut,
och den andra Soder-ut, til des den förre markte
at Polen hade högt fig en grad, och den fednare

at han hade fånkt fig åfven få mycket. Hvar-
dera hopen mätte fit ftycke, och funno de fedan

, vid jämförandet, at emot den Norra graden fva--

rade f6~, men emot den Södra fö ArabiJka milar,

då den Norre blef antagen for den fåkrafte. Skild-

'

nåden, hvilken de fjelfve mente hårrora af något

litet fel i obfervationerna, förebådade, at de län-

gre ifrån sequatoren belågne grader (kulle med ti-

den finnas verkeligen en liten mon drygare, ån

de närmare. For ofrigt kan hufvud-frågan, om
Jordens rätta ftorlek, åfven få litet afgoras ige-

nom Arabernas fom Grekernas mätningar 5 ty o-

vifsheten om råtta ftorleken, efter något ofs be-

kant mått, af de forras milar och de fednares fta-

dier, har gjort deras möda for efterverlden ö-

nyttig. Abulfeda, fom lemnat utforligafte b|-

råttel-

(a) Geographix Lib. VII. cap. 5.
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.råttclfen om denna fina Landsmåns förrättning (hfo

lager val, at, efter Ptolemjei och de åldres mat-

ning , borde hvar grad innehålla 66? Arabiika mi-

lar* då den likväl, enligt obfervationerna , alle-

nalt inneholt f<5f : hvaraf vi fkulle tyckas få nå-

fon anledning at jåmfora famma milar med Gre-
ifka iladier. Men vi hafve fedt, at Ptolemjeu£

och de åldre Greker icke voro enfe fig emellan f

huru många Iladier borde raknäs på hvar grad,

Om 66| Arabifke milar fvarade emot Ptolem^éi
yoo ftadier, blefve en grad på Jorden, efter fo-

renamde Arabernas matning, ällenaft jämlik med
424 Italienfka milar, hvilket år mer ån en fjerde-

del mindre ån det bor vara. Forvåxle vi åter fem-

ma 66y mihr uti Eratösthenis 700 ftadier.,

blifver Utflaget af Arabernas matning fp|- Italien-

fke milar för hvarje grad, hvilket i det nårmafte
inftåmmer med fanniftgen* Det fynes troligt, at

Araberne fatte mer lit til EratosiöeKis beröm*
da mätning, ån pTöLfcMJÉt efter godtycko an-

tagne forflags-mening* hälft det vöre at gora et

få vittert folkflag, föm Araberne då vofo , orått*

at foreftålla fig, det deras öbfervåtioner fkulle haf-

va ilagit få mycket Under det påfyftåde målet, dl
likväl, efter deras matnings fått , de tyckas fila-

rare hafva bort få graden något for ttor ån får

liten.

Vare huru det vil, få kunde våre i fednarc

tider mer nogräknade Mathematici, fom voro 6f-

vertygade ej mindre om mojeligheten ån om nöd-
vändigheten och nyttan af, at i det nogafte veta

Jordens ftorlek, ej trygga fig vid de gamlas mat*
aingan Vi hinne ej nämna alla de forfok , fom

A t innom

(i) Ceographk Nubix, i FSretolet,
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iiinom tvåhundrade ar af åtfkilliga blifvit gjor-
de (0 5 utan-vilje nöja ofs med de fornåmfla.

Fernéls fått liknade mycket Arabernas.
Han gick, är ifp, ifrån Paris, anda rätt Tram
Norr-ut, til des han markte at Polens hogd vuxit
en grad. Vågens långd emellan Paris och det fed-

nare ilallet bod han til at utröna., i det han räkna-

de, huru mänga omlopp et hjul pä des vagn gjort

under lamma våg. I anledning deraf, fedan han
afräknat huru mycket atfkilliga fmä krokar pä vä-

gen kunde ungefärligen hafva dragit, flo t han at

denne grad beltod af f6746 Franfka famnar (d).

Kvilken (kulle hafva inbillat lig , at han med fä

grorva obiervationcr kommit fin grads Itorlek på
440 famnar när?

S.nellius var den forlte, fom pä et Geome-
trifkt fått gick med faken til väga. Sedan han
ar 161 f ,

genom obferverade Pol-hogder uti Ber-
gen op Zom och Alcmar, fatt defla Staders lati-

tuds-fldldnad, tog han lig fore at fammanbinda
dem med en hop trianglar, hvilkas vinklar deteiv
minerades med et grad-Inllrument af z fots ra-

dius. Vidare mätte han med en ftäng af gifven

Itorlek en bafis, fom var ena fidan afen bland def-

la trianglar, och uträknade i följe deraf, efter

ofvikcliga Trigonoftietrifka reglor, alla de ofriga

fidorna lamt ändteligen hela afltändet i en råt linia

emellan famma Städers paralleler, hvaraf han Hot

at en grad af Jordens ' meridian innehöll 18475
Rhcnländfka Hänger, hvaixlera af 10 föt. Til yt~'

ttrmera viffo obferverade han pä fimma fått af-.

Ilandet emellan Lejden och Alcmar, då utflaget

blef
Jfr 1 » .

.
— . . ...

(c) Se Riccioli Geographia Reforniata
,

' Lib. V. cap. I.

(d) Femels Cofmotheoria L. 1,'cap, 1»
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blc£
:
xSf-io ftänger for en grad. Sift antog han,

fäfom ungefärligt medium emellan desla tvänne

utllag, Zöfoo Itånger for rättaile ftorleken af en

grad (e), hvilka, förvandlade i Frantka Famnar,
utgöra ffozi (/). Hade Snellius betjänt' fig

af bättre inftrument, tagit en något Itorra baiis at

mata, brakat forfigtighet med tjänligare triang-

lars utväljande, och varit mer nogräknad på de

minila delar och omltänciigheter x visferligen ha-

de han med en få fåker method råkat gradens rät-

ta ftorlek närmare ån pa 2180 Famnar.
Norwood var ej underrättad om Snellii

gjorda matning, då han, år 163 f , anilålde en ny.

De Ängelike Sjöfarande brukade då ännu uti fina

beliick räkna 300000 Ängeifka fot på hvar grad,

hvilket hade ingen annan grund ån Ptolem^i
foregifvande , at foo lladier eller 300000 Greki-
fke fot utgjorde en gnid. Men förutan at det kom
anpåfoHok, om Ptolem^i filts var riktig, få

var ock helt ovifst, om det Grekifka fot-måttet

var lika drygt med det Ängeifka. Derfore holt

Norwood mödan vårdt , at tjäna de Sjöfarande

med en närmare underråttelfe om råtta ftorleken

af en grad, efter Ängelfkt mått. Sedan han der-

fore igenom obfervationer utrönt Amplitnden af
en Meridian-boge emellan London och York,
famt med kådjor mått och uträknat afflåndet e-

mellan famma Staders paralleler, fant han en grad
jämlik med 3 67 196 Ängeifka fot (g), eller f7 300
Franfka Famnar (b). Häraf var lätt at döma,

Al * - huru
' t "

1 j 1
- * t "**-

~~
1

_
' — 1 r

(O Snellii Eratofthenes Baravus, Lil\ HVcapjc).

(f) Picards Mefure de la Terre n Artide 13.

Q) The Sea-Mans Pra&ice, by Norwood, Chap. låc rr.

Extrait des operations , qui ont ete faites pour la Mefure
de la Terre, entré les ouvrages divers de M, Maupertuis-.
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feuru grufveligen de fjofarande in til den tiden va*
rit bedragne af deras oriktiga hypothefe om Jor-
dens ftorlek : huru många fkepp mätte dcrigc-
fiom hafva gått förlorade, då de allenaft efter f
graders fegling på en ftor cirkel voro verkeli-

gen mer ån en grad eller 10 Svenfka mil ifrån det
ftållet i hafvet , fom de fielfve efter fin falfka

råkning trodde fig vara uppa : och huru högt det
for dem låg magt uppå, at få ånnu mera vifshet om
cn jgrads råtta ftorlek, ån Norwoods matning
tycktes kunna gifva, hvilken ingen kunde fore-

ftålla fig hafva råkat målet få nar fom på 100
famnar vid pafs> hvilket ock fannerligen tyckes
hafva fkedt mer af en lyckelig llump ån igenom
konil.

Si mifsnogd RicciOLi vifte fig med alla mat-
ningar f6rr honom voro gjorde, fä litet voro ock
alla andra til frids med den han fjelf förrättade uti

Italien, år 165*4. Rummet tillåter mig icke at

befkrifva den method han brukade, fom ftodjer

fig på en art af afvågning, och var aldeles (kiljag-

tig från alla.de forenåmde Q) , famt val uti (jelfva

theorien hade fullkomlig riktighet, men ej kun-
de vårkftållas utan at löpa fara for många felaktig-

heter (k). Des århållna grad af 6ipoo Fr. Fam-
nar kunde derfére få mycket mindre hållas for vifs

och tilforlitelig , fom den alt for vida fkilde fig

ifrån hvad andre funnit*

Oyifsheten var altfå ånnu naftan lika ftor fom
tilforene , om Jordklotets råtta ftorlek, och var ej

underligt, om efter få många fåfängt aflupna for-

fok
,

åtikillige började draga Ijeifva måjeiigheten,

at

(/') Rtccioli Geograph. Reformata^ Lib. V. c^p, ji
t

(k) Mefurc de Ja Terre par M. YAhhé Picard*
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at til nöjes uplofa detta Probleme, i tvifvelsmål.

Saken var den, at en grads matning var et alt for

ftort foretagande for någon privat perfon, til at for

egen rakning fullkomligen utföra. Den äran til-

kom med rätta en ltor Konung, forir liknade Al-
mamon i ynneit for Vetenfkaper. Konungen i

Frankrike gaf, är 1667, des nyfs inrättade Ve-
tenflcaps Academic befallning, at låta en grads

noga matning vara en af fina forfta angelägenhe-

ter. Aftronomifka grad - inftrumcnter hade ock
vid fomma tid fått en anfenlig forbättring, i det

man började til dem applicera tuber och micro-

metrar, fä at intet tycktes vidare ligga verkltål-

lighetcn 1 vägen. Picard åtog fig denna förrätt-

ning, och annåtte år 1670, efter Snellii fått,

meridian - bogens längd emellan Malvoifine och
Amiens, då han fant, at på en grad belupo lig

fjc6o Famnar {k). Han hade betjänt fig af fa

goda Inftrumehter, famt anvåndt få mycken flit,

vadamhet och forfigtighet , at man nu åndteligén

tycktas kunna lita på, at frågan om Jordens flor-

lek var någorlunda befvarad. Ty når en grad var
gifveri, föreftållde fie ingen annat, ån at alla gra*

der voro lika ftora, la vida man då ånnu holt Jor-
den for et fullkomligen rundt klot.

Men denna vifsheten varade ej långe. Ri-
CHer kom, år 1671, hem ifrån Cayenna, en o,

allenaft f grader Norr om linien belägen , hvareft

han varit på några Ailronomifka forrättningar.

Han berättade, at des pendel-ur, hvilket han,
innan afrefan ifrån Paris, helt noga itällt efter me-
del-tiden, har vid ankomlten til Cayenna, oak-
tadt. pendelens längd var oförändrad, funnits gå

A 4 for

(t) Mefurc de h Terrc par M. 1'Abbc Pic*r<L

\
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for längfamt, få at pendelen gjorde der 148 fvång-
ningar om dygnet mindre ån i Paris, hvilket at

ekomma, han nödgades forkårta pendelen, på
det han {kulle flå Secunder fäforn tilforene .(/).

Nu år bekant ? at .häftigheten af en Pendels rorelfe

beror på pendelens långd, och tillika pä den krafts

flyrka, fom drifver kulan at fvånga fina bågar:
få at, om pendelens längd år den famma, och u-
ret lika fullt går långfammare eller fortare ån til-

forene, och det utan at kölds eller varmas om-
fkiften gjort något til faken* måfte kraften, fom
drifver kulan, vara i förra handelfen fvagare än i

den fednare. Denna kraft år ingen annan ån tyng-
den, hvaraf följer, at kulans tyngd eller tryck-
ning til Jordens medel-piinéfc varit fvagare i Ca-
yenna ån i Paris. Sedermera år med mänga fåkra

ron beltyrkt , at kropparna ofver alt mifta något af

lin verkeliga tyngda ju närmare de åro til arqua-

tor Orfaken dertil var lått.at finna, och
hade Newton fkål at förundra fig, hvarforeman
ej fedt förut, at Jordens dageliga hvålfning om-
kring des axel borde nödvändigt hafva en fådan

påföigd, få vida hvar och en kropp, ju närmare

han år til sequator, dello florre år ock des dageli-

ga fvångnings-cirkel, och.följakteligendcftp Itor-

re des centrifugal- kraft , hvilken verkar emot
tyngden och forminfkat des kraft. Emedan altfå

kropparnas tyngd år mindre - vid a:quator ån vid

polerna, gofvo hydroitatifka lagarna ftrax vid

handen, at jåmnvigten emellan alla Jordens delar

ej kunde bibehållas, med mindre under sequator

vore få mycket ftorre quantitet af jåmntåt mate-'

n
1

1
;

1

1
1

—

—

. Q) Mcmoires Ancicnnes de PAcad. R. des fcienees. Tom. VÄ.

pag. 320.
(m) V.Åcad. Handl. for er X744«> pag. 41.
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ria, fqm årfatte briflen af des tyngd, hvaraf vi-,

dare ftod ar fluta , at Jorden måfte vara högre uiv-

der/Equater än under Polerna, och des fkapnad ej

en fullkomlig fphaere, *fom alle hartils hade fore-

ftåltfig, Utan enfpha*roid, hvars Hörlie diame-

ter gar igenom squatorens planum, och den min-

fte genom Polerna. Om ej Ijelfva falla Jorden
hade en fådan fkapnad 5 Ikulle åtminftone vatnen,

hvarmed jorden år til ilorre delen ofvertåckt,

hafva dragit fig ifrån Polerna och gifvit fig up un-

der aequator, til des de återftållt jåmnvigten af

hela Jordens mafla : hvarigenom falla landet un-

der linien bort blifva aldeles ofverfvåmmadt, och
deremot Jorden vid Polerna barare och högre.

Men detta ftrider emot forfarenheten, fom vifar, at

landet ej vid Polerna i allmänhet ftäf högre ofver

hafvets bryne, ån annorilådes : hvaraf Följer, at

ock falla Jorden måfle hafva antagit en 'fådan

fkapnad, fom år enlig med hydrollatilka lagarna.

Hugenius och Newton gingo få vida, at de
uträknade , huru mycket Jordens axel borde vara

kårtare ån des arquators tvårlinia. Den förre

bygde fin uträkning på Cartesii flippriga mm
flags meningar om tyngdens befkafFenhet och or-

fak , i kraft hvaraf alla kroppar formentes blifva

förde til Jordens medel-punft af virflar, fom vo-
ro i en beflåndip och hattig rorelfe rundt omkring
Jorden* och flot der af, at iEquatörens diameter

borde vara T~ ftorre ån Jordens axel. Deremot
rattade Newton fin underfokning efter de attra-

étions lagar han ijelf aldraforil funnit vara gran--

dade i hela naturen , ibland hvilka den fornämfta

år, at alla de miniia particlar i verlden trycka el-

ler draga alla andra particlar med en kraft, fom år

proportionel med deras ntaffa direéie, och med

Af qua-
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ouadraterne af deras inbördes diftancer inver*

fe. Efter alla omftåndigheters noga ofvervå-
gande, bevilte han då, at Jordens axel borde åt-

minftone vara til ^Equatorens diameter fom 229
til 2,30, lamt ät olikheten (kulle vara ånnu (torre,

om Jorden inuti vore tätare ån vid des ofverfta

bryne (»).

Af få olika grundfatfer kunde ej väntas full-

komlig ofverensitämmelfe angående ratta forhål-

landet emellan Jordens åtfkilliga diametrar. Nog
af, at dock alle hollo for en afgjord fak, at Jor-
den målle vara plattare under Polerna ån närmare
Linien. Sedan åter det var medgifvit, folgdc

vidare, at ej alla grader på en Jordens meridian-

cirkel kunde vara lika dryge , utan (torre och ftör-

re, ju längre ifrån iEquatoren : hvilket faller lått
,

atSegtipa, om man allenaft påminner fig, hvad
i början af denna hiftoria år vifadt : nämligen, at

om Jorden vore fullkomligen platt, (kulle (tjer-

nornas middags-hogd, och- foljagteligen Polens

hogd vara ofver hela Jorden den famma, få vida

meridianen då vore en råt linia, ochat det år meri-

dianens krokning fom fororfakar forändringar i

Polens hogd. Når han derfore år mer eller min-
dre krökt, måfte ock Polens hogd mer eller min-
der andra fig på lika långa (tycken af meridian, och
foljagteligen, omJorden år kullri^are under acqua-

tor och plattare under Polerna, ma(te Polens hogd
häftigare andra fig och fåledes graden blifva min-
dre på det förra ån det fednare itallet.

-,. \ii si

(n) Newtons Principia Philof. Nat. Mathematica, Lib. III,

prop, XIX. <& XX. Jimfår Clairauts Thcoric dt U fi-

gurc dc la Tcrrc , uti Företalet.
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Sa gifvcr den ena uptåckta fanningcn ge-

menligen anledning til flera nya och ofta oförmo-

dade. Hvem hade trodt, at et Pendel-ur ikuU
le kunna gifva tilkånna Jordens fkapnad, och til-

lika på det kraftigafte bevila jordens dageliga om*
rullning kring des axel? At nu förtiga huru det

vifat, nvad kraft det år fom haller Manen, at be-
ftåndigt gora fina omlopp omkring Jorden , Pla-

neter och Cometer omkring Solen, Planeternas

Månar hvar och en omkring fin hufvud-Planet

:

och med et ord, gifvit ofs anledning til en hel ny
och oomftotelig Phyfique ?

Huru denne Jordens fkapnad efter mycken
inoda och mänga nya vidloftiga matningar omfi-

der i vår tid fullkomligen blifvit lladfåfrad, med
hvad mera dertil horer , få vi uti nafta Qyartal flu-

tcligen förnimma.

PEHR WARGENTIN,
Kongl. Vet, Acad, Secretcram #

KÖN
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RÖN
Sattet , Å»r0 formeras i månnifkans

kroj>j>på ovanliga fållen.

Herr von HALLER,

Intet år vanligare, ån at uti månnifkans kropp
finna åtfkilliga delar, fom blifvit härda och
benaktiga : Det år ock bekantat detta i fyn-

nerhet och måit förefaller hos åldcrftigit folk.

Jag vil ej , anföra de mänga prof, fom jag håraf

fedt och anteknat på vår Anatomien fal : Och at

vinna den kårthet, fom detta tilfållet fordrar, .vil

jag förbigå det verkeliga grus, af hvilket jag få

ofta fedt fmä korn, få uti itora Pulsåderns forriA-»

drömas fall-luckor, uti de fmå varfulla får, fom
funnits emellan benfjåll pä Pulsådrorna, och vid

början af de grenar, fom gå ifrån Aorta, och and*

teligen uti knylar
, fom, uti fina hinnor inneflut-

na
,

plåga fitta uti våderflrupens Itora körtel

(glandula thyroidca
) , få val fom uti andra, körtlar

(glandultf conglobata). Äfvenledes vil jag ej näm-
na et annat fatt af hårdnande, då några af den cel-

lulofa våfvens (tel& cellulofa) fmå Ikifvor gro ihop

och varda hornaktiga , famt utgöra den hornhär-

da (kårpa, fom inncfluter de härda knylar, hvil-

ka få ofta fatta fig på halfen och annorftådes på
kroppen. Ej eller vil jag tala om benaktiga eller

benhårda ftycken, fom jag funnit uti fjelfva hå-

lan af kortelaktiga hals -ivulfler; Utan vil endaft

anféra några ron, fom angå fåttet huru Pulsådror

I hård-
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hårdna , hviiket jag förmodar ingen ånnu hafva

märkt
5
ehuru faken år elj.eft almänt bekant.

At Pulsådror hos ålderflegna varda benhårda,

åralmånt bekant. Ingen ting förekommer fl of-

ta, fom dé benhårda fjäll, hvilka man finner hår

och där på inre fidan af Aorta, 'fa väl uti des bugt-,

fom der den går fram både i Broltet och Buken.
Sådana benaktiga fjäll och flackar har jag fedt pt
Carotides och på de Pulsådror, fom ftiga up ige*

horn "halsknotornaj på -yttre och inre hjernehin-

nan-; på de Pulsådror, fom kallas lliac<e och Cw~
rales

J
famtpådeta fom gå til fottren, och på ådern,

fom kommer ifrån den manliga lemmen. Stora

flackar af en Pulsåder hårdna ej garna och våndas
til ben, utan imå ftållen, hvilka tåckas med ert

tunn och blöt hinna, famt åra glatta eller flåta på
den fidan , fom vetter inåt Pulsådern, och uthålade

af den förbi ftrommande bloden , men utanpå haf-

va de åtfkilliga likafom intryckte .marken af de
tvårtrådar, fom hora til pulsådrornas mufkulofä
hinna. Emellan desfa benaktiga fjäll finner man
ofta fmåvarfulla får (a), då nämligen, når den
inre hinnan, hvarmed de tåckas, blifvit fonder*
frått. På andra ftållen äro fådana får ej få van-
liga* Den kringilrommandc blodens fart och flyr*

ka år ej dar få itor.

Af fådant defafta delarnas hårdnande uti gam*
k kroppar har den llore Boerhaavé betjent fig

at förklara, huru bérten iiaturligen tilkomma och
våxahos ofs: han anfer det förra hårdnandet få-

t Aiio . • > >
:

föhi

{a) Se hvad fig fkrifvit hårom i Philofophical Transaéh
fr:<>483* Jahinfoi4 öckHerrPröfeclorensDoäorWiö^
lers Diflertat, om Lithiafi corpor, huiääsu j>. x.
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fom en åndteli^ folgd och verkan äffamma natur-
liga orfaker, fä at huru länge bloden klämmer pj
vara fafta delar, få varda de alt mer och mer ur-
klåmda, tils de åndteligen varda ftyfvä och hår-

da , de fmårre rören gro igen och åndteligen för-

vandlas til ben, ej annorlcdes ån benhinnans fkif-

vor hos et foiter fåges varda til ben. Denna me-
ningen år

5
fom med ftora måtts tankar plågar lket

afde flåfta Medicis antagen fåfom afgjord.

Herr Augustinus Buö^eus (b) har fuller

få vida förbättrat denna meningen , at han nekat

det några mjuka odh blota fibrer någonfin förvand-

las til oen ^ famt erhindrat at fådana onaturliga

benvåxtér ej voro verkeliga ben, emedan uti dem
ej funnes den bildning och annat, fom egenteli-

gen tilkommer ben. Men han har grundat fig i

Stallet på fmå jord-eller gipsaktiga korii
5 dem haft

få befkrifver^ fom voro de lamma med dem jag

fedt och änmärkt, omkring hvilka det ofriga ben-

aktigä våfendet famlas och gyttras*

Då jag for några år fedan få ofta faftt någrå

flackar, fom blifvit benaktiga, träffade jäg ånd-

teligeil uti flora Pulsådern hos et måns-lik hår och
dar några gulaktiga hårda Italien $ hvilka med up*
hogd kullrighet räckte in i fjelfva ihåligheten af

Pulsådren. Desfa ftållen opnade jag* ty de be*

täcktes ånnu af Pulsåderns innerfta hinna t och
fant i dem en gul faft> fom utgutit fig uti den
cellulofa våfven (tnembrana cellulofa)^om ligger e*

mellan de mufculofa fibrerna och innerfta hinnan.

Denna faft var mjuk och tjock > ej olik den^ fom

^(*) Mifccllan. BcrolineaC Cent. IV. £ Tora. V, p. 6}* oA'
ic följande.
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.finnes utixlen fvulnad, fom kallas jithtroma. Uti

famma lik funnos åtfkilliga flera fådana gula , men
uttorkada flackar, af hvilka fomli^a voro hårda

fom fkinn eller horn , andra fom braflc , och andra

åter fom ben, hvilka (krållade, då man rörde dem
med något inltrument, fom var af jåm.

Jag fåg fåledes hår en naturlig ordning, hvil-

ken tog fin början vid den gula faften, fom då
den nyfs var utguten ånnu var mjuk , men efter

hand hårdnade, til flutet årtdteligen vardt af en
benhård art, den dock plågar vara hårdare ån et

vcrkeligit ben , famt utan porer och utan de vid

hvarandra långs efter fogade trådar. Detta har

jag federmera haft tilfalle at fe på en få flor myc-
kenhet af lik, at få val fjelfva faken, fom hvad
jag deraf vidare flutit, kän fkåligen anfes for faft

och ötvifvelaktigt

»

\
• :

\

Fordenlkul fer man at desfa benvlbtter ej här-

röra af en hårdnande kott-tråd eller af igengrodde

rår, utan af en vifs utguten faft : Således yppar
fig härigenom et nytt fkål emot den varde Herr
Franc, du Hamel (é), fom icke vil veta af nå-

fon fådan faft, utan leder benens hårkomft en-

alt ifrån hinnornas hårdnande. Äfvenledes tyc-

kes ock håraf vilja följa, at Pulsådrornas onatur-

liga hårdnande hos ålderftegne fnarare hårrorer af
Våtfkornas fel, ån af de fafla delarnas ltelnande,

famt at orfaken til denna ändring i våtfkorna an-

tingen bellår deruti , at blodet hos gammalt folk

innehåller mer jord, hvilket fynes vara fannolikt,

eller deruti, at hjertats drift blifver hos ålderfteg-

na

(e) Mcmoit. de fAcadem. Royak de« Sciences 1745.
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na trögare, hvaraf hånder r at uti de veka och
eftergifvartdé delarna lemnas det jordaktiga åranö

qvaiy (om igenom cn qvtekare rorelfe eljciV {kul-

le föras kring igenom kroppen och {koljas bårt

'igenom njurarna, Alt detta fyiies få mycket me-
ra likt, föhrdet ar visft, at beilaktiga Hackar of-

ta träffas på de Hållen
5
dar knapt kan tänkas va*

ra någon gnidning, eller et få frafkt bultande i

Pulsådrorna, at fibrer deräf {kulle kumia uttor-

kas och hårdna. Exempel derpå hafve vi uti nå-
j

tét (omento) och uti inre hjernehinnan {amt äfVen-

ledes uti den yttre, emellan hvars tvenne fkifvor

tåmmeligen ftora ben- fjäll ofta hiifvit fundna,

Gilladt den 10. Martii*

•fcj>.vri mot f r^xi s;i l [ev i tift ii

'

, , , , gii&iLflfc& j i—J i
- in

in lemiiad af

A G R E L Li

Jf ^rangen af i<5 |f gåmmå^, fn& öch frodig
^

I B men född utan hoft, lär, ben och fot på

JL-^ högra fidärt. Högra höftbenet år okån-

bart, fäat ej det mihfrä tecken finnes til ho*

gra extremiteten. Han hat dock från barndo-

men, med tiihjelp af kryckor under armårne, vant

fig åt med färdighet gå, 16pä, rida, kora vagn och

plog, få at han i desfa och andra bonde-flogdef

m full-lémmad ej éftergifver. I gående floder haii

tkifte-
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fkiftevis på vånltra benet med kryckorna: Når
han uplyfter kroppen med kryckorna-, kallar han

benet framåt och flyttar kryckorna y når han fto-

der på benet.

1. Vånftra hoft
5

lår, ben och fot aldeles på
fit Mlle Tab. t, Fig. I. II. III.

i. Hela den nedre extremiteten til höger ,

med höftbenet til famma fida
5
år aldeles bårta.

3. Ryggbräden Fig. III. z. begynner med lån-

de-knötoriia draga fig från vånfter til höger.

Os coccygis flutes omfider, der högra Ijtfmlkan

borde Vära* ttå¥ ofver anus Fig. II. i. Os facrum
med cöccyx Upfylla högra offis iniiöniinati ftålle

Fig. L i. Fig, IL 3. via bäckenets utgörande.

'4>: dntis Fig. I. 3. Fig. IL 4.5 två tvär finger

ifrån fcrotiim , ftäld efter ändan af coccyx
,
högre

tip ån naturligt 5 i det Hållet fom iiu ofullkom-
ligen foreftåller högra ljumfkaii. Raphe öch pe*
rinseum Fig, IL f folgakteligen ej up och ned
våndt, utan fnedt från höger > fidovårts til vånfter*

f. Genitalia fitta på Vanligt ftålle > .men hafva
allenaft en tefticel , hvilken ligger midt i fcröto

och får fin fådesftrång från vånfter. Tefticlenmed
ftrången, åro en half gång tjockare och ftorre ån
naturligt Vore, om han ågde två lår. De åga alde*

les den lifaktighet , fom fordras til flågtets fort*

plantande , hvaraf han redan fkal häfva aflagt prof
i Söknen.

6. Nafveln Fig. L 4. fans til vånfter, en god
tvår hand på fidan, pch ned om defs vanliga fåtes ,

B når
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når linea alba dragés perpendiculaitt med krop-
pen-.

7. Som rygg-raden dragés til höger, få gar liar

linea alba til vänfter Fig. 1. 6. , och fvara diago-

nalt mot hvarandra.

8. Bukens två nedre regioner, åro fåledesi o-

naturlig Hållning. Deras framdel vetter til våniter,

ryggen eller bakdelen,til höger, högra iidodelen

framåt och den våhftra bakåt.

p. Denna Hållning gör, at de högra refbenen
Hå mer framåt , ån de vånHra.

10. Vånflra låret år uptil ganfiv^ tjokt och i af-

feende få val dertil, fom dels tilvande bruk, at

underftödja bålens jämnvigt til höger och vånHer,

i förHa påfeendet likfom centralt med balen.

11. Når han har Holgång, mafte det fke lu-

tande och med otverhångande kropp til höger, al-

denilund, rcclum med deisihör-band, vånda myn-
ningen i Hållet för up och ned , aldeles lateralt til

höger.

Kongeliga Vetenfkaps Academien,fom afHö-
ga vederbörande ar förfäktad, at få kunfkap om
når han med tiden dor , vil då nogare lata Ikar-

fkåda invårtes byggnaden af denna kropp , och
får tillika tilfalle at uplöfa åtikilliga tvifvelsmål:

i fynnerhet éfver inelfvornas låge, blod-urin-och
fåd-rörens lopp, famt de anfenliga nervers utdel-

ning , fom utgå från lånde-knotoma och heligbe-

net, på högra lidan.

Den 10. Martii.

hön
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Hägra färgande Jordarter ifrån Kerike,

JOH. HESSELIUS,

j Ti Hofftad och Axbergs Sökriär$ ä£ hvil*

m 1 ka den förre år belägen en lialf mil, och
^L-/ den fenare i mil ifrån Örebro , finner man
ådkilliga kårröchfiimpiga ångar af olika vidd och.

bredd \ men måftedelen igénomfkurne , och lika-

foiii fammanfögadé rnedelil eri rinnande back, fom
endels har fin uprinnelfe ur eil Sjo benåmd Lån-
gen , och endels har fit vatten af Svafvel - Iuten

$

fom rinner ifrån Dyka Sväfvelbruk, förutan afan-

dra tilftotaiide fmå fqvaltbåckar, hvarigenom den-

na back blifver något bredare och djupare, ju när-

mare han kommer in til Hjelmarn, der han om-
lider har fit utlopp. Alle defle kårr och fumpige
åiigår åro merendels betåkte med en gulaktig jord
eller Brun-öcker, foift på gräsvallen emellan grås-

ftrån och tufvor, utan vidare efterletande ftraxt

kan fkonjas. Denna brun-ockra år af åtfkillig måg-
tighet , ibland af en alns djuphet, ibland af min-
dre djup, alt efter fom vattnet den famma upka*
Hat eller aflkolgt*

Under denna jordarten tager gernehligen eri

kål-fvart flipprig gyttje-jord vid, åfven af olika

mågtighet 5 fall: den ock på några Hållen Yifar fig

up i dagen*
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Efter denna, finner man en annan mork jord-

art, dock ej fåfvart, fom den förra.

Gar man ånnu djupare neder, finner man på
fomliga Hållen en fin och feg blå-lera eller något
annat grus, fom vatnet ihopiamlat.

Nyttan af deffe jord-arter år, få mycket jag

igenom förfok , hit til dags erfarit, denna, at dc
kunna brukas til oljefargor för målare, i fynner-

het fom de åro rene ifrån (and , och hafva tämme-
lig god Corpus,hvilket tvånne målare hår i Staden,,

fom dem på min begäran forfökt, kunna betyga.

I)en ofverft liggande gulaktiga jorden år el-

jeil, fom all annor Ockra, af den belkaffenhet

,

at hon icke allenaft rodnar i elden, utan får en be-

..hagelig gul-rod färg, ej olik denÄngelfka få kal-

lade Brunroth , och kan,enligit i Stockholm gjor-

de förfok , aldeles i defs italle , med famma nytta

och torman brukas > men for långt drågeligare pris

bekommas.

Eljeft år vid denna Ockre-jorden at i aktta-

ga
,

at, om hon fkal få en vacker hogrod fårg ,

måfte man i bränningen tilfe , at hon brånnes i en
ftark och ren eld , der ingen rok gor henne mork y

och at hon flitigt och ofta rores , och blir på alla

fidor jåmt igenomeldad eljeft blir hon mörkröd
och mifter lin fägring.

At denne jorden år ganlka ivafvel-rik, kännes

icke allenaft af röken då hon brånnes , utan och
når hon år väl igenombrånder, och uttagen ur el-

den och ånnu år varm , kan hon , utan at mån
mår-
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marker någon rok, upfylla hela hufet med enfub-

til och fin Svafvel-ånga.

Til at åftadkomma något vidare gagn med
denna rod-jordcn, har jag f$rfpkt, at gora Rédkritg

pannor deraf, och til den andan uptankt följande

fått : Man tager en fin och från fand ren rod-lera,

fadan fom til ofverflod ofver alt merendels finnes i

Verniland, och jag långt for detta haft den åran

at upvifa for Kongl. Academien. När nu denna
leran år väl arbetad och i vatten fönderbråkad ,

fom båft fker uti en vid och flor jern-mortare,få
blandas hon up med få mycket af denna förut pul-

veriicrade och iigtade jorden, fom man förmodar
denna leran kunna emottaga, och ändock vara fom
et band til rod-jordcns fammanhångande och fafl>

het, tildes den blir fom en lagom mjuk deg, och
låter med händerna knåda fig ihop , utan at hon
fmutlar och klibbar vid. Sedan tager man litet i

fonder af denna roda maflan , och rullar denfamma
å et jämt och flått ftenbord emellan tvånne fläta

rådeslappar, til den jämnhet, längd och tjock-

lek, fom man behagar. Defle fammanrullade pen-
nor lägger man tätt och jämt tilfammans i en låda

eller annat jämt kåril, med en liten tyngd der of-

van-uppå, pä det de ej må krokna i torkningen ,

fom icke håftigt utan i en lindrig värma bor fke.

Når defle rit-pennor åro fåledes vel torkade,
kan man fedan,utan at befara någon krokning, hår-
dare torka dem i ftarkare värma,, hvaraf de blifva
ftadigare och ej få fkore och löfe. Jag år ockibe-
grep at inhefta defle rod-krit-pennor uti trå, och
förmodar , efter någre förfoks anftållande, påfin-
na råtta fåttet at gora få goda rit-pennor, fom de
utlåndflka , hvilka i Krydd-bodar plåga falias.

B 3
° Det
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Det torde få mycket bittre lona mödan, at vidare

förfoka , åtkomma til någon mera färdighet här-

titinnan , fom de utlåndfke rit-pennorna, gjorde af
Rodkrita (rubrica fabrilis) ej gifvä en få ljus och
behagelig färg fom delfe. Så mycket här jäg for-

fokt, at lerans och rod-jordens upbiandning med
lim-vatten duger aldeles icke, emedan den rå ma-
terien, fom fkal intryckas, faftnar derigenom få

hårt i trå-formen, at pennan fedan i fkårningen el-

ler formeringen, antingen icke flåppei; någon farg

ifrån fig, eller går i fmå ftycken bart med fjelfva

trädet , då det tåljes och (kåres. Men en liten

blandning af Gumi-vatten år tjcnligare, når råt-

ta proportion kan obferveras.

Jag har ock af famma Brun-ocker-fårg gjort

fvarta rit-pennor på detta fåttet : man bränner jor?

den icke uti någon öppen eld, fom förr är fagt 5

utan man laddar eller fyller en mufquet-pipa afden-
na Brun-ockran, och hårdt ftoter den tilfammans

med en ladd-ftake, fedan tiltåpper man mynningen
med en jern-ilopp väl fall , at ingen rok kan gåuts
käftar pipan i en brinnande ugn , der hon val blif-

va rod och igenomeldad. Når färgen fåledes blif-

vit val igenombränd, och pipan uttagen ochkali-

nad, finner man jorden vara hel fvart,fom enkim-
rok. Denna guides väl fonder och flktas, och pä
famma fått fom med rod-krit-pulvret, blandas up
med en fvartaktig feg blå-lera, hvilken fedan knå-

das och rullas til lagom tjocka pennor, fom ock
fmåningorn böra torkas och anfas atdeej i torknin-

gen krokna. Pä det nu defie fvarta pennor ej ma
fota af fig, utanblifva ftadige och fafte, har jag

funnit båil vara, at efter den forfia lindriga tork-

ningen, när pennorna förft åro val yarmgjorde
|
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lägga dem i en ftarkare eld, hvaraf de i anfeendé

til blå-leran, blifya rodaktige utanpå, men behål-

la fin fvarthct inuti. Håraf blifva pennorna liar-

ka , och kunna, utan händers .fmutfande beqväm-
ligen hanteras och med ftorre lätthet c&åras odi
formeras , ån om de voro inhåftade i trä. Ju hår-

dare man bränner defle pennor, ju tjockare blir

(talet utanpå, och den fvarta materien inuti fma-

lare och grannare. Derfore mäfte man akta, at

de ej for långe igenombrännas , hvaraf hela pen-
nan går bårt i en rådaktig och til ritning odugelig

materia.

Åf foregående finner man altfå, at man afeti

och famma jord- art, kan hafvaen tråggehanda nyt-

ta i foril for Målare til Brun-ocker : fedan til Rod-
krit-pennor och fvarta rit-pennor, for dem, fom
vilja öfva fig i rit-konlten. Men et år ännu at på-

minna, vid denna fvarta jordens tilredning, i fyii-

nerhet då det fker i en mufquet-pipa>, at man val

aktar fig, at ingen olycka händer* ty om man i

efter laddningen och jordens inpackning, ej be-

fattar mynningen med en ftarck ftopp , at röken

ej med våld kan gora fig opning, få händer atden
inneflutne röken med ladan häftighet och fmåll

drifver ut ftoppen med hela laddningen, fåfom
man läflade en bofla med krut och hagel laddad

,

hvilket i gånger håndt mig under förfoken, icke

Utan flor fara.. Men til at .undvika fådant, har y:g
funnit beqvåmligare, at taga några väl torra tori*

ftycken, fådana,fom man brukar til brån-tort] (de
må lemna livad art af alka, antingen hvit, iod ,

brun, eller grå efter fig, då de brännas i enopen
eld) deffe packar man väl tiliammans i en gryta,

lägger lacket derpå, och fätter grytan i enbrin*

B 4
" nandc
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nande bak-ugn, at hon blir rod och val igenomel-
dad. Når nu torfven fåledes blir igenom kolad,
och rollen ej far for ftark utgång under lacket, ut-

tages grytan och lacket opnas, och den inneflutnc

eldmorjan, fom ftraxt vid öpningen tager eld,be-

ftånkas och flåckes med vatten, hvaraf matenen
blir fvart, fom enKimrok, och fedan den kallnat,

låtteligen fondergnides och ftötesien jern-mortare
til et fint pulver. Af denna, fvarta aftan gores fe-

dan <jie fvarta pennorna, på famma fått med up-
blandning af $t\ m6rkblå-lera,fomtilforenefagtår.

Den andra kälfva^ta vitrialilka jord-arten, fom
i ofvannåmdekårroch mofs- ångar nierendels under

deiTgulaktiga Brun-ockran ligger, år af den be-

{kaffienheten, at når hon blir uptagen och torkad

i vädret, eller under tak, få förgår fmåningom
fvartheten och hon blir mork-brun. Denne kallar

|agen umbra-fårg, och fynes val något mox^kare

an den utlåndfka umbra-fårgen, men kan lätteli-^

gen prepareras til lika fårg och bruk med den ut-

landlka, då man tager en rått proportion af den
forft omnåmde Brun-ockran, och upblandar den

famma med denna mörka umbra-fårg. Målare,

fom forfokt denna umbra til olje-färg, hafva alle-

naft det felet deremot, at den torkar fenare än

annan fårg.

Vil man förfoka denna jorden i elden, få blir

och denne rod , men mork-rödare ån Brun-ockers

jorden då hon brånnes y men kan dock brukas til

olje-färg.

Den tredje mork-bruna jord-arten, kan måft

på famma fått tilredas och brukas , fom den nåft

fore-
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foregående, och blir åfven mörk- röd i elden. Eljert

år ock at märka, at alla de rötter, gräs, qviftar och

ftrå
, ja ock ruttit trä , fom vid uptagningeit

kunna följa med och finnas i ofvannämde jord-

arter ,
ga allefammans i en gulaktig eller röd-

gul fårg, dä de brännas til aika, hvaraf händer,

at man ej bor vara få mycket mom om, at renfa

defle jordarter når de fkola brännas til röd färg.

Men vil man hafva den} til Brun-ocker och um-
bra färg, få kunna, de torkas, ftötas och fiktas,

at rötter, ftrå och qviftar må fkiljas derifrln>

ty vafkning oeh flamming behöfves få mycket
mindre vid deiTe jord-arter, fom de åro helt; fine

och med (and obeblandade.

Gräs-arten fom årligen växer och bårgas på
defl^ vitriolHka och Svafvelaktiga ångar, beftår

måft af et groft och magert ftarr-grås, fom bö-
Ikapen ej gerna äter, om icke den blir vänder
dervid,

Flera prof har jag ej ännu gjort med des-

fe jord-arter, fkal dock vid lediga ftunder, ännu
vidare förföka, om de til någon annan nytta kun-
na vara tjenlige, och fedan hafva den åran, det
famma til Kongl. Academien i ödmjukhet at
berätta,

Den 10, Mardi.



i6 1750. Januar. Febr. Mart.

,
, ;

i

BESKR1FN1NG
4

«
.

'

<; > H .r;- r ;;'l
v 1

;\>—-v.

£/ nyt Geographijkt Inftrummt.
' Af
DANIEL EKSTRÖM.

¥id Geographiika förrättningar förefalla åt-

fkilliga goromål afolikabeikaffenhet, livar

til ock fåHkildta inftrumenter merendels,

blifvit brukade. De fom haft af noden, åtgå myc-
ket noga til våga , hafva til Pol-hogders och få

väl verticala fom horizontala vinklars tagande be-

tjänt fig af vanliga Aftronomifka quadranter, med
tvånne tuber. Til at på fältet få Meridianenoeli

andra linier utfiakade
5

plågar nyttjas et få kal-

ladt iEqui-aitituds-Inftrument , fom ej år annat

ån et litet och rörligt Tranfit-Inftrument. Defs-

utom hafva de bordt vara forfedde med afvåg-

nings-Inftrument. I nodfall hafva de likväl en-

daft med quadrant kunnat hjelpa fig til alla be-

hofvén, fallån ofta med mycken ovifshet. Ty
förutan at en fådan qvadrant år koftfarn och ovig

at fora ofver bårg och dalar
5
hvareft en Geogra*

phe behofver färdas , år den ock mycken fåniga

het underkaltad, at af ftotar och fkakningar blifva

til fin fammanfåttning rubbad 5
hvarfore man ock

ej kan lita på de obfervationer med honom göras,

innan han hvarje gång blifvit verificerad och no-

ga examinerad 5 om hos honom år något fel , hu-

ru ftort det år och hvaruti det beitår : hvilket

fordrar mer tid 5 ån en Obfervator gemenligen

har at fpåndera på hvart ftåik. I många håndel-
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fer gifves aldeles ingen utvåg til någon verifi-

eation.

Andre 5
fom ej behofva vara få nog-räknade,,

plåga nöja fig med Aftrolabier, Franfka Planchet-

ter, Ängelika Theod'olirs, eller andra fmå- in-

itrumenter , fom jåmte Afvågnings - Inftrument

kunnat vara til hands. Men obfen rationer, fom
der med göras , biifva ock der efter, cch gifvas

ej heller fäkra utvägar at i alla mål verificera def-

fa inftrumenter, da en altid har det mifsnojet, atf

oaktad all använd moda, vara ovifsorn obfervatio-

nernas riktighet, ehuru det kan hända, at Inftru-

pientet varit utan lyte.

Afledne Herr Secreteraren Elviixs, fom,
år 1748 om Sommaren, vid fina mätningar och
afyågningar vid Trollhättan , for de tilämnade

Sluslars anläggning, funnit ölägenheterna af den
ftore quadranten han då brukade ; men dock til

de Skånfka mätningar han följande Sommar (kul-

le på Hog befallning foretaga, ej trodde fig vara

hulpen med någon af förenämnde fmå Inftrumen-
ter ; bad mig vara omtånkt om något nytt Inftru-

ment , fom ej vore alt for ftort och ovigt at bru-
ka, men dock kunde lofva nöjaktigt fäkra obfer-

vationer , tjäna til alla behofven, och fram for alt

vara få fiimmanfatt, at des misfvifningar lått och
beqvåmligen kunde utmärkas och verificeras. Nå-
gon tid der efter upvifade jag for Herr Öfver-In-*

tendenten Baron Harleman en ritning til det

Inftrument
,
iag nu vill hafva den äran at hé£ké&

va, hvilket af honom och Herr Elvius, efter

noga fkarfkådan , blef gilladt och profvadt tpxé
ligt til hvarjehande tilämnade angelägna och for

det allmänna nyttiga Geographifka obfervationer

och «
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och matningar. Annat (kal behofdes ej for dea
Herren

5
at ftrax for egen rakning lata hos mig

förfärdiga inftrumentct , hvilket ock til allmän
tjinft redan et år blifvit nyttjadt, och ån vidare

kommer at brukas.

Hela Inftrumentét år gjordt af Mesfing.
JBCD, Tab. II, fig. 1 och 2, år limbus af en
hel cirkel til 8 tums radius. Des centrum /, fig.i,

år forbundit inuti med limben genom fyra til hvar-

andra vinkelråtta armar, Ib, Ic
y

Icl^ af lika tjock-

lek med fjelfva limben, nämligen en fjerdedels

tums. Bredden af limben, Aa^ Bb, år 1^ tum.
Limben år, at förekomma fvigtning, pä bakfi-

dan,' fig, 2, förbunden med en ring, ebfg, fom til

en tums hogd ftär verticalt emot limbens plan,

fåfom vanligt år på Aibronomilka Quadranter.

På framfidan, fig. 1, år limben fvarfvad iå noga
i plan, fom moieligt varit, tillika med en om-
kring centrum orörlig bricka, efg^ fom år i fam-
ma plan med limben. Limben år ock på iamma
fida indelt i alla grader och tredje-dels grader,

eller til hvar 20 minut af en hel cirkel, varandes

Noll-punéterna vid a och hvareft ofre kanten af

armen ac, fom går igenom Infliaunentets medel-
punkt, råkar limben, foljakteligen åro po grader-

na ofver och undervid B^D. G/éåren limbus nio-

bilis eller rörlig fkifva, fom går omkring axelen

på en cylinder af i tums diameter, och år få få-

ftad vid inltrumentets centrum /, medelft en fjå-

der-aktig bricka hh^ och en fkruf /, at den rörliga

(kifvans rundhet midt på, fvarar emot den orörliga

brickan efg^ famt med fpån-fkrufven hålles tått til

hvar andra, och åfven at den rörliga fkifvans bag-

ge andar G, G, pasfa tått efter den graderade lim-

ben :
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ben : hvilka andar ock til ftorre fåkerhet åro for-

fedde med krökte fjädrar, fom omfatta limben

och hålla (kifvan tilfammans med honom, dock
få

5
at hon kan foras ledigt och jämt. Skifvan år

fl tum bred, famt ~ tjock. På det hon må hålla

fig fri från fvigtning eller krokning, år långs ef-

ter henne, vid nedre kanten nn^ tältad en annan

fkifva vertical til den forras plan, och en tum hog.

Mot andarna af fbifvan G IG åro öppningar, /, /,

midt ofver grad-bågen på limbus. Pa famma öpp-
ningars inre lluttande kanter åro inrättade Nonier

af den befkaffenhet, at man med deras tilhjelp år

i &må at finna hvar minut på hela cirkelen, faft

f]eifva limben ej ar delad mer ån i hvar to minut.

Sådane Noniers inrättning och bruk fupponerar

jag vara bekante. Til famma rörliga fkifva år vi-

dare lämpad en Tub med tvänne convexa glas,

uti hvars focus år pafladtet fint hår-kors, fom med
tvänne fmå Ikrufvar kan flyttas en liten moii an-

tingen närmare til eller längre från den ftore lim-

bens plan. Vid Tub-roret åro fäftade tvånne

höften kj k, fom åter på andra andan pasfa tått ef-

ter den rörliga kifvan, och medelft ikrufvar på
fpenlliga brickor der vid faft hållas. Det ena hof-

tet närmare oculaire-glafet har et litet aflångt hål

under brickan, få at når man losfar på ikrufven,

kan Tuben flyttas litet högre eller lägre parallek

med limben. Tätt vid öppningarna /, /, åro fatte

tvänne dioptrar, m\ m, hvilkas fyft>linia år paral-

lel med fyft-lihien i Tuben eller linea fiducice,

och år uti en plan, fom går genom inllrumentets

centrum, perpendiculairt til limbens plan.

Påbakfidan, fig. 2, år en ftadig fkifva Acm%

med höften och Ikrufvar /, i, ftarkt fåftad vid den
ena



3o I75a Januar, Febr. Mait.

ena armens ac undre kant, verticalt emot armen

,

och altfå jämväl verticalt emot limbens plan.

Defs bredd år i i tum, tjockleken £ tum. På des

•åndararo fotte tvånne andre dioptrar r,r paraliela

med limben
5
famt en fådan tillämpad Tub

-,
TTj

och der under faftadt vattupafs-ror, xx, fom til*

forene i Kongl. Vet. Academiens Handlingar for

Jul. Aug. Sept. Månader, ar 1743 åro befkrifiie^

under namn af Afvågnings - Inflrument
, lampadt

til en diopter lineal. Des fyft-linea bor vara pa-

rallel ej allena!! med den graderade limbeiisplan^

utan ock med fyft-linien af den andra rörliga Tu-
ben GG, då han år itald på noll-grad. Under vat-

tii-paJfs-roret år fåftad eil liten Irål-fpets p, hvars

nytta år, at vila, om Tuben bar lika Hållning ef-

ter omkaltning for verificationer fkul ^ fom i

forrbemälte Handling år omrörd: då det altid år

nödigt , at denne fpets Hår i famma fyftnings linia,

med dioptrarna, rr, både forr och efter omkaft*

ningen, hvaraf man kan vara fåker, at vattupaf-

fet behåller famma ftållning, hvilket år en ange-

lägen omitandighet. På det Tuben må ligga ila-*

digt i fina pannor, nar få behofves, tjänar fpån*

ftiga regeln, yuz^ fom år rörlig omkring en axel

vid år krökt efter Tubens convexitet vid ån-

dan %y
och på ftåll-fkrufven vid u faftfpånnes vid

armen få, at den trycker ned Tuben*

At kunna med beqvåmlighet nyttja detta in-

ftrument, få til verticala fom horisontala måtnin-

ningar, ar det forfedt med et fiativ^ fig* z*> af
följande lammanfåttning.

Tre ftadiga fötter af trå$ P, P, P, hvärderå

af 2*8 tums långd, tjockaft midt uppå, at vara fl
* mycket



r75°- Januar. Febr. Mait. 3 i

mycket fåkrare for fvigtning, fpetfade och fkod-

de pä nedra ändarna , åro vid ofra ändarna infålde

i en Cylinder af trå, få at infålinings planerna

Qr g>j> gora, om de utdragas, et likvinkligt

trehornigt prifma med hvar andra. Der åro de

med ftåll-lkrufvar forfedde, fåfom på vanliga fta-

tiver til Land- måtarerbråden. Cylinderns hogd
år fé 5 des diameter 4! tum. Öfre botnen af Cy-
lindern , SS 1 år betåckt med en orörlig mesfings-

plåt af ~ tums tjocklek, omkring hvars kant år en
mesfings-ring, fom omfattar Cylindern. Midt
på denna plåt, vid i?, och in uti fjelfva Cylindern

åren fphacrilk cavitet, uti hviiken en mesfings-

kula af ii tums diameter år infåld fåf at något
mer ån halfva kulan år under plåtens ofre bryne.

En del af den andra halfvan betåckes med en vid

plåten faft-lodd hylfa, fom med fin cavitet pasfar

tätt efter kulans convexitet, få at | af kulans dia-

meter åro under hylfans öppning, fom har 1^ tum
i diameter. Kulan, fom altfå år rörlig i fin hå-

la, och bar åfvan til, år åter uti et ftycke med en
tapp, R 7, af § tums diameter och ~ hogd, hvii-

ken tapp år ftarkt fållad vid en annan rund mes-
fings-plat, LI, af lika diameter och tjocklek
med plåten SS. Genom plåten, ZJL, gå tre Mo-
dedkrufvar, rundt omkring tappen, til

lika affland ifrån hvar andra, och til 1% tum ifrån

plåtens centrum, Skrufvarnas andar 0,0, o , fta på
undre plåten SS, varandes deras hela långd dub-
belt ftörre, ån di-ftancen emellan Plåtarna SS^LL,
då de åro parallele. Hvar och en fer altfå, at

fnan med desfa fkrufvar kan fåtta plåten LL uti

en horizontal ilållriing , eller ock , med fötternas

tilhjelp, til hvad lutning under vattu-paf$ man
behagar. Ofvän på plåten ^ LL y år vidare fåftad

cn
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•en ihålig Mesfings-Cylinder, MMNN^ af t tums
diameter och 4 tums hogd. Des bottnar MM
och NN åro parallela med hvar ändra. Inuti Cy-
lindern, jåmt vid des ofra botten och inemot den
nedra aro inpasfade tvåiirie tjockä,med plåten LL
och med hvar andra parallela mesfings fkifvor.

Midt igenom dem gå Conifka och emot hvar an-

nan fvärande hål, uti hvilka en conifk rörlig jern-

axel år tätt inpasfad , hvars hogd år lika med Cy-
linderns hogd: des diameter år af l\ tum vid den
ofre halans öppning, och I vid den nedra. Axelen
hinner dock icke med nedra ändan aldeles til bot-

ten af Cylindern, AW5 utan år lemnad ~ tums
fånknings rum under honom, hvarfore.ock deft

ofre åildan af axelen Hår åfveil få mycket ofver

Cylindern, på det genom hålens eller pannomas
nötning icke må fororfakas någon glappning eller

oftadighet. Öfre andan af axelen
5
AA^ går midt

igenom och perpendiculairt emot en mesUngs*
Ikifva, HKEF*) hvars längd år 8^ bredd 1 lamt

tjocklek I tum* Skifvan år ftarkt faftlodd vid

axeln. Ifrån ändarna af Ikifvän och i famma plan

med hmlne Hå vinkel-rått ut tvånne armar, K$*
s

U$a, hvarderä af ^\ tumslångd ifrån kanten, KH^
famt l| bredd. Skifvan EH med fina ärmar kan
altfå foras omkring horisontalt på den i Cylindern

rörliga axeln. När man tlält dem ungefärligen

i den direktion man vill hafva, kunna de lika foffi

faft-låfas med en omkring Cylinder lämpad lo*

mes fings-hank , MM\M*<^ fbm på ena fidan år öp-

pen, och klåmmes tilhopa med en fkruf} v, meiji

på andra fidan, fig. 1, år vid faiiimä hank fåftad

en liten arm, r, af I-J tums hogd, uti hvilken fit-

ter en omkring fin axel rörlig (kiaifmoder5 j^, med
ftåll-
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flåll-fkruf, hvilken tillika år bunden genom en

anfats , fom har en dylik fkruf-moder, under fkif-

van EH. Samma fkruf fynes ock, Fig> 2, vid wé

och med honom kan man fora fkifvan EH med fina

armar, och Inftrumentet, fom på dem kommer
at fattas, horizontelt, få fukta jåmnt och noga

man behagar.

På fkifvan Éff faö tvanne fyrkantiga hål,<^
famt et fådant på andan af hvardera armen vid a*

älla af lika ftorlek och fkapnäd. Når man vilhaf-

va Inftrumentet uti en vertical ftållning, fåfom
Figurerna det utvifa, fättes den ofvanforebefkref-

na emot limbens plan verticala fkifvan ,
Acnn^ få5

at tvånne derpå gjorde fyrkantiga lika ftorahäl Ä

^ ^ palla juft emot nyfsnåmde hål på andarna af

Ärmaim K&& , #/3#, då Inftrumentet med fkruf-

var, hvilkas hufvuden fynas vid <ta, Fig* z 5

men fjelfva fkrufmodrarna under lkifvan, j^,Fig.
I, faftfpånnes vid fit Stativ. Skal åter Inftrumen-
tet låggas til horizontal Hållning

, uttagas fkruf-

varna ur de förra hålen, och fattas i de andra två

hålen på ikifvan EH$ Fig. z, då Inftrumen-

tet år loft, och klykan, ytB-% af ii tums bredd,
famt i^- hogd, (fom år fåftad vid fkifvan An få, a£

klykans planum, yS*, år parallelt med limbens plan
och til lika hogd derifrån, fom fkifvans, An^ kant*

m) paflas få ofver det ena hålet K at klykans 6p*
ning, £7, kan foras under fkrufhufvudet. En al-

deles lik klyka, fom fitter på armeii 52), vid£*
och år fullkomligen i fimma plan med den förra ,

föres under det andra fkruf-hufvudet, ty klykor*

nas diftance år gjord lika med hålens ^ b då de båg*
C g*
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ge med fkrufvarna faftfpånnas, och Inftrumentet
ligger horizontalt.

I den förra Mndelfen 5 nämligen då Inftru-
mentet bor ftå verticalt, til hogders obferverande
eller eljeft, åro i fynnerhet tre omftåndigheter no-
ga at i akttaga : forft, at Noli-puncten pä Inftru-
mentet blir i det nogafte verificerad: ledan

y at
'fyftnings-liniema genom bagge Tuberna åro pa-
rallellt med limbens plan, och åndteligen, at lim-
bens plan år fullkomligen vertical emot horizon-
tens plan.

Hvad det forfta angår , få bor afvågnings-
Tuben, TT^ forft verificeras, efter den anledning,

fom i befkrifningen derpå årgifveni 1743 års Hand-
lmgar,och nia ile man då forfäkra fig, at defsfyft-

nings-linia går midt igenom des axel, och at bu-
blan på vattupalfet ftår på famma mårke förr och
efter omkaftningen, hvaraf år klart , at Tuben då
ligger horizontalt. Sedan riktar man famma Tub,
fom ligger orörlig i fina pannor, på något objeéfc

vid horizonten, och tager derpå i akt envifspunét,

fom fvarar emot centrum af hår- korfet
5 i foco.

Vidare föres den andre Tuben, G(?, helt varliga,

til des man får famma jpunct på objeétet i figte.

Svarar då korfet , eller atminftone det horizontala

håret i korfet på den rörliga Tuben, emot famma
obje£t-pun£t, fom det förra korfet , och index på
Nonius då flår exa£fc på Noll-gradj få år Noll-
punélen riktig. Står index på Nonius något öfver

eller under Noll-g rad, få år det Inftrumentets er-

ror eller mifsvifning , hvilken, om man få beha-
gar, kan råttas på det fåttet, at man förer index

juft på Nollgrad, loflar fedan (akta på fkrufven
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Fig. I, då Tuben kan ftållas på obje£tpun£ten och

der fafl-fkrufvas, utan at hafva rubbat index.

Under alt detta bör man granneliga fe til ^ at bu-

blan på vattupaflet Hår vid fit märke.

Om då jämväl objcct-pun&eil faller midt i kor-

fet af bagge Tuberna-, få åro de ock*nied hvaran-

nan parällela, få vida ej objeétet år alt for når, få

at diftanceil Tuberna emellan blir mårkelig, Rå-
ka ej bagge körfen på pun&en, få ftålles könet i rör-

liga Tuben på punften, och fkrttfven på den ena päri-

ttan, hvari afvågnings - Tuben ligger v lofliis
5 då

pannan fakta (kufvas horizontalt , litet ulårmare

til eller längre ifrån limbens plan, til des objeéfc-

ptm£ten jåmvål råkar midt i körfet på deii Tuben*
då fkrufveii fåftes , och Tubernas fyftningslinier

visft åro med hvaraiinaii parällela: och om de icke

redan åro tillika parällela med limbens plan, måfte

de åtminftone bada iiicliilera dertil lika mycket,
Til at derfore blifva vifs , om der år någoii fådait

liiclinatioii , och at kunna bota den famma, få vri-

der man om Inftritmentet på des axel i Cylindern
til en half cirkel af horizonten, få atoculaire-gla-

fenkomma på den fidan,hvar objeétiverna forr vo-
ro. Derpå kaftas afvågnings-Tuben om, och den
rörliga Tuben vandes åfven et hälft hvarf omkring
lin axel, då mail i den rörliga Tuben foker up fam-
ma objeét igen, och ftåller det midt i körfet. Ont
då både Tuberna åro parällela med Limbens plan*

måfte fammä objefr-punä: jåmvål falla i körfet af
afvågttiiigs Tuben. Sker intet det, fåborä båda Tu-
benia jämkas lika mycket hvardera, deil ena til

och den andra från Limbens plan
,

nämligen
den rörliga igenom korfets i foco horizontäia

flyttning medelft de dertil lämpade och ofvan om-
rörde lkrufvar , men den orörliga igenom pan-

C i " nans
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nans fkufning, fom nyligen nämndes, och lagar

man dä 5 at åter obieét-puncten träffar i korfet pä
bagge Tuberna. Vil man vara helt faker, få kan
en fädan Initrumentets omkailning ännu en eller

annan gång på famma fatt verldtållas.

Nu återftår at verificera, om Limbens plan

år vertical emot horizontcns plan, hvilket kanfke

på följande fått. På bakfidan af Iniirumentet .y

Fig. 2. och på armen BD , år appliceradt et vat-

tu-pafs, <r%) ungefärligen verticaltemot Limbens
plan. Detta kan fattas in i klykan £ och åter ta-

gas bart når man behagar. Nar man fatt detta på
lit ilålle

5
foker man lig det hoglta objeét.'man kan

finna i negden, fåfom et torn, en flogilång eller

et högt träd. Der intil flyttas Iniirumentet fä

när, at fpetfen af tornet eller iiången fynes åtmin-

ftone under 60 graders vinkel ifrån horizonten.

Man ftåller då föril Iniirumentet efter ögon-måt-
tet få yerticalt man kan, medelil fötternas Py£*j

flyttning efter omiländigheterna, och ikrufvarnas

jajnknig. Vidare fyftas igenom den rörliga

Tuben pä någon punét vid fpetfen af tornet eller

iiången, och tillika genom afvågnings Tuben på
någon punét vid foten af tornet eller trädet. Rå-
kar jag ej någon punét fom juft fvarar emot korfet

i afvågnings Tuben, da korfet i den rörliga liar rik-

tadt på punéten vid fpetfen, få kan jag beqvåmli-

gen lkaffa mig en fåcl n punét, i det jag låter nå-

gon annan flytta et ark papper, hvarpä år fatt en
tilrackeligen itor flack , få långe af och an, til des

fläcken paflar midt i korfet på Tuben, då pappe-
ret fåiles vid muren eller på et bräde, fom kanipi-

kas faft tvårts ofver trädet eller iiången til lagom
hogd. När det år beftålt, och hvardera Tuben
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ilar på fin punft ; fkrufvar jag ftållfkrufven r på
vattupaffet , - til des bublan kommer midt emellan

fina märken på glas-roret. Sedan kaftas hela In-

ilru mentet varliga om
, på fått fom redan fagdt årr

då Tubernas parallelifmus med Limben flvulleprof-

vas, och fyftas åter med rörliga Tuben på fäm-

ma objeét-punét vid fpetfen forn tilforene, famt
jämkas med fkrufvarna q+fjfa at bublan haller fig

emellan fina vanliga märken. Råkar då korfet i

afvagnings-Tuben juft på famma punéfc vid foten

af tornet eller på brädet fom förra gången, få år

klart
5 at Limbens plan måtte vara vertical- emot

horizontens plan. Hvarom icke y få låter man på
papperet eller muren brede vid den förra rita en
annan punct^ fom denna gången faller i korfet på
aFvågnings Tuben , och midt emellan defla två

punefcer gores den tredje, då Limbens plan medelft

fkrufvarna q q q y få paffas, at bemälte medierita

punct Hår tillika- i korfet på afvågnings Tuben, då
pun£fcen vid fpetfen Hår i korfet på den rörliga Tu-
ben. Når bublan dä föres medelft ikrufven t på
fit märke, få år jagtåmmeligen fåker, ej allenaft

at Limben ar då vertical, utan ock altid, når bu-
blan ftår mellan berörde märken, få framt man icke
befarar , at Inftrumentet genom någon ftot eller

fvår ftakning kommit i olag. Vil man vara full-

komligen fäker , kan omkaftningen fke på fimma
fått ån en gång. Samma fak år med veriftcatio-

nerna på noll-puncten och Tubernas parallelifmus

med Limben: de äro ej nödige vid hvar gång man
rorer ftativet eller byter om ilationer, utan alle-

naft då och då, når man har fkålig orfak at frukta,

det någon af Inftrumentets omare delar blifvit

rubbad.

c 5 .hg
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Jag har förgätit at nämna , det den rörliga

Tuben, fedan han blifvit riktadt på något vifst ob-
je£t, kan ej allenaft .låfas faft vid Limben igenom

en ftåll-fkruf <P, hvars moder genom en annan li-

ten (kruf fxftklåmmes med Limben, och hvars ne-

dre ande går genom en arm, fom fåftes vid andan

af rörliga fkifvan GG y utan ock medelft famma
fkruf pa en hårs<-mon höjas eller fånkas.

Grunden til alla forenåmdc verificationer kun-
de låtteligen vifas , om jag ej holle det for onö-

digt, få*vida hvar och en, fom antingen {kal bruka
eller gora et fådant Inftrument, ju altid lårer haf-

va tilrackelig infigt uti Optique och Geometrie,
til at Ijelf finna fig deruti.

Om grad-delningen på Limben år gjord med
vederbörlig noghet , kan man ock förfoka, om
man forer den rörliga Ikifvan G G rundt omkring
Limben, då ej allenaft indices på bagge andarna

bora vara 180 grader eller en halfcirkel ifrån hvar-

andra, utan ock noniernas delar alleftådes fvara

emot lika många minuter på grad-bågen.

Således kan man bruka detta Inftrument icke

allenaft at obfcrvera jordifka objeéters verticala

hogder, utan ock altitudines correfpondentes och

Polhogderpå minuten, allenaft man efter föregång-

na noggranna verificationer altid gifver akt pa

bagge vattupalTens bublor, hvaraf den ena på af-

vågnings Tuben bor vila, at Inftrumentets radius,

fom går igenom noll-punéten, år horizontal, och

den andra, at Limbens plan år vcrtical, görandes

den fednare famma nytta fom håret med den på-

hån-
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hängande kulan på quadranter , dock med ftprre

vighet} ty håret med kulan åro fvåre at itålla

under bar himmel, for blåsvådrets fkuld : hfar-
emot - detta Inftrumcntets ftadiga ftativ och egna
tyngd hindra blåsvådret , om det ej år dello

ttarkare , at det mycket fkaka eller oroa.

Til afvågningar nyttjas afvågnings Tuben och
des dioptrar, aldeles pä fått, fom (agdt år i ofta be-
rörde Handlingar, hvareft afvågnings Inftrumen-
tet fårfkildt år belkrifvitj dock nu med mera be-
qvåmlighet i anfeende til det ftadiga ftativet. . Så
har ock detta den forman, at man dermed kan
gora afvågningar på ftorre hogder i fonder, än med
vanliga afvågnings-Inftrumenter plågar kunna fl;e,
och jämväl på de hogder, hvarihtil man ej for

fjoar eller moras kan komma, i det man utväljer
fig flera ftationer, och derifrån obferverar vinklar
famt måter en bafis , då hogden ofver vattupaflet

kan trigonometrice uträknas.

Til horizontala vinklars tagande år detta In-

ftrumentvigt, når det lågges horizontalt , då af-

vågnings Tuben gor tjenft for den orörliga Tuben
på qvadranter, men den rörliga for allidaden, kun-
nandes Inftmmentet låggas . til hvad inclination

man åftundar under eller ofver vattupafs, igenom
fötternas och fkrufvarnas q^q^q tilhjclp : få at man
altid kan fä tvånne objecter at fynas-, et i hvarde-

ra Tuben , då grad- talet emellan noll-grad och
index på nonius vifar vinkelens florlek emellan ,

objeéterna, om annars noll-graden år rått verifi-

cerad.

Når
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Når någon bafis fkal matas , eller vid andra
tilfållen, da man år angelägen at hälla fig i linia

emellan tvånne marken, fyftar man for11 til det
ena märket med bada Tuberna : fedan kaftas af-

vägnings-Tuben om , då den andre i mediertid
blir liggande orörd. Om dä et märke kan fes i

hvardera Tuben, ofvertygar Tubernas paralle-

lifmus mig, at Inftmmentet flår på linien. Men
kan män ej fe bagge defla märken påengång,nåm-
ligen et med hvardera Tuben, fä flyttas Inftru-

mentet få länge på omfe fidor, til des man kom-
mer- på linien.

Skal Meridianen på fältet utmärkas , kan det
fke antingen på det med qvadranter vänliga fåttet,

då lika Solhogder förr och efter middagen tagas ,

hvarefter uret ftållcs. Följande dagen riktas rör-

liga Tuben på Solens medclpunet, när klockan år

juft tolf, dä Inftmmentet- är i meridianens plan
,

och afvågnings-Tuben vifar råtta Soderftrecket i

horizonten , få framt Inftmmentet varit fullkorn*

ligen verticalt. Om fedan afvågnings-Tuben fak^

ta vändes om , få får jag fammaledes råtta/Norr*
ftrecket. Det famma kan ock genom detta Inftru-

ment (kepået mycket genare fått, i det man ob-
ferverar en Solens hogd några timar for middagen,
och gifver då tillika akt i afvågnings * Tuben på
något emotfvarande obje£t vid horizonten. Efter
middagen , då man finner Solen til lika hogd, ta*

ger man et annat objeét i afvågnings-Tuben. Der*

på lågges Inftmmentet horizontalt , och vinkelen
obferveres emellan de två honzontala objefterne,

hvilken halfverad gifver meridianens direétion.

Råkar man inga objectcr i afvågnings-Tuben vid

ho-
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horizonten, i det iamma man med den rörliga Tuben
tagit någon Solhogd, kan man låtteligea iåtaupre-

(a några marken, ju längre bart defto bättre. Vid
forr-och efter-middags obfervationerna bor Inftru-

mentet nödvändigt itäpåfamma ftallc. Denna me^
thode vifar dock icke altid helt noga rätta foder-

itrecket,utan allenaft de årstider, når Solens declina-

tion foga andrår figpå några timar ifrån forr-til ef-

ter middagen, fom ar vid medlet af Junii och De-
cembris månader utan ifrån Junius til December,
då Solens declination beftåndigt aftager, får man
meridianen genom forenåmde methode 5 litet af-

vikande ifrån råtta foderftrccket til ofter, och
ifrån December til Junius mot våiter, mer el-

ler mindre, efter fom ortens Polhogd år ftorrc,

Solens declination häftigare af-eller tiltager, och
flera timar forelopa emellan forr-och efter-mid-

dags obfervationerna. Dock kan felet aldrig, til

Stockholms Polhogd , blifva ftorre ån ^ grad
och det allenaft i Martii och Septembris Må-
nader, om emellan forr-och efter- middags ob-
fervationerna fex til fju timar aflupit. Hvil-
ket , få val fom felet for de ofrige årstider, kan
inhämtas af följande Tabell , fom år uträknad
til Stockholms Pol-hogd famt för Sex timars

forlopp emellan obfervationerna af de lika Sol-
hogder y hvilken Tabell jag haller nödigt at

bifoga til deras tjciilt, fom vilja vara nogråfe*
nadt\

Q 4 Måna*.
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Månader och

dagar.

Jun.
Jim.

jul.

Jul.

Jul.

Aug.
Aug.
Sept.

Sept.

oa.
oa.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.

10

20

1

1

1

21

4
16

4.
22

r
2

3

4
12,

ip

27

3

10

Middags- liiiieiti

correérion.

O.

O.

O.

O.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

f.

z.

3-

4-

fr
6.

7-

7-

7-

6.

f-

4.

3-

2.

i.

o.

o

o
o

o

o
o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

Månader och

dagar.

10 Jun.

31 Maj.
21 Maj.
12 Maj.

30 April.

17 April.

f April.

16 Mart.
26 Febr.

10 Febr.

26 Jan.

16 |an.

8 Tan.

1 Jan.

24 Dec.
16 Dec.
10 Dec.

Denna Meridianens correftion år litet ftorre i

de Norra Lands-orterna
5
och mindre i de Södra $

men emedan det allenaft kommer an på Secunder,

fom med detta Inilrument ej kunna märkas, kan
Tabellen brukas utan fynnerligt fel ofver hela

Riket. Så gor ej eller en eller annnan tima mer
eller mindre emellan förr -och efter-middags ob-

fervationerna, något märkligt til faken.

Eljeft kan man ock allenaft med en enda Sol-

hogd, genom Trigonometrifk uträkning, fa Me-
ridianens direétion, allenaft ortens Polhogd och

Solens deciination til den ftunden åro gifne.

Ändte-
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Ändteligen förekommer ock ofta, at linier

{kola utftakas. Är det på en flått, kan Afvag-
nings-Inftrumentet gora tilfylleft. Men på ojåmn
mark pläga de vanlige Inftrumenter vara otilråc-

kelige til liniers uttlakning. Detta är deremot
få mycket tjenligare , for den rörliga Tubens
fkul, fom man vet år parallel med limbens plan.

Ty om en linia (kal utdragas ofver et berg eller

en hog backe, ftålles forfl; inftrumentet , fom då
bor vara verticalt, på ena fidan om backen, emot
den led man vil hafva linien, och fyftas i den rör-

liga Tuben ofverft på backen/hvareft man låter

upfåtta et mårke. Sedan begifver man fig up på
backen, och ftåller inftrumentet vid det upiatte

märket, famt fyftar til det förra ftations-mårfcet,

då Limbens plan år uti linien. Derpå kattas den
rörliga Tuben om, til des man på andra fidan om
backen råkar något objeél vid horizonten, hvil-

ket måfte vara i den ållundade linien. Man kan
ock då låta på båda fidor om backen fatta Hakar i

en råt linia, få långt ogonfigtet räcker. Kan ej

linien blifva af tilborlig larigd med en inftrumen-
tets flyttning, fä kan det Ike med flera, et ftyc-

ke i fonder.

I denna och alla foregående operationer har
jag anfedt diftancen emellan de parallela Tu-
berna fåfom omårkelig : fkulle någon anftålla

verificationer eller obfervationer på mycket nåra
håll, kan hans egen eftertänka lätt låra honom,
huru felet bor forekommas , fom deraf kunde
hårflyta.

Jag tviflar ej , at ju detta inftrument kan
nyttjas med fordel vid ån flera 'tilfällen , både uti

Landt-
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Landtmåteri
5
Staders och Fällningars anläggnin-

gar, Lagers utftakningar, med mera$ jag vil dock
ej längre uppehålla mig vid des befkrifning, utan
förmodar 3

at hvar och en, fom har inftrumentet,

och forilår hyad redan anfordt är, lärer deraf fin-

na ljus nog 5
til at fjelf kunna foka fig utvägar til

vidare bruk, der de behofvas.

Den 51. Martii,

NTTT HAND-GREP,
At til tvanne gifna linier , finna tvånne

medel-froportionaler ^

Påfunnit och upgifvit

AF

Herr Advocat - Fifcalen

CARL 3 C HULT Z.

land mångfaldige hand.- grep 5
at emellan

tvånne gifna linier finna tvånne medel-pro-

portionaler, få at alla fyra linierna åro uti

et ouphorligt Geometriflkt förhällande til hvar an-

dra 5 ärvålHERONis fått allmänt vedertagit få*

fom det båfta. Men emedan praxis deraf år myc-

ket kinkog, har jag uptånkt et annat fått 5
lom

formodeligen lärer finnas lika fåkert itheorien,

men vigare i verkliålligheten.

Uplösning.

Gor af de två gifna linier AB och BC^ Tab.

ILFig. 3, en reétangel ABCD. Omftrif den med
eu
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cn cirkel. Förläng BA*> och gbfAF\\k& mcåAE^
lika mect ^ del afAB ( Euclid. ro. prop. i .).

Från i7 drag indefinite ut en parallele med
BQ (

ji. prop. i.). På cirkel-bågen CD fok

och upfinn en fådan punét G, at linien GH^ vin-

kelrätt til FH^ blifver lika med en från E til G
dragen linea EG. Gor G/ parallele med BC 3 Så
åro G/ och -^f/ medel - proportional-linier til AB
och BC. \

Bevis.

GlzrG^
2

(conftr. ) :=7?(Euclid. 33.prop.-1.)

=4 27^ Ze* ( 8. prop. 2.) tfjO/ (conftr.)

G/ziG^:l7£
Ä

(47. prop. i.)~BAI (dpm.).

yfiJ: G/:: GV: ^f/# (17. prop. 6.). Hvilkct värdet
ena.

AIB— GIL (3f. prop. 3.) ~1GK (conftr. 14.

prop. 3.). Uf— BAI (dem.) ZZAIB^AI (3.
prop. t.) zzIGK+GIK (2. prop. 2.).

a7zzGI_AIB (dem.) — G/ÄT (3. axiom.).
GI: AI:: Al: JK (17. prop. 6.). BCZZIK (34.
prop. 1 .) GV; yi/.v BC (dem.). Hvilket var

det andra, fom Ikulle bevifas.

Herr Profejfor Klingenstierna , til hviU
kem utlåtande detta Probleme varit lemnadt

5
bar yt-

trat fig^ at Herr Schultz tyckes hafva fått an-

ledning til denna Solution af Cartesii conHrubtion

éf[amma Probleme genom en Parabol och en Cirkel

\

Ty om man i Auftorens figur upritar en Parabol,

bvars
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hvars vertex är A, latus re&um AB , och princi-,

pal diameter eller axel i famma linia FAB
, fl har

man jufl Cartesii conftruftion. Ty punäen G de-

termineras dä genom Parabolens interjeZlion med cir-

kelen. Och [om punäen E är Parafatens focus, och F
des fubliraitas,/i år bekant\atQ% och GHmätte vara
lika. Hvarfore ock^ tvärt om^ närjag i cirkelens pe-

ripherie genom for/ok eller pasfning finner punäen G
5

hvarifrän Mierna GE och GIF dragne , den förra til

Parabolens focus och den fednave perpendiculert til

des dire£trix
5

äro lika , fä kan jag vara Parabolen

förutan^ och fur dä juft denna nya Conflrufiion.

Den 31. Mattii.

BERÄTTELSE
Om

Nya fkott af en koldfkadd Rågvaxt,

Ingifven af

C. F. MENANDER.

Natten emot dei\ 1 2. Junii fiftleditår, inföll

hår omkring Abo en fvår
5
och på den års-

tiden ovanlig kold
5

få at om morgonen
vatnet var med ishinna, och jorden med rimfroft

ofverdragen. Vådret var om aftonen nordvåft-

ligt, men lugnade något på natten, och drog
lig i foder J innan det vardt kallaft. Hvarfore
ock Allmogen tagit i akt

5 at denna höft på fodra

fidan af backarne inga lingon funnits
5
fom dock

forblifvit oikadda på den norra.

Man
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Man befarade håraf flrax fkada på rågen, fom
då til liorita delen llod i blomma, och var fom
ommall. Nålla dag marktes val icke någon än-

dring pä axens färg , ånfkont kölden hade varit fa

fkarp, at barren på Enar och Granar, i fynner-

het de yngre och allena ftående, voro roda, och
lika fom fyeddc. Men efter par dagar begynte
olyckan blifva ogonfkenlig. Axen togo då på, at

fmåningom blekna och forvifsna, få väl den utfla-

gna fom än i flidan liggande blomman förtorkades,

och fjelfva halmen bleknade, ofvan, ifrån neråt,

få at den vid roten beholt långfta tiden fin gron-

fka. Var-fåden, -korn, arter, med mera, var

då Innu få fpäd , at den föraktades af denna mäk-
tiga fienden, och undflapp fkadelos. Hvetet var

af torkan förut underkufvadt, och fogaupkommit.

Denna kold gick mycket ojämnt, få at en del

eljeft nog froft-omma ftällen fluppo antingen fox

godt kop, eller aldeles ofkadda , fom den icke

eller långt uppe i Öfterbotn fornimmes haft nå-

gon fkadelig verkan. Ater andra i manna-miitfte

från froft befriade åkrar, fom en del denna Stads,

och St. Marise famt Karins Forfamlingar , gingo
til käft.. Somliga, i fynnerhet feta och med tåt

halm bevuxna åkerftycken , blefvo aldeles for-

Ikåmde : pä andra, fårades de , fom hade glefare och
kortare halm, allenaft en del af axen helt forlru-

fne, de ofrige rad-och trappevis, få at någre hol-

iter hvitnade , andre behollo gronfkan , och buro
fin frukt til någorlunda mognad. Så hade några
ax par korn i ofre , några i nedre ändan , och mel-
lan delen tom > andre tvärt emot. En delågdeet
eller flera korn på en fida, men intet på den an*

dras och få på åtlkilligt fått. Desia ax, fom
bura
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buro några korn 3 voro merendels fådane, fcmi 9

då kölden inföll
,

ej ännu utflagit fin blomma.

Sedan halmftrået var dodadt och bårtbkknadt,
fkoto fig fram nya (kött, fom telningar af en af-

huggen loftråds iiubbe, mail et, ibland två, tre

och flere, alt efter fom jorden var fet til, och då
den förra halmen ej var for tät. Desfii begyntc
.omkring den 18. Jiiiii tydeligen at vifa fig. De
togo fin början frän fjelfva roten, få at omojeligit

VM r at af hopfogningen eller infertion kunna fin-

na, hvilketdera var hufvud- eller fido-halm. De
upkommo utan ätfkilnad, antingen fådcs-kornet

låg djupt ner i jorden, eller nårmäi*. til dcfs of-

vanbryne.

Desfe nya (kött gmgo til ax, blomftrades den
eljes vanliga fk ordetiden, och begynte vackert

matas. Men en ny kold, fom tildrog fig d. zi.

Augufti, hindrade deras fulla mognad. Sådane
råg-telningar,, af Finnarne kallade Hyoty

, plåga i

detta Land måft altid, efter (kådor af kold, fram-

komma. Men de hafva blifvit anfedde for onyt-

tiga utväxter. Så at åkermannen, dem oaktadt,

ju forr dels helre affiagit fin for(kåmda fad, at

halmen (kulle vara for bofkapen defto fmakligare.

Så gjorde ock de flåfte i år, och bärgade fin å-

ker, antingen den råtta fkordetiden, eller något
förut. Men fingo antingen flått intet, eller knap-

palt fitt utfåde 5 hvilken råg dock. var få fvag^

at den til utfåde ej kunde nyttjas.

Clvad alfter-girighet och drift desfa utfkott

aga, kan följande håndelfe vifa : En Pråftman i

Poytis , då han med grämelfe fäg fin lilla fåd va-

ra
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ra aldeles forderfvad , låt ftrax uj>fkåra halmen,
hvaruppa framkommo näftan få mänga telningar,

fom nufvud-lträerne varit. Något dcrefter låt han
lian gäderofver, och inbärga det til bofkaps* fo-

der. Telningarne envifades, och framfkuto åter,

falt något gleiare ån förra gången, få at han kun-
de göra här fin tredje foderbårgning. Derefter

fågman anda nya (kött hår och der Iticka figfram.

Någre ibland dem, fom efter kölden aldeles

ingen forhopning hade af fina åkrar, låto i år hal-

men Itå ofkuren, at afbida telningarnas ode. Def-
fe fingo emot Bertils-måsfan af lKott-rågen dub-
belt mot utfådet, och en del tredje kornet famt
demtofvérj men hade gjort vacker bärgning,

om icke den nya kölden tilltott } hvilkcn ock
gjort , at denna deras råg år något fot och ej til

utfådf tjenlig. Men den år dock väl mat-nyttig,

och mot itrid detta årets råg näftan jåmn-vigtig*

Den 31. Martii,

SÄTT,
At förbättra fanka Ängar eller Myror

$

Förfökt af

e Herr Lagman BRENNER.

Ar ången eller myran mycket fank (dock fa
at det ej år någon fly-måsfa, fåfom båtn-
ios, och deråit genom utdikning ej vin-

nes någorlunda ftadig grund j ty å fådan råder
jag ingen at använda koftnad) inråttas til forlta

dikningen, enlia, fåfom en ftlckfåg, med tvår-

(kaft* härmed (kår en karl genom fvalen 4 å f
Ikår, fom man vil hafva diket bredt til, emellan
hvarderacn half aln : fedan (kåres med famma lie-
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fåg, tvärt ofver, åfven til en half aln r eller at

fyrkanten blifver fom en tlifdalers platj då fedan

livarje fådan fyrkant lyftes beqvåmligen up, med
der på ftäende gräs-fträn, och lägges i högs altid

fvalen nederåt. Om med fpada dikas i fådan fank

äng, går det mycket fenare och fvårare, medan
gräsvalen ger fig undan , fom med möda genom-
Hares af fpadan. Med dikningen fullföljas , tik

afiopp vinnes, och enar vatnet, någon tid deref-

ter, finnes uttårkadt , går man efter med en Ikåf-

vel, och ofer up mullen fom fatt fig, renfiir och
jämnar diket, famt ger det djupare, om få be-

iiofves . Den i hog lagdc dikes-mullen kores , forll

det börjar fryfa om höften, och innan högen hin-

ner kala, på ladugården, la väl fom på vattuvågar,

der bofkapen går hela vintern til vatten, ät af

dem trampas ; Låter man det få ligga et år, och
Ikåtar fedan tilfamman, tjenar det til gödning på
åkern 5 eller å famma myra och ang, fedan den åt

upkord: Äfven kan med nytta hårtil brukas fpån-

dynga, fopor och häft-gödfien, fom i anfeende

til des ftarka varma, gifver mindre nytta på åkern,

men gagnar få mycket mera den kalla ängen.
"

Det händer, at fedan vatnet blifvitaittappadt

afen fådan äng, minlkasväl i forftone gräs-växten,

aforfak, at det ofunda gråsflaget hafver mift fin

våtfkiga näring, och bättre gräs- art har ännu ej

hunnit komma fig fore j fådant måtte man e| låta

affkråckafig , det blifver fnart erfatt, när ängen
håfdas, imedlertid år det båttre , få litet och godt,

ån något mera fom ej ftort duger.

Oftaft år ängs-marken af få god art, at den
tj tarfvar gödnings utan fedan den blifvit vatten-

fri och omvänd ,, lamt forfta året befådd med haf-

ra^ växer ledan cn myckenhet godt gräs, hälft

om
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öm jcmte hafrail utfås något tjenligt ho-fro*

Är ängen eller myran af fådant fiag, fom fatt fig

tilfiimman af fiö*vrak > fina trå-oeh grås-rotter^

fom ännu ej fufleligen hunnit rutita* da jorden ge-

menligcn fynes rodbmn når den blifvcr toiT^ beh
är mycket lått > få kores derpå fand 5 fedan den
blifvit omvånd, ju mera defs båttre , fom bredes

ut oChJharfyas ncder, fedan godes hek tunt der*

ofver, då fanden hjelper til at häftigare fortära

och til fvartmylla förvandla de fmå rötter eller

tråagtiga delar, hvaraf åmnet beftår, och befor-

drar en härlig och omnig grås-våxt : hvilket jag

med förundran erfarit, på en få ohyggelig myra,
fom tilforene aldrig bar annat ån Pors , jortron-

ris och Ljung* hvilket myreflag, hit in til, ef-

ter hvad dcr-om flcrifves och berättas i hållits for

obrukbart, och det der ej ftode at hjelpa^ men pä
forenämde fått år

#

det bräkt, at bara bara hvit

väpling, tått och mot en alns hogd.

En fådan upkord , befådd och fedan igenlagd

ång, måfte forfta året aktas från bolkaps tramp %

til des den hinner valla fig Och derfore inråtta^

man garna denna fyfsla i få beqvåmligt låge , at

nybrytningen, med minfta befvår, kan inhägnas t

eller fom hår å orten brukeligt år ,
omikoflas, fom

(ker med 3:11c roar eller gardes -gårds-ftånger,fam-

manbundne med par ftorarvidhvardera åndan,och
et par midt på 3 men då målte ej fvin komma i ån*

gen, hvilka ej hållas ute med fift nåmde ftång-

nings fått och åro de flcadeligafte for ångs-vallen»

Når man kommer in hårmed, år det ej få befvår*

ligt, fom det torde lyda i befkrifningen, öch når.

man en gång funnit nåraf nyttan, låter man in*

gen moda {kråma fig

.

Öcn 31, Martti.

D z
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OBSERVATIONER
n

Magnet-Nålen
> Gjorde af

PEHR WARGENTIN.

ET af de mal-kvårdigafte Ron i naturkunnig-

heten , fom i defla filta åren blifvit gjorde,
är den gemenfkap emellan Magnet-Nålen

och Nordfkenen, hvilken framledne Herr Prof.

And. Celsius torft uptåckt, och Herr Hiorter
federmera med många obfervationer beftyrkt,

hvilka, med flera Magnet-Nålen rörande anmär-
kningar, kuhna låfas uti forfta Quartalet af Hand-
lingarna for år 1747. Det gifver icke allenaft an-

ledning til helt andra tankar om Nordfkenens ur-

fprung och befkaffenhet ; utan vifar ock nödvän-
digheten, at nogare utforfka alla Magnet- Nålens-
mifsvifningar, innan man vid alla tilfållen kanfå-

kert lita på henne. Én ledfagare ofver de vilda

haf, åt hvilken millioner månnifkor dageligen an-

förtro fit lif, och hela Riken fin välfärd, vil va-

fa nödigt at noga kanna til des lynne och få val

Förmåner fom ofullkomligheter
, på det ingen

genom alt for ftort fortroende må bedraga fig

fjelf-

Då jag vid flutet af fiftledne Januarii månad
fick om händer en Academien tilhorig Magnet-
Nål af i z tums längd, gjord af Herr Ekström ,

och fom år aldeles lik den, hvilken Herr Cel-
sius
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sivs befkrifvit uti Academiens Handlingar för år

1740, allenaft at denna tyckes vara något qvicka-

re5 tog jag mig före at gifva akt på henne, det

flitigalte jag kunde, i förhoppning at icke alle-

nait få fe
5
och, om möjeligt vore, nogare utmär-

ka des dageliga och månatliga förändringar, utan

ock hlifva vitne til de underliga och halliga fram-

och åter-fprang, fom hon fhindom, enligt hvad
HerrarCELsius och Hiorter funnit, år under^

kaftad
,
nämligen få ofta ftarka Nordiken in-

falla.

Jag upftålde henne derföre på bordet i min e-

na kammare, på et ftadigt ftålle, och bod til at

akta, det hvarken nålen (kulle blifva rubbad, eller

belägenheten afnågotjern i kammaren andrad ^ men
oaktadt all min varfamhet , blef hon dock ofta

rörd af andra fom kommo in i rummet, hvilket jag
ej kunnat förekomma, och har deraf fedt, at ingen

få lång kådja af obfervationer, til de månatliga

och årliga förändringars utrönande, kan åftadkom-
mas, utan af den, fom har tilfålle at hålla nålen

inftångd i et rum, hvare fl: ingen mera flipper in f

och hvareft man kan vara férfåkrad, at hvarken
lådan eller nålen blifvit rörd, eller • något jern i

rummet blifvit flyttadt ifrån fit vanliga ftälle,myc*

ket mindre något nytt jern inkommit.

Emedan jag dock ofta någorlunda befredat

nålen många dagar å rad , och då kunnat mårka
des dageliga mifsvifningar , famt desutom, vid
några i delfe förflutne månader förefallne Nord+
{ken, blifvit varfe rått anfenliga affprång på nå-
len vil jag derom lemna en kart beråttelfe :

hälft emedan ånnu torde gifvas någon , fom
hollc denna underliga gemenfkap emellan Ma-

D 5
gnct-
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gnet- nålen och NoixT-fkenen for otrolig
5
fa

långe ingen annan ån Ijelfva forfta upfinnare-

na blifvit den (amma varfe. Kan ock "hända ,

at utomlands 9
i de fodre delar af Europa , hvareft

Nordfken år mera fållfynt , torde mindre gifvas

tilfålle at bekräfta detta ron^hvarfore ofs få myc*
ket mera åligger 5 at fatta det utom alt tvifvels-

mål.

Dånålen, d. 6 Februarii om morgonen up-
ftåldes 5

kom hon atftå påfjunde graden med nor-

ra andan i Wefter: til hvilken itållning jag ock
ungefärligen återftålt henne

5
få ofta hon blifvit

rubbad. Icke få
y {om vore det hennes råtta af-

vikning ifrån Norr-ftrecket nu for tiden i Stock*
holm > utan efter det var lika mycket huru hon
ftod

5
allenaft hon fick blifva orörd i den Hållning

hon en gång fått , få vida jag nu ej fokte råtta af-

vikningen , hvilken ock ej inne i något hus kan
rått utrorikas 5

utan allenaft den dageliga ändrin-

gen. Pä de otta nåftfoljande dagar
y och fedan,

få ofta intet Nordlken varit i luften y har jag fun-

nit nålen mycket rolig och ftilla, görande allenaft

lina vanliga fmå llag fram och tilbaka dageligen,

på det fåttet-, 's$ hon om morgnarna 5 vid pafs kl.

8
5
varit långft mot öfter 5 och fedan Imåningom

flyttat fig til wefter > til des hon vid klockan z

eller 3 efter middagarna varit io
5 if och ftundom

20 grads-minuter wcflerligare ån om morgonen
Förut. Sedan har hon börjat gå tilbaka til ofter,

alt til klockan 9. om aftonen
5
då hon dock fållan

hunnit fkrida få långt i ofter5 fom om morgnarna.
Efter klockan 9 om aftnarna har hon merendels

tyckts ftå ftilla hela natten. Jag har ofta med flit

varit uppe långt öfver midnatt , men aldrig funnit

hc^ne öfver etjgar minuter wcftcrligaye ån kloc-



175°- Januar. Febr. Matt. ^
kan p om aftonen förut. Nåfta morgon har hon
dock dragit fig til ölter igen, och dermed fort-

farit alt til klockan 7 eller 8 , da hon ungefärligen

itatt pä lamma ila lie fom förra morgonen. Altfa

kan jag ej ännu med full vifshet fäga, at denna
nål' gör mer ån et flag fram och tilbaka om dygnet:

åtminltone år jag förfåkrad, at om hon om natten

gör en liten vändning, ar den icke öfver två eller

tre grads-minuter, och paltar mindre tid, ån den
ftorre om dagarna. Dock emedan Herr Hiorter
igenom en längre och jämnare kådja af obferva-

tioner funnit , at des nål gjort tvånne ordentliga

tlag fram och tilbaka om dygnet, bor jag aldelcs

icke draga det i tvifvelsmai, hällt han ock mårktj
at nålens rörelfe ar om dagarna qvickare än om
nätterna. Då jag får beqvåmiigare rum for nålen,

fkal jag icke underlåta at göra mig härom me-
ra förfåk rad.

Dercmot har lyckan varit mig få mycket
mera gynnande at fä ftadfålta,genom nya rön , den
redan ftfndna geménfliäpen emellan Magnet-nålen
och Nordlkenen.

Då jag den if. Februari!, klockan iof om
aftonen, lk ulle gå hem, blef jag varfe, huru vac-

kert Nordlkenet fpclade i Zenit och emot foder ,

hvarföre jag fkyndade mig , och vid hemkomllen
.fann pålen i arbete oeh rorelfe ^ få at hon innom
10 tids-minuter forlt gick to grads-minuter til

welter , men ltrax innom andra 10 minuter gick

57 grads-minuter tilbaka til ölter. Sedan höll

hon på en hel tima, at draga lig til lit förlta ftålle

igen, på hvilket hon famma tid de förra nätterna

plågat uppehålla lig, nämligen på 7 gr. z. m. I-

D 4
*~ med-
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mediertid hade ock Nordfkenct til ftorrc delen
flåcknat,

Följande dagen, den 16., fortfatte jag obfer-
vationerna, och emedan natten derpå inföll et här-

ligt Nordfken, och nålen derafjämväl rätt anfen-

ligen blef oroad, vil jag anföra etaitdrag af de for

det dygnet anmärkte mifsvifningar.

Tiden, Nål, vifn. Tiden. vifn.

t. m. m. m. m.

8, of.m. T o. 1 1: o e, m* 6: 46.

JO ; o T 4- 1 1: 6 6: zy.

ii • 0 7< IO. ii; IO r- fi.

o c» m. 7 : Ii

:

IP 6: 43-
o 7« ti. Ii: 2Z 6: 26.

t o 7 : z. ii: 16 6. 42.

o 6: ii: 17 r- 2 3-

to 6; ii; 4f v o.

10 • r V i*- ii: r» 4 :

fr-
I o; 8 % 47< ii: o v öt

10 n 2p, i%; »i 6: 30.

10 3° 6: o. it; 6: 21.

10 45 T- il: 3f 6:

10. f6 cm. 7- I. iz: 43 7'< 14.

Af fruktan at Jkada ögonen med vidare idkc-

ligt ftarrande på de fina minut- 11recken, genom
et convext glas i elds-ljus, nödgades jag ofver-

gifva den gängen, ehuru jag är förfåkrad, at få-

10m Nordfkcnet varade til klockan f om morgo-
nen, lä lärer ej eller Nålen forrhafvakommit til ro.

Nordfkenet var ock den natten et af de pråk-

tigafte jag någonfin fedt. Det gick likafom Ho-
ra columner ifrån SSW til NNO och -åter tilba-

ka, med en häftig rorelfe fram och åter genom
Zeiiit, hvareit det utbredde fåfom flrälande flam-

nioi'



x 75a Januar. Febr. Mart. 57

mor ofver ftorré delen af himmelen. Det flack-

nade ftundom, men braft ftraXt ut i nya 1'igör, fa

at jag ofta ej vifte hvilkendera var n?gfomm:ireat

älkåda, himmclen eller nålen. Nålens phasnomc-

na voro dock for mi^ nyare. Hon var, medan,

detta påftod ,
knapt något ognableck ftilla , utan

kunde jag ofta ogonftenligen fe huru hon darrade

och rördes , ehuru jag gick få iakta, at ej den

minlta Ckakning hade deräf kunnat fororfakas ej ej*

ler hade jag något jern på mig.

Nifta morgon, klockan 6: fo, m. ftod nålen

på 6 gr. f 3. m. och var den och de följande dagar-

na mycket fpakfårdig , få at hon ej eller aktade

et fvagt Nordfken, fom vilade lig norr-ut denztf

februarii om aftonen, och voro jemväl de dage-

liga rorelfer då emot vanligheten fmå, fomliga

dygn ej ofver 8 grads-minuter.

Men den 2,8 Februarii, klockan 4 efter mid-

dagen, ville jag ej ordet af, forr ån nålen, innom
några minuters tid, fprungit en half grad motwe-
lter. Jag berättade Herr Ekström ltrax, at vi

följande natt hade Nordfken at förvänta, hvilket

ock fkedde. Ty få fnart det blef mörkt, blefvo

vi varfe et nåftan få qvickt fom det förra , fom
virade långt in på natten, allenaft med den (kik-

nad, at detta uppeholt fig mera i wefter. Nå-
len gjorde denna afton , förutan många mindre
fram-och återvändningar , fin ftorfta afvikning.c-

mellan 6 gr. fo m. och 9 gr. 1 m.

Förutan at hon den 1 Mardi hela dagen var
något orolig, blef jag fedan, hela den månaden
ofver, ej varfe någon ovanlig rorelfe hos nålen,
allenait at de dageiiga ändringar voro undertiden

D S nå-
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några minuter ftorre eller mindre. Sä vifade fig

ej eller hela den månaden något Nordiken, mer
ån et hel fvagt

5
den 6 Martii om aftonen.

Den z April, klockan 4 efter middagen, bör-
jade åter blifva ny oro -, fom påftod utan ateryåiv

do j i två fulla dygn, mmligeit til den 4 Aptit, kl
6 om aftonen. Nordlkenet var ock båda defia

nätter rått qvickt 3 famt fpridt ofver hela himmc-
len, dock mail åt fodra tracten. Hade icke det
llarka Mänikenet förtagit des glans , (kulle det

hafva varit et ibland de vackrafte. De förnam Ila

anteknade nålens ftållcn beder jag om lof at fä an-

fSra.

Tiden. Nål. vifn.

t. m. 0. m
z: 40 c m. 7: 7.

3
: 4a 7 : 3.

41 zo 7 : 10.

r zz 7:21.

to: 38 f : 3f-
1 i: 34 6:Z7.

iz: 3

iz: il 6:34.

iz: ZI 6:18.

iz: z8 6:37.
tz: 4f

<r

6:2Z.

T ot.ra. 7- r-

10: h 6:48.

ic: 49
tt\ 7: 0.

4? 45 8:fJ\
4i 49

Apr.

rf.

Apr

Tiden
t, 77f.

3. f: 4 e

f:n
y.vr

P 37
6: 9
7: 8

to: zf
10:43
10: f

4

11:10

4. 7: i'4f-

8: r
-

p:fo
10: 17
2: ipe
2:46

4: P
6:5*2

NSI. vifn,

O T

m.8: 7.

8: 38.

8: 10.

8: 37.

7 : sr-
7: zz.

7: IÖ.

8: zp.

7: 1.

7: 31:

m.ö: zp.

f : f4-
7: zz.

7: o.

m.7: Ip.

6: zp.

7: 16,

7: ti

SS
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Således fer man , at nålen vifade olika innom
dygnet på f grader. Hade ögon och krafter

Statt ut\, famt tiden tillåtit, at beftåndigt gifva

akt på nålen , torde jag väl ånnu hafva blifvit

ftorre förändringar varfe. Den fifta aftonen fe-

dan det blef mörkt, fyntes ej minfta fporr til nå-

got Nordfken utan hade det formodeligen ftad-

natvid pafs klockan 6 om aftonen , då ännu var

dag 5
emedan nålen efter den ftundenvar fullkorn-

ligen til fin frihet återftåld.

Det år altfå af de anförda obfervationer klartjat

antingen Nordfkenet fororfakar defia underliga ro-

relfer påMagnet-nålen, eller ock nå^on annan ån-
i\u obekant orfak gifves, fom tillika aftadkommer
både Nordfkenet och nålens förändringars få år

otvifvelagtigt emellan dem en nära gernenfkap ,

hvaraf man tyckes kunna draga åtfkifliga påfolg-

der 5 dem jag lemnar andra at utreda.

Ej mindre klart år ock, at Magnet-nålen vid

många tilfällen lårcr vara en fvikelig vågvifare for

de fjöfarande,befynnerligen i de Nordifka hafvenf
hvarefl Nordfken nåftan altid år på himmeleri.

Ändteligen fkonjes ock håraf nödvändighe-
ten y at med fådana flora och qvicka nålar bor*
de göras obfervationer pä åtfkilliga orteriverlden*

hvaraf man utan tvifvel Ikulle fa mycken uplys-
ningj om denna for månnifko>flå^tet få ange*
lågna nålens lynne och egcnteliga rorclfes lagar.

Pen 7. April

JiN*
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ANMÄRKNINGAR
Öfver Herr Nicolai Selanders Svar

trennc af Kongl. Vet. Academien
forejialde frågor ;

Upfatte af

HENR. THEOPH. SCHEFFER.

IEknd de frågor,Tom Kongl. Vet. Academien5
vid flutet af fifta qvårtalet for år 1739, fore-

ftålt til uplofande
5

åro ock defle följande,

I. Om någon kan hitta på en fådan farg har

hema i landet , fbm i godhet och pris kan
fvara emot Brefilien?

3. På hvad fatt den fåd; fom intet år ri-torrf

i mänga år ma kunna aktas, utan at ta-

ga någon fkada?

7. Huru en (Sdan lykta mS kunna redas til,

at Ijufet kan deruti brinna om nattetid

under värnet i en i jo, och fåledes med fke-

net locka in fifken uti nägon behändig

fifke-bragd?

Uppa defTa frågor har Herr SelInder be-

hagat fvara, och kunna hans tankar låfas uti det

fa kallade Hamburgifche vermifchte Bibliotheque | for-

fta Bandet, fjette ftycket,N:o V, tryckt i Ham-
burg, år 1743.

Jag
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Jag år förfåkrad , at det fagnar Kongl. Vet
f

Academien åfvcn få högt fom mig, at Herr Se-

lender, failån främmande T behagat göra fig

möda med at gifva Academien någon uplysning i

foreriåmde mal, hvilket ock Academien lärermed

mycken årkånlla anfe.

Och ehuruvål jagmafie bekänna min oformo-

genhet at kunna gifva nägot ytterligare ljus åtdes-

la Sporsmål 5 har jag dock tyckt mig béra dervid

gora följande Anmärkningar T hvilka jag til Aca-
demien^ fkärfkadande hemftåller.

Hvad den forfta frågan angår, få år Braffilie-

fårgcn åtfkillig, i anfeende til Braffilie-trådens o-

Jikhet, af hvilka fårgen tilredes. Dock åro der-

af i fynnerhet tre ilag. Det forfta rodt Braflilie-

träd: det andra gult, hvilket färgare kalla Gelb»

ba/tZ) och allmänheten gul brefillia, emedan den
gifver gul färg. Det tredje, Campegge-eller Cam-
peche-tråd,fom färgare k&lhBlauhoitz: på Svcnlka
plågar det gemenligen kallas brun brefillia.Dct gif-

Veren violett färg,men vandes med koppar til blått

och med jern til brunt och fvart. Alle deffe Bras-
filie-färger, få väl fom alle andre färger, hvilka
af här i landet bekante Indianfkc trän tilredas, åro o-
åkta, det år, obeftiindige i bruket, både for

Solens ljus och luften, fiiftän de val kunna fållas

vid ull, fåat de i klades-valkningen icke gå ut

5

men ron och forfarenhet vifa dock , at fådail© kifcl

den lika fullt af Solen och lufteta andras. Icke få,

at Solen lollar färger ifrån tyget, fom år dermed
färgat i utan allenaft at fjelfva tinfturen ändrar fin

art , få at den refleéterar andra flrålar ån tilfore-

ne, hvilket at förhindra ännu aldrig något medel
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år upfunnitrutan fåttet at få for Solen beftåndiga
färger på kläden , Silken och annat) är, at färga
dem med fådana fårg-ftofter eller tingerande äm-
nen, hvilkas tinétur år af naturen beltåndig mot
Solen och luften.

Herr SELaNDER fynes i fit Svar fornSmligaft

hafva affeende på derrroda färgen. Han paltar at

Utur Mineral-riket åfven fåväl fom utur de andra
naturfens riken kan fås en röd färg, både at fär-

ga och måla med.

Det roda Email-glafet, fom beredes afGuld-
nederflag, kalladt purpura mineralis ^ år alt fedan
Kunkels tid bekant, och förutan af andra, i den
almånt bekante Traétaten , kallad Sol fine vefte ,

tydeligen befkrifvit. Men få högt des koltnad
ofveriligcr Braflilie-fårgens,få olika år det ock til

nyttan. Aldrig kan fådant gods , fom ull och fil-

ke, hvartil Braflilie - tråd brukas , fårgas med
purpura minerali, hvilken i eld påfmåltes. Om
ock af Guld , i fkarjpa vätfkor uploll, en tinéfcur

fkulle kunnc fållas pä fådana tyger, hvarom Herr
SelInder likväl icke nämner, blefve dockkoft-
naden fåodrägelig, at Braflilie-fårgen och purpu-
ra mineralis aldrig låra kunna fattas i jåm forelfe

mot hvarandra. Icke eller har han vifat , huru
utur Guld, röd Tenn-granat, Koppar eller Kop-
par-afka, rodt Koppar-glas, Menium, Rubin

y

Granat , Rod-krita , Blodflen
,

Sinople , Braun»
roth, Colcutor Vitrioli och flera roda jern-kalker,

Cinober, Mercurius ruber, Magifterium Marca-
fkae, Antimonitim folare, flores Antimonii ru*

bri, Cobolt-bliite , .
Röth-gullen-erts , Sandara-

ci, mineralis, gjord rod Arlenic och flexa dylika

eller
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eller andra Mineralier, kan dragas någon rod tin*

éhir, hvarmedYlle, Siden, Camel-garn, Bom-
ull , Nettcl-duk eller Linne kunna färga/s rode,

utan bekommas altid fådana tin&urer utur växter

eller Infe&er, fällan alun, kalk, fure fpiritus,vi-

trioler, och på åtlkilligt fatt i våtfkor uplofte me*
taller och mineralier åro oumgångelige , och tjäna

få val til färgernas fållande uti godfet, fom ock
til deras förhöjande eller vändande i den färg fom
Sltundas.

Til ät gora mina tankarfa mycket tydeligare,

bor jag uttyda hvad jag här menar med farga , i

hvilken mening det ock allmänt tages, nämligen:

at tmcturen,fom refle&erar ljufet, går in i det Fär-

gade godlet, få.at alla godfets delar fedan åro til

deras utvärtes anleende lika fynlige iden farg dem
år gifven, fom de forr voro i deras naturliga* farg

eller hvithet, innan de blefvo färgade, Hvaraf
följer, at fårgen ej eller kan affkoljas med rent

vatten. Men då allenaft något fitter fåfom pulf-

ver utanpå håren eller trådarna, fom täcker deras

yta, kvilket pulfver dock kan afdammas, eller

affkoljasj eller ock, når fårgen år allenaft med
oljor, gummis, eller lim fall-torkad, kallar jag
det ej färgadt, utan impafleradt, måladt eller an-

ilrukit. På detta fenare fåttet tryckas figurer på
åtfkiliigt gods, med mineral-och jord-Fårger,blan-

dade med oljor eller limagtiga våtfkor. Men uti

råtta Cattuner åro blommorna infårgade , de gu-
la på hvit botten dock merendels undantagne.

Hvad Cochenillen beträffar, få år bekant, at

des fårg i fkonhet vida ofvergår Braflilie-fårgen3
och derhos år for Sol och luft aldeles beftåndig $

men
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men hvarken Tyfkland eller Sverige aflar detta
Infect , utan, fä vida man ånnu vet, Indien a
allena.

Vid Ultramarinen bor jag ej förbi gå, at des

fårg icke år i elden bellåndig, utan åtven fävil

fom Larar-itenen, hvaraf den år beredd, har fin

blånad af koppar, uploft af naturen i en kalkagtig

art, hvilkcn t arg de, få val fom berg-blå, kop-
par-grona och flera fådana, förlora, oäde uti åt-

{killiga fyror och genom glodgnings-hetta ^llei*

calcination.

Hår borde val anföras , hvad fom vore at mär-
ka vid Turcos-och Saphir-glas-fluffarsfmåltande,

fom hafva deras fårg af koppar, hvarom NeriocItl
Kunkel Ikrifvit; men det år for långt ifrånånda-

målet af Kongl. Vetenlk: Academiens fråga.

De i Frankrike få kallade Grains d'Ecarlate eller

{karlakans-bären, eljeft Coccus och gråna kermes
y

hvilkabora rätteligen forastil djur-riket, men ej til

våxt-riket, emedan de åro Infecte-hus, hvilka fo-

ftras påvitfa växter, lika fom Gall-åplenpål6fven>

frambringas icke eller hår i landet.

Safflor eller vild-faffrans biomor, ftores Char-

tami, ofvertråffa väl gan{ka vida Braffilie-fårgen i

{konhet, men ännu mera i koihiad. Til et fkål-

pund filkes färgande af lika full fårg, fordras 16

gångor få mycket fafflor i vigt, fom af Braffilie-

trädet, och koftar åtminftone dubbelt, få atfa{F-

lor-fårg år 32, gångor dyrare ån Braflilie til lika

mycket filkes färgande af hvardera, förutan Ci-

tron-faft, Alcali, och flere koftnader, i fynner-
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het vid den fvåra tvättningen. Desutom har H.
SelÅnder fjelf rätteligen anmärkt, at ylle ej

kan fårgas dermed. For Solen och Luften år

denne farg lika obeltåndig fom Brefliiie-fårgeny

men i alt öfrigt år ingen likhet.

Ibland krapp-arter gifver val den Zeelånd&a
en rätt vacker färg , och alleiammans gifva de be-

ftåndigafte färger ibland alla roda får^-iloftcr, bå-

de for Sol 5 Luft 5 tvättning med tval och fapa,

med mera \ men de våxa icke , åtminilone af fi^

fjclfve, hos ofs. Ehuruvål kra^pen^ genom god
flcotfel, (kulle kunna trifvas fa val på våra oar

Gottland och Öland famt fleraftådes, fom den
å Nederlåndfke Zeland, val icke utan årligt ar-

ete, men ej eller utan ftor vinfl och nytta fort-

plantas.

Madran, hvilken redan våxer vilat på desfa

oar, ar yål af krapp-art, men gifver icke vacker
rod fårg, i fynnerhet på annat än ull, hvartil al-

lenaft den båfte kräpp kan brukas % men ej den få

kallade Färber - rotbe.

Rödbeta ftåmmcr vål ofverens med åtfkilliga

ron,at det Ikulle kunna hända, fom H. Selander
flger, dengofveen rod farg> men den år hår in-

gen infödd våxt, utan fordrar mycket arbete och
år kinkog , i fynnerhet deruti, at ofta minila de-

len eller ingen af dem blir rod, utan måftedelen
bleka, få at de gifva liten eller ingen fårg , hvar-

fore jag ej eller kan vånta någon nytta af at an-

Hålla många forfok med deras plantering, utan
håller jag tor rådeligare, at brukajorden til och an-

vånda arbete på krappén ån på rödbetorna til det-

ta ändamålet.

£ Jäg
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Jag kan altfå ej fe at denna fråga år ånnu full*

fcomligen befvarad genom någon af de foreflagnc

fårg-ftofter, emedan alle voro KongL Vet. Aca-
demien forr bekante och långft for detta hår i Lan*
det brukte* ftorre delen likna aldeles intet Braflin

lien, och få eller nå lian inga deraf åro vårt Lands

Det år bekant, at af långlig tid tilbaka år 1
Wefter- Cxotland, genom urin, lika fom orfei*

le, beredd en rod fårgtil tåmmelig myckenhet,
af moffan /JdW, Lin. Flora Suec, 942, med hvil-

km gemene man der i orten iårgar rodt , varann

des denne fårg få vacker, men beftåndigare åhBraf-

filie-fårgen/ Men emedan denne växt är ibland

Cryptogamis , få lårer vara fvårt at finna medel til

des förökande och fortplantande til få ftor myc-
kenhet, fom kunde behöfvas.

Om hos ofs den båfta krapp-art planterades ,

fkottes och framalftrades i tilråckelig myckenhet,
kunde maft, med cochenillens tilhjelp, Braililie^

tråden umbåras , hvilka måfte dyrt köpas utifrån,

och dock gifva oåkta och falika färger- I ftål-

let for det gula trådet hafve vi i Landet redan

fullkomlig tilgång på åtfkilliga våxter, hvilke åre>

fvart i ftållet for Campeche-trådet, hvilket ock
ar falftt.

Vid fyaret på den andra frågan, kan jag ej

förbigå at anmärka det bekanta och forfokta fåt-*

tet at forvara orter, biomor och frukter få fri-

Ike fom de tagas af marken
^
många år, i torr fand,

hvilken til fådens förvarande , då man dermed
ville göra fig få mycken möda, fom H. Selan-

alfter.

bekante fammaoch båttre tjenft : åfven til
•

DE KS
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fcfcRS gifhe forflag på kalk fordrar j torde vafafna-

rare tilredd och för ådlälliga orfaker (kull fåkrare

at bruka i
få ock lättare at fedan ikilja ifrån få-

den, ån kalken*

Hvad ti. Selander til fvar på den tredje

frågan, angående lyktan under vatnet, har fore-

flagit} eger göd grund
5
och bor jag allenall der*

vid påminna $ at otA lyktaii blifver på H. Se-
landers fått tilredd, meri det ofre luft^roret^

fom fkal flåppa ut luften, gjordt dubbelt $ det ena

itl uti det andra, då det inre kan upvårmas , utan ,

at blifva af vithet afkylt , hvilken våirnie fedan af

det brinnande ljufet eller lampan underhällen $ få

fkulle draget elléf vådervåxiingeii igenom det ärK
dra roret^ fom går til lyktans botteri^ båft kunna
underhållas

i
utln blåsbålgs tilhjelp^ borandes då

detta fednare röret vara la gjordt, at det af fig

Ijelft &åt öppet ernot vatnets tryckning f likaTöm
drag öch väderväxlingar åftadkommas i gruf-

vors fchacktéf aldeles på lika fått frenöm éldoch
vårrne

5 och jåmvål derigeriom flandigt under-
hållas. Men 'med blas=bålg öch lådef-flänge alle-

na låter det fig ej gora på något djup$ emedan
luften forr tränger fig genom lädret på ofre åiidart

afflangen, än han förmår opna flangeil nedre på
djupet^ emot vatriets fammahklåmmande tryck-
ning. Slåta glasrutor åro icke eller få tjenlige

at ftä emot vatnets tryckning , fom om de voro
af en rund eller cylinärifk figur , hvilken til detta
behof torde kunna göras ftfor nog af glas i et ftyc*

ké; Herr Profeffor Gaöölin har uti en Difpu-
tation, hållen i Åbo, år t.747, icke -allcfiaft g£ui#
deligen bevilt, huru en fådati lykta fkal tilredäs*

och mathematice {kårftådät naturens- rotelfe ^ la-



68 I75°- Januar. Febr. Mait.

gar, hvilka åftadkomma den aftundade verkan,
utan ock gjort förfök, fom fullkomligen lyckats

på åtikilliga djup, få at ljufet brunnit hela nät-

terna under vatnet, ehuruvål han cj funnit at fl-

iken deraf blifvit lockad in i någon fifkebragd.

H. Ga do lins lykta tyckes dock kunna förbät-

tras , om röret for den upftigande luften vore dub-
belt, emedan det mycket (kulle bidraga til luf-

tens ikyndfammare rörelfe for det inre rörets var-

ma ikuld, hvilkct ej kunde af vatnet afkylas, få-

fom då det är enkelt.

Hvad lys-veden vidkommer, få vore nödigt

at gora forfok , om den i luft-tatt klril kan iyfa

någon Hund. A t minftone kommer det ej ofver-

cnsmed andra phofphörifka kroppar, fäfom Brandts

eller Kunkels Phofphorus, och i mörkret lyfande

Barometrar, med flera, hvilka icke lyfa i tilflutna

kåril, eller utan ^t vara rörde af luften och Ikakade.

Den 7. April.

FÖRSÖK,
Jtt förekomma Sädens forderfvande af kåld.

Af

Herr Falt-Bokhållaren

JOHAN SUNDELL
Bote-medel eller fått at förekomma, det Si-

den uti vårt kalla Norrland ej ma igenom
froft forfkammas , åro af alla efterlängtade

,

men inga tikåckeliga hittils fundne.

Under
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Under de nu fnart uti 2,0 ars tid af mig anftål*

te ron hår uti Jämtland vid väderlekens i aktta-

gande , ifarnes lenare läggande och losfande , med
flera dylika til vår Oeconomies förbättrande , har

jag i fynncrhet varit omtankt, at finna ratta or-

saken til Sädens förfkåmmande af kold; ty den fom
ej har fig bekant urfprungct til en fjukdom, lärer

fent läka den famma.
1730 om Sommaren vid min refa uti Norrfka

fjällen började jag detta eftertänka , hvarmed jag
altfedan fortfarit , och funnit:

i:mo. At frollen aldrig fkadat fäden i blåfl, u-

tan allenait i ftilla väder.

z:do. Aldrig förr än i dagningen, och dä Solen

upgår vid klart väder.

3: tio. At de af våra många kalla källor och my-
ror upiligande dunfter åro Sädens fanfkyl-

dige fiender.

När desfe komma antagandes , fom en tjock

dimba måltadels ifrån fläta floar, kärr, måsfar och
{kogar, få har jag noga märkt, at de ej fkada

hvarken fäd eller orter, forrån de emot någon
fkog eller berg lladna, men då begjuta de fädes-

axen med fin froft , och gora dem lika med can*

deradt fåcker, forkyla och dr da fåledes den fpå-

da växten, i fynnerhet om regn kommer följande

dagen. Härvid märkes, at få länge axen ej Iku*

tit utur fin balja, kan ingen froft (kåda växten

*

hvilket man klarligen ront 1742. den zz Junii, da
all fåd pa froltnämde Hållen här i Jämtland, fom
upkommit ur fi 1 1 foder, i grund igenom en ovan-
lig froft aftynade, men det fom ej upfkutit blef
oikadt.

Häremot har jag formårkt, at om den före-

nämnde kalla dimban icke hindras , utan uti fin

E 5 fakta
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fakta gång får lof at firyka fort, gor den ingen
{kada.

Af alt fadanttyckt.es mig kunna fluta , aten
tjenlig väderväxling , fom igenom et forfiktigt

fkogens undanrymmande kunde åfladkommas, o«

felbart fkulle bevara fader*.

Ehuruvål jag ingalunda kunde tvifla om den»

ne fatfens riktighet, få vifte jag- dock, at flika

påfund borde genom rons anflållande vinna fåker*

het ^ derfore ofverlade jag for 10 år fedan härom
med en befkedelig Bonde , hvilken uppå min an-

vifning, tillika med fina fyra grannar
, började un-

danrodja fkogen, {kaffade fina åkrar ett fritt rå-

derdrag, och det få lyckligen, at i ftållet de uti

flefte åren Ikurit tilförene frufen fad, och med gra-

melfe åtit bark-kakan, hafva defedermera, qch
åfven det kalla året 174^3 hämtat af fina åkrar o-

Jkadd fåd.

Derpå har jag fiftleden fommar fedt et nytt

prof uti Kyrkas Socken vid en by Kläppe^ hvareft

tilförene kölden måft alla Somrar fkåmde fåden,

ynennu, fedan fkogen omkring åkern blifvit af-

rogder , har kölden ej flcadat någon fåd. Uti

Jämtland hafva de Soknar måft känning af froft,

fom åro belågne vid fjällen, dereft vidlyftigaftc

fkogar gifvas.

Om flera mina Landsman , hvars åkrar for

kold åro utftålte , täckes detta forfoka , torde de

finna vid fina åkerbruk ftor båtnad
3
ogh tilfkynda

mig mycken fågnad.

pen 7, April

nr-
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U T D RA Q
*ötur KongL Vetenfkaps Academietts Dag*
éok, inkomne Brefoch handlingarfårJanua*

rii , Fehruarii och Marta Månader
dr 1750,

Herr Amiralen Ankarcrona liar infåndt

följande beråttelfe 5 at han uti Septembris

månad
?
1748, fadt 2:ne Spanfka gumfar

Ifrån Råfsnås hit til Staden, hvilka hollos inneflut-

ne uti et rum på gården tils lågenhet gafs at kun*
ha afhämta dem til Runfa gärd. Imedlertid flåp-

tes de en tima om dagen uti krydde-gården , hva-

reft en del Sol-blommor ftodo qvar
5
jämte en hop #

Tobaeks ftjelkar med några blad på. Gumfar*
ne åto ftrax up alla Solblommor och ftjelkar. Dc
nofade ock i början på Tobaeks-bladen* men lem-
nade demororde, få långe någon Solbloms- ftjelkc
var igen. Sedan började den ene gumfen forft

och få den andra at bita på Tobaken och ftjel-

karne^ hvilka de på någre dager aldeles åto up.

I anledning håraf har Herr Amiralen befalt

"finFogde påRunfa at flå-ppa alla tackoroch lamb en
tima om dagen uti Tobacks-landet } då fårfkoc-

ken forfta dagen allenaft nofade på Tobaeks-bla-
den fom voro lemnade vid ftjelkarne, men den
andre och följande dagar begynte de at åta forft

bladen
5 och fedan fjelfva ftjelkarne : få at innom

3 veckors forlopp blef hela Tobacks-landet* fom
Var ungefärligen två Tunneland, renf^t ifrån allt,

E 4 To-
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Tobacks ftjelkar. Når några af desfa får fedan

flagtades , ränts deras kott vara både morare , bät-

tre fmakande , och i fynnerhet mycket fetare ån

af de fetafte af andra far. Altfå kvinna desfe, el-

jeft for onyttige hållne blad. och ftjelkar, använ-
das til mycken nytta , då man tillika far Tobacks-
landet renfadt.

IL

Herr Patrich Alstrom har gjort et nytt
JSrfok uti Potatoes Planteringen , i det han, uppa
Cattuns-Tryckerie-Gården Sikla, \ milutom Sta-

den 5 dereft tilforene Potatoes eller Jord-päron ef-

ter det bekanta och i Trycket utgifne fått blifvit

planterade y lät den 3. Julii fiftledne år, 1 qvar-

ter från jorden, aflkåra de redan til en alns högd
tipvuxne Potatoes ftjelkar, hvilkas rötter då re-

dan frambragt Jord -päron til duf-åggs ftorlc&

Aflkåmingen fkeddc på fnedden 1 a il tum frän

en af de pa Potatoes ftjelken varande leder. Def-
fa affkurne ftjelkar fattes fedan två och två tilfam*

muns, uti en af fvart-mylla tillagad plante-bånck,

I qvarter djupt, dock fa, at altid z:ne leder kom*
mo under jorden, och lemnades emellan hvart par

af desfa nedfatte Jord-pårons ftjelkar i alns di*

ilance,på det rotterne måtte hafva defto båttre

rum at utfprida*fig. Sedan planteringen var fkedd,

vatnades jorden, fom oftaft i början. Sjelfva plan-

te-bänken var emot Söder belägen famt betäckt

for Nordan-väder.

I forftone började val de nedfatte ftjelkar at

förfallna och likfom vilja do ut, men kart deref-

ter utfkoto utur ftjelken nya telningar, hviU

ka, federnwa dageligen i frodighet tiltogo. Han
formé-
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f5rmenar dock, at desfa lljelkar ej allenafl fkolat

våxt frodigare, utan ock gifvit ymnigare af lig,

dereft de altid, fom i början, fadt lika Ikotfek

men fora ortens aflågfenhet från Staden, famtbrift

på tid och tilfålle ., tillåto ej at gifva dem fin råt*

ta och behöriga tilfyn, blefvo de itändande utan

någon ans til den 16. Oétober, da man dem uptog,

fedan de if veckor varit i jorden, och oaktadt

lljelkarne fimt bladen voro af froft aldeles förfall-

ne, få befants dock at desfe lljelkar iiraxt ofvan*

for aflkårningen utllagit rötter, hvilka federmera
producerat rotatoes til fmå hons-aggs llorlek,

och det i fådan ymnoghet at vid fomliga lljelkar

hängde en klafa af några och zo ilorre lamt min-
dre Jord-påron. Herr Alstrom upvifle i Aca-
demien en fådan aflkuren iljelka, med en myc-
kenhet åhångande Potatoes, fom der på vuxit.

For ofrigit berättade Herr Alstrom , det han

ifrån Spanien haft någon anledning at anftälla det-

ta förfok.

Herr Lars Rothoff har gjort åfven få-

dana forfok, på en Herr Alstrom tilhorig gård
Nolhaga, vid Alingsås, hvarom han inlemnat

följande beråttelfc. 30 affkurne lljelkar fattes i

cn trågårds-lafve, fom vatnades morgon och afton

i tvänne veckor. De fyntes i forftone visfna bart,

men flogo fedan efter några dagar ut nya blader

,

fom vaxte til qvarters högd, och ingen doddebårt.
Rummet, fom de vaxte uppå,var ti aln långt, if
bredt. På en af desla lljelkar räknade man pi, men
alla 30 gåfvo kanna dock fmå jordpåron, fom
bättre tjäna til utplantering et annat ar, ån til mat-
redning. På en trägårds lilt 6 alnar lång och en
bred fattes 56 fådana plantor i god matjord på

Ef famma
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famma fått fom de förre , och hade de fam*
/ jna ans och växt. Den vj September inbärgades

2 kannor. Intet ftånd gaf mindre ån to $ fomlige
puro 70, 80, på et räknades 1 16 jord-päron. Man
räknade desfe 3 kannor, ochdevoro iopo til anta-

let , at de fälunda erfatte i myckenheten hvad de

t p] foroktes i florleken. Enar de å förenämnde fatt

Utplanterade jord-pärons plantor, efter 4 veckor,
voro komne til någorlunda växt ofvan jorden, up-
togs en planta, fom redan hade 3 ft. jordpåron
vuxne pä lig 5 hon fattes åter ned, och flog ut

nya rötter, men de trenne jordpåronen plantera-

des uti en lafve : tvånnc af dem , fom voro mog-
nare, växte up , den ena gaf 20, och den andra j
jord-päron» Detta var fåledes ^rdie generation

efter famma fro pä et år : Ståndet efter affkårnin-

gen bar fin frukt , plantan flog ut nya rötter an-

dra gången, och den ena plantans rot gick til 2,o:dc

kornet , hvaraf man nogfamt finner denna jord-

fruktens ymniga växt,

~!) r.wV *
. ir.d Ul> r*uJ n U

Til deras tjenft, fom aftunda någon fullftårw

digare underråttelfe

,

' ån i de vanlige trä - gårds-

böcker plågar finnas
?
huru Sparris -fångar böra

anläggas , til at få den båftaoch ftorfta Sparis, och
at långe bibehålla des rötter, vil Academien med-
dela följande, af Herr Amiralen Ankarcrona
beprofvade fått. Gråf en fång, 9 quarter bred,

få lång man vil hafvan, belägen emot middags-

folen, och 3 fot djup, få at den år nedan och
ofvan lika bred: Tag fedan fårfk ko -och håfte-

dynga blandad
, fyll dermed fången en fot högt,

trampa det väl tillamman, och käfta deruppå Jfot

högt af den upgråfea jorden, om den åi> fandig
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och icke ftenig , i hvilken fenare handelfe , annat*

» los och oblandad jord tages. Fyll håruppå åter

en fot dynga, och få fot jord, och continuera

dermed fåledes omfom , til des hela fången blif-

ver i| til z fot högre , ån fjelfva planen afjorden,

dock at ofverft kommer en föt hog dynga.

emedan dyngan efter någon tid fortårer fig , hvar-

igenom fången af fig fjelf blir låg nog> hvartil

kommer, at Sparis-rotterne hafva den arten, at

de af fig fjelfve arbeta fig gerna in i jorden, och
fåledes flvulle komma for djupt , om fången vore

lika låg med jorden.

Når fången fåledes år fårdig, fylies ofveralt

med god
, igenom - flagen

, gammal och vålbruflh

nen jord 5 en tum högt, fom hackas helt jåmn.
Tag fåetfnore och flå 3 linier ut, ii fot från hvar-

annan , få at hvardera af de begge ytterfta li-

nier göras 1 1 fot inåt , och at den midlerfta kom*
mer juft midt på fången,

Uppå den forfta linien uti A. Tab. II. fig. 4,

begyn långs efter inåt, at fatta 3 fron uti en trian-

gel, icke längre ån half annan tum från hvarandra,

3 fot derifran på famma linea fått den andra tri -

angelen , på famma fått , och far fort dermed
hela linien igenom. Begyn fedan lika få at fatta

den andra linien, dock at desfa frön icke komma
midt emot de förra trianglar, utan emellan dem*
Den tredje linien fättes på lika fått, och fåfom
den forfta.

Orfaken , hvårföre fån.

Låt
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Låt fåledes frået upgå, hvilket bor fattas al-

lenaft ii tum djupt. Och kan fint Salats fro och
Lok tillika fås på fången , på det hon hela Som-
maren ej må llå onyttig. Alla 14 dagar bor fän-

gen val renfas och plockas af alt ogräs > och i fall

Sommaren är alt for torr ^ måfte fangen forfta å-

ret alla 8 dagar om aftonen en gång llarkt vatnas,

på det de klena plantor ej må forbråmias.

Efter Jacobs-måsfan befes plantorne , och af

hvar triangel utdrages behändigt de z fvagefta

med roten , och kallas bart 5 den ena ftarka plan-

tan lemnas allena til 14 dagar eller 3 veckor efter

Michaelis, eller til des de varda gula, då hufvu-
den dem aflkåras , få at allenaft en ftjelke af un-

fefär en tums längd ofver jorden blifver ftåendes -

y

å man åter käftar til i| tum god igenom-flagen

jord ofver hela fången: och få fnart det begyn-
ner fryfa, föres frifk kodynga , fom år blandad

med litet halm , ii tum ofver hela fången, låtan-

det dyngan hela vinteren ofver på fängeit fryfa.

Följande året, alt fom väderleken år, forft,

midt, eller filt i Martii månad, fkal kodyngan
öch jorden, med dyng-gaffel behändigt flås ibland

hvartannat, dock aktas noga, at icke Sparis-röt-

terne fkadas* hvarpå fången jämt och grant bac-

kas och inråttas fåledes, at den midt uppa blif-

ver rund och högre, ån på fidornc. Man kan då

åter fa lök-och fmå- Salats-fr5 på fången, fom
måfte den Sommaren ofver flitigt renfas.

Sparifen blifver fedan ftåendes, til 14 dagar

eller 3 veckda" efter Michaelis, til des han blir

gul i ledan (kår äf honom z tum högt ofver jor-

den,
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den 5
och om höften gif honom åter 2 tum jord,

blandad af gammal dynga, fand och afka* men
ingen fårfk ko-dynga denna vinteren ofver.

Tredje Sommaren om Våren gor åter jor-

den med dyng-gaffiar väl los och lätt
5 och kan

åter lok - och ialat - fro derpå fås fkar afSparifen,

åfven fom året tilforene, efter Michaelis^ gif ho-

nom ännu 2 tum jord, och emot froften åter 2

tum fnfk ko-dynga 5
utan halm. Detta året år

fröet., af denne unga Sparis , godt til nya fångar.

Fjerde Sommaren om Våren gor det famma,
fom de förra gånger fkjedt, och lät Sparifen åter

fkjuta up. Öm Höften vifiteras Sparifen med
handen anda til roten , om den ofveralt har en fot

jord på fig: Hvar ock icke, föres derpå få myc-
ket gammal ruten dynga, at plantorne til följan-

de V år åro betåckte med en hel fot. Når nu huf-

vuden framkomma, tag jorden med handen rundt

om kring bart, och {kår honom djupt afneder-

åt, få lårer han vara ftor och mycket fkon. Far
fedan fort hvart annat år om vinteren, at gifva

honom frifk ko-dynga utan halm, få kan en få-

dan fång hållas i godt ftånd i 12 eller 14 år. Men
det, fom efter Midfommaren upkommer, borbå-

r

ra fro och forft efter Michaelis affkäras.

IV.

Ehuruvål Blå-bårs , Faccinii^ Linn. 77. Svec.

}T$. nytta emot blod-fot och durklopp ej år o*
bekant , vil Academien dock til allmännare efter-

rattelfe meddela, kvad Herr Carl Dubbe gif-

vit vid handen, huru de kuiwa med fordel bru-
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kas* Båren bora plåckas då de åro tnogne
5 dock

icke få mogne at de blifvit blöte. Sedan låggas
de afplåckade tuilt i et rent ftenkåril, och fat-

tas i en varm ugn, hvilken dock icke får vara få

het,; at båren tvårtorkas, eller muften uttvin-

gas,\utan bora de fmåningom torkas. Når de
blifvit lagom torre, fåttas de i et fvalt rum, til

des all Ugns-vårmen gått ifrån dem, då de fedan
inläggas i trålådor at forvaras i et rum, hvareft

år hvarken for varmt eller kalt , då de kunna i

många år behållas olkadde. Sä fnart någon fin-

ner fig vara af någondera af förenämnde fjukdo-

mar angripen, tager han få mycket bhÅ han kart

hålla i handen , och åter två eller tre gångor om
dagen, då, i fall fjukdomen ej fåtter fig på for-

fta dygnet, fom gemenligen (ker, kan man taga

något mera af båren efter handen, då läkedomens*

goda verkan fkal fnart vifa fig, Dock bor pa-

tienten ioledlertid akta fig for gfof och hård inat>

få ock for ftarka drifvande drycker. Man bot
fe fig före, at man ej tager Odon, Lin. FK Sv.

312., i ftället for blå-bår, emedan de åro til ut*

leende nog like.

*
."

r

Vr\;Y, \ , i i m^.

Herr Landshofdingen LiLJeéerg har beha-

fat {kicka til Vetenik. Academien en omftåndélig

efkrifning ofver envackef Corall-våxt, förli kom-
mit ifråft Caiiarie oärne och fkal hafva blifvit ta-

gen vid foten af berget Pico på TenerifFå; På
den hafva funnits häftade allehanda fmå ofterfkal

af det gemena flaget
i
fådane fom finnas i Bohus-

Lån y et flags dentalium, fom år rundt, men fmalt

och kröker fig i långa och oregelbundna bugter,
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och et annat flags dentalium , fom år likt en up*

ned vand båt, Tamt en Millepora membranacea pla-

na, fom år til fina delar oval, och til fin lilla än*

da uphogd med en liten opning. Äfven c\VMille-

pora membranacea plana partkulis quadratis ordina-

tis per lineas £5? dichotomias. Herr Landshofdin-

f
en utforer vid detta tilfållet vidloftigt fina tan-

ar om Corallernas växande, hvilka Academien
förbehåller fig , at framdeles få meddela det all*

månna^ få fnart .de hunnit med flera ron
beftyrkas.

i-

Utljtjfa §)yårtalet forftflledne är bara följande

fel råttas

:

Sidan 308, rad. 1 och 18. ftår, FH. HE. lås FH. FÉ.
Sidan 309, rad. iö och if. flår lås ^—
Sidan jop, rad. 18, flår, £C, lås BCé

FÖR-
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F -
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(*) Sc de tvåiSne nåft föregående quartalcn af Handlingarna,



Sz 1750. April. Maj. Jun.

fkapmd och llorlek är af mycken vigt och ange-
lagenhet , borde de dock finna fig dértiti , dä de
anfe, huru mänga och kuftfamma forfok, både i

äldre och nyare tider , af vifa Furliar och lärda

mån blifvit gjorde , til at få henne uploft, Vi
hafve redan fedt en del af desla forfok , hvilka,

dock ej förtjäna at komma i jåmforelfe emot
dem, (om federmera blifvit anftålde, och nu til

flut fkola omtalas.

Picards matning tycktes vara få tilforlite-

lig fom kunde väntas af en få liten Mcridlan - Ort-

ge ? fom den han hade afm itt emellan Malvoifinc
och Amiens , hvilken allenall innehöll 1 grad

,

23 min. Det enda , hvarpå n!igon mifstanka

kunde falla, var Pol- hogderna på defla bada Ital-

ien, hvilka han fjelf tilirod kunde vara felagtigc,

hvarde ra på en eller annan lecund. Ty ehuru
godt Inltrument han dcrtil brukat, var dock mo-
geligt, at någon liten ofullkomlighet^ des grad-

delning kunnat förorfaka något mifstag, at förti-

da hvad andre omftändigheter, i fynnerhet någon
anéu obekant lljcrno.rnas roreife, kunnat dertil bi-

draga. Och emedan hvar fecunds ändring i Pol-

hogden gor vid pafs 16 famnar på Jordens meri-

dian, fäg man lätt, at om latituds - fkilnaden e-

mellan Malvoifine och Amiens vore allenaft fex

fecunder ilorre, än Picard funnit, (kulle hvar

och en grad deraf blifva nåftan 100 famnar min-

dre, och tvärt om. Til erhållande af ytterligare

noghet, gaf derfore Picard forllag, at en ilor-

re Meridian - båge borde afmåtas, fom innehollo

många grader, på det de, i Pol-hogdernas tagan-

de vid ändarna af famma båge ,
fig oformärkt in-

tygande fmå fel mätte blifva fordelte emellan et

ftorre
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ftorre antal af grader (a). Ty om bågen vore iq

grader, i ftållet tor en, och man äter råkade llå

fclt på fex fecundcr r ftulle det deraf flytande 100

famnars fel på hela linien, i ftållet det tilförene

föll helt och hållet på en grad , nu delas emellan

10 grader, och fåledes allenaft férorfaka 10 fam-

nars mifsråkning påhvarje grad. Detta forllag

vann få mycket mer bifall, fom den imedlertid

upkomne trågan, om Jorden vore et fullkomli-

gen rundt klot, elierocken platt Sphxroid, tyck-

tes med famma tilrålle kunna afgåras.

Til at derfore på en gång få Snfkelig vifshet

både om Jordens fkapnad och ftorlek , befalte

Kon. Ludvig XIV, at Middags - linien genom
obfervatonum i Paris (kulle utdragas både i Norr
och Söder genom hela Frankrike, famt med all

mogelig flit afmatas. Verkftallijgheten af detta

flora foretagande tog fin början ar 1684, och ar-

betades derpå fkåf-tals, alt til år 171 8, då ånd-

teligen denna vida namnkunniga Middags - linia

hant blifva framdragen ifrån Dunkerque genom
Paris tilCollioure på Pyreneifka bergen , innehål-

lande 8 grader, 314* minuter, eller in emot po
Svenfka mil. Herrar Cassini, Fadren och So-
nen, De la Hire, Maraldi och flere beröm-
de Franfke Mathematici hade derpå ej anvåndt
mindre moda, ån Regeringen ädelmodigt beftådt

kåftnaderna. Sjelfva matningen (kedde nu på
famma fått, fom Snellius och Picard tilfore-

nc hade brukat- Ty efter man ej kunde , for

Jordmonens ojämnhet Ikuld, i fjelfva verket med
ftång eller fnore måta hela linien, fåfona Araberna

F z och

i») Mefure de 1» Jure, par M. Vkbbé f/W, artide XI,
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och Norwood hade gjort , fä upletades i det
itallet atfkilliga ftationcr

, pä tjänliga berg och
hogder, pä omfe fidor om, der linien borde gä
fram , hviika llationer blefvo med trianglar lam-
manbundne. Man obferverade vidare, hvad vin-

kel någon af defla. trianglars fidor gjorde med Me-
ridianen, i anledning hvaraf hela triangel -kad-
jans och Ijelfva Middags-liniens direction uträkna-
des. Sedan blefvo tva rata linier, en vid hvarde-

ra andan af Meridian -bagen, pä jämn jord-mon,
med flänger afmätte, hviika tjänte for baler, och,

dä de tilhopa bundos med de nårmalte trianglar y

gälvo alla trianglarnas fidor, efter Trigonomc-
trifk uträkning, lamt foljagtcligen hela Middags*
liniens längd emellan de ytterita ftationerna, Dun-
kerque och Collioure. En enda afmatt halls hade
kunnat göra tilfyllelt, om de icke til itorre {m*<

kerhet velat mäta tvännc, til at profva om dc

bagge gäivo lika utilag pä Middags-liniens längd,

fälom de borde gåra, om alt hade tilbörlig rik-

tighet. Tillät ändteligen fä veta, huru itor del

af jordens omkrets fvarade emot den fäledes af-

mätta längden, obferverades visfa ltjcrnors af-

lländ ifräii Zcnit
,

pa bägge andarna af lamma
Meridian - bäge , hvaraf dä ftod at Huta, huru
mänga famnar gingo pä hvar grad, och följagte-

ligen, huru ltor Jorcien vore.

Förutan denna hufvud - mätning ofver hela

linien , delte de ock lamma linia uti tvänne ltyc- .

ken : det ena Norr om obfervatorium i Paris til

Dunkerque, det andra Söder ut til Collioure,

hviika hvar for fig färlkildt afmättes^ i tanka at

^erigenom utröna Jordens Ikapnad.

»17 $hh* I an-
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I anledning af förr omrörde Newtons och

Hugenii, pä hydrollatiika grundiatfer hg ftSd-

jände bevis, kunde ingen foreftålla lig annat , ån

at nian (kulle finna de Norra graderna något ftor-

rc ån de Sodre , och tycktes det nu mera endaft

komma an på. at. få veta, uti hvad proportion

graderna ifrån JEquatoren til Polerna växa , och i

följe deraf, huru mycket Jordens axel år kårtare

ån ' iEquatorcns diameter , hvilket var det enda,

hvad denna frågan angick, hvarom Ca.rtesii och
Newtons anhängare icke voro enfe. Men ut*

ilaget af mätningarna föll emot allas formodan.

De Norre gradernc emellan Paris och Dunker*
que funnos innehålla hvardera allenaft föpöo fam-
nar, hvaremot de Sodre emellan Paris och Col-
lioure utgjorde hvardéra yjo§>j: och fåledes vo-

ro de Sodre grader ftorre an de Nordligare., då
man likväl väntat finna dem mindre : och i llallct

for en platt Sphxroid, fom Jorden troddes böra
likna, blef hon förvandlad til en få anfenligen af-

lång Sphxroid, at des axel blef längre än dia-

metern af ftörfta fvångnings - cirkelen. . Picards
mätning blef dock få vida bellyrkt, at då hela

längden emellan Dunkerque och Collioure uträk-

nades odcldt,belupo lig fjoöi famnar på hvar grad
ofver hufvudet,, livilket var allenaft en famn mer
ån Picards mätning hade gifvit {b). Således

tycktes man hafva vunnit någorlunda vifshet om
cn grads medelmåttiga ftorlck i Frankrike, men
om Jordens fkapnad råkade de Lärde i ftorre o*

vifshet, ån någonfin tilförene.

Newton var oryggelig i fit påftående, at

Jorden måfte vara plattare under Polerna ån vid

F 3 iEqua-

(6) La Grandcur & la Figurc de la Terre, par M. Cdsfwt,
Partic II, Chap. IV%
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iEquatorenj men en verkelig, af få ftora man
och med få mycken vårfamhet förrättad mätning,
fom bevifte vederfpelet 5 tycktes vilja fäga mer,
ån en ehuru på ganflka fannqlika {kål grundad
theorie. Fåfängt bemödade fig många at förlika

de flridande, och vifa, at den aflånga fkapnadcn
kunde beftå med de Hydroilatifka lagarna : de

fågelfe. Cassini blef deraf féraniaten at forfc

lig med nya (kål. Han företog fig, åren 1733
och 1734, en matning af annan befkaffenhet, fom
dock likaledes kunde gifva tilkånna Jordens fkap-

nad , i det han upförde en vinkelråt linia til den
förr updragna Middags-linien, hvilken gick ge-
nom obfervatorium i Paris til Öiler och Vefter

fenom hela Frankrike, ifrån S. Malo til Stras-

lirg. Dennas längd determinerades , nåftan på
famma fått fom den förras 9 genom trianglar;

men huru många grader af en genom obiervato-

riujtn gående pafallel- cirkel den innehöll, utrön-

te han genom Jupiters Manars Formorkelfers ob-

ferverande i S. Malo och Strasburg, då grader-

nas långd i famma jvarallel - cirkel befans fvara al-

deles emot den afianga Jordens Ikapnad han ige-

nom förra mätningen erhållit (c). Men ju mer
Cassini beropade fig på fådana matningar, de-

fto ftarkare befaftade fig Newtonianerne innom
fina demonftrationer. De påltodo, at denne med
^Equatoren parallele - bågens grad -tal ännu min-
dre kunnat genom Jupiters Månars Formorkeifer

få noga utmärkas , fom til detta ändamål fordra-

des, an Meridian - bågens vidd genom ftjemor*

nas obferveradé hogder. De åberopade fig Pla-

(0 Memoiresde I'Acad, R. des Science*, 173} & I/J4*

flefte funno dock deremellan

neten
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ncten Jupiters flcäpnad, hvilkcn långt for detta

funnits likna en platt Sphanxnd, fä at des axel år

yT mindre än en til axelcn vinkelrät genom des

medelpunét gående tvarlinia : hvilkcn märkeliga

.olikhet är aldeles ofverensitåmmande med Ply-

fifta grundmeningar ^ dä man jämforcr den Pla-

netens haltiga omrullning kring de$ axel på 10

timar, med des kropps ftorlek, fom naftån iooo

gångor ofvergår Jordens, och tillika ånfer des

mindre täthet an vår Jords -

y om hvilket alt de

itjemkunnige funnit utvägar at förvärfva fig vifs

kunfkap. Hvi (kulle dä icke jämväl på Jorden
lika orlaker hafva lika verkan (rf)?

De fom med mall oväldiga ögon fkårfkSdadc

denna tvill, medgåfvo likval, at fnarare torde

kunna bevifas, <iet några fa fecunders fel, begån-

pic vid obfciverandet af iljernornas aflHnd ifrän

! i varje hufvud- llations zenit, hade kunnat ältad-

<omma den aflänga ftapnaden på Jorden , än

Newtons hårliga theorie kaitas öfver ända. De
foreitålde, at Ikilnaden emellan de Norr och Sö-

der om Paris ai mätta grader, lafom altför nära

intil hvar annan beLigne, vore fä liten, at den ej

med obfervationer latteligen kunde utrönas , eme-
dr.n några få fecunders fel vid Itjern- hogdernas
utmärkande, fom fvårligen med månnifko konit

ltode at undvika, vore mägtigt at tillägga Jorden
en hel annan Jkapnad, ån hon verkeligen hade.

De inkommo dcrfore med förllag, at tvanne långt

ifrån hvar andra affkilde grader borde mätas, få-

fom en under fjelfva ^Equator, och den andre det
F 4 närma-

(d) Jimfor Maupertuis difcours fur les differentes figu-

re* des Aftres,
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nårmaftc in til nägon af Polerna fom det vore,

görligt at komma. Om då jorden ej vore klot-

rund , utan graderna antingen ifrån ^Equatoren til

Polerna beftåndigt växande, efter Newtons pa-

liående, eller beftåndigt aftagande, fom Cassi-
nernas matningar tycktes fordra få fkulle fkill-

naden blifva få mårkelig, at ej något litet -for-

feende uti obfervationerna kunde gora Jordens
lkapnad tvifvelagtig. En, få iiplyil Regering
fom denFranfke, var ftrax beredvillig at låta verk

-

ilalla detta förflag. Aftronomie, Geographie och
Segelkonften kunde ej eller umbära fullkomlig

vHshet i denna fiken. Jag behofver ej mer, for

at ofvertyga alla om angelågenheten af vifs kun-
{kap om Jordens Ikapnad, ån allenaft ftåmna, at

om en Styripan rattade fig efter Cassini Tafta

på alla graders ftorlek ofver hela Jorden , och Jor-
den likväl 1 fjplfva verket hade den Ikapnad fom
Newton henne tilladej {kulle han, då han ville

fegla Öfter eller Vefter ut ifrån en ort under 4f
traders Pol-hogd, och vifste af Pafs-Kortet , at

i grader derirrån vore et grund fom han borde

akta fi^ fore , mena fig va^a ånnu en hel Svenlk

mil ifrån grandet, juit i det farnma han der e-

mot ftotte fit fkepp : ty vid 4f graders latitude

gor Cassini hvar longituds - grad 64.J*
famnar

mindre ån Newton. Lika få , om han ifrån en

ort under linieh ville fegla Norr-eller Söder -ut,

och vifste at han vid 8 graders Polhogd bo^de ta*

ga fin kofa Öfter-eller Vefter-ut, til at inlöpa i

någon hamn, {kulle han, då han gjorde fit be-

ftick efter Cassini Tafla, tro fig Vara midt for

inloppet i hamnen, når han likvåi verkeligcn til

at hinna dit borde ännu fegla tvånne Svenfka mil,

$ch fåledes {kulle hangenom alt for tidigt courfens

©mby-
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©ftibytände lopa pä et land eller en klippa, i ftållet

for den påfyttade hamnen, fdrdeles om han .for

mulen himmel icke haft tilfällc åt råtta fit beftick

efter Sol eller ftjernor (>); Hvilken fer icke,

huru mänga fjo-oly-ckor derigenom {kulle hafva

förorfakats? Hade äter Cassini haft rått ,. (kulle

alle de^ fom rattade fig efter Newtons Tarla,

lupit lika ftor fara.

Ivonungen i Frankrike gjorde fig derfore af

hela månnifko * flågtet ododeligen förtjänt, da han
låt finaMathematici foretaga tvänne de llorita ex-

peditioner af det flaget, fom någonfin varit gjor-

de. Godin, Bouguer och De la Condami-
ne blefvo, år 173 £, affardade til Peru, at der

under fjelfva linien loka fig tilfalle at mäta en el-

ler flera grader. Följande aret begafvo fig Mau-
FERTUIS, CLAIRAUT, CaMUS OCh LE MONNIER,
i följe med var berömde Celsius

, up til Tornea,
at der under Pol-Cirkelen anllälla en dylik mat-
ning. Således fick var Nation på dubbelt fått

tagadel i denna årefulla forrättning : och bor jag
cj eller forgåta at nämna det tredje, nämligen at

Herr Polhem, hvars omtanka ej varit mindre
vidfträckt, andes fnille lyckcligt at finna utvä-

gar, varit den forfte, fom redan år 171 1 grfvit

forllag på en fådan mätnings anftällande i Lapp-
(ka Fjällen (f). Obfervationerne i Tornea gin*

go fort och lyckeligen for fig: en Meridian-bå-
ge emellan Tornea Stad och Pello by , fom inne-

höll nållan en grad, blef år 1756 med de utvai-

F y _ dafte

(c) Se And, Celsii bref om Jordens fkapnad, fkrifviti

Pello, och tryckt i Stockholm, Sr 1756.

(f) Aéta Literaria Svecix^ Anno 1722*
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dafte Inftrumenter och all uptånkclig noghet af-

mätt, då utflaget följ til Newtons tordel y eme-
dan denne grad befans draga ^7438 Franfka fam-

nar, och altfå var 378 famnar drygare än graden
i Frankrike (g), da han likväl T

efter Cassini
uträkning, bort vara f00 famnar mindre. Efter

återkomften til Frankrike , år 1739, verificeradc

desfe utlkickade, med farnma fortråffeliga Inftru-

ment fom blifvit brukadtiTomeå, den afPicard
tilforene determinerade Meridian-bågen emellan

kyrkorna Notre Dame i Armens, och Paris, i det

de nogare utmärkte famma kyrkors Pol-hogder,
då de jämväl gjorde afrakning for de fmå ändrin-

gar i ftjeniornas declinationer, fom tildrapt fig

emellan de tider obfervationerne gjordes pa hvar-

dcra Hållet, härrörande af iljernornas få kallade

Aberrationer , hvilka Bradley aldraforft år ifiy
hade uptåckt, och faledes voro för Picard obe-

kante. Da blefvo de varfe, at Meridian-bågens
vidd emellan defla kyrkor var af Picard ta^en

näftan 8 Secunder för ftor, och at han derfore

fått graden Hl famnar mindre ån han bort:

hvilket då det blef rättadt, och denne grad jäm-
förd med den fom blifvit afmått i Lappmarken,
gaf anledning at for visfo fluta, det Jorden år en

vid Polerna plattare Sphxroid, famt at forhållan-

det emellan Jordens axel och ifequatorens diame-

ter måfte i det nårmafte vara, fom 177 til 178 (b}';

Det var icke utan , at ju Cassini ännu ville gö-
ra några invändningar x och förebrå dem några

forfum

-

(g) Figurc de la terre^ determinee par les obfervations

,

faites au cerele Polaire, par M. Mauptttuis &c.

(£) Degres du Meridien entrc Paris & Ainicns, par les ob-

fervat. dc M, Maupertu:s.
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törfummade verificationer pä Inltrumenterna *

men ledan de förklarat lig, och Celsius ibland

andra vilat, at de ej haft desfa verificationer af no-

den, men val at Cassini fjelf vid lina mätnin-

gars förrättande forfummat at i akt taga åtlkilligt,

fom hade legat mera magt uppå, at dermed no-

f
are ga til våga (/)•* uphorde all vidare tviitig-

et, befynnerligen ledan jämväl de Franfka Aca-
demiens Ledamöter, fom hade reft til America,
kommo h.em med bekråftelie på (amma Jorden*
fkapnad.

Desfe hade, tor-många motande fvarighetcr,

t] hunnit blifva färdige med lin Meridian-båge,
forr än år 1742., då de med

3 3
trianglar hade lam-

manbundit tvånne på hoglta bergs - ryggen i Pe-
ru belägna orter

,
Tarqui och Cochesqui , den för-

ra Söder och den fednare Norr om iEquatoren.

Bågens vidd emellan defla orter funno de vara $
grader, 7 min. 1 fecunder, och hela middags-li-

niens längd 176940 famnar, hvaraf Hots en grads

Itorlek under dagjämnings-linien vara 5*6741 tam-
nar \ fom féljagteiigen var 441 famnar mindre, ån
graden nårmalt Norr om Paris, famt 697 mindre än
graden under Pol- Cirkelen, och n8f famnar min-
dre, ån lian enligt Cassini Tafla bort vara, om
Jorden hade haft enaflånglkapnad. Så ftora Ikill-

nader kunde cj tillkrifvas nigra felagtigheter iob-
fervationerna, hällt desfe varit gjorde med gan-
Ika goda Inllrumenter, och for 1 åkerhet Ikull of-

ta blifvit förnyade. Det blef altfå dervid, och
kan aldrig mer dragas i tvifvelsmål, at Jorden år

9mm i ' l r?>Ui'>: fv inn k st -w^t** •

.

<»*

(i) And.' Celsh Difquifitiones dt Figura Telluris, edi-„

tx Upfalix, Anno 1739*
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cn emot Polerna plattare Sphxroid. Men huru
mycket des axel år kärtarc , ån en til axelen vin-

kelråt igenom des medelpunkt gående tvårlinia,

år ånnu en, ehuruvål ganfka liten
,
fkiljagtighet

emellan obfervationerna •> ty då denNordifka gra-

den jåmfores med den Franlka, blir axelen , fom
redan fagdt år, mindre; 'men når bägge de
ytterlla graderna , nämligen den Nordifkc och
den Americanike, jämföras med hvar andra, föl-

jer deraf , at axelen år TyT kärtare årt "iEquato-

rens diameter. Om någondera af obfervationer-

na är vållande til denna fkiljagtighet, fom fynes

troligt, tyckes vara fåkralt at hålla fig vid det

utfiag, fom de ytterfte och längrt från andra af-

fkilde matningar fållt. Men lå kan ock vara

mogeligt, at ej alla Jordens meridianer tro af al-

deles lika fkapnad och krökning, hvilket Jordens
olika täthet under åtfkilliga Meridianer kunde för-

orlak a. De på åtlkilliga Italien rundt omkringJor-
den på Pendlar gjorde experimenter Hämma ej el-

ler aldeles in, at gifva famma forhållande emellan

Jordens ftorfla och minfta diametrar, fom de an-

ftålde mätningar. Desutom faller det ock nog
fvårt, at v4faorfaken , hvarfore Jorden år platta-

re under Polerna, ån Newtons uträkning for-

drar 5 ty långt ifråa, at en fådan ftorre afplatt

-

ning få val fom en obferverad ftorre förlängning

på fecund- Pendlarna, ju längre man kommer
ifrån iEquatoren til Polerna, an trycknings - la-

garna fynas kråf|a, då man håller Jorden for be-

Mende af en alt igenom jåmntåt materia, kan
hånledas af den orfaken, at man foreftåller fig

Jorden tätare vid medelpunkten ån vid ytan, af

hvilken tanka Newton fjelf tyckes hafva varit >

jfcifva andre tydeligenbeVi fat, at iden håndelfen

(kulle

I
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fkullcJorden fnararc dcraf komma nårmaretil klot?

rundhet, ån fa en plattare fkapnad (*}. Ehuru der-

med är, vete vi redan Jordens ftorkfc och fkapnad

fa noga, fom det til Geographifka ochHydrogra-

philka behof tarfvas,få at man med fkal må förun-

dra fig qfverdet männilkliga fnillets tiltagfenhet

,

fom vägat, och flyrka, fom kunnat gä fa Ungt
med en få fvår fak.

Men ville någon komma fanningen ännu när-

mare, fkullc ock vålgifvas utvägar dertil) idet

flera både latituds -och longituds - grader på tjän-

liga Hällen kunde afmåtas , famt med hvar andra,

och med dem fom redan åro mätne, jämföras:

hvilket, vetenfkaperna til mycken båtnad, fram-

deles torde vcrkftållas, når de ofrige och ilorr

re
,

fegel - konfien ännu vidhängande ofullkom-

lighetcr iorft hunnit undanrodjas.

Når tvånne under olika latituder belågne

Meridian - grader äro til fm ftorlek bekante, kan
i anledning dcraf uträknas , huru flor hvar och
en grad år ofver hela Jorden ^ både uti Meridian-
och parallel- cirklar, efter de reglor, fom Mau-
pertuis (/), Klingenstierna (ni) och an-

dre gifvit, i Hod hvarpa jämväl Celsius gif*

vit
(
n ) en Tabell på hvgr och en> grads ftorlek i

Svenfka famnar , hv areft j åmvål hela J ordens llor-

lck

( k ) Thcoric de la figure de Ii Terrc , par M. Clairaut.

(/) Mcmoires de ]'Acad. R. des Sciences, 1733 ^ I7"3f5*

Cfr. Ouvrages divers de M. de Maupcrtuis.

(m) Vetenfk. Acad. Handlingar, 1744.

(») Vet, Acad. Handlingar ffir fr 1741.
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lek och Skapnad i Svenfka matt utmärkas, näm-
ligen ^ at Jordens halfva diameter under linien in-

nehåller
3 f90868 Svenfka famnar eiler vid pafs

fpSf Svenlka milj men Jordens halfva axel alle-

naft 3570706 famnar, eller fpj^ mil: hvilka tal

ej på rått många famnar, ån mindre på någon mil,

kunna vara felagtige.

PEHR WARGENTIN.
Kongl. Vet. Acad, Secrcterare.

RÖN
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RÖN

*De Örter och gräs, fom Renar åta vid Fjäl-

len om Sommaren ;

iTr
" n

• -

'

:'Af
'

Herr JÖH. OTTO HAGSTRÖM,
Med Doft.

Når
häftig köld följer på regn och flafk om

höften, lägger fig likfom cn isgata ofver

marken, hvilken fororfakar *et härdt år for

Lappen, emedan Renmåsfan (
#
), Renars fornåmfta

vinterföda, ofverholljes af is, fom hindrarRenen at

komma til bemålte Rfcnmlsia. Vid fådant tilfål-

le måfte (kogen fitta emellan, ty Lappen ned-

hugger då hela fälten af grannan, for granlafven

(kul ät Renarna : desfc tratt ligga fedan obruk-
bara och fkåmma marken hela mans - åldrar bart*

åt 5 hvarfore det hår vid Jämtland(ka fjällen ej år

fållfynt, at finna långa fkogstracter vid fjållen på
detta fåttet medfarne, hvilket jag ock under min
refa denna Sommar fjelf fedt. Herr Archiater
Linn^eus Anmodade derfore mig, at bland annat
noga efterfe , hvad flags orter Renar åta om Som-
maren, i mening at genom förfok erfara, om ej

famma orter kunde tjäna til Renars foda om
Vinteren. Jag har fåledes den åran, at med-
dela Kongl. Vetenfkaps Academien följande or-

ter, dem jag fedt Renen äta gröna på marken:
HIM.

Lichtn fruticulofus perforatus ramofisfiuiui , ranralis

»uUntibus. Linn. Fler. Succ. 980.
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HIMMELS-GRÄS, EPlLOBIUMflortbm
difformibus, piftillo declincrto. Linn. Flor. Svec, 504,
Jämtlands Lappen kallar detta pä fit fprak Abra-

gäreft. Vara Norrlänlka Ikogar hafva ymnoghec
a,f denna 6rt r mer ån någon annan : den växer här

vid fjällen och pä Svedjeland 6 qvarter hog. Re-
narna åto bladen och blomman håraf med ftorfla

begårelfe, och fade Lappen, det Renar mjölka
väl efter denna ort, fom nu i allmänhet kallas

Svenlka Bomulls-gråfet . Man finner ofta hår vid

fjällen hela milen af lkogs-cld vara ofverlupen:

Él jag frågade efter orfaken, fkyllde Bonden pä
Lappen, och åter Lappen på Bonden * ty bagge
få bete efter denna ikogs-eld : Lappen for fina

Renar, Bonden for lina kor, få at de i hemliga

het bägge glädja lig af en fådan timad Ikogs-eld.

Detta Himmels-grås växer anfenligt derefter, tilli-

ka med följande ort

;

MIDSOMMARS-BLOMSTER, GERJ-
NIUM pedunculis biflörts^ foliis peltatis multifidis

incifo -ferratis , caule ereffo. Linn. Flor. Svec. 572.

kallas ock hår Jåns-mefs-blomfter , ty Jahannes kal-

las Jans på Jämtlåndfka. Denna ort växer hår

i fkogarna ganlka mycket : jag fåg med forun-

dran, huru fnåll Renen var, at afbita bladen på
denna ort, hvilken uti Ikogs-bygden har anfenli-

gen ftora blad. Blomman och Itjelken åtes ej af

Renar, utan bara bladen. Uti tjocka fkogar fer

man fållan blomman upkomma, men bladen vå^

xaderemot få mycket mera. Lapparna uti vara

fjäll kalla denna ört Gibber-gräs>

GET-KLÖFVING, MENYANTHESJ&*
isUrnatis, Linn. Flot\ Svec.

%
i6$. kallas hos

o
vä-

/; Lappar Krafs.. KRAK-
ra
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KRÅK-FÖTTER, COMARUM Linn.
Tior. Svec. 42,2. Så ymnigt Jåmtländfka kärren åro

bevuxne af Getklöfving och Kråkfötter , få begär-

ligt åta ock Renarna af desfa orters frodiga bian.

Lapparna hos ofs flå merendels iit lager vid fjäll-

ryggen i dålderna om Sommaren : Ren finner hår*

af desfe tvånne växter , fin fåkra foda. Når ftark

hetta och folfken fätter til, då blir Renen ej lån-

ge i dålderna 5 utan fkyndar fig up åt fjällen, hva-

reft han af blåften famt fnodrifvorna finner fval-

ka, fimt befrias for myggen, och fin ftarkafte

fiende Ren-flugan Curbma (*) kallad.

GULL-RIS, SOLIDAGO cauleere&o, ra-

cemis alternis ereftis. Flor. Svec. <58f. Hos Lap-
parna kallas denna ort Svalen- nioikien. Den vä-

xer mycket uti våra fkogar, och fer man fållan

blomman och ftjelken, utan bara bladen, fom af

Renarna åtes begärligt
5
det jag ofta fedt.

SKÅKKA, ALCHEMILLA folih palmatis.

Linn. Flor. Sv?c. 13^. Heter hos våra Lappar
Särke-gräs. Vid rinnande vatten få väl vid fjäl-

len, fom annars i fkogen håritådes, växer denna
til

3
quarters hogd med flora vida blad, dem Re-

nen gerna tar til god* hela Sommaren igenom. .

SYRA, RUMEX flonbus dioicis
,

foliis ob-

longo-fagittatis. Linn. Flor, Svec. 2pf, Q>. ACE-
TUSA montana maxima. Bauh, pin 114. Uti fko-

gen växer deqna nog, och ännu mer omkring vå-
ra Jåmtländfka fjäll, hvareit den har et quarters

G långa

(#) Ocftrus thorace flavo : cingulo nigro, alis immaculati*

,

pedibus nigris. Linn. Faun, Svec, 1025.
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langa blad och en god tvärhand breda, hålft eter

jgranfkog år, ty der våxer den långt frodigare , ån

på andra itållen. Jag har fedt denna planterad i

trägårdar uti Upland och Sormanland , men aldrig

få få flora blan, fom vid fjällen. Af Lapparna
kallas den Humper,

JERJ A , SONCHUS pedunculis fquamofts,

flwibus racemofis. Linn. Flor. Svec. 644. Bladen,

fom åro ftora och vida, åtes af Renarna tillika

med blomman. Hår vid fjällen våxer denna ort

til 6 quarters hogd, och ibland til 2, alnar, i tåm-
melig myckenhet. Jämtlänningen kallar denna
ort STö/ta, och hos Lapparna heter den Jerja.

KORS-ÖRT , MELAMPYRUMfpicis qua.

ärangularibus compattis obtufis ciliatis. Flor. Svec*

fl o. Lappen kallar denna Kors-grås^ den Jämt-
länningen kallar Kors -ort. Jag brukar hår de

namnen, fom åro hos gemene man hårftådes all-

månnaft, fåfom :

TOFVEN, heter annars Kruståtel^ AIRA
foliis fetaceiS) eulmis fubnudis

,
panicula divaricata,

pedunculis flexuofis. Linn. Flor. Suec. 64. Man
fer ofta hela traéterna vid fjällen af detta grås ftå

gröna, och det fom mårkeligt år, at fedan alla

andra orter fallit af öm höften, ftår dock detta

ånnu grönt. De fina bladen af denna Tofven åter

Renen, fom häften åter hafra. Men ftjelk och
Montana lemnas ororde af Renarna.

BJÖRK, BETULA foliis acuminatis ferratis.

Flor. Suec. Jj6. Bjorkelof åto Renarna rått väl,

de ftrSko med munnen ganfka artigt lofvet af de

Unga björkarna, och åto det up: likaledes

SÄLG,
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SÄLG , SALIX MOs fubcrcnatis utrinque

ivillofis ovato*ohhngis> Flor. Suec. 81 ** FL Lapp*

36 j\ Hvare tt denna fanns 3 var den en begärlig

mat for Renarna* Alt lof kallas af Lappen

Räftb, varefig Sålg- eller Björk 'lof.

SMÖR-BÄR, CQRNUS herbacea , LiNtt,

Flor. Svec. 132,* Når Renarna voro hungriga, be»

to de flitigt af denna ortens blad och blomma

,

iöm fins til myckenhet i hela Norrland.

MYRBÄRS-BLAD , RUBUS föliis fint-

pUclbuSj caule unifioro. Linn* Flor. Suec 41 3^ Def-

fe blad åtas öck af Renarna ; Lappen kallar den-

na ort Latiuken-blän, Jag har anmodat Herr
Kyrkoherden vid Jåmtelands - Läppmark Mag.
SebreliuS, at forfoka defle orter om Vintern

på Renarna 5
ehuru det lårer, fåfom ovanligt, all-

deles hållas for omöjligt for Lappen, ät gora få

ilor famling af orter om Sommaren, förtt kun-
de racka for eil höp Renäf < Dock berättade mig
bemålte Kyrkoherde, det 4 Renar ej åta mer,
In en ko , i fall man ville medgifva at kor åta det

famma fom Renar $ och tvårt om. Det vore
vårdt, at flere, fom hafva tilfålle at viftas i fjål-

len, ville detta vidare forfoka. Jag tvifiar ej,

det ju flere orter gifvas, dem Ren äter j ty den
Lappen, fom var min ledfagare , vifte mig åt-

Ikilliga andra orter, hvilka han fade Ren åta: jag
vil nämngifva dem , at andre mage kuiinä änftål-

la forfok dcrmed : nämligen

MYRSTUT% JNGÉUCJ foliöiis dquU-
bus ovato-laneeolatis, Linn. Flor. Svec. xy+. Då
jag folgde Renarna, fanns ej denna på den traéten

G i Re-
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Renarna gingo^ men Lappen forfåkradc, at d«
åto blad och blomma af denna ort»

GULL-BÅRSTE, CARDUUS caule fub-

unifloYQy calyce inerml acuto foliis lanceolatis ciliatis

integris laciniaiisqm. Flor. Svec. 6sy. Om Lap-
pen ej fager ofant, fkola Renarna åta af defsa bla-

den , fom allmänt våxa hår i Norrland : De å-

ro hvita under, och gröna ofvanpå, med fina tag-

gar i kanterna.

BERG-SLOK, MEL/CA petalis imUrbi-
bus, Linn. Fl0r. Svec.f7. Denna upvifte Lap-
pen for mig, ochfade, at Renar åtadefse bladen.

Gill. den 16. Decerab t 1 749.

R Ö N
Om

2> örter
, fom, då de åtas af kreaturen,

lemna en vedervärdig fmak få deras

kått och mjölk ;

Infandt af

Herr JOH. OTTO HAGSTRÖM*
Med. Död.

"VäD-LÖK, THLASPI ftlicutts orbicuta-

tis\ foliis oblongis dentatis glabris. Linn.
Flor. Svec. f^o. Kallas annars i Jämt-

land Penninge -gräs. Sa allmänt denna ort våxer på
våra
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yåra trådes-åkrai: i Jämtland , fåfom ct ogrås, f|

fkadlig år den, om kor eller far flåppas pa en trå-

desåker, fom år dermed bevuxen. 1 y kottet fma-
kar illa håraf, det jag ofta kant, tå antingen kor
eller får blifvit flagtade , och de förut åtit några
dagar af denna få kallade träd-löken. Mjölk, fmor
och oft få åfven lika obehagelig fmak , få at in-

gen vil gifva halfva värdet for trädloks - fmoret

,

då det fåljes. På Änders-on^ en 6 i Sunne Socken,
har jag fedt denna öjt våxa til 6 quarters hogd,
med många grenar på ftjelken. Mårkéfigt år, at

om kor, då de komma hem om aftonen från fko-

gen, få fiippa på trådet, fkal deras mjölk om
morgonen derpå fmaka vidrig. Det famma hän-

der ock med fåren. Bot ror denna ofmak ve-

ta de hår ingeri annan, ån at man låter den bo-
fkap , fom åtit håraf, betas på en ång eller koha-
ge, der ingen träd-lok växer, eller ock föda- dem
inne med rent ho 6 eller 8. dagar å rad, då den
elaka fmaken plågar förfvinna. Detta fker me-
rendels hår om höften, då bofkap fkal flagtas,

at man fåledes målt forfara med dem , fedan de
oforvarandes kommit in på trådet 3 ty knapt fin-

nes hår någon trådes-åker, fom ej ilar gron afdet-

ta ogrås, hälft om höften.

LIBSTICKA, LIGUSTICUM foliis multi-

plicibus, foliohs fuperne incifis. Linn. Hort. UpfaL
61. Hort. CUff. 97. Kor åta gerna af libfticka r

men kottet, då de flagtas, fmakar rått vidrigt.

Mjölken får ock hårat famma fmak fom fjelfva

orten har, det år, ganfka från.. Den fom vil fér-

foka detta , kan taga en handfull af Libftic-

ke-blad , och gifva om aftonen åt en ko, då
finner han igen både en elak lukt och ånnu vår-

G | re
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re fmak på mjölken
3
fom följande dagen tages

af famma ko.

TÖRIL, EUPHQRBIA foliis crenath, uwL
lella umverfali quinquefida pentaphylla

, partialibus

trifidis^ proprus triphyllis. Linn. Flor. Suec. 436.
Bland de växter, fom hår vildt våxa i Jämtland,
yet jag ingen, fom fåtter vederftyggeligare fmak
på mjölk och kott, ån denna 7w7, och år det en
lycka, at den ej våxer få allmänt fom den förr

nåmde Träd-loken , faft den trifs båft jåmte hcgiom

på våra trades-åkrar hårftådes. Uppå et trådes-

gärde på jlnder$-on vaxte den ymnigt denna Som-
mar, och då fåren {luppo in i gardet, hvareft dc
finga åta af denna ort , fingo de et ftarkt durk-
lopp håraf, hvilket ock visfa Bönder fade fi|* haf-

va erfarit, Örten har en få bitter fmak, da man
fåtter den pä tungan, at det fvider derefter, fom
hade man fatt dit et eld-kål, hvilket jag forfokt

på mig och andra. Kor, Får och Getter åta be-

gärligt denna ort , men. om den har lika verkan

på Getter, fom på Får och Kor, år ånnu ej for-

fokt. Så mycket kan man fåkert fåja, at Kor
och Far bora ej infläppas på de ftållen, der Toril

våxer 5 om xnm annars vil hafva god mjölk och
rentfmakande fmor, famt kreaturen

?
men hålft

Får- behållna vid hålfan,

TOLTA, SQNCHUS peduncutis fquamop,
floribus racemofis. Linn. Flor, Stm. 644* . Jag har

tilforene haft den åran at berätta Kongl. Veten*
fkaps Academien, det Renarna åta begärligt den-*

jia ort, fom nog våxer vid våra fjåll y Nu får

jag ock af egen erfarenhet berätta , huru den-

iia ort fåtter en båfk och obehagelig- fmak på
jnjolken, hålft hos kor > fom gerna åta denna ort .
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Når jag viftades uti- Få-bodanut vid fjällen den-

na Sommar y
fann jag ibland huru balt mjölken

fmakade, och då jag fokte^ at få veta orfaken^ fåg

jag denna ort vara dertil vållande.

Den |& Dqc. 174^

ANMÄRKNINGAR
% .

'

- i .

' •
\

Fåregående Åmm
Af

STEN C. BIELCKE,

DoBor Hagstroms Ron op'de Örter , fmän-
dra fmaken på kött och mjölk gifver början

til en af mig länge efterlängtad famling,

hvilken jag hållit få mycket mer vård omhug-
fan , fom deraf, når den en gång framdeles kom-
mer til någon fullkomlighet ,

åtfkilligt nyttigt

få i Oeconomie fom Medicine , lårer kunna hån-

ledas : varandes åtfkilligt redan förut deruti be-

kant, fafl man hit intil ej varit betänkt % at nå*
,

got med alfvare deruti famla.

Vi fe , at det, fom njutes fåfom foda, ofta o-

lika verkar och andrår olika delar af kroppen : få*

fom *

i.mo. Smak gifvande åt mjölken HorfsmyntA
Linn. Flor. Suec. 481. All flags Ängslok, jiliia*

ria Flor. Suec. ff8* utom många flera. Varandes
i allmänhet jåmte de lokaktiga och Plantas UmbeU

G 4 lataS)
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latas, efter vår Linn^ei Methode, af de til Claf-
ferne Didynamia och Tetradynamia , om ickedefle-
fte 5 dock ganfka många (kickelige at andra mjöl-
kens fmak.

Man ferock, at, nar barnet år fjukt, bote-
medel ofta gifves at intagas af Amman.

Och torde fadant kunna ftråekas vidare, fa-

fom mot fkorbjugg at foda en ko for mjölkens
{kull med Taraxaco, Cochleariis och flera af Te-

tmdynamia och åfven til famma åndamål foda en
Get for gikt och fkabb med Dulcamara, och til

åfventyrs for Frofsan med Tithymalo Flor. Suec.

436. For famma orfak torde ock vara nyttigt,

at hindra det ej mycket af giftiga orter, fåfom
Bolmört och Cynogloflum &c. vid Byarne få vä-

xa, af hvilka bofkapen plågar åta, faft ganfka fal*

lan af den fenare,

a: dö. Huru kottet åfven andrår fmak efter

födan fe vi årligen. Til exempel : Haren hafver

annan fmak om Sommaren, då han ager val af al-

lehanda ungt och fpådt gräs, och åter annan fmak
om fena Holt en, när han jämte rågbrådd får no-

t
ja- fig med barken af Afg och andre tråds telnin-

gar. Kramsfoglarne , fa behageligt kott de haf-

va om Höften, då de njuta Ene -och andra bår,

få ofmakiigt år det om Sommaren, då de lefvä

af Infeéter. Tjådrens ftarkafmak af Tallllrunt,

fom år hans vinterfkia , forfvinner likaledes om
Sommaren, då han åter Infecler och Grodor med
mera. Svinen ifrån Vaxholmen, när de någon tid

bllfvit födde med den lilla fifken Skepps-pigg,
liajkrojleus acuUatus , Linn. Fauna Suec. duga ej
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for Stockholms Slagtare-hus. Äfven fom ock
Hushållare fä innom fom utom Riket veta, at

Bofkap godd med rofvor och kålblad bora 8 eller

14 dagar, innan de (lagtas, njuta annan foda, om
ej kottet (kal behälla en obehagelig rof-och käl-

fmak. Äfven ock, om nålt för flagtandet något

diur gifves hvitlok få hafver kottet deraf fmak,

pa famma fatt fom kottet af fåren år uti de fo-

dra Provincerne af Frankrike, der de åta Thy-
mus, Rofenmarin &c, behageligare ån annor-

ilådes, utan at vidare omröra hvad Herr Archia-

tern Linn^us redan nåmnt omPetiveria, fom li^

kaledes ganfka ftarkt angriper kottet.

|:tio. At åfven Exeretiones antaga fårg eller

lukt Scc. af vifsafaker, fom intagas, fe vi til exem-
pel med Urinen, huru den blifver blodröd af Ca-
étus, gul af Rhabarber, och tår en befynneriig

lukt ar Sparris , utom mycket mera : Med Svett

vet den rika Polaken at nämna det tranfpiratio-

nen blifver af famma lukt fom det Ungerika vi-

net han druckit : Juden f]elf, ja hans hus och
kläder åro okände af den befynnerliga lukt han
hafver genom hvitloks ftåndiga bruk : Hva-
dan ock torde komma det, fom på landet i all-

månhet pallas , at om en hall allena ingifves hvit-

lok , (kola de ofrige jämte honom i Tamma ftall

ftående vantrifvas.

4:to. Ej mindre andras de faftafte delarne,

fom man fer få val af Franfka Vetenlkaps Aca-
demiens, fom Än^eMka Societetens Handlingar,
at fjclfva benen pa Svin och åtlkillig Fogel blir-

va af Rubia TinBorum eller kräpp färgade til en

högröd fårg 5 när de dermed fpifas : Se mera hår-

G f om
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om uti Herr Hasselquists Difputation deViri-

bus plantarum ) under Arch. Linn^us.

<pto. Men det man eljeft mindre lått kunnat
förmoda, år, at åfven de til (jelfva aflelfen horan-

de delar, fom låra formodeligen hos et djur un-
dergå flera Secretioner ån de flefte ofrige , Iko-

la ock efter födans olikhet undergå ändringar.

Hvar Hushållerfka vet ju 5
at hönsäggens gula,

medan de om vintren fta inne och födas med fåd,

år blekare til fårgen och lindrigare tilfmak, ån
fedan honfen ilippa på gron-gråfet, då gulan blif-

ver rödare och fmaken fränare. Och är mig o-

kårt, at ånnu ej hafva fått namn på den eller de
orter, eller hvad det eljeft må vara, fom vid

Cronobergs Lands-Hofdinge late i Wexiö Lån
plågar göra hons-aggen, fedan de fått flippa ut

på marken om Sommaren , aldeles otjenlige til

nyttjande genom en as-liknande fmak. Lika fer

man ock vara befkaffadt med ankors agg, at de
til fmaken blifva mera våmjuge , fedan ankorne

fått tilfålle, at i fig fluka matkar, grodrom med
mera, ån då de i hufen med fåd blifvit fpifade.

Äfven fer man ock i Örta-Riket något dy-

likt hånda, i det befynnerligen de faftåillare famt

mera frodigt och häftigt växande, och hvilka få-

ledes fynas fåfom mera fnåle, och glupfke at in-

taga hvad foda fom förekommer ,
kånbarligen ån-

dra fmaken efter den godfel och jordblandning

de våxa uti.

d, 9. Jmiii 175^
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SÅTT
At

B

Låttaft plantera Ekar\

Inlemnadt af ,

ERLAND TURSEN*

åftä jordmanen år god los mylla , hvarken
hog- eller låg* land, utan medelmåttig.

En fådan plats kan utfes, den der til annat

£%a gagnar, hvilken bor val kringftångas.

Om Höften famlas vål mogna Ållon, hvil-

ka ftraxt bora brukas til plantering , emedan man
icke utan ftorfta fvårighet kan forvara dem ofver

Vinteren ifrån hårfknad, i anfeende til den myck-
na olja de hos fig hafva, och ehuru litet de der-

af angripas, få blifva de til plantering oduglige.

Utom det, at planteringen Iker med ftorre mö-
da om Våren, alldenflund mycken våta tarfvas

til kårnans J fvällning

,

Planteringen fker fåledes : Sedan man förut

forfedt fig med en liten kratta af järn eller tor-

ra hvåfsta Gran-grenar och en poisa med vågg-
måfsa, lofsas jorden förft med l^attan. Uti den
lofsade jorden flåppes Allonet, hvarpå en hand
full af forenåmde måfsa lågges , fom tryckes vål

neder , at icke den af vädret bårtfores. På få*

dant fått fortfar mau fedan vidare.

1
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Aflågfenheten bor ej vara lång > ty derige-

nom har man den formän at Hämmarna våxa ra-

ke , och hålla fig fria från qviftar.

Enar de nu hunnit våxa til den hogd , at de

fynas qvåfja hvarandra, då bora de fåmre hug-
gas bart, pa det de frodigare ma fa få mycket båt-

tre våxt.

At fomlige trån våxa båttre genom omplan-
teringar 3 och andra deremot trifvasbåft, orp de

få bebo den plats, hvaruti de hafva fin forfla up-
komft , år en fak , fom dageliga forfarenheten be-

ftyrk.er. .. Ibland de fednare är Eken 3 icke des-

mindre kan man åndteligen omplantera de hin-

derliga, i ftållet for at bårthugga dem, ehuru
det är mycket kinkigt for defs många och ftora

potter (kull.

Rykten år denna : Sedan de åro omplante^
rade, fåfom i 3:die quartalet år 1749 af Kongl.
Vetenfkaps Academiens Handlingar formålt år*

lågges Måfsa omkring llammen, famt det grof-

vaile af grenarne , hvilken måfsa faftbindes med
baft eller annat > och vattnas federmera med
vatn- kanna, til des rotterne få rotat fig, at

de kunna tildela trädet tilråckelig foda.

Detta år en omftåndighet , fom bor i akt ta-

gas vid alla granlaga träns omplanteringar, eme-
dan de tola hvarken hetta eller kold, under det

de åro utom fin naturliga foda af rotterne.

Jåmte det at trädet hålles härigenom vid en
jåmil fvalka, TI har man den nyttan, at det af

trädet
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trädet nedrinnande vatten packar jorden tilfam-

mans och nedfkoljer mull til opningarnas fyllnad,

i fall någre fådane blifvit uti omplanteringen vid

rotterne , hvilka annars {kådas genom den deruti

ftilla ftående luften.

Den 9. Jun. 1750.

BESKRIFNING
Om

Atfbillige Bobvete Jlag y belynnerligen det

Sibertfka,

Af

STEN C. BIELCKE.

Tilférene har jag til Kongl. Vetenfkaps
Academien inlemnat vårt vanliga Bo-
hvetes Hiftoria,jåmte defs i Finland bru-

kejiga fkotfel och nyttjande, hvarefter jag til vi-

dare fullföljande deraf trodt mig åfvenledes nu
bora aflemna , livad kunfkap jag om de ofriga

Bohvete arterna kan hafva famlat.

Det fågnar mig, at vår varde Linnaus uti

defs filta Edition af Syftema Natur* lagt de af Bo-
tanicis forr fkilda Genera

,
nämligen Perficaria

och Polygontim tilfamman med Bohvete {lågtet,

hvart de få efter Botanilk lag fom Hushålls af-

fcende verkeligen hora. Således aga vi flera Bo-
hvete flag, ån vi i allmänhet ofs befinnat, och
aflemnas hår beråttelfe om dem jag forfökt ; näm-
ligen

Sven-



i io 1750. April. Maj. Jun.

Svenfka Bohvete arten

1:0. Persicaria. Linn. Flor. Suec, 319;
Perjicaria mitis Bauh.
Roknäfva.

Denna våxer hosofs måft vid alla Byar, hålftr

Uti fet, los och muftig jord fåfom ögrås: ar ock
derföre få mycket lättare , at vinna ymnighet ut-

af , fom den fjelf letar fig til våra hus, fophogar
och kålgårdar öcc.

Såfom faftfull våxt, och innan den efter full*

åndad mognad hårdnat til defs ftjelkar, år dem
få vål fårfk, fom til ho afllagen, en tråiFelig foda

for får, efter den långte fedan af mig gjorda och
genom flera års ron federmera bekräftade obfer-

vation, at fårens naturliga, begårligafte, och
råttafte foda beftår uti de iaftfullare orterne, fom
finnas på hogder och uppå all i et torrt låge varan-

de upbrukad jord, hvadan ock den af vår Lin-
n^us rätteligen for Fårgrås kallade Feftitca Flor.

Suec. 9f. hafver fnart fagdt af alla Svenlka grås-

arter den faftfullafte , och i det affeende måft kål-

liknande brudd och blad, af hvilken egenlkap,

och fåfom til fårbete ej mindre tråffelig jag ock
funnit dira Flor. Suec, 68 „ Och torde hända, at

fumpiga kårr- marker åro fåren Ikadeliga, åfven

til någon ftorre del af den orfak , at kårren ( utom
den i dem befinteliga Menyanthes^ Vattenvåpling

Flor. Svec. 163, hvilken funnits vara for fåren en

fund läkedom) eljeft merendels hafva torra famt

desutom til fmaken bittra, åfven ock til en del på
tungan lika fom brännande växter, hvilka til följe

deraf aga mindre födande, men faft mer kroppen

angripande delar. Hvaremotde faftfullafte och få-

ledes.
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ledesdet måfta näringsämnet uti fig hafvande väx-

ter hålft tagit fit hemvift.på torra hogder och trå-

desgården. Varandes jåmvål märkvärdigt^ at fe,

huru vid de rena 5
opna lamt af feta och lena vatten

beftående fjoar, ålfver och backar, hvareft Strån-

derne beftå af fand, klapur, lera eller annan fta-

dig vall, men ej fvampig, lågland mäfse-och
kårrbotn, likafom ock vid hafs-och falt- f] o-kan-?

terna, åfven finnes mångfalliga faftfulla växter ^

fäfom Triglochin^ Lytrum Flor. Svec. 393. &c. famt
at fåren, når de derftådes betas, hvilket jag i nå-

gra år noga ront, ej eller befunnits deraf må il-

la, allenalt at dagg och regn-vader vajas fom fig

bor. Och fom fåledes alla de Bohvete flagen,

jag nu recommenderar, åro faftfulla, famt våxa

på torr mark, jåmvål ock med begårelfe af fåren

åtas* få behofver jag ej eller vi4 hvarje får(kildt

nåmna, det de åro for fåren til foda nyttiga.

Detta Bohvetes fron, ehuru ej fåftorafom
det Finfkas, åro dock kärnfulla, fmakliga, och når
de gröpas, tjenlige at blanda ibland annan foda

for gode-boikap famt hons och annan hemtamd
foggl.

2:0. Helxine Flor. Svec, 323.
Convolmlus minor fernlne triangulo. Bauh.
Binda. Färtarmar i Upland.

Denna har vålfmakande , vigtiga och nå*

ftan få ftora fron, fom det allmänna Bohvetet

$

hvarfore jag ock for några år fedan om detta flag,

fåfom vårt eget Rikes affoda och vårt Climat
båft tolande, fattade få mycket rikare hopp, fom
jag fåkert trodde, at culturen fnart Ikulle erfåt-

ta den lilla Ikillnad i ftorlek, fom emellan det-

tas
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tas och det Finftas frön kunde finnas. Min vän-

tan om nytta af detta Bohvete okades åfven få

mycket mer, fom halmen af detta få grön fom torr

åts gerna af bolkapen, dådetFinfka eller Skånfka

Bohvetets halm deremot af koen eller oxen ej

fortares
5
utan gemenligen kallas i godfel-hogen.

Varandes denna i öfrigt långt rikare på langa

ftjelkar och blad, ån det allmänna eller Finfka.

Men mit hopp har federmera blifvit til någon
del mer tvifvelaktigt , då jag funnit defs lynne

vara
5

at icke vilja med lydagtighet fnart komma
up, utan gerna, når jag det fått den ena Våren,
drogt at komma up hela året ofver til nåltkom-

mande Vår. Dock kan jag ej ännu med vifshet

fäga, om detta fel i alla tider {kal vara beftån-

digt, eller om det icke fornåmligall kunnat här-

röra af defse nu i några år varande ovanliga torra

Vårar, I mediertid bor jag icke defs mindre för

defs koftr] ga froens famt for kreaturen begärliga

halms fkul, ännu recommendera det til fleras for-

lok. Och om den fvårigheten ån (kulle ftåndigt

hos denna arten finnas, at det behofver et år lig-

ga i jorden innan det ^ror > få kan det dock icke

defsmindre nyttjas pa de ilållen, fom mail har

fårfkildt hägnade , hvareft man kan få det til-

lika med annan Vår-fåd, och fedan den år afbår-

ler naftföljande Vår lit tilborliga bruk och myll-

nine", famt fedan utan ny faning nafta Sommar
åter af Bohvetet få en ny fkord.

Af de ånnu kånda grofkorniga Bohvete-flag,

år detta det enda
?
fom kan hafva god framgång

på ler-åker, om den väl myllas och brukas. Dock
har jag alltid fedt, om det får råda, at det hållre

vål-
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Väljer lofare jord, ehuru likväl det ej kan trifvas

på fa los fand, fom det Finlka eller det Siberifka.

5:0. Polygonum Flor. Svec, 322,

Centumnodia Pharmac.
Tramp'- gräs.

Är det minfta, men for våra lerorter det hår-
ligafte och nyttigafte Bohvete. Alla flags tam
bolkap

n
och foglar, få val i den fpådafte fom full-

våxta åldern, njuta denna vid Byar och vågar til

deras behagehgaile och kraftigafte foda. Och
bruka derföre våra Bonde - qvinfolk mångaftådes
med mycken nytta at upfkåra detta til deras gris-
fuggors och grifars tråffeliga Sommarfoda. Un-
ga gåfs , kalkoner och kycklingar hafva icke nå-
got, hvilket jag fa hår i Upland fom i Finland
Händigt ront, allmännare . och kraftigåre til nä-
ring. Hvarjämte den blida naturen la Ikickat , at
denne våxt, fom i våra lergrunds - länder hafver
for de tama kreaturen, åfven fom ock for alla de
fmä foglar, fom lefva af Örte-Riket, den allmån-
nafte nyttan, lkal ock vara den villigalle at fram-
komma omkring våra hemvifter. Tåligaft år den
ock afalla orter jag kånner, hvarfore den ock heter
med råtta Tramp-grås efter fom den, oagtadt alt

trampande på tomter och vågar, icke utodes. Når
Landt-mannen af vårdslöshet låtit någon del af
H6it-lådet utaf Vinter-vatten och fvall-is bårtta-
gasj ftraxt infinner fig det nyttiga Tramp-gråfet
1 den förlorade fådens itålle. 'Straffas åter Landet
genom torka med allmän mifsvåxt i få fågo vipa
våra i forledne. Sommar förtorkade, ehuru eljelt
fådes-bordige lerorter, detta tjenftfårdiga Bohve-
te med frodighet intaga den utdodde Hoft-fådens
rum, at fåledes omant til någon del foka erfåtta

H den
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den ledna fkadan. Och räknar jag for en af defs

hårligafte dygder, at den af olika lynne emot fnart

fagdt alla ofriga nyttiga växter, fom fordra af ofs

omtanka, fvett och bekymmer, fjelfmant och
ofver alt på våraupbrukade gården, och ofriga ge-

nom vårt tramp och framfarande från andra växter

utodde ftållen, vågar och tomter &c. fig infin-

ner, och af ofs intet annat fordrar ån allenaft rått

at nyttjas.

Hvareft den derfore til någon ymnighet vä-

xer, bor den, innan ftjelken for mycket hårdnat,

då den eljeft til kreaturens foda blifver mindre be-

qväm, affkäras, famlas och varfamt torkas, få at

froen ej utfalla, famt fedan trofkas> då halmen år

et af de ypperfta bofkaps- foder, och defs, ehuru

fmå, dock 'vigtiga fron,.når de fkrådas, malas &c.
en både for folk och få nyttig och närande foda,

famt defsutom få ymnigt brånvin gifvande , at

om detta, fom fig bor, med agtfamhet famlades,

otaliga Tunnor annan fåd for Riket vid denna
handtering Jkullebefparas.

Norra Afiatifka Bohvete-flag.

1:0. Helxine Hort.Upfal. N.i.
Fagopyrum ereäum

, fruttu afpero. Amm. Ruth.

Siberifkt Bobvete.

Är af vår Linn^eus befkrifvit i Vetenlkaps

Academiens Handl. for år 1744. Detta Bohvete

har forft blifvit uptåckt af åtfkilliga utaf Ryfka
Kejferliga Hofvet til Norra Afiens underfokande

tid efter annan mellan tö och 40 talet af detta Se-

culo utfånda namnkunniga Botanicis , hvilka der-

itädes ej allenaft funnit det i åtfkilliga berg-lånder

vildt
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vildt växande 5 fåfom vid Argunifta Bergverken

&c., utan ock af Invånarne vid Krasnogar vid Je-

nifej Strömmen til vanligit utfåde brukadt.

Jåxnte denna underråttelfe undfeck jag hår-

rf i Jan. månad 1744 utaf Profeff. Siegesbeck i

Petersburg tretton fron, hvilka jag ftrax hemfan-
de at meddelas et mindre ån hälften åt Herr Ar-
chiatern LiNjsriEUS, och de ofrige at famma Var
fås vid Lofftad, och af hvilka fju fron jag 1747
om Höften hade något ofver 1 £ tunna rent kaliadt

Siberifkt BoTivetc.

Detta år mer ån det Finfka tåligt at cmotftS

lindrig kold, dock ej aldeles froft-fritt, hålft når

det emot kårrige , eller eljeft låglåndte marker,
hvadan kalla dimmor upftiga, ftår opet.

Men ånnu vida ömtåligare år det, om det ra-

kar at fås på något dåfvipt ftålle, och hvarom
jag hade 1748 i Augufti manad tilfållc at göra et,

til den om Sommar-frofters fkada horande Hifto-

ria, for mig fågnefamt Ron. Jag hade fådt det

på en lluttaride hogd uti en af fin hvit fand med
någon fvartmylla blandad nyplogning, hvareft vid
plogandet famma V år hade märkts et mera ån
den ofriga vallen, och fäfom af något under jor-

den varande kållfåg , blott ftålle , fom dock feder-

mera fyntes vara tilfylleft uptorkadt, innan det
fåddes medio Maji. Hvarefter uti växten ingen
mårkefip fkillnad lig vifade, in til defs midt i Au-
gufti manad inföll en nattfroft, fom val Ikåmde åt-

skilliga trågårds-våxter, men icke något mer af
det uppå denna nyplogning fadda Siberifka Bq-
hvctet, ån juft pa det lilla och allenaft fdrft om
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Yåren befundna våtare ftållet , der Bohvetet all-

deles fros bart
5
och hvarcft den utur jorden fti-

gande fugtigheten ofvade fin af mig befondna Van-
liga attraétion uppä froft-particlarne, hvarom jag

dock vidare får tilfålle at handla, då jag i detta

åmne hoppas med det fnaralie få infånda mina
Ron til Kongl. Vetenfkaps Academien.

Detta 5
åfven fom det Finfka Bohvetets ratta

jördmon, åro torre hogder frie for kållfåg och vat-

tufyra, famt beftående af los mylla
5
blandad med

fänd, grus eller hålffc llenklappur, och ytterliga-

re {kyggade med berg, fkog eller annat Ikjul for

Nordan , men ån långt angelägnare från alla de fi-

dör, hvareft kårroch moraftige orter kunna va*

ra belågne.

På lera har jag åfven foriokt detta BohVé-
te och funnit, at om det allenaft år val fkyggadt
ifrån Norden och kårr-dunfler, det ock vid våta

ar fcan lkaligen val våxa, fall på långt når fig ej

få grenande eller med den bördighet, fom i lo*

lare grund. Men i defse fenare torra åren hafver

det på leran aldeles flagit felt, hvarefnot det el-

jefc vanliga Bohvetet hvarken i våta eller torra år

tål at fås på lergrund.

Jag behofver ej nåmna livad en eller annan

redan efter gjörda forfok Kongl. Vetenfkaps Aca-

demien tilkåilna gifvit ,
nämligen at detta Siberi-

£kä , likafom de ofrige Bohvetes arterne af de fron,

fom .om Höften affalla, nåfta Vår åter upvåxa,

famt gifva deraf, hålft når jorden om Våren å nyo

myllas, en onfkelig befgiiing. Men det hafver

jag fåfom befynneiiigit dervid i agt tagit, at då
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jag nägon gång af nyfikenhet om Våren varit

forhaftig at få detta Bohvete , då det ej drogt at

ftrax några få dagar efter fåendet upkomnia, lamt

blifvit af de uppä mit akjprtidiga fående följan-

de natt-frofter fkadadt j^Bhafva dock de der bre-

devid på famma ftålle Höften utfmålade och
allenaft om Våren å nyo myllade fron vetat deras

råtta tid , få at de ej grodt eller upkommit innan

faran for alla natt-frofter varit den Våren alldeles

förbi. Således veta våxterne, når de til eget rå-

dande i naturlig frihet lemhas
,
långt båttre ån vi5

agta den tid dem nyttigaft år.

Saningstiden årderfore åfven fom for det van-

liga Bohvetet, at dermed bor dröjas få lån^t fram
pa Våren ,. til defs man kan vara fri och faker for

natt-frofter, dock at jordmonen härvid i agt ta-

ges , at lerblandad jord Ikal tidigare fås ån den
lofare, . fand-och klappurblandade, fom längre

behåller eller til fig drager den til växtens befor-

dran nödiga fuktigheten. Hvilket likaledes , hvad
jordmonen vidkommer, vid all annan Vårfaning
bor i agt tagas, och hvarom jag vidare innan kart

lårer aflemna de af mig gjorda Ron.

Detta Siberilka Bohvetet hafver jäg i år fun-

nit fig emot en något komblandad hafra eller

fvag blandfåd til vigten få förhålla, at
3
fjerdin-

gar af denna hafra eller blandfåd vagt lika med
2 fjerdingar Bohvete. I ofrigt år om det vanli-

ga Bohvetet i Lifiand bekant, at af 2 tunnor Bo-
hvete fås lika mycket gryn, fom af 3 tunnor ren
hafra.

Til alla de nyttor, få val til folks och krea-

turs fåda, fom ock til brånvins brännande, år

H 3 detta
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detta Bohvete lika nyttigt med det allmänna, gif-

ver ock med lika lätthet jåmngoda gryn, men 6f-

vertråffar det allmänna : 1:0. Uti mera bor,dighet.

2:0. Uti mindre grankga ömtålighet i anfeendc

til froft och jormoneÄval. 3:0. I ftorre vigt.

4:0. I det halmen år^prt dubbelt 11orre ån det

allmänna Bohvetets , och lika fom kål något faf-

tig * och full af närande åmne , hvadan den ock få

fårfk fom torr år en koflelig bofkaps foda, då der-
emot det vanligas fom ftickor hårda och närings-

lofa halm af bofkapen aldelcs ratas. f.o. Äfvenat
det Siberifka Bohyetets blad , fä långe det växer
om Sommaren, år en koflelig föda for folk at fluf-

vas fom Spenat och La£tuc , eller at kokas i grön-

kål &c. Varandes fram for alla andra koks-väx-
ter genom någon hos dem Potatoes liknande mjol-

agtighet närande : få at fedan detta kommit up
om Soramarea, icke någon, fom håraf fådt , bor
i de fvåfafte mifsvåxt-år do af hunger. Och haf-

ver jag jämte flerc, hvilka jag härom underrät-

tat, desfe tvånne fiiia Somrar ftåndigt deraf haft

en fmakelig, fund och närande rått, hvartil jag

nu i Sommar ån fkal lägga det ytterligare forfok

,

at lika fom Spenat til vinter-provifion falta eller

torka desfa Bohvete-blad. 6:0. Ändtcligen haf-

verock håndelfen lärt mig, at detta år det båfta

til mycken fäds befparande , fom man kan upfo-

da och Sommaren ofver nära talrika fkockar gri-

far med, i ty at på et ftålle, der fånings-karlen

af okunnighet fådt det for tjockt, få at det for

båttre trefnads fkul behofde utgallras, ladugårds-

qvinfolken , hvilka rensningen förrätta fkulle r och

fom af egit bevåg freftade, gifva det åt de under

deras vård varande grifar och gris-fuggor, ej fe-

dan ville företaga rensningen på en gång, utan
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förrättade detta utgalrandet hela Sommaren ofver

fmåningom, och i å fort desfe kreatur det kunde
fortära

5
hvarigenom mycket annat for dem be-

fpardes, och grifarnehade en mer ån vanlig trefnad.

Vid detta Bohvetet erindras det jag tilforene

vid det Finlka Bohvetets Hiftorie omnämnt , nåm-
ligen at få fnart det innom Ikalen fått något ehu-

ru ringa åmne til kärna, och ehuru gröna fron få-

ledes ånnu kunna vara^ få åro de dock emot all

annan fåds vana, fom ej kan gro med mindre defs

fro eller kärna fått fullkomna deras tilvåxt och
mognad ,

Ikickelige at kunna fås * hvadan ock,

oagtadt de hårdafte Sommar-froller, om de ej an-

nars komma defs tidigare , arten ej gerna kan gå
ut -, emedan de llodalte åfven froilbrände fronder-

af kunna tjena til utfäde.

Detta Bohvetehar fina fiender, fom 1748, in-

nan jag om dem fick kunlkap, gjorde mig dråpe-

lig Ikada, jag menar Skogs-dufvor och Bofinkar.

De förra åto mycket, men förtrampade långt me-
ra : de fenare åter fkonte hvarken de mogna eller

omogna fron , utan knåpte uj> de torra fkalen

,

fom de plåga gora med hampfro, och utur de grö-

na kryllade ut den ånnu mjolkagtiga halfvuxna
kärnan, Skockar af dem hade famlats få Hora,
at når de flogo up af åkren , dånet nåftan liknade

ålkedunder. Det var fvårt at afhålla desfa obud-
na gäller, emedan alla arter af fkråmfel, fom jag
freftade, blefvo de fnart vane och tamde vid.

Som detta Bohvete ej låtteligen fmålar af

fljelken, och defs fron, fom fagdt blifvit, ej for-

derfvas af fro11 ; få må man ej förhålla lig med
H 4 fkor-



i%o *75a April Maj. Jun.

Ikorden, om man annars kan afhälla foglarna ; e-

medan det, få långe kölden tillåter,- Händigt blom-
mar och fätter nya frön. Men ledan det blifvit

inbergadt under tak, fä bor man med trofknin*

gen få mycket mer häfta. 5 fom tnofs och rottor

bcfynnerligen leta fig til denna flden, och defs
"

for kreaturen nyttiga faftfulia ftjelkar lättare kun-
na taga varma och lkada> hvarfore detta foder ock
bor fnart efter aftrofkningen upftillas.

En hufvudvarning låter dock vid detta Sibe-

rifka ^Bohvetet blifva nödig, nämligen at arten

deraf måtte ju förr ju håldrc fandas til våra Nor-
rafte Landsorter 3 emedan jag formårkt, at det

årligen alt mer och mer förändrar defs förra med
andra ifrån Norra Afien komne växter gemen-
famma varande art och lynne, fom år at mogna
tidigt , och det få aldeles , at det nu redan ifrån

1744 fkiljer på hela tre veckorne eller mer, fom
det fynes vilja mogna fenare. For hvilken orfak

det lårer vara angeläget , at det fnart fiyttes til

Rikets Norra Provincier, om det dem eljeft fkal

gagna, och hvarifrån vi fedan med formon årligen

Jtunna få håmta en tidigare mognande art.

&;o, Helxine. Hort. Upf. pag. 96. N. 4.

Perftcaria moniana foliis longioribus & angu-

JiipribuSj floribus racemofts. Amm. Ruth*

Är likaledes , fom det nåftforegående af de

ifrån Petersburgifka Vet. Academien utf?nde Bo-
tanicis upfunnit fåfom i Norra Afien vildt växan-

de, men af defs Invånare ånnu ej nyttjadt.

Detta Bohvete hafver fvarta flata glånfande

fkal , famt en vacker mjolrik och vålfmakaiifle

jkårna,
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kärna, fom jag den hos Profeflbr Siegeseeck i

Petersburg med fägnad (makade och foriokte.'

Froen åro trekantige, fom på alla andra Bohvete-
arter , af hvilka jag åfven ock 1744 i Petersbur-
gifka Äcademie-Trågarden bekom, famt deraf
lande en del til Herr Archiatern Lxnn^eus, men
forvarade något til fående vid Lofllad, hvareft
det dock

5 jag vet ej af hvad orfak, icke fortkopa-
mit, utan hafver jag fedan måft äf Herr Archiat.
Linn^us begära det jag nu deraf innehafver.

Såfom växande i åtffcillige Landfkaper afNor-
ra A fiens bergorter, tål det vid all vår Svenfka
kold, få mycket mer, fom alla bergagtiga orter
åro kallare än låga flåttbygder , och Norra Afien
defsutom år en hifkelig vidd af faft land utan ge-
nombrott af haf eller llorre hafsvikar, då man el-

jeft vet, hvad verkan flora vatturyroder hafva
til köldens dampande.

Det fkiljar fig från alla ofriga af ofs til hus-
hållsnytta påtänkte Bohvete-llag deruti, ät det

hafver befländigt lefvande och fig genom krypan-
de framgent formerande rötters til följe hvaraf
defs eultur ock blifver den låttafle, efter det få-

ledeS ej årligen behofver fås om, utan får flån-

digt och i många år utan nytt jordebruk eller få-

ning afbergås. Dock målle jordmonen nödvän-
digt for denna våxt , både fåfom Afiatifk, fom
der ej blifvit i lera upammad , fom ock for defs

krypande rötters fkull, vara los, och defsutom
med någon hjelp ihogkommas, då, når den af lång-

varigt bårande blifvit forfvagåd. Äfven bor ock,
til at ej fordcrfva rötterna, et dermed befådt el-

ler planteradt åker- flyeke ej af flora kreatur min-
dre af Svin få trampas eller betas»

Hy Nyt-
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Nyttan af defs ibland andra Rohvete-arter
fnart fagdt ftörfta frön, år at vara kärnfulla, och
at defs halm och blad, hvilket af mig nogfamt
forfokt blifvit, åro for bofkapen begärlige, få-

fom de ock, efter de kunna våxa til vida, täta och
til par alnar höga bufkar , åro ftorll ibland våra

Bohvete-arter, och fåledes måft forflå til laittalet.

, Det hinder, fom detta Bohvete hafver ge-
menfamt med alla andra orter och gräs, hvilka å-

ga krypande rötter, nämligen at i ofverfet jord ej

gerna vilja fatta fton, men at då håldre forväxa

fig i nya fkott , famt frodiga blad, lljeikar, och
gallblommor, är af all annan olägenhet lättafthul-

pen, i det, at fom jorden efter hand blifver mag-
rare, och foijagteligen den ofverHodiga frodighe-

tcn afflannar, det äter af fig fjelft påminnes, at

fedan gifva mera fro och kårna.

Den 9. Junii^

\ EESKKIFN1NG
Om

Det Siberijka Årte -Trädet ^

STEN C. BIELKE.

RoBiNiA , Linn. Hort. UpfaL 21 1. Nurn.z.

Aspalatus Amman. Ruthen. 2\o, Num. 285*

Caragana Siberica. Ray.Hort,Lugd.Bat.f$7.

Det växer vildt i de flefta orterne af Norra
A^en,jfand-blandad, och fom der icke

något landforderfvande fvedjande ofvas

,

med
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med ymnig fvartmylla blandadjordmon, mcnhåldft
och frodigalt vid bräddar af äar och ålfvar. Dock
år det på bebodda orter , nåra in vid folks hemvi-
iler, ej få allmänt , emedan lofven med de fpåda

qviIlarna åro fmakliga for bolkapen, och rotter-

ne, fåfom ägande imak och lukt af godt fött

malt^ letas med begårelfe 5 och utrotas af fvinen.

Trädet
5
når det får tjenlig jord, blifver til

ftorlek fom medelmåttig björk, och nyttjas vir-

ket, fåfom tätt och faft, afSvarfvare, med me-
ra. Men når det växer i alt for fkarp och otjen-

lig jordmon
5

blifver det tråvåxt, bufkigt och
qviftarna taggiga.

Det fruktar få mycket mindre våra vintrar,

fom kölden uti ingen vart Rikes Province hinner,

eller någonfin lårer hunnit til den grad , fom den
biifvit medThermometernront på de åtfkilliga or-

ter* af Norra Afien, der detta tråd jämväl funnits.

Siberiens invånare fkola ej nyttja arterna hår-

af, men fom mig biifvit berättadt af den, fom
desfa orter på Ryfk Kejferlig befallning genom-
reft, fkal en Nation Tungufer dem til föda bruka.

Så mycket, fom här ofvanfore ftår, inhäm-
tade jag af Botanicis i Petersburg, af hvilka fom-
liga fjelfva i flera år vandrat genom Norra Afiens
vida länder, då jag 1744 hade tilfålle at af detta

trädets der i början af Julio mognande fron få nå-

ot forråd, fom jag ock vid återkomften famma
oft fådde, och våren dercfter eller 174J". fåg

hvart fro upkomma, och vidare fåtrifvas, at nå-

gra Hammar redan 1748. voro i blomma, men
174P. alla gåfvo ymniga ikidor och arter.

Hvad
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Hvad jag eljeft fjelf med detta årte-tråd vi-

dare förfok 1 , år
5

at det på hård, lerblandad pin-

bio åfven få litet fom uppå all annan faft lera vil

trifvas, fåfom faen grund, vid hvilkendet i Norra
Afien ej blifvit vant. Och år befynnerligt at fe,

ehuru leran i Trägården med gödning blifvit ut-

blandad, defs blad dock med en mork fårg och
pergament liknande hårdhet {kola vifa mifsnoje,

då bladen eljeft aga en prydelig ljusgrön fårg,
hälft for midfommar, och blifva flotten kårtare,

ju mera leran år faft och grunden kall.

I pur, {karp, mager, famt utan fvartmylle-

blandning varande fand vilja de icke eller fort,

utan gifva på fädant ftålle anvifning åt Siberifke

Cedern, med defs hårliga närande Nötter.

Uttappade fvartmylle-kårr trifvas de väl uti,

dock med förbehåll, at jorden fkal genom dik-

ning vara val torr lagd, emedan de frukta få myc-
ket for kall, moraftig och i jorden hållen vattu-

fyra, fom de fågna fig åt granlkapet af klara opna
vatten och rännilar.

Ju närmare jorden kommer til ofvannåmnde
befkrifning af de feta och losmylliga orter, der

det funnits vildt, ju frodigare detta trädet våxer,

och har jag funnit det inom ?. år i et loft hog-

låndt , famt for de håftigafte blåfter opet ftålle af

Trägårds-jord hinna til flammar af 6. tums tjock-

lek i omkrets.

Ej mindre ån af fro kan det ock okas genom
qviftar, fom drifvas at taga rot : varandes i ofrigt

fnart fagdt af alla tråd det låttafte , at ho ft eller

vår fådt , fortplantas af defs irter eller fro.

Mull*
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Mullvaden år defs fvårafte, fiende , om man
annars, hålft få långe tråden åro unga och fmå,

afhåller fvin och annan bofkap, fom dem eljcft

ikulle utöda.

Hvad nyttjandet vidkommer, få jåmte pryd-

naden for Landet genom defs fagra löf-och gull-

färgade blommor, var i början min fornåmfta af-

figt, ät genom löf-brott vinna et kraftigt och fma-

keligt bofkaps-foder, i anfeende dertii, at St?ra-

lenberg, hvilken jag menar .hafva nämnt des-

fe arter under namn af Acacia , talar om någon hos

dem befintelig bitterhet, fom genom förut fkedd

kokning eller forvållning forft och innan de
vidare til mat redas , borde bårttagas , hvilket vi

ock veta på några af de Sodrare delarne i Europa
fke med Lupinerne. Och okades mit tvifvelsmäl

ån mer, om icke Svenfka munnaJ fkulle rata en
fådan mindre fmakelig främmande, faft af Tun-
mifer til godo hållen fpis, genom det de gröna
Ikidorne hyfaen kånbar bitterhet, tildefs i forleden

hoil jag trodde mig fått deraf få mycket, atjag
^kuldfritt kunde göra förfök 5 dåjag lät koka något^

fåfom Linfer , och på ftål-qvarn åfven mala något,

lamt til pannkakor på Bonde-maner baka, och fann

detfenare ganfka fmakeligt, men det förra, faft

med någon främmande årtfmak blandadt
,

ej eller

obehageligt. Och marktes i öfrigt at desfa, me-
ra lofa och låttkokade ån de flefte ofrige årtarter,

låra följagteligen blifva mindre for magen befvår-

liee och vådergifvande, famt at de för en uti dem
klarligen befintelig fetma, låra mer ån andre arter

vara födande, och, defsutom torde framdeles gif-

ya förråd af et nytt härligt åmne til Oljeflagerier.

Til
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Utom desfe nyttor har Herr Eklund ån til-

lagt en , at detta tråd åger en mer ån Linde-baft
fin och feg bark til tåg och annat fådant , fom af
ofverfånde prof kan fes.

Af de fmårre qviftar, fom medfandas, eme-
dan jag nu ej trodt mig bora til forfok forderfva

någon ltamm af et få gagneligt tråd , kan man fe

detta virkes behageliga gula fårg, famt at det
måtte til allehanda trå-arbete ej mindre blifvapry-

deligt, ån fivft, hällt desfa qviftar redan finnas af

en for unga telningar eljeft ovan hårdhet , varan-

des det åfven fållfynt, at detta tråd, fom uti tjen-

lig jord planteradt, år ganfka frödvkxt, dock haf-

ver en fa ringa och liten kårna. Och fom mån-
ga ilags tråd redan förut brukas i Medicine, fa

torde kunna frågas , om icke den nåftan fom La-
crits, ehuru något fvagare årtfmak ochfotma, fom
uti desfa qviftar finnes, hålft når de åro nyfs af-

fkurne, fkulle til åfventyrs någon gång kunna
fkaffa detta tråd åfven namn af botemedel for nå-

gon af våra kråmpor.

Huruvida eller hvilka tama kreatur vilja åta

detta trådets arter, har jag ånnu ej haft nog förråd

at forfoka , utom det at rottor och mofs åto up alt

hvad jag 1748 deraf bekom , hvilka tydeligen fy-

nas förebåda, at årterne jåmvål for flera af vårahem-
tamda djur lära blifva fmakeliga.

I ofrigt hafver jag, genom fmå dock fåkra

ron, bevis, at detta årte-trådets blad kunna tjena

til färgande, om man dem förut tilréder genom
rota, fåfom det ock medelft rota Iker med yejde

eller Ifatis och Indigo, med hvilken fednare det-

ta
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ta ock til en och famma Botanifk Clafs horcr.

Dock fynes det mindre flaget Jfpalathus eller Ro-
binia Hort. UpJ. pag. 2.1 z. N. 3. lofva en ånnu fa-

grare färg, til de många fummors befparing, fom
nu for de ofvannåmde blå färgör gå utur Riket

,

och hvarom jag framdeles ämnar vidare beråttel-

fe til Kongl. Vetenfkaps Academien ingifva.

Om detia Tråds låtta cultur behofver jagflu-

teligen få mycket mindre med vidlyftighet något
nåmna, fom hvar och en vet

5
huru på en tilredd

Trägårds- fång fron (kola fås 5
och derefter genom

rensning hållas frie for ogrås, fom ock huru de
ytterligare fkola fattas i Trå-Skolar

5 hvadan de
åndteligen efter 3 eller 4 års forlopp til fkona hac-

kar eller hvad llags annan plantering man hålft

behagar , kunna utflyttas 5
hvarvid jag flåndigt

fedt, at nåppeligen något til omplantering tåliga-

re tråd lårer finnas , eller fom fig af dylikt flyt-

tande mer frogdar.

d, 9. Junii #

.C. LINNiEUS.

Den fållfamma Fogel (Tab. III. Fig. f
fom Kongl. Vetenfkaps Academien ige-

nom H. Lieut. Rosenborgs anftalt hult

ifrån Finland , och mig behagat meddela, har jag
noga efterfedt, och kan nuom honom lemna foljan-

Sommar-Gulingj
Befkrifven af

de beråttelfe; De
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De Svenfka Foglar åro med all flit efterfokte

och upfpanade af faiig Archiatern Rudbeck, och
federmera af mig, men hvarken han eller jag haf-

va haft tilfalle , at få fe denna Fogel, fa at han
blifver aldeles en ny recrute for vår SvenfkaFauna.

Jag har genomletat alla Au&orer, fom fkrif-

vit om Foglar, men finner honom af ingen vara

förd til något fåkert Genus, få at man nu får til-

falle, genom Kongl. Vetenlkaps Academiens bi-

iland, med honom foroka Vetenfkapen och fatta i

ii c ljus, famt håfva den oreda
5 uti hvilken hon

varit råkad.

Den tydeligafte anledning man har til denna
Fogel år hos Albinus i defs Hiftoria Aviumut-
gifven på Ängelfka 1740, der han i ^:die Tornen
pag. ip. blifvit kallad: Fhe yellow Bird from Ben-

galli eller den gula fogelen ifrån Bengala. Sam-*

ma Äuäor år .ock den endafte, fom gifvit någon
dugelig figur på denna Fogél :

> men ingen dode-

lig hade förmodat
y

at finna igen en Svenfk Fogel
ibland de Bengalifka. Denne Auétor har tagit

Fogeln for ny
5
och hos andra okänd.

Då man vidare genomgår Au&orerne
5 fom

fkrifvit om Europseiika Foglar
5

finner man den
famma hos Gesnerus^ dvibus i Ty(ka Editionen

tryckt i Frankfurt 1669. pag, 131. under namn af

Oriolus 9
med en fimpel figur . *

\"

Aldrovandes i fin Ornithologia ^ Bononias

ifPP- pag. 8f4- kallar famma fogel Picus nidum

fufpendens , och gifver tvånne odugliga Figurer på
denna Fogelp. 8f/. och 8^8, undernamn afGalbula.

Jonsto-
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Jonstonus i fin Hiftoria Naturatis A<otum
%

Frankfurt 1 6fo. p. 1 1 2,. foreftåller dennaFogelun-
der famma namn, Vicus nidumJufpendensy. 11 z. tab.41,

fig. 8. men år5 fomalt hans^ovifst och compileradt.

Willughbeus i fin Ornithologia^ Lopdon
\6j6. kallar denna Fogel Galbula jjldrcv. f. Vicus

nidum fufpendens y Oriolus Albertö* Chloreus

Aristotelis , Itterus Plinii, Denne Auétor
gifver åfven z:ne Figurer på honom > den ena
Tab.

3
6. f. 6. under namn af Galbkla^ och den

andra t. 38. f. 4. undernamn afQm/«x eller Gää«/äj
af hvilka ingendera år Foglen lik.

Rajus in Synopji aviuni tryckt i London 171 5

.

pag. 68. har famma Fogel > under famma namn,
fom Willughby) men utan Figur.

Forenåmde Äu&orer Gesnérus, Aldro-
vandes, Jonston, Willughby och Råjus

5

hafva gifvit ofullkomliga befkrifniilgar ; men der-

jåmte anteknat åtftilligtom Fogelns art. De låra

ofs
5
at denna Fogel år enFlytt-fogel, fom begif-

ver fig til de varma Länder ofver Vintern > och
kommer icke tilbaka til Italien

5 Frankrike och
TyIkland

5 forån April månad h- ingångén , då
folket efter hans ankomft åro trygge' 5

at ingen nier

froli (kal inttålla fig dm nätterna. Når denna Fo-
gel låter med et pipande > veta folket > at rågn
år for handen. Denna Fogel (kal blifva gahlka
fet 5 och få vålfmakande at åta 5

at nåppligen nå-

fon annan Europeiik fogel kan honom föredragas,

lonan fkal vara ikild ifrån Hanen med det
5 at bro-

ftet har fvarta Linier , och den gula tårgen på hen*
ne år ej få hog

5 fom på hanen
5 på hvilken den

tåflar i glans med de Americanfka foglar. Denne
Fogel Ikall på et bef^nnerligt fått bygga fitt bo>

I emel-
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emellan tvånne qviftar, der det fom en pung hån*
ger, hopflåtadt af tog, blånor, bofs, mosfa och
tagel, det Aldrovandus afritat (Fig. 6. Tab.
III.) • Denna Fogel (kaljåmmerligen graflera ibland

korsbåren, fom år hans fmakeligafte mat, dock
år cfenna aldeles fårfkild ifrån den Fogel, fom
nyligen begynt i Skånfka Trågårdarne forderfva

alla korsbaren, med det, at han plåckar ut alla

ilenarna, och låter båren fkta.

Denna jPogel, fom til könet var en Hane , år

ftor fom en Trall, til hela kroppen fvafvel-gul

(flavus) och af få hög fårg, at ingen Svenflk fogel

år hans like. Men vingarne, ftjerten, och föt-<

terna åro fvarta.

Vingarne beftå af ip fkrifpennor (Remiges) af

hvilka de IX ytterfta åro mer fpetfiga, men dc
andra X mer trubbiga, och nåftan ytterft ut-

holkade (emargtnata): Man råknar desfa fkrif-

pennor efter antalet , ifrån den ytterfta til den
innerIla 1- ip. Af desfa ip åro nu z* 3.4. på den
yttra fidan med en hvit kant mårkte , men
pennorne 4. f . 6. 7. 8. p. 10. 11. iz.i 3. 14. if.

16. 17. 18. åro ytterft på åndarne någotlitet hvit-

gula, men 1. ip. åro aldeles fvarta. Alla pen-

norna i vingan åro måft fvarta, åfven de fom
tåcka vingan, utom de tåckf] ådrar, fom lig-

fa
nårmaft in til de fråmre fkrifpennorne y af

vilka fex ftycken åro ifrån midtpå til ytteirfta

fpetfen blekgula, fom fjelfva kroppen, och def-

fa gora den gula fläcken på vingarna. Tack-
f

j
ådrarne under vingan åro blekgulafom kroppen.

Stjärten beftår af iz pennor, fom alla åro li-

ka långa, at ftjerten icke blifver klufven. Des-

fa åro måftedcls fvarta, få at de två medlerfta

åro
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ito helt och hållne fvarta, utom ytterftafpet*

fen, fom har en gul kant* men alla de andrå
ftjert-fjådrarne åro ifrån fåftet til mer ån midtpå
fvarta, och federmera ut åt åndarne ljusgula,

dock få, at de yttre fjädrar hafva mer gult ån de
inre»

Fötterna åro blyfärgade, h^fva % tar fram och
1 tiltfckas, och på hvardera tåen én fvärt, kro-
kig, fpetng och hopkramad klo, afhvilkaden
medlerfta har på inra fidan ert något utftående

kant^och den långft bårta årnågotlitetmermas-
liv , ån den aftdra*

Nåfvet år rodagtigt, något kullrigt och tjockt,

ilåftan fom på en Traft, och ofverfta kåken nå-

got långrfe, an den undre, öch jåmtc fpetfett

på hvardera fidan knapt fynligen uthålkadt»

Nåsbororne åro opna, något mer fpetfiga la
et agg.

En fvart flåck Ciiiti emellan mungipan och ogat,

ifrån hvilkén ock några fvarta borft ftiga nedcr*

åt, fåfom Myxtap£\ men denna Fvarta flack

går icke åfvcn på bortra fidanom ogat, fom Al*
binus på lin ritat»

Tungan år fpetfig öch klyfd*, ät den (lutar fig

fälcdes i tvinne fpetfat*

Af foregående belkrifning följer fttt^ät man
kan Huta til hvad genus denna Fögel bor foras* och
huru han bor ftållas efter Indelnings-verket*

Au&orerne hafva gisfat^ at denrta fkulléhår*
maft hora til Trattarna och kallathonom GäUtraft^
emedan hans ftorlek, nåf> och mat^ fom beftåi?

af bår ochlnfe&er* nårmafl kommer til Tfäftaftie*

Dcremot fkulle hyar oeh en,fom iox^liQrmibvl^n$

i % Uu
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lått doma af utvårtes påfeendet, och af fårgen,

nämligen gul kropp med fvarta vingar , at denna
vore Lom£ genus, hålft fom han kan knappa de
hårdaile korsbårs kärnor. Men fom nåfvct år min-
dre tjockt emot längden, och tungan icke hel,

få kan han ej ellerkomma under famma genus med
Loxia, ej eller kan han foras til Turdos eller

Traftarne , fom hans tunga ej år flarfvig eller rif-

ven , utan jåmt i:klyfder> utan måfte denna Fo-
gel ftå i Sållkap med Sibenfvanfen, och altfå

foras til genus Ampelis.

Således blifver namnet på denna Fogel , hos
dem, fom tradera Vetenfkapen, AMPELIS flava^
artubus nigris ) reSlricibus quinque exterioribus retror-

Jumfl&viSy och på Svenfka Sommar-Guling.

Den 9, Junii,,

Ndgra Handel/err, fom höra under Cotesii
Theorem for Cirkelen,

Sårfkilt bevifte

Af Philofophix Adjunacn

riERR J. H. BURMESTER.
§• 1.

H il at uplofa et fammanfatt Bmomium r%zn

M uti enkla Binomier och 'Trinomier^ har den
JL for fin Harmonia menfurarum och lyckeli-

ga upfinningar nog namnkunnige Ängelånda*
ren Cotes betjent fig af en befynnerlig Cirke-
lens egenlkap : Hela omkretfen beftrifven med
Radien AQ~r (Fig. 1. Tab. III.) ddas uti

lika
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lika delar til antalet.»., medelft punéfcerne 2), EyFr

<?,//, och f. v. åt hvilka ifrån någon punét P,
tagen innom Cirkelen på halfva DiameternACy el-

ler på den utom Cirkelen förlängda, dragés rata

jimer PD, PE, PF,PG,PH .&c. da åro desfe Ii-

nier faéfcorer til Binomien men om Bågarnc

DE, EF, FG,GH &c. halfveras uti il,^ r, tF9
&c, blifva PÄ, P5*, Pr, P/^, P/F &c. faétorer

tilr\zn y
(utmårkandes z abfcifl^pi PC) > Sä at

PZ>, PJE. PF. PG. &c. —AcLpc^ och PÄ.

ps. pr. pr &c. ZZAC+Pc!

En och annan af de ftorfta denna tidfens Geo-
metrer hafva funnit Theoremet fortjena deras up-

mårkfamhet och uptåekt bevis på defs riktighet i

allmänhet, fbm Upfinnaren, eller {harare fagdt,

forfta Utgifvaren til andras ofhing fynes hafva ve-

lat utelemna. Min affigt år, at anföra några af de

låttafte håndelfer, uti hvilka Theoremet kan le-

das ifrån den enfaldigare Geometrien utan tilhjelp

af Trigonometrie och Läran om de högre i&qua-
tioners egenfkaper.

. §. i. Den forfta och genafte håndelfen fore-

Håller nlz och fåledes . Binomien rt^z ~rt*z 2
f

hvilket uploft med tilhjelp af Cirkelen , gifver

(Fig. i. Tab. III.) Ac\cp\PD» PE y och

AC-CP^AP. PB.

Ty låt Diametern DE fkåra Diametern AB
til rata vinklar, och ifrån den tagne punften P
drag rata linierne PD och PF, fqm fåledes blif-

va lika ftora, och folgakteligen PD^zPD. PEv
I 3 men
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men alldcnftund PDz:Dc(zJc)^Pc\ följer

det ock, at PD. PE^Ic^Tc2
-. fom v. d. F.

o

Ater igen, emedan PA = AC-CP~r-z, och
PBzr~i-z y få, år ej mindre klart, at Reö>ange-
len_ under Diameterns delar AP. PBzr z-z^
*zap

z-cp z
. f. v.d.A.

§. 3, Låt n vara -3, och faledes rn-±z*

^r 3r±z 3
y i hvilken håndelfe man bor finna (Fig.

3. Tab. III.) Zic*-¥c*±PD. PE. PF, famt

Cirkelen forellålles nu delad uti trenne lika

delar medelft jmnéteme Z>, £, F5 och bågame e*

mellan dem mit i tu uti R^ S, 7", famt delnings*

punéterne (fom forr) med Pfamrnanfogade. Ifrån

R och £ fållas til diametern AS vinkel-råt Rm och.

Mm^ fom vid denne omkretfens delning, då ESzEC
^Radien, fkårahalfvaDiametrcrne^CochC^ midt
i tu uti m och m \ år aitfå CSz ACziCm. Defs-

utan år , fom i Geometrifka Elementerne bevifes,

Ie*z (PE. PF) -Jc^m^PC. 2Cm ^pc2^ PC,
AC-+ACl ~z 7~-±rz-+r 7^ hvilket ån vidare dragit Uti

PD~r-z. gifveråndteUgenPi). PE.PFzAC 3 ~pc* •

f. v. d. f!

Uti den andra omftåndigheten af det fomjiu
fkal bevifas år pr z=(PR. PT) ~cx z - Cm**+Pm Z

)

och emedan Pm^PC-Cfn^z-lry
fa följer, at

PR. Pfzr*- ^r z^z z~rz^ ±r ?-r 2~rz^z* y hva-

dan^omfider PR é PS. P-fzr*-rz^z zXr^z^AÖJ

*pc\ £ v, d. A,

§. 4. Låt yttermera n tagas 34, få at Bino-

Itlien v1*-* %n blir- ^ 4
4» 3 4

s då bår uti Cirkelen, de-
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Iad uti fyra lika delar medelft Dr F, G, och des-
fe ån vidare halfverade uti R, $, 7^ /^famt linier-

ne ifrån Pdragne fom tilforene, vara PD+ PE. PF.
PGz2c*-pc% famt PR. PS. i¥, *FzAfr-*¥c*.
(Fig.4.Tab.IIL).

Til at bevifa detta , drag ifrån Pun&erne
Ry E, S

y
til Diametern AF, perpendiklerne

Rm, EC, och Sm, kallandes CA-EC-r^ CP-z
och folgakteligenPD-r-z, PFzr-*z. Emedan
AC = EC, få blifver H'2z (PE. PG)~Zcz-+Jc*

och derforcPA PÄ PG^r-*.^
^ 2^% 2

zr^
4-^ 4 ^-^C4~PC4 . f. v. d.F.

Forblifve åter alt fom förr , men fkrif

Cm~ by nu fom cs 2 =Sw» 2
-hc»* 2

, och af närvaran-

de Cirkelens delning år Jbevilligit y at SmzCm,
få år tydeligit, at c4*-zcm 2

i det år 5 at z£ 2 r
2

.

Defsutan emedan PS 2z (PS. JPT). zcs 2--2j>C.

Cm~+ Pcz zr z-+zbz-+z z
y och p*2 - (PR.RF)z

CR Z~ PC. z Cm-+ PC2 r: r
z- ibz<+Z*i följer fluteli-

gen det Tr z
. Ts z -PR. PS. PT. PF-r^ibz-^z 2-

Xr*-zbz~+z~~r*~ ir
zz z^4b zz z^z*^*^z4 zlic*

h-pc4
- f, v. d. Å4

§. f. Omfider emedan r^XTB - zn år al-

tid ~r 2ZLs 27% få fkonjes klarligen, at Binomien

r 6-z € år fammanfatt utaf de redan haiåcBinomier-

m r 3 -hZ* och r*~z 3
; likaledes Binomien r &-^ 8

utaf r 4 H»z 4 och r 4-z 4
5

i följe hvaraf (Fig.

PD. PR. PE. PS. PF. Pr-1fc€-Tc% och (Fig.

4.) PD. PR. PE. VS. ?F. pt; FG\ pF~2cs-fc**

J)en 9. Jun,

1 a BE-
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BESKRIFNING
* ^ '

K%
*

* $ '
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'

? ..

En Hemfjuka i Alepp^

Infand ifrån Smirna

H. Doft. FREDRJC HASSELQUIST.

fepps- märket hade jag några gånger hort talas

om i Smirna y och dervid hort några omftån-
digheter^ fom gjorde mig nyfiken at hårom

få någon fullkomlig underråttelfe*

Jag fick veta, at två Armenianer, fom tjena for

drängar i vårt Svenfka hus, buro fammamårke*
jag lat derfore genom vår Commislions- Secrete-

rare Herr Justi forhora en af dem., fom lemnade
följande beråttelfe

:

Alla, fom åro födde i Alepp, och alla fom från

andra orter komma dit ^ blifva angrepne af enfjuk-

dom, fom på detta fått förhåller fig : På något
ftälie af kroppen y llundom et, llundom flera, of-

ta 10 eller 12., bjir et utflag fom år rodt, litet up-
hogdt^tan hetta, vitan vårk, få at den fjukakna^t

vet at han har det. Detvifar lig icke i några blå-

for eller biemmor. Det varar någon tid, ftun-

dom längre., llundom kortare , flutar fig ändteli-

gen i en torr ruga {e[chard)
y

utan någon förut-

gången mårkelig iuppuration. Når denna gårbårt

och faller af, lemnär hon 'efter fig et ftyggt djupt

årr, hVilket år det fom folket i Levanten kallar

Aleppsmårket , fom bäres af alla, fom någon ad vi-

ftats i denna Staden.

Olågen-
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Olågenheten af fjukdomen år altfå ftorre, fe-

dan de ofverftått honom , ån under det han på-

ftår , i fynnerhet for dem, fom blifvit markte i an-

figtet. Men det gifvas ock undertiden fådana,

fom efter denna fjukdom fådt bara et långt olyck-

ligare mårke, då nämligen, når utflaget angripit

ögonen, och de derefter mi flat fynen.

Den fom gjorde mig denna beråttelfe, hade
tvånne årr i anfigtet, et på hvardera fidan, rått

ofver kindbenet, {osmala) tåmmeligen djupa af

ojåmn omkrets, och liknade allramåft de årr 5

fom blifva efter brända får. Jag har ock fedt en
fom hade et djupare ofver fkulderbladet.

De fom en gång fluppit ijukdomen, få den
aldrig igen* och merendels dröjer det intet ofver

några dagar, förrän en, fom forfta gången kom-
mer til Staden, blir håraf angripen. En hederlig

man af Franfk nation har ock forfäkrat mig, at

han kant dem, fom et helt år och längre, efter fin

bårt-refa ifrån Alepp, fallit i fjukdomen och fådt

bara märket.

Orfaken hårtil tilfkrifves i allmänhet, både
af Stadens invånare och refande, vatnet*

Jag har frågat, om de, fom varit der, hade
fig några befynnerliga omftandigheter om vatnet
bekanta^ men de hafva icke vetat annat, ån at

det ledes in i Staden genom vatten-ledningar, från

en liten infjo, och at det hvarken luktar eller fm a-

kar något befynnerligt, endall at det kännes något
ljumt. En Armenian, fom varit der, lade det til,

at han tyckt vatnet hafva någon fotagtig fmak.

Den 23. JuniL
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AFHANDLING
Om

Svedjande farnt étvåg til Hushållning med
Skogar.

Af

JACOB FAGGOT.

Vanan at fvedja eller bränna fkog och mark,
lårer vara mycket gammal hår I landet

:

hvadan ock fomlige mena, at SveaRike har

deraf fådt fit namn. Men den frågan år ny : om
Svedjandet år Ikadeligt eller nyttigt ? Jag vil för-

denfkul rådfråga Naturen och erfarenheten , famt

låta den förra, fåfom enovåldug Domare, och den
fenare, fåfom ojåfaktigt vitne

,
fkilja en tvift,fom

icke tål längre upfkof , utan bor juft denna tiden

nödvändigt blifva fliten och afgjord, på det Hus-
hållningen må federmera med behörig myndighet
kunna liålla en rättvis dom i verk och fullbordan.

Naturkunnigheten lårer ofs
5
atTrån och Väx-

ter beftå af fetma, falt, jord och vatten, och at defla

ämnen, fom våxterne låna af marken der de våxa,

och af vattnet, fom jämväl innehafver våxteliga

delar, komma jorden åter til godo igen, når väx-

terna nedfmåla fina affall, och då qviftar eller ris

lemnas qvar der (kogfålles, hvilket alt , genom
ruttnande , lofes up til ofvannåmde grundämnen

,

fom af dragkraften eller luftens tryckande, i följe

med vattnet, åter ftiga up i våxternes ror , at dér

omkokas och vidare fora$ til alla de delars underhåll

och forkofring, hvilka utgöra hela växtens kropp
och våfende. Håraf måfte man med vördnad o,cn
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förundran mårka den ftora Skaparens vifa inrättning*

åfvenivåxternes rike : i det,atfamma eller enahan-*

da delar at en ruttnad växt, och kanfkelika tilred-

de åmnen ur de två andra naturens riken, kunna

gå in i en ny våxt och fatta defs kropp tilfamman,

famtat fådantlker i en ouphorlig ordning , få långe

hårtil horande åmnen få behålla fitegenteliga flack

och lynne. Men nu åro flika åmnen måftedels eld-

fångaa, derfore år lätt til tanka, at de genom eld må-
fle våldfamt andras til et helt annat fkick ån de haft

förut, och deraf dels fldngras från deras famhålle

och dels göras obeqvåma at tilflåppa några de-

lar åt en växande kropp. Sådant händer af fved-

jande och fkogseldar , ty hettan jagar bart våxter-

nes och matjordens fetma, förer deras falia effentialia

och volatiliawp i luften, tillika méd röken, och för-

ändrar deras mjuka jord til et hårdt eller gtasar-

tigtvåfende, fom kallas afka, hvilken innehåller

et Sal alkali fixunr^ fom år af en få hettande och
lofande art, at det tvingar marken til den ytterfta

utgiften affin fruktbarhet, hvilken dock återvän-

der inom kårttid, få framt icke et långvarigt rågn
någo rlunda erfåtter forluften, efter fom vatnetjäm-
väl har i fig många delar fom tjena til våxternes

lammanfåttning * men detta kan icke enfamt for-

flå, om ej några flera åmnen legat få djupt ned i

jorden, at de, j*enom mer lycka ån könft, fluppit

eldens ftorftavaldfamhet. Af denna fiftahåndelfen

har mången blifvit bedragen til attro, det fvedjan-

de, åtminftone fomligftådes, vore nyttigt, i ty

man blifvit varfe, at betet derigenom tagit fig,

och at fkogen ftundom kommit til fådan återvåxt,

at han efter 20 eller flera års förlopp , kunnat nyt-
jas til et nyttfvedjandé. Jag har och fjelf fedt en
fkogsmark i Småland, fom efter en gammal trovår-
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digbondes utfago, fkulle då fvedjas tredje gången,
inom 60 års men han måfte dock vidgå , det han
fjelf mindes 5

at flcogvåxten varit långt fåmre,den
andra gången, åndenforfta, och at berörde vaxt

var nu tredje réfan fåtunn,athanhollforedetfved-

jandet föga {kulle lona mödan, faftdet fkedde efter

vanan. Nu har jag val ej federmera haft tilfälle

at fe denna mark ; men fyn går for fagen, huru iådant

alleflådes afloper, ty hår finnes i landet ftort for-

råd af vidloftiga backar och rymder, fom i man-
naminne ågt ftog, men hyfa nu hvarken bufkar
eller grås, fedan elden betagit dem alt åmne til

fruktbarhet och all gorlighet til upodling 5 ja håt
finnas filter nog af famma odugelighet fom fades,

om hvilka ingen fkulle tro, at de någonfin varit

fkogbårande , forån man funnit kol något djupt
ned ibland det utbrända grufet, fom fåkert bara
vittne om en oforfvarlig medlart af eld. At man
fordom hår i landet ej varit hemma i naturkunnig^

heten, eller forltådt fig på de naturens lagar, hvil-

ka förbjuda alt fvedjande, det år ej at undra på $

men det vore rått underligt , om någon , bland
bokfynt folk , {kulle finnas denna tiden, fom ville

forfvara fvedjande och jordbrånning, fedan vittre

mån, for verlden uptåckt, hvari jordens fruktbar-

het beftår> hvilka åmnen hora til defs ltåndi^aun-

derhåll y huru de bora tilfkaffas > huru man bor ag-

ta dem från våldlam medfart, och huru naturen

vil vara underflodd af konften, til lina alftersöm^

nigare framlkaftande.

Detta kunde vara nog handladt om fvedjande*

men jag kan icke undgå at ån ytterligare beklaga

vår fyndiga hushållning med fkogarne, i det 'at in-

byggarne, å villa ftållen, i Finmarkerne, å den-
na
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na fidan fjon, rtien befynnerligen på de flora ode-

markerne i norra delen af Finland, aldrig odla up
någon årlig åker, utan ofverfara fkogarne med
et Händigt fvédjande, få vidt de någonfin hinna

med
5
och få fort fkogen kan våxa til igen. Än

vårre går det til med Kafandet i Dalarne och med
Kyttandct i Finland. Når man rått tanker harpa

och Håller (ig fore, huru defle orter, fom åro äm-
nade til åkerbruk , rått få väl fom andra, och få-

ledes åro fkickade til hemvilt och underhåll for en
.myckenhet folk , måfle likviii, genom flik med-
fart, omfider förvandlas til den ofruktbarafle mark
Uiider fölen $ få må en väl griifva lig ofver en flik

hushållning, män *må ock tillika undra, at icke

folket redan gjort anda på all Ikogvaxt och på all

fruktbar jordmån, fä fram t man ej ville, at mån-
nifkorna hafva til all lycka hittils varit for fa emot
odemarkernes vida begrepp > men det år nog ona-

turligt
5 at månnifkor, fom åro årnade til jord-

brukare, bara fig åt fom landets fiender och jord-

hårjare : defsutan fer man håraf, at feder och ma-
ner i nåringsfatt

,
antingen de åro goda eller onda,

hafva ofver mannilkor uor magt och mycket her-

ravälde, fålån^e de få lof at lefva i et djupt fjelfs-

våld. Man pallar val härvid, at fkogarne, i få

vidt aflågne länder ^ ej annorlunda kunna nyttjas,

ån til fvedjefall : men det år at fålla dom utanran-
fakning} ty vi känna icke ännu defsa orters äm-
nen i de andra naturens Ikattkamrar, ej eller kan
man fäga något vifst om gorligheten af genomfar-
ter och vattuledning , eller om deras ögoiiighet,

innan fjoar och llromar blifva der i orten afmåtte
och afvågne, och innan Chartorne vila huru der-

med foreveter. Det vore faft: likare , at fkogarne

inaedlertid fpardes , til de behof , fom framtiden

torde
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torde kråfja, ån at folket fkulle förvandla både
ikog och land til grus oeh afka, hvarefter de bå-
ila ämnen i naturen {kulle i brilt af fkog och folks

foda af jordbruk, ej kunna med fordel uptagas
och nyttjas. Men hvad vil jag få mycket qvida
ofver desfa orters härjande ? är icke nåftan hvar
Lands-ort i Riket utfått for fkogsbrånning, den
ena mer ån den andra ? Tänk öm man hade årlig

uptekninp på de många millioner ftorre och min-
dre tråd ofver hela Landet, fom härigenom gå up
irok, och å de många tufende tunne-land jord,
hvilkablifva fåledes utmärglade, hvad fkulle det
icke vifa for en hifkelig atkårtniiig > och huru
fkulle vi icke då blygas for et Landtbruk , fom få

fnorråt ftrider mot förnuft, natur och hushåll-

ning?

Af lagfarne mån har jag hort 3 ät den Bor-
gerliga Lagen aldrig paflar lig med billighet

och råttvifa, om han icke år grundad på den na-

turliga Lagen : jag tror åfven >det fammaj men
jag lägger det dertil, at en Borgerlig Lag aldrig

kan vara nyttig for allmän och enlkild hushåll-

ning, om han. i llik måtto ej fotas på naturens

ordning och defs Phyficalifka Lagar. Ältfå vil jag

til mina kåra Landsmåns tjenft foreflå någon an-

ledning, huruledes de, fom åro grannar å Lan-
det, bo inom Socken, hafva egendomar vid

en flcogs-bygd , eller ock åro alldeles fkogs-lofe^

kunna gå in i visfa Samhållen eller Bolag, famt

fenom följande aftal , hvarå de kunna fkaffa laga

raft, komma ofverens om en på Naturen grun-

dad Hushållning, få til*den gamla Ikogvåxtens

vård och forkotring, fofti til nya ikogars faning

och planterande,

1:0»
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1:0. Når nåpon af Samhållet finner f5r godt
at i hagar eller a fkogen gdra någon rodning til

giisvåxtens och mulbetets förköfring, (kola de
trån, fom då fållas, ånteligen tagas bart och nyt-

tjas til hvadde åro dugfe> menqviftar och ris lem-
nas qvar, famt bredas jåmt ut, til vallens fkygd
for Solhettan och til gråfets båttre trefnad i det

barr och ftybbe, fom nedfaller efter qviftarnes

forruttnande. Och på det <*råfet måtte fortare

våxa til, kan hofro famlas fran bottnarne i foder-

hufen och å fådan vall utftros. Sedan nu vallen

genom desfe anftalter, och genom det han någon
tid agtas från bofkaps bet , tadt val gronlkas , och
gråfet nog rotat fig, måge de grofva qviftarne

tagas bårt> men ingen eld får lättas i qviftarne

eller rifet å marken, vid anfenligt vite, fom af

Samhållet utfåttes. Vid lika bot förbjuder ock
Samhållet all bränning å marken, då rodningen
fker til åker eller ångs upodling , det vare fig på
faft vall, eller i kårr 5 utan bora fådane platler

renfas obråndc , få fort män hinner med markens
dikning och plogande.

1:0. Den jordågare af Samhållet , fom nå*

gorftådes å fina egor, vil låta fålla fkog til kol-

ning eller vedebrand, han gorbåft, om han in-

nom fkogs-laggarne låter jåmt afhugga en plats

der och hvar i ikogen 5 men qviftar ocn ris lemnas
qvar, at mottaga och hågna de trås från, fom af

vädret dit foras eller af månniiko hånder dit ka-

ftas, men aldrig må flikt ris och byike utfåttas

for eld och brand , vid lika bot fom i förra pun-
den ftadgas.

r:o. Med timmer-hygge vil Samhållet jåm-
vål lata forfara på fiftii^mde fått , få at återvåx-

ten
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ten matte å de afhuggne platferne börjas på en-

tid , och tråden järnnät tillika mogna
5 til framti-

dens behof. Samhället vil altfå, at ingen utgall-

ring Iker, vid timmer -eller annat lkogshygge,
efter fom erfarenheten lärt , at då et llort tråd fal-

lés, få nederfläs och forderfvas många fmå, famt
at växten trifves bättre , då tråden, på en plats,

få famhålligt vis våxa och bårttagas : til främjan-

de deraf, bora de afhngna platferne befås med
frön af tallkottar ^ fom nedfallit från goda och fri*

ika Furu-tråd. ,

4:0. Ej må någon af Samhållet låta fålla nå-

gon fkogs-trakt, liten eller flor, at deraf gora
fvedjeland: fkerdet af någon, hafve han forvår-

kat all grodan och utlågge åndå anfenliga böter
for hvärt tunne-land, fom fvedjadt och fått år,

vare ock fkylldig at fkyndefamt derå utfå tjenli-

ga tråfron.

f:o. Upkommer Ikogs-eld af olofligt brän-
nande eller fvediande, innom Samhållet, och nå-

gon af Samhället lider fkada deraf å fin fkog eller

mark, {kal den, fom dertil varit vållande, fylla

{kådan, efter måtismanna ördom : han inhågne

defsuran få vål fin egen fom grannens afbrända
mark, och late (kyndefamt befa dem med tjenli-

ga eller hvarjehanda tråfron, famt Ikydde marken
for bofkaps bet, få långe {kogvåxten kommit til

ftadga. Samhållet ftadgar ock, at den, fom få-

darit forfummar, {kal betala visfa böter eller plan-

terings-lon, for hvart afbrandt tunne-laild, hvilka

böter den fkadade upbår och fjelf drager forforg

om fro-fåningen och hägnandet af den brände

marken.
6:q.
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6:0. Då (kogi, genom obekant eller vådelig

handelfe, inom Samhållet afbrunnit, {kal mar-

ken genait hägnas in, befås med tråfron i laglig

tid och agtas for klofgång, få långe fädant be-

hofsj men i denna kåflnad tagc hvar i Samhållet

den del, fom fvarar mot egendomarnes varde el-

ler ftorlck. For ofrigit vil Samhållet noga råtta

fig efter allmånna Lagen til Skogs-eldars fore-

kommande och dampande.

7:0. På det Samhållets (kogar mage defs mer
vara ikyddade från vådeld, fkal ingom af defs folk

,

vid fträngt vite, vara efterlåtit, at gora eld ute

på marken, til vidjors bäddande, når gårdesgård

ifcångcs; utan bora flika vidjor, vid laglig tid ^

mokjas i ugn eller fpis* i hufet , och fåledes göras

färdige til hankar, at man vid Hängningar kan
derafhafva nog forråd.

1 &Åul irrir.i mol » t&lyi f^Hio :i&

8:0. Det (kat ock vara hvars och ens fkyldig-

het af Samhållet, at årligen famla goda tråfron

af alla flag, at (kaffet fig god kunfkap om vill*

tråns plantering och fro-i aningen , famt utom
hvad torr ftadgadt år, årligen låta plantera ct vifst

antal Ekar ochvisfa andra llags villa lof-och frukt-

bårande trån, for hvart Mantal, och det på dc
tjenligafte platfer vid gårdarne. Forfummar det
någon

,
erlågge han visia böter for hvart trå fom

britter. Men den, fom hinner, gora anfenligarc

planteringar for et år, hafve fådant til godo for

de följande.

9:0. Til flcogarnas mera befparing, vil Sam-
hållet , få vida tilgång må finnas

,
årligen låta up-

råtu vifst famnetal Itengård på Mantalet , om-
K kring

f
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kring odalågorne, mot visfa b5ter för den bri*

ftande: fammaledes, om görligt år, låta bygga nya
hus af flen, få fiiart de gamla träbyggningarnai
förfalla, å Sätesgårdar och Rufthåll, famt å fli-

ka gårdar efter handen inråtta kakelugnar, och
hjälpa Bönder och Torpare fom lyda derunder, at

bygga flika ugnar aftegéL

xo:ck Å de orter, fom åro dldeles fkoglofc,

kunna visfa Samhållen gora lika nyttiga aftal om
fro-faning och fkogs-planterin^;, i få måtto, at

det fom dervid tjänar af föregående punfter, må
dcrtil nyttjas, men defsutan kan Samhållet,

Vid vifst och drygt vite , ftadga et vifst antal

tunne-land , fom årligen for Mantalet bor fås

ined tråfrån: i lika mått© må et fådant Sam-
hälle, med all forgfållighet, upfoka måsfar, fom
Innehafva bråntorf, famt underråtta fig, få vål

om torflkyrden , fom huru llika raåsfar mage an-

fas til nödig åtcrvåxt.

1 1 :o. De viten och böter, fom Samhållet fig

emellan ftadgat, (kola, når de af den briftande

ej godvilligt betalas, genom Krono-bctjånterne

utmatas, fa fnart de flefte af Samhållet fadant

fkrifteligen begära. Penningarna vil Samhället

federmera anvånda til brobyggnader af ften, der

på de ftållen fårft, fom de flefte af Samhållet fam-

tycka til: Skulle rofterne vara lika, kaftas lott om
hvad, fom fkal ftå foft och foretagas,

12:0. Inom Samhållet fkal en af LedamSter-

ne for hvarf, årligen vara Upfyningsman ofver

^^3^jf^4^^.^ Så {kola ock hvars och ens

betjån-

få fke kan, å fina kyrko-qvam-och
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betjänter, bönder odi tofpare blifva tilhållne, at

råtta fig -efter det, fom aftalt och ftadgat år, famt

at betjenternc å de frånvarande Ledamoternes vag-

nar förrätta hvad hvar och en tilkommer.

1 y.o> Samhållets nu varande Ledamöter for*

binda jåmvål både fig och fina arfvingar, at ovå-

ferligen i akt taga hyad fåledes forefkrifvit år.

ammaledes vela de ej annorlunda fålja, bårtby-

ta, forpantä eller bårtarrendera fina egendomar,
om få fkcr, ån med famma villkor for efterträda-

ren. Skulle ock hånda, at någons fafta egendom
ginge bart for fkuld , fkall borgenåren til aftalet

afvenlå vara förbunden.

14:0. Samhållets nu lefvande, eller framde-

les tilkommande Ledamöter, år vål förbehållit,

at framdeles få, efter tid och ömitåndigheter,

förbättra fit gjorda aftals men den friheten vare

nu och framdeles allom betagen, at kunna uphåf-

Va eller g6ra det famma til intet. Häldre Vil Sam-
hållet pa alt fått föka at ofvertala flera Landtmån
i orten, fom antingen bo inom Samhållets egert-

domars rymd, eller nårmaft utomkring gråftfä der*

iltkii, at inga famma ofverenskommelfe : Enkan*
neiiigen hoppas Samhållet , at KongL Maj: t och
Kronan låter fina hemman förpliktas til flikt åftals

efterlefnad, når de åvo iiiom eller rtåft utom Sam-
hållet helågne.

ty :ö. Et Samhälle, fom pa flikt fått gjort af*

tal öm fkögsVårdeii öch plailtefirigan , käh altfå

gora fig fullkomligt hopp om {kogarnes upkomft
och beftånd i evärdeliga tider, faft hemmanen
(kulle klyfvas i många delar, famt torp och ny-

K z byg-

f
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baggen defsutan inråttas å tjcnliga flållen. Och
pa det et få hålfofamt aftal må nu och »i framti-
den ega laga kraft och verkan v vil Samhållet lå-

ta, ord ifrån ord, infora det famma i Hårads-Råt-
ternes Domböcker, der egendomame åro belåg-
ne, famt federmera håra i underdånighet anhålla

om Konungens egen Nådiga itadfåitelfe.

Den 33» Junii.

BESKRIFN1NG
n

En Ria och Kölna tiljamman,
Infånd af

Herr Kyrkoherden
CHRISTOPHER JUSTUS.

Tab. IV. Fig. t . Grund- Ritning.

Fig. 2 . Rian genom {kuren efter den puil-

cleradc linien TjT på grund-rit-

ningen.

Fig. 3, Äfven igenomfkuren tvårtfore

efter deii punfterade linien UU.
på grund-ritningen.

Fig^4. Gafveln utan på Riail med glug-

gar, fomgifva ljus in på lafvarna.

Längden på hela Byggningen A. A. B. B. år

ifb aln. inom knutarna, bredden A. B.

A. B. år 1 alnar jåmvål inom knutarna.

På mellanväggen E, E. år en liten dor F 6i qvar-

tcr
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ter hog och y qvarter bred , jåmval
3
gluggar

G. G. G. ik aln breda och inemot I aln höga,

tvånne ofverft på mellanroilet och' en längre ned.

De göras med tåta Ikottluckor fore, hvilka 6p-

näs når bagge rummen H. /. brukas til Ria > då ock

Eålafvarne K. K. K. K. låggas ftånger^ at värmen
an fpeki mellan desfa lafvar och Riefåden, men

tilflutas^ nar rummet / brukas allenaft til kolna.

På åfarne L. L. &c. åro nyfs nämnde tvånnc

lafvar byggde, få breda, at de racka inemot u-

gncn M. Den nedra lafveirår byggd \\ alnar ifrån

golfvet, och den ofra 7 qvarter högre up, och år

den ofre vid pafs 1 aln fmalare, at man beqvåm-
ligen kan llå på den nedra, når fåden på den ofra

Ikal uplyftas. Pä gafvelen, midt for hvardera

lafven, åro fmå gluggar N. N. med Skottluckor,

på det man må kunna fe at anfa fåden. Sex tun-

nor fåd kunna torrkas på desfa lafvar.

Ugnen M. Ilar
3

qvarter ifrån mellanväg-

gen i.L, 4 alnar 2 > qvarter lång, gjord fom en

vanlig Rie-ugn eller et hvalf med hål på, och
med krapelltcn pirer, hvilken åfven år betåckt

med et hvalf, fom fes af ritningen, dock med
fkårften och fpjåll, fom igenlåtcs, få fnart det år

utbrunnit. Spifen O, fom år i Hållet for kåpa,
år %\ alnar hog, och vand ifrån dörren <£, at var-

men ej må fnart utdragas. Midt for des opning
år på våggen en liten glugg P med ftottlucka, at

man må fe elda. *

Uti Rummet H åro tvånne hvarf af åfar

S$j J^. det nedra 31 alnar ifrån golfvet, få at man
derunder kan tröfka, och fåledes jämväl bruka

K 3 detta
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detta rummet til löga, det ofra hvarfvet år t aln

%\ qvarter högre up. På desfa åfar lågges ftån-

ger och deruppå Rie-fåden, fbm kores in ge-
nom dorrarne R. R. gjorda fom andra ladu-dor-

rar med balkar , hvilka nedtagas och upfåttas

-efterbehag och nödtorften. På våggen gent emot
gores, for kaftningen fkul, en liten dörr T i£
nlnar hog och 1% aln bred.

Detta rummet H kan, ledan man om Hö-
ften in>riat, brukastil malthus, och federmera
i ftållet for badftufve - fvala , at reda lin och
hampa uti, Således gora desfa tvånne rum gagn
for 6. rum, nämligen Ria, Kolna, Badftufva,

Badftufvu-fvala , Rie-loga och Malthus : och
Jcunna foljagteligen med fordel byggas, hålft på
boftållen och fkppslofa orter. De kunna efter

gårdens ftorlek göras ftorre eller mindre , då ock
ugnens ftorlek lampas derefter. På en gård af

14 til if tunnors utfåde nyttjar jag^med fordel

cn byggniiig af bemålt.e ftorlek och oeftaffenhet.

Jag har upfitt denfamma på en flåt håll, fom
icke giftnär fafom andra Rie- golf, fom ftåndigt

mäfte drifvas > och anda förfpilk mycken fåd.

Hållen, fom ganlka långe behåller våtfkan, år ock
niycket tjänlig at målta uppå,

Sluteligen mårkes, at Råftet på en fådanbygg«
ning gores ganfka lågt, få at värmen, fom altid

ftiger upåt, -må vara tilråckelig for hela rummet,
fom ock at bagge rummen göras af nåftan lika

ftorlek} ifynnerhet må rummet H. ej vara ftorre ån

/. få framt en ugn fkal vara tilråckelig, at med-
dela dem bagge behörig varma.
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Jljlronomifka Obfervatiöner

pi

Tolhogderne af atfkilliga orter i Botni/ka
Viken. #

Gjorde ar 174P >

Af

ANDERS HELLANT.

Botnifta Vikens våftra ftrand, fom år mycket
hoglåndare an den oftra eller Finlka ftranden,

har ock jåmte fig, fåfom måftedels, om
ej altid, vanligt ar, anfenligen djupare vatten och
fjoar ån den andra flranden, fom år lång-grund
och farlig for feglarc. Hela Norrlands flottan f6-

ker derfore altid och följer den Våftra Vallen uti

feglandet til och ifrån Stockholm , hvilken år den
enda Stad, fom af fa mänga och ftora Landftaper
med deras handel fjoledes befokes i vara tider*

Jag hade varit for mycket otackfam emot et

Land, ofverhvars branta Dargj och en fjo, emel-
lan hvars djupa böljor jag fa ofta färdats 9 om
jag ej ockfå hade beflitat mig , at en gång fä

den angelägna fjollrandens mårkvårdigafte or-

ter och ftåder til iin Pol-hogd utfattc. Då jag
efter Öfverflen och Kon^L Grans- Commiflaricn
famt Riddaren Herr Klinckowstroms be-
fallning

, ( hvilkens bekanta omtanka for var

Nordifka Geographie
t

ftråcker fig långt vida-

re ån allena til de angelägna Riks grånle orter-

nas råtta låges erhållande ) uti forlcdit år borde
infinna mig i Stockholm , och fora med mig den

K 4 Aftro-

1
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Aftronomitka Qnadrant, fom af mig förut blifvit

nyttjad och nämnd uti Kongl.Vetenlk . Academiens
HandL for år 174P. pag. pf

.

Vid afrefan ifrån Torne verificerades Qua-
dranten, och var error inllrumenti i minut addn
tiv* inftrumentet fördes under fakta åkande i flå-

da på en ovanlig djup fno fom den vinteren fallit,

och varade flädforet anda tils jag hant fram til

Stockholm mot flutet af Martii månad. Qua-
dranten behöll ock til bevis af den jämna forfelen

cn lika mifsvifning oförändrad hela den långa Va-

gen <

Uti uträkningarna har jag jämväl denna gåiv*

gen nyttjat de uti 1749 års Handlingar pag. pp,
nämnde AAronomifka Elementer,

Deiv ofver Sverige nyligen utkomna forfta

Svenfka Chartan afritad 1747, har ofelbart en
långt ftorre likhet med landets Ikapnad, ån de äl-

dre utom Svenget utgifna ritningar. Den nu nämn-
de nya Chartan utfätter Töreby fåfom den hogft-

up i norden flickande af alla Vikar uti Norrbot-
tens Nordväftra horn, jag ville då der i fynncrhet

taga Polhogden, fom ock for mig lyckades v men
fedan jag hade fortfatt refan vid pafs en mil dcri-

från längre i Våfter, fant jag Hvita-viken ftråcka

fig ån längre up i Norr, och den i orten bekanta

fågn vara fann , at Hvitå - fjärden år den norrafte*

hvilket ock Herr Stromcronas Grad-Charta
ofver Norr-bottens fjon intygar 5 hvilken Sjo-el-

ler Grad-Charta , ehuru mycket felaktig den år

i anfeende til orternas bélägenhet under him-

melen, få har dock defs Auftor beflitat fig at låta

noga afrita itranderna efter Kongl. Landtmåteri-
Coiv
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Cöritoirets Ghartor och gjorda ismåtningär y (a)

men denna och flera andra fmå råttelfer, fom den
Svenfka Chartan ånnu behofver , får inan fnart

vånta af den flit fom mi på Svenfka Geographien

användes.

Tore By och Gåftgifvarc-gård.

omftåndigh.

flyg. moln

Tiden
|

Srjernan iObi. hogd

I

*"

\
o i /

. f1
-.Sol6f,brSddl23. 12. QC

1749
d.6. Martii

'23. 12. 30

Pol högd Er.Inft.

o /

65.53,36
//

30
add.

De fom refa förbi Hvit-ån och alt til Torne,
at der få mycket båttre fe Midnatts - Solen om'
Sommaren

5 fara 10 mil i fåfängans och få der fe

mindre af Solens brädd öfver horizonten ån vid
Hvit-ån y fom ligger l mil längre i norr ärt

Torne.

Lule Stad.

1749
d. 7.Marti i

Sol.of.brådd.

ned.brädd.
65. 34- 30. 30

add.

god
flygande fnö-

Pite Stad.

1749c

d.gtMartii

9, Marti,

CafiiopÄjN
Polftjern.

Cafliop £ i N. Ji jjm

Ar£turusiSöd. 47, 12, 30.
Sol öfr. brådd

F

ned brådd ^4. 26

30, 31. o.\6$. 18. 30.! 30
63. 16, 30. 65, 18. 15. add.

37. 45. °>6S. 18. 30:
65. 20. 10.

6 J. ig. 50.24. <5*-

god
god
god.
övifs

god
mindre god.

Kr Uti

(*) Se Herr Öfver Dire&eurcn FagGOTS Tal om Hiftorien
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Uti Pite nya StadL> fom ligger midt uti VI-
fterbotten , fick jag faledes inom et dygn Pol-
hogden med onfkelig noghet, och blef tillika mc-
delft flera hogdcr i Norr och Söder forfäkrad, at

quadranten icke ändrat fig under refan emellan
Torne och Pite Stader.

Sele Gåftgifvare-gård vid Lofångers Kyrka.

Tiden Stjärnan Öbf.högd. jPoI-hogd. Er.

Inft.

Omftändig-
heter.

1749.
IX. Mani

Sol, 6tv. brädd
ned. brädd

0 1 ii j 0 / tt

26. 42. 30.(64- n. 40.
26. 10. po. j

//

?o
add.

god obfer.

i lugn.

Denna Kyrka ar nårmaft belägen til den hö-
ga och bekanta Landtkånniagcri Bjuro-klubben,
vid h^ilken ock finnas några goda hammar j för-

tjänar altfå at vara noga utfått for alla Sjöfarande

Norr -om Qyarken, fom ifrån och pa Bjjir-6n

ftållS fina Courfcr.

Bygde Kyrka.

1749.
,

i2.Martii
t 27. 2*. $0» 64. 2. IO. i*, i

j 26. 55. 20. add.i
god.

Uti Syd-Oft lé mil vid pafs ' ifrån Bygde-
Kyrka ligger den bekanta Rata Holmen med Bak
och Hamn 5

nyttig nåftan med alla vader for feg-

lare både Söder och norr åt : denne år ock- en ibland

de angelågnafte ftällen, hvilka bora vara til fin be*

lågenhét for våra Sjöman noga bekante.

Umo Stad.

1749-

1 3,Marti i

Catfiop. Q i N (

cl iNf
Pölftjern.

Alttur. i Sod

51. 36. 30.; 6?. 4«. 50.

29. 1. 30. 6?. 50. o.

61. 48. aoj**. 50. so.

46. 41, j5C^4F}r f%. 20,

30.

add. båttre,

god.

Denne
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Denne Staden år den Sodrafte i Våfler-botten,

öfter om hvilken et af de farligafte ftållen for de
feglande år at träffa, nämligen, den fmala Qyar-
ken, fom af Holm-6n delas i tvånne delar, den
Ölira bredare och den Våftra Qyarken fmalare,

fom dock hållre följes af Seglare,

Nora Kyrka vid Ångerman -ån.

Tiden t Stjernan.

1749-

o t il

Sol. ofv. brädd 2$. 46. 30.

nad.brådd 1 29. 14. 30.

Qbf. hogd. I Pol-hÖgd.
j
Er, I Qmftändig-
Inft. heter.

o / // 11

62. $1. 50. 50
- ludd.

god.

Hernofands Stad.

1749. d.

16. Wxu
Capella i Norr
Sol. ofv. brådd

ned. brädd

18. 54. 30.

50. 24. o.

29- 52. O.

62. 38. o,

62. 37, 30.

30
add,

Iggefunds Bruk och Gåftgifvare-gård.

1749. d. I Sol. öfv. brädd
i8.Mart.| ned. brädd

2-. jo. o.f

l. 38. o.
I

61. 38. o. 30
add.

i MS*
våder.

Under åter-refan til Torne, fom fkedde fjo*

ledes, tänkte jag at få ån flera Pol-hogder af den*
na ftranden* men oagtadt jag for motvind kom in

i några Hamnar, var himmelen for obfervationer
ej benägen på flera ftållen än allena uti Arenvi^
ken, fom ligger juft i Öfter ifrån Hudviksvalds
Stad, dit ock Stadfens Kyrko-torn på et berg
fyntes. Denne Arenviken är en god Hamn j rstcn

nyttig allena for feglare Norr-åt,

Aren-
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Arenviken i Hamnen.

Tiden 1 Stjernan» UDi. noga. 1 Polhögden, C-

Inft.

//

30.

add.

1 Omftäridig-

heter.

i
1749.

<J. 8. Julii

11. Julii.

Sol. .ofv. brädd.

Ned. brädd.

Sol. ofv. brådd.

0 / //

49. 29. 20.

48. 5*. 0.

48. 49. $0.

0 / t'

61. 42. 30.

6i t 42. 50.

god.

ovifs

god.

Önfkeligt vore> at ej allena den motfvarandc
oftra llrandens Pol-hogder blefve fnart obfervera-

de, utan ock at Jupiters månar, hvilka nu i detta

år och de fyra påföljande åro for ofs Norrlånnin-

far vid den beqvåmligafte ftållning på himmelen,
lfefve nyttjade til breddens erhållande emellan

denna Hafsvikens ftrander, då hela des råtta (kap-

nad derigenom en gång blefve bekant.

De, af Hogftfalig Konung CARL den Elf-

te, Glorvyrdigll i åminnelfe , udkickade Ma-

thematici, Herrar Bilberg och Spole, hafva, un-
der den namnkunniga refm til Torne iöpf atålkå-

da midnatts -fölen, tagit några Polhogder på defla

orter > men deras Obfervationer, allena gjorde på
Solen åt foder, (ty ftjernorna fynas der ej hela

fommaren) jämförde med de nyares få af andra ob-
fervatorer fom med defla af mig nu anförde, vifi

at deffe Herrar begådt nåilan et och famma fel af få

når 10 minuter på alla Hållen, fom Polhögden blif-

vit for låg eller mindre ån den borde 3 hvaraf kan
flutas, at felet mera beftådt uti Inltrumentet ån i

obfervationerna, hvilket ock Sal. Herr Prof. An-
ders Celsius, i hvars händer famma inltrurpent

fedan kommit, vid underfökningen af defs forfta

delningspunft funnit , och jag af honom mins mig
hort berättas.

Det-
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— Detta beftyrcker nödvändigheten for en re-

fande obfervator, at, få ofta mogeligt år, taga

med Inftrumentets famma upftållning jåmvål hog-
der i Norr, då Inftrumentets ej allenalt misvifning,

utan ock undra fel, om det har något., fördubblas

i utflaget, och blir få mycket mårkeligare.

Sift har jag jåmfort 1747 års Svenfka Charta
med defla obfervationer, och funnit den tåmme?-
ligen val träffa in med de tagna Polhogder. Umc
Stad' ftår allena vid pafs et par minuter for hogtfi

Norr, och Hernofands Stad lika mycket for lågt i

Söder: et ringa fel emot de förra Chartornas^
men Pite och Lule Stader, famt ToreBy hafva
fått fina råtta Polhogder.

Af föregående obfervationer har jag tagit ef-

ter omftåndigheterna et medium på hvart och et

itålle och hår fammandragit följande.

Polhogder
9 f u -

Iggefunds Bruk i Helfingland 61. 38. o.

Arenvikcn en hamn vid Hudviksvald 61. 41. 30.
Hernofands Stad

o
- 6z. 37. 30.

Nora Kyrka vid Angerrpan-ån - <5z. fl. 30.
Umo Stad i Våfterbotten - 63. 5*0. o.

Bygde Kyrka - - 64/ 2. o.

Lofangers Kyrka r - 64. 21. 30*
Pite Stad - - - (5f. 18. 30.

Lule Stad - - 6f. 34. o.

ToreBy och GåftgifVare-gård i Calix

Socken - - 5*3. o.

Den 23. Junii.

UT-
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UTDRAG
Utur Kongl. Vetenfkaps Academiens dag-
bok, inkomne Rrefoch handlingar får Afril

%

Maji och Junii Månader
dr 1750.

ti Bref til Secreterareti
5

har Herr Doéh
H I Gisler om några jordbåfningar meddelt
\*J följande beråttelfe. År 1747. d. zf > Tulii

kl. 4. eftermiddagen kändes i Bygdeå i Våfterbot-

ten en jordbåfiling^ fom tycktes komma ifrån Syd-
väft och gick til Nördoft, och påftod nåftan 2

tfiinuter. Storfta bulret hördes midt i den nämnde
tiden, då ock golfven darrade , taken brakade,

famt fonfter och fpjåll Ikalrade på många Hållen.

I en Borgare-bod i Lofångers Socken f mil i Norr
lågo Jårnftånger> fom kallades med ftarkt buller.

Jorden darrade, och i luften hördes fåfom et lång-

lamt hårdt Tordons-knall, ånlkont det var aldeles

klart. Så ftark jordbåfning ville ingen i manna-
minne fig hafva Hört. .Vid pafs en tima derefter

hördes i luften i N:W. en häftig fmåll, fåfom et

Canon- fkott.

År 1749. natten emot d. 2,7. Martii kåndes
ock derftådes en fådan, men fvägare buller y fom
påftod vid pafs § minut. Samma år d. s^.Sept;
kl. 10. om natten , märktes likaledes i Bygdeå nå-

got bulrande, men ej mycket högt, föm varade
en minut. Tvånne timar derefter, eller vid mid-
natten , blef et häftigare buller, hvaraf folket up-
våcktes, ty det var 1 å hårdt, at fonftren Ikalrade,

faft det ej varade ofver en half minut. Det kom
ifrån
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ifrån Sydvåft och gick åt hafvet, dock mer i Norr,
På många ftåUen derömkring hafva de hort detti

jord-dån, åfven i Låfånger J mil norr åt, dock
utan fmåll. Den zf . nåill. November middagsti-

den hördes ock derftädes et litet långlamt dan åt

Sydoft.

tjfo d, 1 3. Maji kl. f . om morgonen, kåride»

cn jordbåfning i Hammerdals Socken i Jämtland y

{om började med z ftarkafmållar, fom hade dånmed
fig i foljeiSydvåft och Nordoft, hvaraf bygnin-
gen i rråftgården få ruftades, at Uret ftannade

på våggen och lodet foll neder. I Liths Socken f
mil längre i Söder har den ock hörts med flarkt

buller,äfven iRodon$ Socken 3 mil mer i S6der,men
padefla ftällen utan fmåll. H6gftj>å FråfTon gick
den med fvagt dån^ fom manTcjort med vagnai^

men längre ned åt Sjoiidan i Våfter på famma o har
den varit kraftigare. Påalla nåmdeftållenhar den ej

varat åfver et par minuter. I längden har den gått
til 8 mil, i bredden har man ej forfport at den
ftråckt fig ofver en mil. Långft i Söder har den
hörts vid pafs i timafenare^ få atdefs direétionoch

£ång måtte hafva varit ifrån Nordoft til Sydvåft.

-uften var måft ftilla och himmclen allenaft med
tunna hvitaktiga moln litet betåckt.

Annars hållas fådanajordbåfningar formarken
til någon fynnnerlig ändring i väderleken, och vän-
tas hålfl efter dem mycken varma och fruktbäran-

de fomrar,når de vårtiden formårkas.

I Jånfrtland Ikall eljeft fållan horas några jord-

båfiiingar , den enda man i manna-minne kun*
nat fa Kunflcap om der våra timad, år en fom man

kånnt i Ragunda Socken, men Ungs fjokaa*

ten märkas de ofta.

# # #

t
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Kongl. Svensk1^v*etenskaps»

ACADEMIENS
HANDLINGAR,

För MInaDERNE
Julius, Augustus och September»

År 1750.
VARANDE PRESES

Herr OLOF ACREL,
Ledamöt af CmRtJRGiSKÉ Söcietetei*.

vetenskapernas'
historia,

Öm :

;

Natural Htftorten i gemen.

Kännedomen af de Naturliga kroppar r fom
finnas uti och på vår jord, år en hågft an-
gelagen vetenlkap

?
och fom mera omedel-

barligen vifar fin nytta uti allmänna lefnaden
5 år*

någon annan. Ty emedan vi utur Naturens rika

L . ftote
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Ikote cndaft håmte alt livad vi behofve til lifs up-
j

pehålle, läkedomar , kläder, hus och andra oum-
bärliga nodtorfter 5 fordrar icke allenaft en art af

j

tackfamhet , at vi bore kanna denna gifmilda Mo-
dren, utan fjelfva noden bjuder jämväl, och for-

figtigheten råder, ät vi fkole göra ofs i möjeliga-

fte måtto underrättade , om alla forefallande tings
j

art och befkaffenhet, på det vi ibland dem mage
|

vara i ftånd at utfoka de ämnen, fom åro ofs nytti- ]

ge 5
Ikaffa ofs deraf tilråckeligt forråd , och förftå

at taga af dem alla de fordelar de forma gifva.

De höga tankar vi borehyfa om Skaparens vis-

het, forbinda ofs at tro, det ingen ften-eller jord-art

år få foraktelig, ingen växt fa ringa, intet kråk få

oanfenligt, fom icke tjänar til fin beltåmda nytta,

både i naturens allmänna och vår enfkylta hushåll-

ning. Visfte månnifkorna at rått använda dem alla,

då vore Hushålls -konlten kommen til lin högd, och
grunden lagd til timelig lyckfalighet, få Hor den
kunde falla på dödeliga, alienalt de fjelfve ville

göra fig deraf delaktige. Ty vi måge vara forvif-

fade , at Gud i Naturen nedlagt tilråckeliga bo-
temedel for alla vår kröps behof och brifter. Men
på et få yidftråckt falt, hafva de, for fin ef-

terlåtenhet i naturens underfökande , ånnu ej hun-

nit långt. Emedan vi dock are (kyldige at ftråf-

va efter detta ändamål, och ingen annan utväg
gifves , at förvårfva kundfkap om de naturliga å*

mnens råtta bruk och nytta, ån at igenom idkeli-

ga ron och förfök utforfka deras art och lynne;

få {könjes håraf nogfamt , at Natural Hiftorien,

hvars goromål fådantår, aldrig nog kan påyrkas

och befordras. Hon fysfelfåtter fedan de ofriga

vetenfkaper , och gifver deras idkare tilfållen och
an-
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inledningar at utofva deras i andra mål forvårfva-

de kunfkapcr.

Vidare , faft ån intet djur eller någon växt

kan nämnas , fom icke på något ftålle i verlden

fjelftnant våxer och forkofrar fig > intygar dock
forfarenheten, at månnifkors flit och ans mycket
formar befordra ymnogheten och foroka godheten

af de måfta naturens alfter, jämväl i deras egen
fodllo-bygd. Ännu mera tarfvas fkotfel och om-
vårdnad, om de på främmande orter fkola kom-
ma til trefnad. Men huru kan det rått fkotas,

hvars art man icke känner? Altfå lyfer hår af åter

den Vetenfkapens angelågenhet , fom innehåller

de naturliga tingens kännedom : icke allenaft: de-

ras , fom åro ofs nårmaft , och vi dageligen umgås
med 5 utan jåmvålde ofrigas, fom finnas i andra

länder. Ty forfynen har forlant merendels hvart

land några befynnerliga förmåner af egna natura-

lier, hvilka dock gemenligen kunna fortplantas

och lika fom naturaliferas på andra orter, deras

invånare til mycken fordel. Huru många förmå-

ner (kulle vi icke fakna, om vårt land ej ågde fle-

ra djur och växter, ån de der åro inhemfke ? Va-
re förfader, med den ringa kunfkap de hade,
hafva dock, tillika med fina vundna feger-teken,

fort många af de kringliggande länders afvel med
fig hem, och hos ofs fortplantat: hvilka fenare

låra hafva gifvit landet ftorre och beftåndigarc

ftyrka, ån de förre. Huru mycket högre åligger

då icke ofs , for hvilka vågen til naturens känne-

dom blifvit få tydeligen utftakad , at flitigt ran-

faka naturens gomor ,
efterfpana, hvar vi helft

kunne, des alfter, och rikta ofs af des ymnoga
håfvor ? få framt vi icke vilje ånnu längre dyrt

l* z. ifråa
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ifrån främmande orter kopa fådana ting, fom vi

,dock hema af okunnighet trampe under fötterna.

Låt ock vara, at icke allenaft hushålls nyt-

tan af många ting år ofs ånnu obekant, utan ock
at vi tvårt om finne åtfkilliga

5 fom tyckas vara

ofs fkadeliga> få blir dock lika nödigt at kanna
dem alla, emedan man i annor håndelfe ej kunde
utrota desfa, eller taga fig for dem til vara : få at

fjelfva deras kännedom likväl altid år nyttig. Des-
utom fe vi ju dageligen, at verkeliga nyttan af

åtfkilliga åmnen blifver genom nya ron efter hand
uptåckt, och at vi ofta få orfak at hågna och vår-

da dem , hvilka vi tilförcne af okunnighet fåfom

ikade-djur och ogrås fokt förgöra.

Uti andra Vetenfkaper går det fammaledes
til. De (kulle alle fnart forqvåfvas, åtminftone

ganfka fent tilvåxa , om alt ratades och forkafta-

des, fom ej ftrax fynes lofva någon nytta. Hu-
ru många prof hafve vi icke, at en i början foral-

deles ofruktfam anfedd fpeculation och fåfäng ny-
fikenhet gifvit andra oförmodad anledning til hår-

liga, uplyfande och gagneliga påfund ? Alt hvad
fanning år, bor opåtalt få inryme hos Vetenfkaper

:

ty fanning år altid i fig fjelf nyttig, ftådar och up-
lyfer vårt förnuft, famt banar vågen til flera fan-

ningar.

Så mycket mer bora alla de fanningar högt
fkattas, fom vi finne i naturens bok upteknade,
fåfom hvilka icke allenaft ofelbart åro nyttiga at

veta, utan ock på det eftertryckeligafte fått låra

ofs at vörda Skaparens oåndeliga magt, vishet och
godhet , hvilka oftaft lyfa ju få fortreffeliga i de

minfta
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ininfta fom florfta tingen. Den otroliga mycken-
het af djur och växter, andra naturalier at forti-

ga : deras fkonhet, konftiga fammanfåttning, be-

lynnerliga egenfkaper och hushållnings lagar, hvar
innom fit flågte: deras likhet i visfa mal, få val

fom deras olikheter och fnart fagt oåndeliga för-

ändringar: och, det fom fornåmligaft: år , alla

desfas fullkomliga inbördes ordning och famman-
ftåmmande til et hufvud-ändamål, kunna ej an-

nat, ån fatta hvar upmårkfam uti djupafte forun-

dran. Det vore få formåtit fom otackfamt, om
vi inbillade ofs, at alt detta vore få präktigt och
vifliga inråttadt, endaft at af ofs nyttjas: nej, vi

hafve derfore blifvit begåfvade med förnuft och
finnen, at vi tillika (kole upmårkfamt befkåda na-

turens under, forlufta ofs i deras betracktande, och
låta dem tjåna ofs til anvifningar, at låra kanna
och prifa Måftaren. Undandrage vi ofs den fkyl-

digheten, få fornedre vi ofs fjelfva, och gore ofs

lika med de oådlare djuren, hvilka gå alt förbi,

fom ej år dem lmakeligt.

Ingen lårer tvifla, at ju en få nyttig ochnoj-
fam vetenlkap , fom Natural Hiftorien, i alla ti-

der haft fina idkare, och at hon derfore år lika

åldrig med månnifko-flågtet. Vi hafve klara prof
i den heliga Skrift, at de forfte månnifkor, åtmin-
llone i några flyeker af denna vetenfkap, varit

mycket forfarne. Men deras ron åro ej upteknade,
och Konung Salomos tal om alla trån , orter,

djur, foglar, maikar och fifkar (0), åro förkorn-

ne. Detfynes, fom {kulle Gud ,
genom uppen-

barelferom naturliga ting, ej hafva behagat lifa

L 3 vårt

(é) I Reg. 4, v. 32,
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vårt omak , utan at Han velat lemna dem helt och
hållit vårt förnuft och egen flit til underfokning.

Hvarfore Han ock ofta i fit ord befaller ofs at der

på fpara ingen moda, famt gifver ofs oformårkta
anledningar til eftertänka, jåmvål i naturliga fa-

ker-j och der med lika fom upmuntrar ofs, at

Ijelfva nyttja de ljus han gifvit vår fjål, til vida-

re utfodkande af Des dråpeliga verk.

Detta oaktadt, har dock Natural Hiftorien,

dels for des vidlyftighet, och jåmvål til en ftor

del , for månnifkornas egen obekymmerfamhet
Ikul, ganfka långfamt tilvuxit. Hon beftod i

långliga tider af foga annat, ån grofva tekningar,

ofullkomliga och endaft af utvartes anfeende tag-

na befkrifningar, eller lofa beråttelfer om några
de allmånnafte ting 5 utan ren ordning, famman-
hang eller jåmnforelfer. Om ån hvar och en af

fådana befkrifningar hade varit i fig fjelf god och
tilråckelig , vore dock Vetenfkapen foga der med
hulpen, få långe der i fattades ordning. Ty den
mångd af fkiljaktiga ting, hvar med Natural-Hi-
florien har at fyfla, (kulle få ofverhopa et utan

hjelpreda lemnat begrep och minne, at ingen uti

en fådan bråte flculle finna rent noje, ån mindre
kunna uträtta något merkeligt til vetenfkapens til-

våxt. Natural - Hiftorien i lådant fkick, liknar

en ftor krigs-hår, beflående af allahanda folkflag,

hvilka dock icke vore uti visfa flockar, hvar un-
der fina Fanor och anförare fordelte, utan ftode

hvar och en Soldat fritt , at altid intaga hvad rum
han forft råkade. Den fom ofver en fådan hop
fkulle fora befälet, vore visferligen at beklaga, e-

huru utvaldt manfkapet eljeft vore. At vinna nå-

gon infigt i en få belkafFad Natural-Hiftoria, vo-

re
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rc fvårare, ån ät låra kanna alla ftjernor, om hvar
och en af dem hade fit fårflnlda namn, utan at

vara i visfa ftjern-bilder indelte. Utan ordning

och fammanhang, förlora de fkonafte ting fin be-

hagelighet, och Vetenlkaperna gora ej fkål for

namnet, dådenfaknas. Men om ordningen fkal

gora fin tjenft, får han ej komma an på ordnings*

mannens godtyeko , utan måfte aldeles vara grun-
dad uti fjelfva de tingens natur, likhet-och olik-

heter, fom gora Vetenfkapens foremål. Befyn-
nerligen tål Natural - Hiftorien ingen fjelftagen

ordning. Kånne-teknen, hvar efter de jordifka

kroppar bora up It allas, uti fina visfa flockar, claf-

fer och flågter fordelas, och hvar på de bora igen-

kännas, famt ifrån hvar andra tydeligen, och vid

alla tilfållen {kiljas, målte vara tagne af deras

våfendtcligafte delars fkapnad, ftållning och flera

egenfkaper, fom altid åro uti et och famma ting

beftåndiga.

Sådan ordning har alt til defla fenare tider

faknats uti de målta Natural - hiftoriens ftycker,

hvilket ock årorfaken, hvarfore få många af dc
gamlas ron och påfund gått ofs aldeles utur hän-

derna. Ty då de uti fina Ikrifter upteknat, at

en ort, til exempel, på foreflcrifvit fått brukad,
tjänte emot visfa fjukdomar eller til andra behof,

och de ej tillika befkrifvit famma ort, at hon kan
igenkännas och (kiljas ifrån andra * vete vi ej mer,
ån at en ort , fom hos den eller den Auétoren har
det eller det namnet, år til fådant nyttig > men
fjelfva orten kånne vi icke. Detta har gifvit an-

ledning ril många onyttiga orda-krig ibland dem,
fom velat förklara de gamlas fkrifrer, då den ena

under det namnet forftår det djur eller den ort*

L 4 den
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den andra en annan. Et och famma ting, fom
hos den ena Au£fcoren namnes annorlunda, ån hos
den andra, har ofta blifvit tagit for tvånne eller

flera fårfkilda. Sådan oreda åroundvikelig iNatu-
ral-hiftorien, fa långe tydeliga befkrifningar ej åro

uti naturlig ordning och Syfteme fammandragne.
Om nödvändigheten af et fådant Sjfteme har

man ock långe varit ofvertygad, få at några de all-

månnafte afdelningar redan ifrån Aristotelxs ti-

der varit bekante : ibland hvilka, alla på jorden be-

fintliga tings fordelning uti Elementer och Natura~
lier9 år både gammal och välgrundad (b). Med Ele-

menter forftås de enkla eller mindre fammanfatte
ting y fom åro lika fom grund -åmnen til alla

andra* Af fådan befkafifenhet åro luften , elden y

njatnet och j'or'den , hvilkas egenfkaper fkårfkådas uti

den delen af Naturkunnighet, fom kallas Phyft-
que. Naturaliernas eller de af elementer famman-
fatte kroppars fordelning uti tre få kallade Natu-
rens riken, Sten- Önte-och Djur-riket^ har jåmvål af

ålder varit bekant. Men kånneteknen , hvaraf

man fkulle veta, til hvilket af desfa riken något

ting borde foras , hafva dock gemenligen kommit
an på blotta otydeliga begrep , hvilka man af va-

nan gjort fig, då man hort ftenar, orter eller djur

nämnas. Hvaraf ock fkedt, atde naturkunnige
itundom fjelfve varit ovisfe , til hvad rike et

eller annat ting hörde. Otilråckeligheten af

desfa begrep har gifvit de nyare Naturens ranfa-

kare anledning, at med visfare Ikiljemårken ut-

ftaka hvart och et rikes naturliga gråntfor (c)-

Såle-

(b) K. Vet Acad. Handl. År 1740, p.411., o, £

(c) LINNiEI fyftema Naturae, af fjette tiplagan0 pag.2TO och

211. Jåmför WALLERII hydrologie, uti Forberedelfea
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Således foras de jordifka kroppar til ften-riket,

fom våxa utan lif, och utan någon i ror och ådror
innefluten fynlig faft , allenaft genom nya parti-

clars tilfats på deras yta. Sådane åro alla Berg-
Malm- jord- eller grus-arter , fom finnas i jordens

fkote, eller af dem tilverkas. Den del af Natu-
ral-hiitorien 5

fom fkårfkåder desfa ting, kallas

Mineralogis eller Malm-känning. Vaxte-rikets in-

vånare åro åter de kroppar , fom våxa och lefva

medelft en i ror och ådror flytande fynlig faft,

men hafva dock icke kånflo eller iitvårtes linnen'.

Vetenlkapen, fom om dem handlar, heter Bota-
ritque eller Örtjf-känning. Djur-rikets tilhorigheter

åro åndteligen de kroppar, fom våxa och lefva ge-
nom en i ådrorna omlopande blod , famt defsutom
åro forfedde med finnen och kånllo ; fåfom fyrfo-

tade djur , foglar fifkar, kråk, yrfå och fkrid-fåj -

hvilkas kännedom bår namn af Zoologie.

Til desfa tre Riken har H. Wallerius
nyligen lagt det fjerde, nämligen vattu - riket

y

fom befkrifver alla naturliga våtfkor, och vifar

deras Ikiijaktigheter. Nu ehuruvål vatnet ge-
menligen raknäs for et element, fåfom det ock i

fanning gifver fodo åt alla de ofriga riken , och få-

ledes fnarare minlkas ån förökar fig , i hvilket af*

feende det år mycket olikt kropparna i de ofriga

Naturens riken 5 och fåledes ej, med famma rått

fom de, kan utgöra et fårfkildt rike 5 dock kom-
mer det ej an pa namnet. Ty under hvad namn
vatnen hålft måga betraktas, år dock deras känne-
dom en nyttig och nödig del af Natural-Hifto-
rien, fom kallas Hydrologie^ eller Vattu-kånmng fd)*

L f Flera

fe (d) WALLERII Hydrologia.
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Flera Natural-Hiftoriens afdelningar uti min-
dre grenar vil jag nu ej nåmna, utan ikal framde-
les llyckevis utföra dem hvar for fig , famt berät-

ta , hvad oden de undergått. Dertii lårer få myc-
ket mindre blifva brift på anledningar, fom ingen
Vetenfkap ånnu med ftorre ifver och framgång uti

denna Academien blifvit drifvcn och upodlad :

hvarmed Academien aldrig lårer få orfak at trotna.

Allenafb en Anmärkning får jag lof at ånnu
denna gången foga hårtil : nämligen , at Natural-
Hiftoriens fördelning uti visfa grenar har, förutan

andra förmåner, jåmvål den, at emedan Veten-
fkapens vidlyftighet ej gerna tillåter, at en mån-
nifka kan hinna beftridaden hel och hållen, få haf~

Va defs ålfkare tilfalle , at taga lig hvar fin del til

upodlande : Ty Linn^eer åro fållfynte i verlden,

fom icke allenaft våga at foretaga fig dem alla på
en gång, utan jåmvål kunna fatta dem alla i båt-

tre (kick.

PEHR WARGENTIN,
Kongl Vet Acad Secreterarc,

UT-
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UTDRAG
Af

Amtmannens ech Stats- Rådets t Norige^

Herr Åke Schelderups befkrifning

åfver Norfka Mahl-Jtromen.

§. i.

Den ryktbara Mahl-ftromen formenes hafva

fått fitt namn af mahla, emedan han fages

mahla fonder eller mahla i botten alt hvad
honom förekommer: kallas eljeft Mofke - ftrom

,

af en klippa vid namn Mofko, fom år midt uti

ftromen.

§. 2.

Denne ftrom år belägen vid Norfka kuften,

in emot 40 mihl i Nord eller N. N. Veft ifrån fta-

den Trundhem. Der fticker fig emot Syd-Syd-
Veft ifrån fafta landet, til fexton Norfka milars

långd, en rad af ftorre och mindre oar, til antalet

fcx, hvilka val hafva hvar och en fina fårfkilda

namn; men kallas dock alla i gemen Lofoden,
fom gor et helt Fögderi. Emellan fafta landet

och hvar och en af desfa oar år ingenftåds 6f-

ver en ottonde-dels mils breda fund. Men utan
for Lofodens ytterfta udde åro i Syd-Veft tvånnc
andre bebodde oar, Våron och Rofton, fom åro

fkilde ifrån Lofoden och ifrån hvarandra med tern-

meligen breda fund. En ftor hafs-vik emellan fa-

fta landet af Helgelands och Saltens Fögderier på
Öftra ochNorra fidan,famt Lofoden på denVåftra,
kallas Våft-fj orden: hvilket,med mera, någorlun-
da kan inhämtas afChartan, Tab. V. Emellan
Lofod-udden och Våron går Mahl-ftromen, hvars

bredd
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bredd i Söder och Norr ftråcker fig til två mil,
men längden i Öfter och Våfter emellan Vaft-fjor-

den och Nordfjon, til fyra eller fem mil. Emellan
Våron och Roft år jåmvål ftröm, dock fvagare ån
den förra. Midt uti Sundet emellan Lofoden och
Våron, dock litet närmare til Öftra lidan eller

Veft-fjorden , ligger {karet Mofken , en liten

brandt 6, af en tredje-dels mils långd ifrånNorr til

Söder, men ickealdeies få bred. Der bor val intet

folk} men emedan der år ymnig grås-vaxt, plåga

Våro-boerna der hafva en myckenhet får i bete

både vinter och fommar. Starkafte ftromen lö-

per emellan denna Mofken och Lofod- udden -

y

men den blir alt fvagare , ju närmare han kom-
mer til Våro och Roft.

§. 3-

Stomen går vid pafs fex timar ifrån Norr til

Söder
5 famt fedari andra fex timar ifrån Söder til

Norr 5 och det fkiftevis beftåndigt.

§. 4-

Stromen följer icke famma kofa , fom hafvets

Ebb och Flod, utan går tvårt deremot* ty når

hafvet flödar, och hafs-ftromen foljakteligcn löper

ifrån Söder til Norr , går Mahl-ftromen ifrån Norr
til Söder, och tvårt om.

§• P
Når Mahl- ftromen år fom håftigaft, gor han

Hora hvirflar, af hvilka de ftorfta, efter trovär-

digt folks beråttelfe , fkola undertiden vara ifrån

ofverfta kanten af hvirfvelen , fom liknar en up
och ned vand ihålig Conus , til des nederfta

fpets y af mer åft två famnars djup. Men at desfa

hvirf-
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hvirflar fkola fondermala alt hvad dem förekom-

mer, och at icke heller hval-fifkar drifta fig til

dem 5
år få mycket mer ogrundadt, fom det båfta

filte idkas i ftridafte ftromen, och forfarenheten

hår lårdt fifkarena , at om de käfta et ftycke trå

uti en fådan hvirfvel, få dampas och forftores han

deraf efter handen.

§. 6.

Vid full flod och fullfallen fjo, år Molke-ftro*

men fpakaft, och då fifka de, fom bo på kringlig-

gande oar, i Jjelfva Sundet, efter Torfk, om an-

nars det år ftilla våder. Deremot ftromens ftorfta

farlighet beftår uti grufveliga Ijo-ftortningar, fom
har vanka, vid fvåra ftormvåder, hvilka aflkråcka

de fjofarande, at komma ftromen på en mil når å

oftra fidan, men på fem , fex eller flera mil å dea
Våftra.

§. 7-

At Mahl-ftromen icke, efter allmanna vilfa-

relfen, beftår af en hvirfvel, fom hårrorer af et

hafs-fvalg, kan, förutan af andra omftåndigheter,
jåmvål flutas deraf, at de^ fom filka ofveralt der
i Sundet , aldrig blifvä något fådant varfe , u-
tan intyga enhälligt, at i Sundet åro hår och der
både blinda och fynliga klippor , emellan hvilka
år en hvit fand-grund, på <5, i z9 til aldrahogft zo
famnars djup,

§. t
Det befynnerligafte vid denna ftrom år, at

han icke löper rått fram och tilbaka, fåfom an-
dra ftromar, hvilka fororfakas, då Hjon flödar eller

faller genom trånga fund : utan han böjer af, forft

på fin ytterfta anda 5 och få fm^nmgom mer och
mcr

}
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mer, til des åndteligén hela ftromen får et lopp
tvart emot det förra. Nämligen, når hafvet år i

half flod, och des vatten gå til Norr, löper Mahl-
ilromen til Söder. Sedan ju mera hafvet flödar,

defto mera bojes forfl ftromens Södra del och efter

hand hela ftromen, forft til S. Väft, fedan til Va-
lter, derefter tilN. Våft och fift aldeles til Nom
Når då ftromen omfider utlupit i Norr, och der-

på flått en liten ftund ftilla, hvilket fker vid den
tiden, då hafs-fjon ar half fallen; vänder ftromen
lig famma våg tilbaka, nämligen til N. Våft, Vå~
fter, S. Våft och åndteligén til Söder igen, få at

han blir utlupen i Söder, til defs fjon år half-flodd

å nyo. Således går Mofke-ftrom en och famma
halfva Compals igenom, fram och tilbaka, i alla

tolf timar, ouphorligen.

§. 9

Af denna fiftnåmnda ftromens omkaftning,
veta Lofodens och Våro inbyggare at betjäna fig,

då de vilja komma 6tver fundet til hvar andra.

Ty då de fkola färdas ifrån Våron til Lofoden,
pasfa de på half- fallen fjo, då ftromen efter åftun-

dan forer dem fram. Men då de vilja ifrån Lofo-
den fatta fig öfver til oarna Våro och Röft, ak-

ta de på tiden , når hafvet år i fin halfva flod , då
ftromen hjelper dem fort. Ginge ftromen rundt

omkring uti en hel cirkel, fom de flåfte hålla fö-

re , hvilka ock plåga afmåla honom fåfom en ftor

hvirfvel ; få fkulle han altid lopa på Södra kan-

ten åt Våfter, men på den norra åt Öfter, fedan

han en gång fått en fådan dire&ion* hviiket ftri-

der emot forfarenheten. Då blefve ock fvårt,

om icke omojeligt, at komma ofver ifrån Lofo-

den til Våro och Roft : utan defte oar, fom nu
likväl
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likväl gora hvar fin Kyrko-Socken, hade dåformo-

deligen blifvit obebodde. Defs utom vore fvårc

at finna någon orfak i naturen, fom kunde kom-
ma en mafla vatten, fom ftråcker fig til en vidd

af 8 til 10 quadrat-mil, at beftåndigt gå omkring
lin fulla compafs uti et öppet haf.

§. io.

Ratta orfakerna til denna märkvärdiga Aro-

mens nubefkrefna roreifer, formenar Herr Schel-
derup kunna nog tydeligen förklaras, då man
allenaft forft lägger den oftridiga fatfen til grund

:

at ingen ftrom kan gifvas uti en öppen ijo, få

framt icke vatnet år högre ofver horizonten pa
den fidan, hvarifrån iiromen flyter, ån på den
andra, hvart ut han faller. Derföre målle hår
forft uptåckas , hvaraf det kommer, at vatnens

hogder omkring Mofke-ftrom ymfom förändras*

$. ii.

Når man då anfer alla omftåndigheter och
ftromens belägenhet , blir man fnart ofvertygad

,

at hafvets ebb och flod åro dertil vållande. Ty
hafvet floder hår ungefärligen i fex timar ifrån So*

der til Norr, och faller i andra fex timar ifrån

Norr til Söder. I den förra håndelfen delas haf-

vet lika fom i tvånne delar vid Lofodens oar. Den
ena utanföre oarne fullbordar obehindrad fit lopp

på beftåmdan tid. Men den andra delen, fom
går in i Våft-fjorden, hvars opning ligger midt
emot Söder, kan ej , for fafta landet på öftra och
Norra, famt for Lofodens oar fkul på Vallra fi-

dan, flippafram, utan updåmmes eller lika fom
uprågas uti denna ftora hafs-viken, fä at vatnet
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der får en anfenlig hogd ofver det yttre hafs-bry-

net , hvareft vatnet har haft fritt afiopp. De frnå

funden emellan Lofodens oar åro alt for trånga at

fiåppa fram all fjons flod utur Våft- fjorden in i

Nord-fion. Det fåledes updåmda vatnet måfte
nödvändigt falla utfore , eller ftrorna åt den kan-

ten, hvareft vatnet åger mindre hogd. Det for-

fta och ilorfta utlopp af någorlunda vidd, fom det
finner vid återfallandet , är fundet emellan Lofod-
udden och Våron, hvarigenom , och befynnedi-

gen förbi Molken , det tränger fig fram med myc-
ken häftighet til Nord-fjon och ftora Ocean.
Håraf fes då orfaken , hvarfore ftromen icke alle-

naft faller utur Veft-fjorden, förbi Lofod-udden
och Mofken , åt Roft , utan måfte jåmvål vara ftri-

daft vidMofken, fom år updåmmningen nårmaft,

men blifva fvagare , ju närmare han kommer til

Roft} emedan vatnet då har hunnit breda fig me-
ra ut. Så fer man ock håraf, hvarfore ftromen

går emot hafvets flod* ty då vatnet, fom föres af

floden ifrån Söder til Norr, möter landet for fig,

och ej flipper fram hvarken i Norr eller på fidor-

ma iÖfter och Våfter, rufar det emot floden tilba-

ka til Söder.

$. 12.

t början af floden, hindrar hafs-vatnet ej Ma-
fke-ftromen, at löpa nåftan rått fram emot floden

til Söder } men når hafvet har til hälften flödat,

får hafvets flod ftofre magt, at fatta fig emot Mo-
fke-ftromen, få at dennes ytterfte anda måfte gif-

va vika åt någondera fidan: hvilket, fom det ej

kan fke åt ofter , af orfak at fafta landet år på den

fidan, få måfte det fke åt Våfter 5 der ock vatnet

år
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år lågft. Ju mera hafvet fedah flödar , defto mer
måfte Mofke - ftrom bojas. Gar altfå forft i S.

Väft, fedan i Våfter, der efter i N. Våft och fift

i Norr> hvilken fenafte kofa ftromen håller , til

defs fjon blir half^falleny emedan de i Vält-fjor-

den updåmda vatrien ej fä fnart hinna aflopa, och
vatneni följe deraf^ utan fore Löfoden^ ännu årö
lägre , ån innan fore,

"... , '

1

%. 15.

Mofke-ftromeiis andra halfva Periode forkla*

rarH. Schelderup nåftån på lika fått. Så fnart

hafvet våndt igen at flöda
^
begynner det at falla

^

och det ifrån Norr til Söder. Nu ligger Lofoden
uti eil råt liiliaemöt Syd* Syd-Våft : derfore fal*

ler fjön fnedt emot defs Vaftra ftrand, och vatnet
*

emedan det obéhiiidradt ej får falla, blirupdåmt
deremot, på lika fått, fofn tilforene emot Öftra

ftraildeii. Emedan då vatnet icke kan komma un-

dan ånda rått fram , forLofodens ftrand, ej heller

Öfter ut, for fafta landet af Senniens Fögderi^ icke

heller ftrax genom Möfke- fundet, emedan defs

Itrom, for det nyfs tilforene uti Våft-fjorden up^
dämda vatnets hogd fkul, åttnu löper ifrån Sodef
til Norr > få måfte det antingen trånga fig tilbaka

femöt häfs^ftromen, eller blifva ftående i hafs-vi-

keii^ emellan Senniens - land Våfter -Alen och
Löfoden. Så filart dock fjoli af Ebbeft år half-

fallen, och foljakteligen en ftor myckenhet af de
ifrån Is-hafvet och de utån ifrån Skottland ankom*
mande och lika föm cönceritrerade vatrien, redan
blifyit Uti fåmffia vik innefluteii3 men dereiiiöt

Mofte-ftrotnefts fart ifrån Söder til Norr börjar

minfkas $ begynner det uprågade vatnet alt mer
t)ch mer få magt med Molke*ftromen^ och böjer

M höftbm
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honom fmaningom ifrån Norden til Nord-Våft (ty
tilÖfter kan han ej bojas, emedan Lofoden der lig-

ger i vågen) 5 fedantil Våftbr, vidare til Syd-Våft,
och fift til Söder igen. Han hinner likvål ej aflo-

pa til Söder, förr ån hafvetå andra fidanblifvit half-

ilodt å nyo : aldeles fom forfarenheter intygar.

§. H-
Huru de omtalte hvirflar af ftromarnas håfti-

fa
fammanlopp til olika dire&ioner, med olika

aftigheter, genom trånga fund och förbi (kår och
klippor ^ kunna fororfakas, och huru ftromen med
ftorm kan uprefa hafvet och gora det farligt at an-

nalkas, behofver ej mycken förklaring, utan år

af fig fjelft lått at begripa.

Gill. d. 4. Aug.

Herr Schelderups Bcfkrifning öm Mofkc-ftrora, hvil-

kcn H. L. Alstrin af Auétoren i affkrift bekommit och pl

Svcnfka öfverfatt, hvaraf Herr Bifköpen Browallius fedan,

få
KongL Vet. Academiens anmodan, behagat gora föregående

rtdrag, gifver fannolikare och omftåndeligare underråttelfe om
famma namnkunniga ftrom, ån man hårtils haft. Den år fä

mycket mera tilförlitelig, fom H. Schelderup viftas der å or-

ten, och åger både hug och fkickelighet, at alt utröna och ef-

terfråga, fom länder til fakens uplysning. Derfore Jårer Des
fcefkrifning ej med mindre tackfamhet af de lårde uptagas, ån

Academien med noje velat gora honom allmån, Academien

måfte dock bekänna, at man om denna ftråms befkaffenhet,

cch orfakerna dertil, fkulle kunna få ånnu långt ftorre ljus,

af en Charta, hvareft öarnas belägenhet fins emellan och mot
fafta landet på båda fidor, få val fom emot himmelen, vore

nogare utmärkt, ån på den, fom blifvit Academien meddelad*

Det vore ock nyttigt , om de lagar Ebb och Flod i akt tager pl

desfa kutter, vore fullkomligen utrönte, famt om vid ftrånder-

jiaafRöft* Våron, Mofken och de ofriga Lofodens oar, få

vål fom uti alla funden dem emellan, på alla ftållen tillika,

noga fkulle anmärkas, hvart ut och med huru- ftor häftighet,

ftromen, tid efter annan, faller, huru högt vatten der år, m, m
RÖN
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RÖN
Om

Slö -kor ni
IngifWt af

CARL LINNiEUS;

God hushållning år et Samhälles ffcyrka, om
hvilken hvar och en Nation, ja hvar och
en månnilkabor vara angelägen, dar den

annars vil må val. I desfa våra länder, kommer
de måftas hushållning an på tilråckeligt korn

o
och

Bofkapens uppehälle, hvarfore ock hos ofs Åker
och Äng goraen Hushållare måfta omforgen. Hvad
åkerbruket angår, få har det hos vår Nation på
JO eller zo år fligit til en anfenlig hogd, få at hvar

och en Patriot fokt tåfla med den andra, at hår

uti gå långft. Anftålda ron
,
kunfkap i Phyfi-

quen, Forfarenhet i Naturkunnigheten, handlag
uti Mechaniquen , hafva hulpits at, at drifva den-
na vetenfkapen högt > men at kanna alla jord-ar-

ter med deras natur: at kunna lågga åkren få, at

hvarken våta fkal fkada honom , eller Hetta ut-

märgla honom: at kunna fkaflfa tilråckelig gåd-
fel* at upfinna de båfta och behåndigafte åker*

redlkaper : at utforika den råttafte fånings-tiden,

åro alt vigtige omftåndigheter, fom vid Åker-
bruket böra i akt tagas. Men alt detta år dock
icke tilråckeligt, om man icke bevarar fåden for
defs fiender, fom foka den forrafka, fåfom Fållad,

Svin, Hon?, Sparfvar och allehanda andra krea-

tur;

JM Z Ibland
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Ibland de djuren, fom fkada var Landt- hus-
hållning , åro val Infeéterna de minfta, men ej de
fvagafte fiender. En enda Gråsmafk Fn. 826. har
kunnat få forftora våra Ängar, at et lafs ho, fom
f%Y fåljes hos ofs for 12 daler, fåldes icke i fjol

under fo. Et parfmå Natt-Färillar Faun, Suec.

S36. 846. 827. 8tc. kunna gora, at de prågtigafte

Trägårdar, på hvilka hvarken flit eller omkoftnad
blifvit fparde , och fom plåga gifva hela hundrade
tunnorne frukt, nu mera icke låmna ofs 100 Äp-
len eller Påron. En enda Mafk^ Fn. 917. kan
fordårfva rötterna på Humlen, at de ftorfta Hum-
legårdar icke gifva ofs en nåfva Humla. Men at

befkrifva Infeéternas ofvervåld i vår Hushållning

ofver alt , år en vidloftig text^ den jag ej for den-

na gången tanker förklara , utan vil allenaft fe på
de kråk) fom gora Ikada på vår Såd»

Infefterna^ fom Ikada vår fåd, åro många-
handa, men ibland de fornåmfte och mårkvårdiga-

fte, for hvilka en Hushållare bor akta fig, före*

komma nu följande befynnerligen :

1. CurcuLio Sangumeus. Faun. 474. upåter få-

den i Magazinerna, och gor ofta dar icke

mindre fkada ån mofs ock råttor.

2. Phal^enä beikrefven af Herr Dé Geeh
uti Fetenfkaps Academiem Handlingar 1746. p.

48. upåter Hvete-och Rågkornen i Ijelfva

- axen, och grallerar federmera grufveligeil

uti Sådes-bingorna.

3. Målet Faun. ujf. upåter fåden, fedail

han blifvit målen til mjöl.

4. Rot-masken år fådens forfiä fiende fedail

han blifvit fadd, fom upåter fäden under
jor»
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jorden 5
merendels om höften, då Rågen år

nyfs upkommen, at flora fälten itå helt ba-

ra. Denna mafk år ock ånnu få obekant, at

vi målle tro , det denna år någon fkråpuke af
något coleopteron -> ty han år ånnu icke ftåld

under någon ranfakning, få at vi ånnu icke

rätt kanna detta (kadeliga djur.

jf\
Brodd-masken

5
fom upåter Grås-brodden

på fåden, Hoft och Vår, lårer vara någon
Phal^na, men for ofs ånnu långt mera o-

;bekant, ån Indianfka Paradis-Foglen, til rin-

ga heder for våra Oeconomis,

8. Hvit-ax~masken, fom gor hvit-axen på
Rågen , år en liten Mafk , fom ligger iiinom

bladholfan på ftråen, innom hvilken han af-

bitit ftjålken, och fodes af den vådkan, fom
borde flyta til axet s den år åfven ånnu til fin

extraélion for verlden obekant. Jag vet
dock,at hvit-ax åfven komma af froft-nätter,

hvarpå vi i detta år, emellan den 1 3 och 1 f
Maji,då ett par ftarka froft-nåtter infollo, ha-

de dryga prof, juft då Råg-axen (kulle gå
utur holk 3 jag har deraf i år fedt hela åkrar-

ne fulla med hvit-ax, fom icke kunde gifva

et enda korn.

7. Thrips. Faun. 718. år utrönt nu i Sommar
af Herr Eric Eklund, fom noga anmärker
oeconomifke phcenomena och de minfta In-

fecters art, hvilken funnit, at denna lägger

fit frouti Råg-kornen, och dem upåter, hvar-

igenom axen hår och dar få hvita flackar.

8. Mordella Faun. f 39. och f^z. gjorde ofs

flor (kåda på fådes brodden, få i år, fom
befynnerligen forledit år.

M 5 p. Slo-

/
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Slo-korns-masken kallar jag et nytt In-
fect, på hvilket ånnu ingen fedt med opna
ögon

,

o
faft det ar en af de ftorfta fiender for

vart Åkerbruk. Då Rågen blommar blif-

va axen trappiga, och ej fullfatte, om något
Regn kommer i blomman, fom förhindrar

foecundation. Detta kan ickefke i korn-axen,
fom blomma innom fin holfa, dit intet regn
kan trånga fig 5 men i defs ftålle infiner fig

en liten mafk , fom utmärglar korn-axet. På
en åker, dår jag i år fådt (kal-los Gumring^
fant jag axen, ehuru fåden frodigt vaxte,
ofta icke aga ofver 4 å f rigtige korn, utan
voro de målla korn-höliiren val gröna, men
magre

,
fmale, och likfom förtvinade. Då jag

épnade dem, fant jag kornen inuti upåtna
och upfylda med groft pulfver, med en der-

uti liggande mafk , innom fin egen holfa el-

ler puppa, och den famma beftändigt innom
hvart och et forfkåmt korn. Då jag feder-

mera gick til vårt allmänna korn, fandt jag
det famma, mer eller mindre i hvart ax an-

gripit af denna Mafk. En, föm år .okunnig

om desfa mafkar, och på vanligt fått anfer

korn-axen, {kulle foreftålla fig den båtfam-

niaite groda, då han räknar hela fo til 60
kornen uti et korn-ax : men får anfenlig af-

kårtning, fedan kornet blifvit uttrofkadt

,

igenom en myckenhet flo-fåd. Jag tog axen

af kornet ock lade dem uti et glas vål til-

tåpt, då jag efter 14 dagar, vidden iöjulii,

fick en hel fvårm förvandlade och utflugna

Infe£ter; jag hade förmodat at desfe matkar
Ikulle hafva blifvit Fårillar , emedan Puppor-

no voro til fkapnad af et Manna-gryn, och
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lyfte igenom dem de hoplagde Vingar, på
fiimma fått, fomenFjårill: men de blefvo et

flags oändeligen fmå flugor, dem jag ofta fedt

flyga på orternas blad, men hållit dem ovär-

diga at antekna, emedan de voro få fmå och
få ringa. Nu finner] jag dem vara af ftor

vigt til den flora fkada de gora landet , fom
väl kan ftiga i Sverige årligen til 10000 tun-

nor korn. Det år underligt med ofs mån-
nHkor, at vi forakte aldramåft de minfta tin-

gen, och vi förebrå ofta hvarandra , når nå-

gon klyfver hår och grälar med Petiteffer,

men om vi val betånke ofs, lare vi finna, atde
minfta tingen gora ftorftaverkan i naturen och
det allmänna. Vianelli har nyligen vifat

ofs, at de minfta mafkar kunna uplyfa det

oåndeliga haffens djup. Til åfventyrs hafva
ofynliga mafkar utfopat Fånaden ofver hela

Europa, igenom den nu gångbara Fä-fjukan.

Kan ock fke, at Koppor\Måjslinga Blodfot^ Fran-

fofer^yx fjelfva Peften fororfafcas afj de finafte

mafkar. Mall A\ Skabb ^ fom få plågar och
upåter månniikorna, år ju klarligen och fyn-

bart intet annat, ån fmå Acari, och juft de
famme, fom upåta Mjölet for ofs och då kal-

las Mahl. Våra kläder upåtas af Mått, Vå-
ra Häftar dödas af Ståkra^ fom intet annat lx%
ån en Curculio. Faun. 44^. uti Phellandrium.
Hela Ikogarne ftå ofta fom förbrända af fmå
Infefter. De fkonafte Orangerier fordårfvas

ofta af en liten Coccus. Faun. yiz. at fortw
ga alt annat, hvad de minfta kräken gora.

Men at komma närmare til vår korn-fluga %

fom fororfakar Slo-fåden, bore vi henne få

tydeligen foreftålla , at hvar månaifka må
M 4 kanna
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kanna denna fiende , och eftertänka tjenliga

medel at honom emot flå.

Korn * fiugan år af Genere Mufcse, ty

hon \izr tvåmiQ vingar med fina balance^ftån-

ger ( Halteres ) , och har til munn en fnabel el*

ler probofcis, at ingen må tvifia om fjelfva ar-

ten. Hennes JiQrlek är ej ftorre ån en medelmåt-

tig loppa. Denne kan forll forebildas helt och
hallen/^/, til defs jag federmera får tilfitta

några flera fårgor r ty fvarta åro Hufyudet ,

Brofiety med Benldggatm och Hornen, ji$tenn<e

eller Hornen åro forft en liten knyl , fom det min-
fta frö, på hvilka fitter en fin borft, fom nåpli-

fen kan fkönjas utan microfcop. Ögonen åro mör-
a, men ftota något på, brunt. Vingarne åro hvi-

ta, fom et glas eller vatten och utan flackar.

Halteres eller knoppen under vingarne med defs

knapp åro ljufe och flöta något på grönt, be-

fynnerligen få långe flugan ånnu år ung. Tarfi

pedum eller fjelfva Fotbladen, om jag fa får lof

#t fåga 5 åro på det yttra paret af fötterna lju^

fa och nåftan gronagtiga ^ Magen år oval , och
fåfom hela kroppen glatt, inunder något ljus--

grön, men på ofra fidan alt mer och mer mörk.
Skapnaden år eljeft på denna fluga , nåftan den
fanima, fom på en Husfluga faft oåndeligen lif-

ten , och vingarne ligga mer uppå hvar andra,,

ån på en Hus-fluga. Flugan år ogement qvick

,

få at, då jag hade hela fvårmeu uti et glas, kun-,

de jag dock icke fånga en enda, föran jag må-<

ile fatta hela glafét uti et vatten-kåril, och dår

opna det {amma , at vingarne blefvo våta, få

at de icke kunde flyga > men då jag flåpte

éem federmera på papperet
%
hoppade de nåftan

fom
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fom Låppor, faft ån bakfottrea til hoppande ic-

ke tycktes vara Ikapade.

Alt hvad vi kalla flo - korn , år intet annat ån

förtvinade korn, fom åro fmalare och lättare , famt

gå icke fram under kaftningen uti Sades-bingen \

ty de hafva ingen kårna. öpnar man desfa , fin-

ner man innom kornet i ftållet for kårna allenaft

et groft mjöl, hvilket år intet annat, än excre-

menter at denna malk, fom upåtit kärnan , få at,

om denna mafk ej fkadade kornet , blefvo ej mera
Slog-korn ån Slo-Råg. Regnet kan icke fkada

kornet i defs blommande, utan blifva alla korn
upfylde med kårna, ehuru ringa den då må vara,

åfven i mifsvåxt-år, dfereft ej en ovanlig torka al-

deles uptorkar kornet, då det går utur holk > men
alt annat Slog-korn år af denna lilla fluga foi>

orfakadt.

Således har jag hår forft foreflålt et nytt eller

forr obekant Infect, fom gorÅkermannen den ftor*

fta fkada. Den gor vårt Fädernesland flor nytta,

fom kan låra ofs at uteflinga detta kreaturet ifrån

våra korn^åkrar. Imedlertid recommenderar jag

for våra upmårkfamma hushållare de ånnu obekan-

ta Sådes-mafkar, fom fkada få mycket vår hushåll-

nings atde ville noga underfoka defsa kräks art

och natur, och på dem gifva tilräckeliga befkrif-

ningar* ty ingen obekant fjuk.dom botas någonlin.

Utan af en håndelfe.

0. I Sept,

M f
BE-
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BERÄTTELSE
Om

ett Vattu-Sot t buken , hvilken
% fedan vatt-

netfyra refor var aftappadt , lycke-

ligen blef botad.

Infind af

Herr C. M. DASSOW.

r 1747* den 1 f Ang. fick Patienten, vid pafs

28 ar gammal 5
fom hit tils haft god hålfa,

om eftermiddagen en ftark ryfning , livar-

på folgde hetta och frett. Tredje dagen derpå,
då Patienten varit utepåfjon, infann fig famma
brytning (paroxysmus) med en nåftan ollåckelig

torft, då han forit blef ofvertygad, at det var en
fullkomlig Fjerde-dags-fråsfa.

Han litade for mycket på fin natur och bryd-
de fig icke ftort om febren, utan gick likafullt

om fridagarna ute : han brukade endaft några lo-

fande falter, hvilka gjorde ingenting. Vid Se-

ptember-månads flutviftefigenpusfig {oedemateus)

fvullnaduti fotcernaoch fmal-benet, ibm tåmmeli*
gen tog ofverhanden. Fråsfen holt fina riktiga

paroxyfmer, tils in uti October-månad, då paro-

xyfmerne, genom et lindrigt laxativ, uphorde . Men
af förkylning rördes åter febren up , och fvullna-

den i fötterna tog alt mer och mer til. Fötterna,

fom voro is-kalla, värmdes med en het tegelften.

Patienten fick hårpå en ltarkare feber, ovanligare

hetta, jämte mycken andetåppa, fom varade 10

a |£ dygn3 men gaf fig likyäj, då en feber-brytan-

de
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de mixtur brukades, få lyckeligen, at ock pa-

roxyfmi fcbriles blefvo tillika med bårta. Seder*

mera vid pafs 4 veckor bart at, mådde den fjuke

tåmmeligen val : Han fann endaft någon ftark ro-

relfe uti blodet, och ben-fvullnaden holt fig i fit

vanliga fkick. Sömnen , matluften
,
opningen

m.m. tyktes vara naturligas men åfven matluften

gaf anledning til et recidiv 5 ty i början afDecem-
ber-månad, fpordes famma fråsfa igen, churuvål in-

tet aldeles få häftig fom förr, men fom deremot
förvandlat fig uti en dubbel fjerdedags-feber, då
inemot Jul-tiden famma år fvullnaden fteg up åt

låren, rona och anfigtet. Således begynte fjuk-

domen ät blifva nog eftertånkelig, och ehuru den
fjuka hade ftor affky for Chin-China, få blef ho-
nom rådt, at for all ting bruka henne, for at ftilla

fråsfen, och fåledes bättre kunna gå til verka e-

motfvullnadens ofverhand-tagande. AfChin-Chi-
nans brukande , tillika med et pulver ex pulvere

antifpasmodico Haltenfi&flor. Sal. armon.MartialibuSy

gaf fråsfen fig aldeles : de i kroppen ftående våtfkor

refolverade fig igenom urin , få at fvullnaden me-
rendels gick fin våg, förutan ganfka litet, foni

ånnu vifte fig i fmalbenen. Patienten hade en
ganfka ftark matluft , hvarvid ingen torft eller nå-

gon fårdeles hetta fpordes. Igenom någon oor-

dentelig Diset och förkylning kom famma fråsfe

3 veckor derefter igen , få at Patienten frös 2 da-
gar å rad och holl op en, men hade derhos tredje

dagen tvånne gånger ftark hetta, och en outflåc-

kelig torft, fom förorfakade nog drickande, hvar-
uppå folgde ymnoga fvettningar , fom nog matta-
de ut honom. Chin-China brukades å nyo : Fe-
bren gaf fig, fvullnaden var ock måft bårta, få at

Patienten inemot Påfken år 1748 begynte åter gå
ute
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ute i fria luften, trodde ock helt vift, at mot den til-

ftundande våren blifva aldeles frilk : holl val i for-

ftone en god di^et ^ men då han i llutet af April

började åta mjolk-mat, drack någpt dricka (iom
han under hek fjukdomen icke väl tålt) , rördes

febern åter up, och den invårtes hetfan toj* alt

mer och mer til. I hånfeende harpa opnades adren

på armen, då blodet merendels var upfyllt med
mycket gult vatten. Nu ville Ghin-China ingen
ting uträtta , utan en intermittent eller fkåftals-

kommande feber förvandlade fig uti en, fom var-

de altjåmt. Svullnaden ville fig ganfka ftark uti

de yttre delarne; anfigtet var mycket utpoft:

tånderne lofsnade, nied flere Ikorbjugs kånneteken,

Et ftorbjugs-dricka brukades några dagar, men
orfakade ftarkare rorelfe i blodet, måfte derfo-

re innehålla med defs vidare bruk. Uti Junii-

månad 1748, brukades Norrmalms Surbruns vat-

ten, fom tyktes gora god verkan. Samma tid tog
Patienten fig före en refa fjoledes af 40 mil, förde

bruns-vatten med fig, fom om några dagar fkåm-

des bårt: råkade derjemte at ligga 14 dagar for

motvåder, innan han kom til lin förefatte ort.

Fråsfen infann fig på fjon ftarkare, efter ingen

diaet få noga kunde tagas i akt. Samma tid, iom
den fjuka kom fram

,
gick på den orten en ftark

rodfot, uti hvilken Patienten åfven häftade: låg

8 dagar ganfka eländigt til fångs , brukade ej eller

några medicamenter, utan allenaft z glas rodt vin

om dagen. Efter rodfoten fvullnade han alt mer
och mer, kunde icke få några kläder på kroppen,
utan måfte hålla fig vid fången. På återrefan til

Stockholm, fom åfven fkedde tilljos, måfte Pa-
tienten for ftarkare motvåder, ån vid framrefan,

ligga 3 veckor på vågen, då fvullnaden få val uti
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de yttre delarne, fom {jelfva kroppen mycket til-

tog.* Vid hemkomften var han med fullt alfvare

finnad, at fora af vatnet genom purgerande och
urin-drifvande medel 5 men då ock fådant bruka-
des, befans det otilråckeligt. En berömd Me-
dicus blef rådford, hvilken forordnade de båft up*
tånkeliga medel, hvilka dock tyktes gora foga

til faken.

Vattu-fot var fålunda verkeligen tilftådes,

fafl Patienten fådant ingalunda kunde tro, efter

ingen andetåppa eller minfta fvånghet uti ande-

drågten ville lig : Han hade ganfka ftark matluft

,

tåmmelig god fomn, naturlig opning m. m. endaft

at drycken, fom nog brukades ^ llannade qvar uti

kroppen. Buken utvidgade fig, från dag til dag

:

cxtremitates och partes genitales voro ganfka ftarkt

titfvålde: membrum virile kroknade. I Novem-
ber-månad , då den fjuke af en förfaren Chirurgo
blef ofvertygad, at hans f]ukdom var en vattu-fot^

ville han ftrax lata fkrida til operation 5 men fam-
ma Chirurgus rådde honom, at dröja ånnu 8 da-

gar, om, torde hånda, vattnet genom utvårtes

tilbaka drifvande omflag, kunde foras af genom
de vanliga gångar: hvarjåmtc operationens vig-

tighet noga foreftålldes. .Det brukades fedan alt

hvad någonfin likligt profvades, men fåfängt, få

at hår intet mer återftod ån operation.

Patienten, fom emot alt afrådande var flutfaft

och färdig, (kred fålunda den 2 Decembr. til for-

fta vatten-aftappningen, då 2.8 ikålpund utur bu-
ken tappades.

Afforande medel jcrnte Tonica blefvo fedan

brukade ^ hvilka fenaie gåfvö Vål kroppen någon
ftyr*
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ftyrka* men vattnet okte fig likafullt uti buken, få

at efter 4 veckors förlopp, nämligen den 3<>Dec.
företogs andra operation , då Patienten på en gång
blef oiver 24 fkålpund lättare. På yttre delarne

blefvo expuljiv-bitndager anlagde, fom drefvo våt-

fkorna upåt 5 men få vida ingen afforfel fkedde ge-

nom den naturliga vågen, blefvo de uti Cavite-

ten ftåendes.

År 174P. den 3 Febr. förrättades tredje ope-
rationen , då återigen 1 8 fkålpund vatten aftogos.

Patienten begynte 14 dagar derefter at få ftarkare

urin-drift : krafterna togo efter hand til , och uti

början af Martii - 'månad begynte han gå up-
pe , och alt efter fom väderleken tillåt, lara ut,
Faft han ftåndigt måfte bruka bandager, om icke

fvullnaden alt for mycket fkulle fjunka åt nedre
delarne* Lindriga antifcorbutica gjorde åfvenvål

ganfka ^odt, och befann fig Patienten anda tils

Junii-maiiad uti någorlunda godt tilftånd. Vid
famma tid tog vatnet på at anfenligen oka fig igen,

få at ingen annan utvåg fanns, ån at å nyo företaga

vatten-tappningen (Paracenthefw). Gjordes for*

denfkul opning i nafvelen, fom var ganfka mycket
utfvålld , den 8 Junii , och kommo 11 fkålpund

utur öpningen. Men detta gjorde icke aldeles til-

fylleft, utan 4 veckor derefter måfte Patienten al-

deles hålla fig vid fången. Uti Julio låt han fatta

fig 14 kappar på lår och ben , i tanka, at på något

vis kunna uttoma de fega och flockade våtfkorna,

brukade derjemte några ftarkt purgerande medel,

hvarpå folgde en febris eryfipelacea, fom flog fig

til en bold uti vånftra låret, nvilken opnades. Ige-

nom något f6rfeende uti diseten , fåfom at han

drack fårfkt dricka, började några dagar förut at

dricka
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dricka z glas Prysfing om dagen, åt blom-kål,
' m. m. fom kunde vara otjenligt, fick Patienten

en ganfka ftark Colic med flitande och fpånnande

i regione umbilicali, hvarvid en ftark feber grep

honom häftigt an. Coliquen ftannade åndteligen

genom utvårtes fordelande omflag uti et tärande

durcklopp, hvaraf den ljuke mycket afmattades

och blef likfom et benrangel utmärglad : då han
innnom 14 dagars tid icke åt det ringafte, utan

drack bara oloft.-vafla, och Thé- vatten med Ci-

tron-faft. Febris fynocha putrida var verkeligen

tilftådes, och Patienten utan hopp om at någonfin

mer komma up : man väntade hvart Sgnablick pa
hmé fidftaandedrågt. Den forr omtalte ftarkavär-

ken utiveka lifv et och ofver nafvelen varade jämt:

til at lindra den famma, lade man på et plåfter ex
gtimmatibus refolventibus med flere ingredientier,

fom kunde vara tjenliga. -Plåftret hade knapt le-

gat z timar uppå> förrän den fjuka refte fig uti fån-

fen , hvaraf han kände lifa , når värken var fom
arkaft: ftrax derpå opnades nafvelen af fig fjelf,

då en ftor myckenhet af et tjockt feroft vatten

gick utur Caviteten, hvilket flot ut 5 få ofta han
fatte fig up och tryckte buken. Sådant flytande

af detta ferofa vatten varade väl 14 dagar : den
fjuke började få matluft och hämtade fmåningom
krafter : Febren ftannade af5 och värken uti lif-

vet forfvan aldeles. Efter 14 dagar begynte en
gul materia at flyta fram ur fammaopning, hvil-

ket ibland om mornarne kunde vara et hälft qvar-

ter inemot y fom luktade ganfka illa och var af en
gulgrön färg. Krafterna tillåro nu Patienten at

lemna fången, faftån flytandet af materien var gan-
fka ftarkt, ja 2 a 3 fervietter om dagen behofdc
emfas. Ingen fveda kändes vidare, ån et tryckan-
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de uti iiedra lifvet^ befynnerligeft i vånftra fidan,

fom kändes ftarkare, när han lteg några trappfleg

upfore. Ifrån Augufti tilNovembris-månads flut

varade detta flytande , då de feiiare 14 dagar et

godt vahr ville fig. Nafvelen drog fig aldeles til-

fammans och läktes helt naturligen igen. Alt fe*

dan finner fig Patienten vid god hålla, har icke

den ringafte känning af något ftannande vatten

uti kroppen: delarna få- dageligen mer oeh mer
flyrka: vatnet har fit riktiga aflopp: utdunftnin-

gen, jämte fecretiones & excretiöiles naturalcs åro

helt ordenteliga, med mera, fom fordras til hålfan.

Patienten
5
fom alt ifrån fit \j år, hållit lig

vid Studio Medico, och efter de honom forlånte

fvaga vilkor ernått liten kunfkap och grund där-

utinnan\ har härvid velat gora följande Anmärk-
ningar :

At en flik Vattufot år merendels obotelig och
dodelig, derom forfåkra ofs éj allenalt alla

därom handlande béråttelfer, utan den däge*

liga forfarenheteii bekräftar det famma mer
ån alt for mycket : meil zt Patienten til des

hålfa återfåts^ tilfkrifves väl förft och fråmlt

Guds nådiga biltånd, hvilken behagat väl*

fignä de bnikte medlen, 'hvarjåmte tillikå

kunnat bidraga följande ömltåndigheter och
orfaker.

1. Mafte de ädlare kroppfens dekf-, fåfom Lef*

vem*, Mjelten, Brifket
,

Njurarne* m. m*
icke Varit alt for mycket angripne , Utan al*

lenaft igenom tryckningen lidit nod, men ic*

kc blifvit Ikådade, .
*

i. Har
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z. Har han vid denna fjukan haft en tåmmelig
god Ikotfel.

3. Athanfjelf, fom redan omtalt ar, ågt nå-

gon kunftap uti Medicine, fålunda kant defs

kröps ftållning, därjämte gifvit noga agt på
hvartoch et Medicaments verkan, famt läm-

pat altid defs dofis , oftare eller fenare bru-

kande a efter ^ffeéten oc& kroppens ftyrka.

4. Emedan den fifta pun£fcion fkedde i Naf-
velen, fom eljeft icke plager hållas for få

tjenlig , emedan vatnet ej få tilråckeligen

utur bukens hålighet kan blifva uttomdt* få

erholts ändock hos denna Patienten, derigenom
fåljande formoner : Forft ochfråmft, at Naf-
velen vid vatnets tiltagande , af figfjelf å nyo
opnades, och tilftadde vatnets beltåndiga ut-

flytande: for det anira, at då en abfcefs uti

buken formerade fig , den famma vid des

mognad ock upbrott, kunde afFöra fitvahr

igenom Nafvelens opning.

j% Var den nåmde abfcefs, hvilken hade fit fä-

te uti regione hypogaftrica , få fituerad , at

materien igenom Nafvelens opning kunde
finna fit utlopp.

Sålunda fkonjes klarligen, hvad fordelen Opc*
ration, fom eljeft blifvit for få farlig anfedd^ kan
hafva, når han i råttan tid blifver anftåld, innan
delarne aldeles mift fin hopdragande kraft, och
föran de for mycket blifvit af rötan angripne : 1
fynnerhet når tillika tjenliga medel brukas , enl

N god
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;od diset -hålles j och den fjuka vet åfido fåttt

ivad honom år £kadeligu

d. i, Sept.

Angåenåe Ahl-jijkens aljirande och foråkelfe.

Bruks-Bokhållaren 5

Herr ALGOT FAHLBERG.

EhuruVal allmänt år kunnigt, huru de måiH
fifkar, fom finnas uti våra infjoar och ftro-

mar, beltå utaf hanar och honor, famt at

de förra hafva få kallad mjolke och de fenare

tam, af hvilken, fedan honan den flåpt, varder

lcfvande fi
o
fk j få år likväl mångom obekant , på

hvad fått Ahlen mande alftra och foroka fig , och
har jåmvål jag långe varit i ovetenhet, om ibland

hona, eller ej. Ty ibland många åhlar har jag

icke kunnat mårka någon åtfkilnad til utfeendet

och Ikapnaden, utan en fullkommelig likhet hos

alla , utvårtes och invårtes , hvarken teken til

mjolke eller ram, hvarfore frågan ofta gjorts,

huru åhlens aflelfe iker? Då en del utiNatural-hi-

ftorien okunnige plåga fvara, at åhlen icke fkal

formera fit flågte genom fåd eller råm, utan vä-

xa af allehanda forrutnade ting , eller af den hud
haa åhrligen fig afkläder* Men förutan at en få*

daa

rön,

Infåndt af

finnas bågge» könen, han och
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dan mening år i fig fjelf aldeles orimlig, få har

ock jag funnit en helt annan beskaffenhet med åh-

lens tilkomft , fom med vifshet kan berättas*

Nämligen, då jag for åtta åhr fedan, vid Olofs-

måsfo-tiden, en morgon, uti enLana hår vid Bru-
ket hade fångat trenne åhlar af vanlig ftorlek, fom
utaf ftromen, hvilken kommer ifrån TjonJålmaren*

blifvit få utmattade, at de knapt kunde röra fig,

formårktes under renfningen uti koket, det Pigan
ikar for djupt uti den ena åhlens tarm med knifs-

udden , få at den til en del blef upriftad ofvan for

nafvelen, hvarefte
o
r, når berörde tarm blef lagd

på fifke-brådet, Ahl-ungarna til en myckenhet
derutur började at krypa, fom voro til en delof^

ver tre tum långa, och de andre något kårtare,

fom alla hade fullkommelig Ahl-fkapnad, och rör-

de fig uti några timar, ånfkont de emot flutet til

fkinnen blefvo
o
torkade. Detta gaf mig anledning

at iluta, det Ahlen ofelbart foder lefvande ungar
af fig, och at foljakteligen ibland dem åro hanar

och honor j hvarfore jag ock det for många feder-

mera har omtalt.

Vidare år jåmvål uti innevarande år, den 2$
junii, af mig fångad en åhl om två och en half

marks vigt, uti en liten åhl-kifta, vid Smedje*
dammen. Denne lefde ånnu vid uptagandet , då
jag blef varfe, at uti defs nafvel-hål hängde en un-
ge med hufvudet och halfva kroppen ute,hvilken^
ledan jag honom aldeles uthjelpte på et bråde vid
åhlkiftan, krökte fig pä åtfkilligt fått, och vred
fig, lika fom ftor Anl plågar gora

o,
och var något

ofver två tum lång. Den ftora Åhlén, hvarifrån

bemålte unge kommit, bars af mig uti koket,
medtilfåjelie,at ingen af mitt folk den fkulle ren-

N z fa
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fa eller upfkåra, innan jag blefve dervid närvaran-

de , fom ock en kart ilund derefter fkedde
?

då jag lade Åhléns "inålfvor anda långs . ofver

en tallrik och upriftade med en udd-hvafs knif tar-

men vid den åndan
5
fom varit åt nafvelen, å hvil-

ket ftålle den fans få vid, at et litet finger kunde
ftickas uti honom, och fyntes, at nåft til huden var

en fin hinna, fom låg i lynkor, fullpackad med
fyratio Ahl-ungar, om två, en och en half, famt
en tums långd , hvilka alla hade lif, och rörde lig

ofver en timas tid. En del af dem flåpte jag uti

et glas med vatten , och voro de uti det vattnet

lefvande ofver fextimar, famt hadefamma åtbörder,

fom flor åhl uti vattnet plågar vifa. Ja|* tog
o
el-

jeft et microfcop, och lade en af de ftorfta Ahl-
ungarne deruti, til at noga få befkåda defs fkapnad
och utfeende, då icke allenaft jag, utan ock alt

mitt folk , famt underfkrefne vitnen , fullkomme-
ligen fågo defs råtta Ahl-fkapnad, med mun, 6-

gon, ftjert och finafpohl pa ryggen 3 hvilketalt

utaf andra, fom hafva Ahl-fånge, vidare flår at

utröna, i fall få (kulle behagas, der några Ahl-
honor kunna blifva fångade. Jag har imedlertid,

hvad hos mig fåledes år obferverat och befunnit,

icke velat fortiga.

Gilladt d. 8- Sept.

Vid föregående Ron har Herr de Geer gjort

följande Anmärkningar:

I, Om Åhlar befta af hannar och honor, derpä har Lfeuwen-
HOEK tviftat, (fe hans brefaf den \Q Julii 1696O emedan
ibland alla de Åhlar han opnat, har han aldrig funnit en enda,

fom haft teken til at vara en hanne, uran uti allefamman har han

fun-
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funnit en matrix, uterus eller moder. De fkulle dä vara her-

maphroditer , fåfom Met-mafkarne och Snåckorne. Men
han lemnar dock denna fiken oafgjordt och fåger, at det

kommer an på vidare rön.

2. Fornåmfta andamålet af detta Ron år, at vha, det Åhlén Ir

vivipara, eller at hon foder fram lefvande ungar, fåfom
Hugg-ormen (Vipera) gor» Denna meningen år ingalunda

främmande, ftora Naturalifter hafva gjort famma anmårk-
ning, hvilfeen jag dock år nåftan vifs uppå, atAuéior ej haft

tilfålle at vara kunnog om. LeeuwenHOEK (uti brtfvtt af
den 16 Septtmhr, 1692) år aldeles af famma mening, nämli-

gen, at Åhlarne foia fram lefvande ungar; ty han har fun-

nit uti deras uterus eller matrix fmå Åhlar, helt lika de gamla

i fkapnad. Uti Ångelfka Societetens Handlingar (Philofbphi-

cat Transatlions abridged y
Tom, 2. pag. 8 57 -839») berättas

af Herrarne af Benj, ALLeN och DALE famma fak , at Åhlar

hafva ungar uti %. Desfe observationer beftyrka fålunda

Au&ors rön, eller råttare fagt , hans rön beftyrker deras ob-

fervationer ratt mycket. Auöors RSn år få vida ånnu full-

komligare, an deras, i det han funnit ungarne uti Åhlén al-

deles lefvande och nog ftora*

3. Det år nödigt at anmårka, at Åhl-Hngarna ej hafva kunnat
ligga uti tarmen

, utan ofelbart hafva de legat uti et fårfkiJt

rum, fom varit modren eller uterus. Den fina hinnan

,

fom Aiiöor funnit n/fi til huden, oeh fom legat i lynkor ,

famt var fullpackad med mera, an fyratio Åhl-ungar, fom han
fåger^ har fåkerligen varit denna modren.

4. At man uti Åhlarnas inålfvor ibland finner råm, kommer dera£>

fåger LeeuwenhoEk , at dc Hukat i fig andra fifkars råm

,

hvarefter de fkola vara nog fnåle.

5. Utom de råtta Åhl-ungarne harLeeuwenHOEK åfven funnit
uti ÅWarne mafkar, fom varit der främmande, fåfom andra
djur hafva mafkar uti fig; de voro ock ej lika Åhl-ungarne*

N x FORM-
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FORMLER,
Hvarefter Fix-ftjernornas årliga Aberrak-

tioner kunna uträknas \

Upfundne af

H* SAMUEL DUR.EUS,
Adjunftus PhiloC vid K, Acail i Upfala*

Til at finna någon ftjernås Aberration, til en
gifven tid

5 efter H. Bradleys theo-
rie, år nödigt y at famma ftj ernås Decli-

nation, Latitude, Longitude och i följe der afy
des diftance ifrån Solftånds-Coluren, åro redan til

den gifna tiden bekante. Solens Longitude och
foljagteligen des diftance ifrån Solftånds-Coluren,

famt Solens elongation ifrån ftjernan til famma tid

måfte man ock förut veta*

Af ftjemans bekanta declination och afftand

ifrån Solftånds-Coluren jåmteEclipticans obliqui-

tet, hvilken ock antages for gifven, uträknar man,
efter bekanta TrigonometrifkaReglor, den få kal-

lade Angulum Pofttionis, eller den vinkelen, fom
tvånne Cirkel^peripherier formera , hvilka man fo-

reftåller fig gå genom ftjernan, den ena genom
Eclipticans och den andra genom iEquatorens

Poler.

Huru desfe fåledes fundne data fkola nyttjas^

til at deraf uträkna en ftj ernås råtta aberration,

uti longitude , latitude , declination eller Afcen-

fiare&a^ år vid många håndelfer fvårt,at i häftighet

finna
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finna fig. Derfors harjag uptånkt följande karta

och tydeliga formler, fom tjäna vid alla håudelfer

til råttefnöre.

Vid dem år til märkande , at

L ZZ Sinus til ftjernans latitude.

/ ZZ des Cofinus.

P ZZ Pofitions vinkelen.

E ZZ Sinus af Solens afftånd ifrån ftjernan p£
en gifven tid.

MZZZ Sinus til Solens Elongation ifrån ftjernan,

når Aberration år ingen i declination:

hvilken finnes, då man jåmforer ftjer-

nans bekanta longitude , med Solens

flålle, då ftjernans Aberration år ingen
i declination, hvilket åter andra Colum-
nen i Tabellen, då anmärkningarna un-
der (ä) tillika i agt tagas , lårer at up-
foka.

AT ZZ Sinus af Solens elongation ifrån ftjernan*

nå>r Aberration år ingen uti Afcenfio re-

éfca, hvilken finnes på lika fått med den
foregående eller M.

2 ZZ Stjernans ftorfla aberration , antingen uti

longitude , latitude , declinaticni eller

Afcenfio re£ta, hvilken af formlerna uti

tredje Columnen låtteligen igen finnen.

JR ZZ Sinus totus eller Radius.

d ZZ Cofinus af ftjernans declination.

A ZZ 20 fecunder,

O ZI Sinus til Eclipticans obliquitet.

D ZZ Sinus til Stjernans diftance ifrån Solftånds-

Coluren.
N 4 m
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Solens ftälle , når ftjer-

nans aberration är in-

cen

Stjernans ftor-

fta aberration

år

Plen gif-

ven tid år

aberration

uti Latitu-

den
uti Syzygierna

LXA
R

SXE )

R
j

uti Longi-
tuden

uti Quadraturerna
2*X^

/

SXColh

R

uti Decli-

nation
TanS

-( L )( )

Sin. PXA
M

•>X M

uti Afcenf,

Reda

CoC.PXAXR

dXN

Sinus af Pofitions vinkelen år

altid
—

i

Hela Aberration år
—

^ |_

(a) Når ftjernan, i anfecnde til den iEquatdrs

Pol, hvilken har famma namn, fom ftjernans k-

titude
5 år uti et

I. Upftigande teken, och vinkelen P år fpft-

dragés denne båge ifrån ftjernans ftål!e,

tilat få Solens rum, når lljernan har ingen

aberration.

X. Upftigande teken, och P år trubbiga låg-

ges han til :

jv Nedftigande teken 5 och P fpitfig -> %ges
han til:

4. Nedftigande teken , och P trubbig \ cå ta-

ges famma båge ock ifrån ftjernans ftålb, for

at få Solens rum , når ftjernans aberfation

år ingen uti declination.

(0 Når
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($) Når ftjernan, i anfeende til den aequators Pol,

fom har famma namn fom ftjernans latitude, år

uti et

1. Upftigande teken, och P trubbig, dragés

denna båge ifrån ftjernans ftålle, at få So-
lens rum , når aberration uti Afcenfio Re£U
år ingen

:

2. Upftigande teken, ' och P fpitfig $ lågges
han til:

3. Nedftigande teken, ochPdrubbig* lågges
han til:

4. Nedftigande teken, och P fpitfig i dragés
han ifrån 6cc.

Anmärkningar*

I . Upftigande tekeh til Norra Polen, kallar jag
desfa fex djur-kretfens teken 3 Stenbocken,
Vattuman, Fifkarna, Våduren, Oxen och Tvil-
lingarna, de ofriga fex åro upftigande til S6-
dre Polen.

t. Om man til eller från Solens ftålle, når någon
ftjernas aberration år ingen uti Latitude, Lon-
gitude, declination eller Afcenfio Reéta , lägger

til eller tager bårt po grader * få fås defs ftål-

le ^ når famma ftjernas aberration år ftorft eller

minft i Latitude, Longitude, Declination el-

ler Afcenfio refta. Lägger man 180 grader el-

ler en half cirkel der til, få får man det andra

ftållet, hvareft Solen år, då aberrationen uti

Longitude, Låtit. m. m. år ingen.

3. Når en ftjernas aberration uti Latitude, Lon-
gitude , Declination eller Afcenfio reéta år ut-

räknad, och man vil véta, huru den bor bru-
1 N f käs
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kas, til at kunna reducera ftjernans fynliga ftål-

le til det råtta , eller tvårt om* få tjåna följan-

de Reglor til rätteife.

I. Ifrån det Solen år i conjun&ion med ftjer-

nan 5 til des hon kommer uti oppofition, gor
aberrationen ftjernans latitude mindre ån den
borde vara 5 men ifrån oppofition til nåfta

conjunttion, ftorre..

z. Ifrån det Solen år med ftjernan i den qua-

draturen, fom går nåft efter deras conjun-
£fcion , til des hon hinner förbi oppofition til

den andra quadraturen , fbm år nåft fore con-
junffcionen y forokes ftjernans longitude af
aberrationen : men ifrån den quadraturen,

fom föregår conjun&ionen til den, fom efter-

följer 3 forminfkas den famma.

g.' Ifrån det Solen år på det ena ftållet, hva-»

reft ftjernans aberration år ingen i Deklina-

tion., nämligen dpt fom år närmaft til con-

junétionen 3 til des hon kommer til det an-

dra, fom är närmare Solens och ftjernans op-
pofition y forminfkas ftjernans declination af

des aberration : men förökas åter , under he-

la den tiden, fom forflyter emellan det So-
len går ifrån det fenare til det förra ftållet

tilbaka,

4. Ifrån det Solen år på det ena ftållet , hvareft

ftjerirans aberration uti Afcenflo Re£ta år in-

gen, nämligen ifrån det fbm år närmare qua-

draturen fom går efter conjun&ionen j til des

Solen hinner til det andra ftållet, närmare
den andra quadraturen; år ftjernans Afcenfio

reéta, for aberrationen (kul, ftorre ån den
borde : men under den ofriga tiden, mindre,

At
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At förklara eller vifa grund til desfa Formler

och reglor, vore det famma , fom at anföra hela

denna Aberrations Theorie , hvilket år få myc-
ket mindre nödigt, fom den finnes uti tvånneDis-

putationer, hvilka jag for några år fedan gnf ut

hår i Upfala, dereli den ock med exempel tilråc-

keligen år förklarad: och jåmvål, fall på olika

fått, uti Parifilta Handlingarna for år 1736, af

Herr Clairaut : uti H. Simsons Matnemati-
fka afhandlingar, och uti Bolognifta Academiens
Commentarier.

Jag vil dock , til någon ytterligare uplyf-

ning, anföra uträkning på Sirii aberrationer, til

den 10 Junii 17fo.

Solens ftålle den dagen år 3 Sig. o gr. o min.

Eclipticans obliquitet harjag antagit 23 gr. 28 min.
hvars Sinus~ O.

Sjernans Declination år itfgr. 28 minuter, Syd-
lig, hvars Co finus uti formlerna ~d.

Stjernans Latitude år 39 gr. 32 min. åfven Syd-
lig, hvars Sinus 'L. och Cofinusm/.

Des Longitude år 3 fig. 10 gr. 30 min. altfå år
Sirii diftance ifrån Solftånds Coluren 10 gr. 30
.min. hvars Sinus ZZ D. och Solens diftance ifrån

famma Colure år vid detta tilfälle ingen.

At få I^ofitions vinkelen, fom, enligt formelen *

årl_~—) %ger man, efter Logarithmernås

bekanta bruk , tillamman logarithmerna af O
och D , famt drager ifrån deras fumipa Logar.
d , få återftår Logarithnius Sinus af 4 gr. zq

Sirii
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Sirii abcrration uti Latituden år ingen, når Solen
år uti Syzygierna med honom, eller uti 3 S.

10 gr. 30 m. och 9 S. 10 gi\ 30 min.

Sirii aberration uti Longituden år ingen, da So-
lerfår uti quadraturerna med honom , eller 6 S.

10 gr. 30 min. och o S. 10 gr. 30 min.

Solens ftålle, når Sirii Aberr. utidecl. år ingen,

får man,enligt Formelen,Tang.

om man til Radius lägger Logar. Tang, af P
,

och af Summan drager Logar. L, få återftår

Logar. Tang. af 6 gr. 47 min. Och emedan Si-

rii Latitude år Sydlig, famt uti et upftigande

teken, i anfeende til Södra Polen, och P des

utom år fpitfig, bora desfa 6 gr. 47 minuter,

enligt anmärkningen (a), dragas ifrån ftjernans

ftålle, 3 S. 10 gr. 30 m. få aterftå 3 S.
3

gr.

43 m. hvilket vifarat Sirii aberration uti declina-

tion år ingen, då Solen åt uti 3 8. 5. gr. 43 m.
och 9 S. 3 gi\ 43 min.

Hår af fer man ock , at Mzi6 gr. 47 min.

Solens ftålle, når Sirii aberration år ingen uti A-
fcenfioReéta, blir bekant, då man refolverar

SRxcot. P\
formeln, Tang.\^ ~ Hz 87 gr. i4min.

Emedan åter Sirius år uti et upftigande teken,

och P år fpitfig, lågges den fundna bogen 87
gr. 14 m. n 1 S. 2,7 gr. 14 m. til Sirii Longi-
tude,

I
S. 10 gr. 30 m. enligt anmärkningen

(/3) j fa upkommer 6 S. 7 gr. 44 m. fom vifar

at Solens ftällen, då Sirii aberration år ingen

uti Afcenfio Recta, år 6 S. 7. gr. 44 m. och
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© S. 7 gr. 44 m. Altfa finnes ock iVZT 87 gr.

14 m. famt£— iogr. 30 m.

Om man nu vidare på famma fått refolverar form-
lerna, få blir

;
LxA

Sirii ftorfta aberration uti Låtit. ZI— 1 zrV

fecunderZZS.

Des aberration i Latitude den 10 Junii_
JR.

SxE
»atitude den 10 JumiZZ

~ 2/3. fécunder.

pes ftorfta aberration iLongitud.ZZ 1 " — 26/^

Secunderiztf.

tfxcof. JS

Des aberrat. i Longit. den gifna dagenZI zr~*—
— if-rv Sccund.

Sin.PxA
Des ftorfta aberration i declination ZZ tt—M
ZZ12 Sec.ZZiS*.

SxM
Des aberration i decL den gifna dagen ZZ——

—

ZZ irz Secund.
cot.PxAxR

Des ftorfta aberr. i Afc. Re&aZT — _ .Nxd
rzn Tv Sec.ZZS*

SxN
Des aberr. uti Afc. R, den gifna dagens——

-

ZZ *i Secunder.
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Sirii hela aberration,eller fkilnaden emellan des råtta

sExl\ A
och fynliga ftålle den dagen ZZ-cof.^—^^k-^

HZ zo Secunder*

Af föregående datis, jämförde med reglorna

Uti tredje anmärkningen, kan låt fk6njas> at Si-

rii Latitude och Declination, på den foreftålde da-

gen åro for aberrationens fkul, ftorre ån de bor-

de vara y men Longituden och Afcenfio Recfca

mindre. I följe deraf , om ftjernans råtta eller

medelmåttiga Latitude , Longitude, Declination

och Afcenfio Reéta, vore i det nogaftegifne* bö-
ra aberrationerna uti Latitude och Declination låg-

gas til, men uti Longitude och Afcenfio Refta dra-

gas från hvär fit medel-ftålle * om man vil århal-

la des fynliga rum på himmelen. Men man ope-

rerar tvart om, dereftmanvil reducera Sirii fyn-

liga ilålle til det råtta.

Den 8» Sept»

RÖN
Om

Mdffars förbättring och ufodling

Af

Herr Lagman CARL de BRENNÉR.

fter flere prof öch dervid gjorde anmärk-

ningar, hvad jordmån vore fördelaktigaft

,

och om ånnu fullt åmne deraf funnes* få år

Val
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vål belägen och håfdad fvartmylla otvifvelaktigt

den drågtigafte, men nog fållfynt. Lera, fora

tinder brukningen af vader och fol-yårman faller

fonder, finnes åfven beqvåm och gifvande^ men
åfven rarare. Den fom tvärtom hårdnar vid tol-

hettan, få val fom fand-och mo-jord, blifver for

Landmannen befvårligare, och tarfvar oftare pa-

kåilning. Äf fenare Hagen torde ftorre delen

af den brukbara jorden i Fäderneslandet beftå.

Enar noga efterfpanes, hvad åmne fom finnes i

våra faiaka ångar, myror eller måfsor, torde der

träffas, hvad på hoglåndtare ftållenfokes,

Sådane åro antingen de , hvilka , ehuru de
kunde val vara hoglåndt belågne , hållas de dock,
af influten våta , fanke , och derfore uphåfva
Mafsa och Måfs-tufvor* men derunder finnes ge-

menligen den lofa fvartmylla, af långliga tider ne-

derfluten, från de omkring belågne hogder, utom
hvad myran af formultnadt grås fjelf gifvit eller

af nedblåfta lof och barr tagit åt hg. Sådan my-
ra, enar den blifvit vatten-fri och omvänd , få at;

innanftående fega fordårfveliga våtlkor blifvit up-
16lie, gifver härlig våxt, och kråfver foga hjelp a£
annan godfeL

Sidlåndte myror och fanlcä ångar beftå oftaft

af en god och fet lera, hvarofver gyttja fatt fig,

fom af qvarftående for mycken våtahåfvit up tuf-

vor, hvilken mark, få långe våtan dera qvarhål*
les, lämnar foga och ofund våxt*

Ändteligen finnas ock myror, fom fatt fig fam-
man affjo-vrak eller rodaktig måsfa, hvilka få-

fom liggande i ftåndig våta 3 ej fofmultna^ men
k*
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årligen formera måsfan , utan at låmna annan du-
gelig våxt, ån Hjortron- ris, Pårs, och under-
stundom tvinliga Tall-bufkar. Desfe trenne Ha-
gen af fidlånd mark eller myror åro forfokte. Det
forfta var fnart hulpit^ det andra krafde ej eller

fjnnerlig modo och koftnad> men det tredje,

fom altid hållits for fådant, fom ej flöde til at hjel-

pas, har ock behoft måfta omtankan, fafl: ingen
mera kåftnad , ån de förra. Hela myran til anie-

endebeftåraf fådan jord-mån, fom fina rötter af

fjo-grås famt måsfa kunnat komma til våga, bäd-

dad til tre alnars djup, öfver en ftadig botten af

lera eller fin f|o-fand. Af detta åmnet tårf år be-

funnit fxjvarters cubic , våga 3 lod ; men når fam-

ma ftycke fått infupa få mycket vatten detkunnat
behålla, hvartil det fom en fvamp år benågit, har

vigten blifvit 2,34- lod, och fåledes har vatnet okt

tyngden, nåftan tilldelar. Huru mycken våta

eller fuktighet hvarje jordmån bor innehafva,Tvä-

rande emot fjelfva jorden, til befrämjande af tjen-

lig våxt , vore vårdt at blifva tiogare forvisfad

om. Så långe denna nu omtalte torf kan behålla

få mycken våtfka, år fåfångt, at använda kåft-

nad derpå. Sjon , fom var lika högt belägen

med myran , tappades fordenfkul ut til tvän-

ne alnar ,
genom dikning , då myran innan

par år blef få torr, at derofver inrättades lands-

våg med beqvåmlighet. Et fpan-land blef

uptagit der af til forfök , harfvades och gjöd-

des 5 bar vål någorlunda fåd, men ville ej deref-

ter valla fig och grås-gro. Enar formårktes, at

på både fidor af inrättade vågen vaxte grås af tåtål,

.men måft hvit våpling, och orfaken dertil närma-

re utfrågades, befanns, at den påkörde fanden for-

tärt fjo-fhafet j och förvandlat det til fvartmylla.

Hvar-
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Hvarfore på upbrutna ftyeket kördes några och 30
lafs fand, med litet godfel, hvarefter man fant,

at landet bar båttre fäd , och;, fedan den var affku-

ren , året derefter grås-grodde , famt bar ym-
nogt gräs, ijiåft hvit väpling til en alns högd.

Enär fammaftycke, år 1748. om höften, upkor-
des, fantsofra brvnet af denna medelft fjo-våxt

fammanfatte måsfa förvandlad til fvartmylla, ea
tvårhand djup.

Alt livad jag kåftat på denna lilla myran, med
mans-och håfte- dags -verken

,
godfel, fand eller

annat, ftiger i det hogfta til/odaler kopparmynt.
Der emot har hon, til det ringafte, i fåd oeh h<5,

redan betalt mig zoo daler* fa at hon vållont mö-
dan, och upmuntrat mig, at på dylika fått up-
odla flera, har tils aldeles onyttiga måsfar.

Medelft brännande vilja fomlige förbättra

myror, men fådant året alt for häftigt fått, fom
mera fkadar ån gagnar, emedan mycket dermed
fortares, fom kutide gifva fvartmylla. Om ock eft

myra år val torr, brinner den, få långe åmne fin-

nes «, och fordårfvar altfamman. I gemen år eld et

alt for våldfamt fått, at nyttjas til nvad hålft jord*

fkotfel det vara maj den lilla efterlemnade afkan

lakas ut häftigt > och fvarar ej emot hvad det får-

tärde kunnat bringas til.

For omtalte myr- ffag t)enar grof fand ,

fomuplofer jämnt, och få häftigt fom tarfvas, dc
fmå tråaktiga delar, hvaraf åmnet beftår, och för-

vandlar til fvartmylla, få at myran måfte förbättra

fig, och fjelf bidraga tilgodingcn.

D. 8 Sept.

O



1750/ Julius Äug. Scpt,

BESKR1FNING
ofver den Chinefifka Vigten*

Gjord af

AND. BERCH.

Jag
har redan, år 1746, uti Kongl. Vetenlkaps

Academiens Handlingars 4:de qvartal gifvit

tilkånna min onfkan, at få gora någon jåmn-
förelfe emellan den Chinefifka ochSventka vigten

:

Min onlkan har nu ånteligen vunnit fin fullbor-

dan, och derfore finner jag min plikt vara, at

meddela KongL Academien frukten deraf.

Uti China brukas tvånne flags yågfkalar , hvil-

jka hafva mycken likhet med hvad vi kalla Besman
eller Pyndare. Skilnaden emellan desfa Chinefiikc

Vigter år dock likväl ingen annan, ån at den ena

år ftorre och grofre, och brukas til tyngre fakers

vågande, deremot den andre, fom nyttjas til hvar-

jehanda mynts och finare fakers vågande, år fub-

til och lått. Och ehuruvål bagge flagen åro be-

ivårade med enahanda olågenhet, nämligen at icke

Vifa utflag på fmå tyngder, få år likväl den ftorre

mera dermed befvårad, fom vid ftora tyngders vå-

gande vål kan tåla zo Afs , utan at vifa någon ro-

jrelfe. Jag nämner allenaft detta, til at vinna nå-

gon urfåkt, i fall något fel vid jåmnforelfen emot
det Svenlka {kålpundet Ikulle hafva influtit.

Inrättningen af desfa vigter fortjenar at vara

bekant, efteriom den, få vida mig vitterligt år,

$ ingea Au&or förut år beikrifven. Den ftorre

vigten
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vigten beftår af en rund Elphenbens pinna, n|
tum lång , af fådana, fom gå 12 på en Svenfk & t.

pinnans tjocklek i ftor-åndan år något mera, ån £
tum, hvilken tjocklek minfkas proportionaliter

långs framåt , få at pinnan i lillåndan år juft -§•

tum i diameter. Ifrån ftöråndan |- tum, år et hål

borrat igenom pinnan, hvaruti en liten vågfkål af

ungefärligen z tums diameter, fom våger -| lod

1 8| As , fåftes med 4 fmala filkes-fnoren, 6f tum
långa, och forfes med en knut ofvan- for pinnan.

Äfyenfå |tum ifrån ftöråndan år et hål borrat ige-

nom pinnan, och jåmvål 1^ tum der framfore et

annat, famt i|- tum ånnu långre fram det tredje,

uti hvilka fmala filkes-fnoren åro fåfte, fom tjena

at uplyfta och hålla pinnan i jämnvikt, då något
lkal vägas. Frammanfore dcsfe lyft-lnoren hån^er
en mesfings-vigtaf4|lod och 2(5T

9̂ as tyngd, pa et

filkes-fnore, fom år fåftadt med fina bagge åndar

i bemålte vigt, och kan beqvåmligen flyttas hit

och dit , fram och tilbaka på Elphenbens-pinnan.

Som jag förut fegt, at 3 fmå fnoren åro,

hvarmed demia vigt uplyftes , få formera de ock

3 fårfkilta hvilo-puncter, hvilka vifa tyngden af

det, fom lågges på fkålen, fedan (kålen förut emot
den rörliga mesungs-tyngden år contrabalancerad
och fatt i jåmnyigt. Til den åndan år och Elphen-
bens-pinnan på 3 fårfkilda (Ullen långs efter ut-

märkt med fmå tydeliga fvarta pun£ter eller nag-
lar, fom gifva tilkånna vigten af det, fom lågges

på fkålen. Strax vid det fråmfta l^ft-fnoret, på
fidan af Elphenbens-pinnan , når vagfkålen hålles

til höger och contrabalancen tji j^lnfter , börjas

naglarne for den vigten, fom kallas Tatl eller tel>

och hos Chineferne Loam^ hvilken Savary uti

O z fit
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fit Diétionaire tttgifver for fvarande emot 1 Parifer

Once eller z Gros de Marc, fom {kulle vara 2,2.

lod ii as Svenfke, menbefinnes dock vid anilålt

prof icke hålla mera ån z\ lod 1 z as. Progreffio-

nen af denna Z*/-vigten fker vidare med famma
lyft-fnore och contrabalancens framflyttande ifrån

1 tilfi Tel: vidare kan man icke komma med väg-

ningen i den column af naglar, utan då flåpper

man det fråmfta lyft-fnoret och fattar det medier-
fta, rattandes fig vid tyngdens determinerande ef-

ter den andra raden af fvarta punfter eller naglar,

fom finnas långs efter ryggen på denna Elphen-
bens-pinna, då hon på fit lilla fnore uplyftes, och
hvilka naglar börjas 3^ tum frammanför det fråm-

fta lyft-fnoret.
%
Når balancen der fåttes i hvila

med y Tel på vå^fkålen, få Hannar den rörliga

Contrabalancen pa punéten , dår en ny Tel börjas,

och kan uti denna Column vågas ifrån f til 1 1 Tel.

Derpå fåråndras åter vågnings - fåttet , och man
fattar til tredje lyft-fnoret, fom år vid ftoråndan,

famt börjar råkna tyngden efter tredje raden af

fvarta prickar eller naglar , fom finnas på frånfidan

af Elphenbens-pinnan, dåvågfkålen hålles til ho-

fer och Contrabalancen til vånfter , hvilka naglar

örjas TV tum frammanför det fråmfta lyft-fnoret.

Denringafte tyngd, hvarmedhår kan göras bör-

jan, år 10 Tel, men vågningen kan fedan fortfåt-

tas til 36 Tel. Vidare år vid indelningen af denna
Elphenbens-pinna at mårka, det de fvarta pric-

kar, fom utmärka en hel Tel, åro vid det fråmfta

lyft-fnoret fordelte uti f ftorre, famt fo mindre
delar : däremot , når det andra lyft-fnoret nyt-

tjas , fordelas hvarje Tel til icke fmårre ån

hålft och tionde delar: och når det tredje lyft-

fnöre brukas , delas hvarje Tel allenaft til femte-

delar.
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delar. Utomdefs år Elphenbens-pinnan , då det

tredje lyft-fnoret brukas, indelt for en ftorre Chi-

nefifk vigt, fom beftår af 10 Tel.

Den mindre vågbalken år af följande cgen-

fkap. Den runda Elphenbens - pinna
, hvarpå

tyngd-naglarne finnas utfatte , år 9|- tum iäng:

tjockleken vid ftoråndan är TV tum, och i lillån-

dan, efter en proportionerad minfkning, TV tum af

fådana, fom gå 12 på en fot. Ifrån ftoråndan <§-

tum år et hal borrat
,
hvarigenom vågfkålen , fom

våger 4- lod zo T
9̂ afs, år fäft med 4 fmala filkes-

fnören uti Elphenbens-pinnan, och hänger fåledes

41 tum ifrån pinnan. Långre fram f tum ifrån

ftoråndan år et hål, hvaruti en lika filkes-fnod >

fom vid den ftorre vigten omtalades , finnes til

famma bruk. Hår frammanfore på rr tums di-

ftance ifrån nyfs omtalte lyft-fnore ar det andra

hålet, och l\ tum därifrån långre framåt det tre-

dje hålet, alla forfedde med fmala filkes - fnoren y

at kunna uplyfta balancen. Tillika år en los mås-
fings-tyngd af $ lod iö afs vigt, fom hånger på en
filkes-inod, 3^ tum ned ifrån pinnan, och kan flyt-

tas hit och dit til contrabalance emot (kålen. Ifrån

det fråmfta lyft-fnoret i-^ tum, börjas på ena fidan

af Elphenbens-pinnan at märkas tyngden ifrån i£
afs til 4 Tel* Sedan continucras vigten vid med-
lerfta lyft-fnoret med fvarta prickar långs efter

ryggen af pinnan, hvilka prickar taga fin början
ftrax frammanför lyft-fnoret, då den elfte pricken
blifver 4 Tel

y
den ,$o:de blifvcr r, och få vidare

til 1 §21?/. Vidare kan man då icke komma, utan
måfte man fortfåttavågningen med tredje lyft-fno-

ret, då prickarne åter äro utmärkte ftrax vid från-

sidan af famma fnore, hvareft man finner igen i£
o 3 m
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fel vid fjette pricken, och fålunda continuerar

tygderivid io:de pricken til zfelj vid 2o:de til

3, och få vidare til f Tel och något derofver,

hvilket år det tungafte man på denna vigt kan våga.

I följe af de gjorde forfok, fvarar i Tel emot
2|lod iz afs-Svenft Vi&ualie-vigt : foljakteligen

I Cattie eller Cattis> fom innehafver i6Tel
9 i {kål-

pund i Zt-| lod 11| afs, och i Pekel 9 fom utgör
xoo CattieSy i 39 {kålpund låd |J afs.

D* 5v Sept

FöRföK,
Huru man afHumble-tågor kan fa tin-bafl.

Anftåldt af

H. PEHR SCHISSLER>
Aufcultant i K» Svea Hofrått.

Sedan jag af en och annan ifrån Jemteland blif-

vit underrättad 5 at invånarena, i fynnerhet

af de gemenare i famma Land , i brift på lin,

fom å den orten ej få allmänt ånnu cultiveras, ta-

ga humle-tågorna, fedan humlan år afplåckadom
höften , rota dem uti vatten , fåfom Hålfingen

ii t lin, gnugga dem fedan med händerna, fpin-

na til groft garn, och våfva fig deraf et groft

flått lårft 5 har jag, om det famma {kulle kunna
låtagora fig, på efterfoljande fått, år 1743, gjort

mig igenom egen forfarenhet underkunnig.

Om
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Om Höften, fammaår, dä vare humle -gär-

dar voro uprefne, låt jag tjenftefollcet afplacka

humlan och bladen af tågorne , tog af dem en
myckenhet, fom kunde ungefärligen fvara emot
tvånne rökar lin, af hvilka tvånne rökar Bönder-

na i Jerlso, Ljusdahl och Ferila Socknar, fåfom
de balte Lin-Socknar i Helfingland, kunna få et

pund rent fkåktadt lin, om det år af någorlunda

långd. Desfa humle-tågor lade jag, i ftållet at

rota dem i vatnet, på et fåhr-hus-tak, i ordning

utfore, famt ofvan uppå tågorne ftåekar, fom
Ikulle hålla dem qvar, at de ej af vädret måt-
te bårtforas. Når desfe nu legat ofver vinteren*

tils utiMartii månad, 1744, tog jag dem derifrån*

och fatte dem fedan uti Badftufvan. Någon tid

dereftei-, då jag fant at de voro val tårkade, låt

jag en piga, fedan de långa tågorna voro utifmåi>

re delar affkurne, til vid pals tvånne alnar hvar
ftump, fkåkta dem med fin lin-fkåkta, på fam-
ma fått fom Hålfingen fit lin. Af förenämnde
myckenhet humble-tågor, fick jag nåftan et helt

pund, mjukt fint och hvittbaft.

Med et fådant forfok, hvilket alt hit tils

få val tagit lag, for jag ån vidare fort, och låt

håkla denna quantitet af humle-tåg-baft, ty at

klyftadt , var fåfängt, i anfeende der til, at
inga agn funnos uti det famma: fedan låt jag fpin-

nat til garn- och våfvat, af hvilket, jåmte blanen
fom togos til inftag, jag bekom fex alnar vackert
lårft* Hvad jag altfå ifrån Jemteland hort, och
nåftan hit intils icke velat tro, fant jag vara
fantj men mårkte dervid, at

1. Enar man roter desfa tågor i vatnet , behofva
de en ganlka lång tid, innan de komma til den

O 4 rota
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rota fom behofves, och åtminftone fyra måna-
der- Imedlertid lägger fig ifen få, at man ej

kan få dem up innan våren : utan bålta fättet

tyckes vara, at rota desfa tågor på fådana tak,

hvarifrån någon varm ånga upftiger under fnoen

om vinteren.

Mi Blifva de icke val rotta, få år ingen i iland at

få ftjålkarna ifrån fjelfva baflen, och foljakte-

ligen kan man ej få fint lårft af dem, utan alle-,

naft groft.

3. Är och ganfka nådigt, at desfe långe tågor
ftumpas fonder , i annor håndclfe blifver fvårt

at fkäkta dem och ogörligare at håkla.

I få befkaffadt mål kunna de, fom hafvaen
ffcor myckenhet af humle-gårdar och ingen lin-

jord at få lin uppå, rått val betjena fig af fina

humle-tågor til grofva lintyg, och om det icke

aldeles gjorda tilfylleft, få kunde dock något

pund Uns upkopande om året indragas.

Tillåggning i famma åmnc,
Af

ULRIC RUDENSCHÖLD.

(anledning af foregående beråttelfe, om Humle*
rifslors tilredande och nyttjande til Våfnader

m. m. har jag närmare låtit efterfråga, få yål

hvad i Jemteland och Medelpad i detta mål år 6f-

ligt, fom hvad eljeft en och annan omhtigfe hus-

hållare kunnat utröna : och forfport, at når Hum^
len år afplockad, måfte ock alla lofven noga af-

tagas

,
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tågas ? derpå rotas rifslorna, hvilket fkcr'på it-

fkilligt fått, dels på taket under fnon: dels me-
delft nedfånkning i fjon: dels med ymfning ifrån

fjon, pålandet: dels ock at rifslorna låggas i rin-

nande vatten 5 fom alt fort aflkoljer, hvad fom ge-

nom retningen lofsnar, hvilket hålles for det bå-

lla fåtteti Somlige låta dem forfl ligga: några

nätter i daggen, innan rotningen börjas, hvilket

ock fkal haft fm goda verkan. Sedan varda rifs-

lorna torkade i luften, trolkade på Logan, åter

torkade i bakugnen, famt åndteligen bråkade, och
i ofrigt händterade lika med lin ocli hampa.

Härvid år at mårka, det tågorne håraf kun-
na blifva få fina , fom någon hampa, når de blif-

vit rätteligen rotte 3 men ännu vet man ej allmänt

huru denna varan må bringas til rått hvithet*

dock åro juft derfore de deraf gjorde våfnader

långt ftarkare, ån af lin och hampa, fom tågor-

na ock i iig fjclf åro mycket fegare : ty det år

ront, at blekningen altid tårer godfet. Många
bruk gifvas dock for detta garn, hvartil hvithet

ej behofves, och i det ftållet kan någon fårg der-

på fåttas. I fynnerhet år denna tilverkning gan-
fka nyttig for Allmog;en til Såck-våf, fkjortor,

flåp-klåder, åfven til rep* men til fifke-redfkapkan

detta garn ej längre nyttjas ån et år , emedan
man ock forfpordt, at fifkeri fkyr derfore. Den-
na handtering fynes derfore förtjäna, at göras all-

månt bekant och öflig, och at en våxt, fom år fa

nyttig
, ej måtte , fom hårtils i de flåite orter

fkedt, bårtkaflas eller upbrånnas.

Den 15. Scpt. /

O f \Jflro-
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^ol-cirkelen
%

gjorde ar 174P5

ANDERS HELLANT.

S »en af mig tilforene nämnde quadranten bru-
nt

JP
kades åter denna gången, hvilkenvid af-

WlJp refan från Torne verificerades , få ige-

nom upnedvandning , fom tagna hogder af Sol
och Stjernor, och befans inftramentets mifsvis-

ningen half minut additiv.

Den forfta obfervation gjordes i en Bonde
By Halonen kallad, belägen i Öfter-botten^ jufl

vid Norra andan af det flora och på Chartorna
nog mårkeliga Kemi-traft.

Halonen.

Tiden Stjernan. Obf. högd. Pol-högden Err.

Inft.

1749.
22* Sept.

7.0&obr
Quad.ltN.

o / // o / //

17. 15. o. 66. 59. 50.

51. 52. o. 66. 40. 30.

59. 46. o. 66. 59-

68. 41. 50. 66. 40» o.

45. 56. c, 66. 40. 40.

13. 10. 30. 1 66. 40. 20,

50» 3, 50.
J

66. 40. a
50. 4* o, 1 66, 39. |&

50
ad-

dit. göd.

god,
god.

oklart vad.

mindre fak*

Quad. ItS.

9 # oaob. Sol.of.brädd.
god.

<$od.

mindre fak.

ikOÄob.
Pegafi d
Pegafi

jg

Köld
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Kold och fno, med deras följ efiägare åkfore

begynte ganfka häftigt at, vifa lig denne höften vid

Pol-Cirkelen, och bro-lade den ftora Kemi elf få

tidigt, at jag redan den 18 O&ob. kunde med
godt akfore fortfåtta refan med Häftar och Renar
til Sådankylå Kyrka i Kemi Lappmark $ men den
få häftigt komna vinteren varade ej långe 5 ty förr

ån jag val hant fram , inföll et ftarkt to-våder af

Sunnan med rågn och mörker, fom varade i mer
ån 14 dagar

5
och gjorde flutet afOétober-månad,

hvilken måftendels alla år hår i Norden , innan

marken val hinner fryfa, år den obenågnafte for

Aftronomien, i detta år få otjenlig, ac jag på he-

la den långa tiden jag der väntade, ej fick fe nå-

gon ftjerna, och Solen, fom få långt i Norden år

den årstiden, jåmvål om middagen, mycket låg,

allenaft en enda gång
,
nämligen den 28 Oflrobr.

då jag om middagen vid Sådankylå Kyrka och
Marknads- ftalle tog Solens ofre brädds hogd 6 gr*

17 m. 30 fecunder.

Planeten Jupiter, fom i detta år, fedan Julii-

månad, hade anfenligen fånkt fig åt Söder, och
denna tiden varit nog låg, begynte nu at med ån
ftorre haft ftiga åt Norr eller h5gre up, och blifva

fynlig i de mera i Norr belägna orter. Och fom
Jupiters månars formorkelfers i akttagande var et

af hufvud-åndamålen af min refa$ altfå borde jag
ej längre dröja i Sådankylå, at der afvakta tilfälle

til flera obfervationer, utan måfte Skynda mig 6f-

ver fjällen. Jag forfatte derfore refan dcrifrån åter

med forfta åkföre , fom ock råkte, ttil defs jag våi»

hant ofver eller Norr om Fjåll-ryggen emellan
Sombio och Enare.

Man
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Man år gemenligen af den tankan , at man
fkulle träffa defs ftarkare vinter och få båttre åk-

fore ju längre Norr ut man fkulle komma om hö-

ften i och kunde jag ej forellålla mig , at flådforet,

fom aldrig felar i Torne midt uti Novembris-må-
nad, fkulle tryta den årstiden hela

3
grader, eller

mer ån 30 milNorr omTorne, midt emellan fjällen *

men jag befant mig emot min förmodan bedra-

gen deruti.

Lapparne och Nybyggarne i Sådankylå fade

mig val for afrefan därifrån, at det alla vintrar år

mindre fno på Norra fidan om Landt-ryggen, ån på
den Södra, och at, når det år litet ino på Södra
fidan, marken då år måft bar på den Norra, famt at

det gemenligen altid blifver fenare vinterfore pa
Norra fidan (jämväl ock fenare Sommar) ån på den
Södra, med mera, fom tyktes vara emot natu-

ren, och let naftan otroligt i begyrinelfen* men
jag befant det alt fedan fannare,ån jag hade onfkat.

Så fnartjag kom ofver Landt-ryggen , hvil-

ken på långt når ej år dar få hog, fom vid Torne-
tråfk-fidan, eller emellan Velterbotten och Nori-
ge, det afvågningarne med Barometrar, hvilka

framdeles {kola meddelas , nogfamt vifle, fantjag

på Norra fidan om Landt-ryggen en helt annan

luftens befkaffenhet* Marken var ej mindre förän-

drad : ingen fno ,
oftadiga ifar : de måila bäckar

ofrusne, och om någon liten fjo ånteligen var til-

frufen , få var den fno-los och fkinande fom
cn fpegeL

Efter några dagars (om jag fa får kalla det

lilla ljufet jag hadé af fkymningen middags-tid)

rela
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refa , anlände jag ånteligen til en juft dä nyligen

upfatt ituga for Lapp-Pråftcr och Crono-Betjen-

ter, hvilk^n efter mycket letande i (kogen omfi-

der igenfants. Under hvilandet i några dagar ob-

ferverade jag hår Pol-hogdenj men at ftåilet i

framtiden må igenkännas, har jag hållit nödigt,

at ån vidare nåmna, at bårget der ftrax utvid he-

ter Fogd-Kåta-bårg, emedan der bredevid af

ålder flått en Lapp-koja, hvilken Innu vid magt
hålles, (ty emellan Enare och Sombio, eller på
24 mil, hafva til detta år inga hus funnits, faftan

fkogen på flera ilållen år få tåt, at man har moda
at åka derigenom) och derfore kalks ock ftåilet

jåmvål af Lappame

Enare Fogd-Kota.

Tiden Stjeman Obthögd. Pol-högden Err.

Inft.

Omftändig»
hetär.

I749-

16. Nov.

Quad.ätN.

Svans a !

Björn ct

Pol-Itjern.

0 / //

65:. 48. 3o.

35. 13. 3o.

4r. 39. 0.

I70. 34- 45-

0 / //

68. 3h 10.

68. 3?. 10.

68. 35. 20.

68. 34. 40

/ //

l.SQ
add.

god.

god.

god.

Et ftarkt bevis och en vifs påfölgd afden ftar-

ka fkakningen pä refan, fom gjordes ofver tuf»

vor, ftockar och ftenar, var, at {krufvarna, fom
hålla machinen, hvaruti'kors-trådarna åro häftade

i focus af qvadranten, hade få vridit fig omkring 5

at mifsvisningen nu gick til få nar hela z minu-
ter, hvilket likväl, fedan det i qvadrantens nyt-
tjande blef i akt tagit under obferverandet, ej hel*

kr vidare hade at betyda.

Efter några dagars nåftan dylik refa kom jag

ånteligen til och ofver det ftora Enare trålk, ellef

råttarc
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rättare kalladt Haf , fom ånnu gick öppet på de
Hållen der det år bredaft, men var likvål någor-
lunda tilfrufit vid ftrånderna, dock aldeles bart

eller fno-loft 5 derpå obferverades åter vid

Enare Kyrka och Marknadsplats, (a)

Tiden. Stjernan Obf. hogd. Pol-h5gden Err.

Inft.

Omftåndig-
heter.

1749.
22. Nov.

Quad.åtN.

Pegafi a
Vädur. éC

Björns <c

Björns y
Pol-ftjern.

0 / //

54. 54- 50.

43. 19- 0.

42. 2. 50.

34- 9- 0.

70. 57- 0.

0 / n
6|. 56. 20.

68. 56. 25.

68- 56. 40.

68. 57- 10.

68. 57- 0.

/ //

1.50
ad-

dit.

alla

goda
gjorda

i lungt

vader.

Under mitt viftande uti Utsjoki och Wadson
1748. om Sommaren, fåg jag for de ljufa nätter-

na (kul inga ftjernor, och togs dåPolhogden alle-

na af Solen: nu hade jag tilfalle deremot, at der

fe ftjernor bade i Söder och Norr, men åter icke

Solen denna årstiden.

Utsjoki Kyrka och Marknads-plats.

Stjernan

Örns eb

Svans CU

Björns fJb

Pol-ftjern.

Pol-ttjern.

Obf. högd.

o r U
28* 23. 50.

64. g i. o.

42. 56. 30.

71. 52. o.

71. 53. o.

Pol-högden

,0 t *t

69. 51. o.

69. 51. 40.

69, 51. o.

69. 51. 40.

69. 51. 40.

Err.

Inft.

/ n
i.fO
ad-

dit.

Omftåndig*
heter.

goda

Vadson

(4) Enare kallas af Lappar Anar, af Finnar Inari? af Nor-
fka Indiager, af Svenfka Enare,
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Vadson uti Varanger fjärden.

Tiden Stjernan
|

ObCJiogd. Pol-hogd. Err.

Inft.

/ t!

I.50

ad-

dk,

Omftändig-
heter.

«749-
8. Dec.
Quad.ätK.
12. Dec.
Ig. Dec.
Quad.åtN.

Pegafi y
Pol-ftjern.

Androm, &
Lucid. Lyra;

Pol-ftjernan

Androm, ct

0 / //

33. 4*. 0.

72. 4. 0.

47. 37. 3©.

58. »7. 30.

72. 4, 0.

47- 37. 30-

0 t ft

70, 4- 5o.

70. 4. 0.

70. 3. 40.

70, 5. 35-

7o, 4- 0.

70, 3. 40.

all*
^

goda -

läker
om dagen
rätt

goda

Medium af föregående obfervationer uti Uts*
joki och Wadson tråfta in på halfva minuter med
de Polhogder, fom uti 1748 års handlingar for

desfa orter ftå utfatte, efter hogder, tagna allena

af Solen, och år alt hvad man ar et fådant inftru-

ment, fom år delt allena i hela minuter , kan vån*
ta, hålft når alla obfervationer dermed måftc gö-
ras under bar himmel, och ofta i kold och mörker,
famt blåsvåder. På bågge Hållen år den af So-
lens hogder flutna Polhogden litet högre ån den
af Stjernor fundna, hvarom mera en annan gång.

Denna orten eller is-hafs-ftranden, hvilken ej

allena år den Norrafte delen af hela Europa, utatv
ock den Norrafte af alla orter på globen, fomfånn^|
vetterligen bebos af ftåndiga invånare, jag menar
fådana, fom ock viftas på fin hem-ort hela Vinte-
ren, och ej flytt* dit, til at allena der fordrifva

Sommaren, fåfom fifkarena påSpitsbårgen. Den*
ne ort , hvilken jag nu haft tilfålle at befe , få val
den ljufafte, fom morkafte, den behageligafte, fom
ohyggcligafte årstiden

, fortjente en utförligare

befkrifning, hvilket rumet i denna handling ej

vill tillåta. For denna gångep får jag lof, at fom
ea
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cnpåfolgdaf de obferverade Pol-hogder, allena be-
rätta,, at uti Vinter-Solftåndet uti vadson fer man
ftjernor med blotta ögon hela dagen. Gamens
-Lyra eller klara fyntes aldrabåft. Den var val

något fvår at igenfinna med blotta ögon , nar den
en gång förlorades utur figtet j men når man ja-

§ade efter honom med qvadrants-tuben, och fe-

an fåg långs efter tuben, utan på tuben likväl,

.fyntes den klarligen af alla dem, fom hade någor-
lunda ftark fyn.

Denna klara och ftora ftjernan, fom var emot
60 grader hog ofver Horizonten, och pafTerade

Sociern ftrax efter middagen, fyntes ånnu vid min
aftefa den 18 Decembr», fom var 8 dagar efter

SoliKndet} och aldenftund Solens Södra Declina-
tion då var vid z$ grader, men iEquatorens hogd
i Vadson allena ip°. ffi m., få var Solen middags-
tid vid

3
grader under Horizonten ånnu den tiden,

och vid ji grad uti fjelfva Solftåndet* jag tviflar

icke, at ju denna ftjernan fyntes ånnu längre,

hela dagen , emedan jag har ofta fedt famma,

itjerna i Torne med blotta ögon i klart våder,

hår Solen varit allena halfannan grad nedre un
er Horizonten.

Något forr klockan et efter middagen, be-

gynte man at ofverält fe de andra ftjernor af for*

fta eller ftorfta ftorleken 5 klåckan half tu blef

man varfe Pol-ftjernan med de flera des grannar

af den andra rangen. Men hvem (kulle tro, at oak-

tat middagen der ej var ljufare, ån fom fagt år, och
ungefärligen fom vid Stockholm, når ftjernorna

forfvinnavidpafs en hälf tima for Solens upkomftj

at dags-randen vidVadsonbegyntcat märkas ftraxt

efter
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i

efter kl. 7 om margonen och varade in emot kl. j:

om aftonen^ des rätta begynnelfe och flut voro

få väl der, fom annorftådesrätt fvåre, at noga mär-

ka, ty det var aldrig rått klart lagft nedre vid

horizonten, få långe jag dar viftades.

Om man räknar deras dag ifrån den ena (kym-
ningen tif den andra få varar den i 10 timmar,
och år foga kårtaré, ån famma dag vid Stockholm,
fall olika ljus om middags tiden > ty vid is-hafs

itrahden måfte man i några veckors tid bruka ljus

hela dagen, uti kojor , huå och kyrkor , om man
"annars vil fe något. Ändteligen torde jag ock bö-

ra til et flut hårom berätta, at deras Pol-hogd til*

låter dem ej at fe Solen ifrån den 10 Novemb* til

den 10 Jahliarii, af hvilkens ftrålar de fåledes åro

i miftning i något mer ån z hela månader 5 men
de hafva deremot Solen, natt och dag, uti ån
längre tid fynlig om Sommaren, och den {kådan
rikeligen årlatt.

Huru vara Pulkor, eller, rättare fagt, half-

båtar, fom man åker uti med Ren, famm igenom
fnon, når jag refte. utfore Teno elf ifr$n Utsjoki
til Norige, i begynnelfen afDecember, men der-

emot famm i vatten, vid återrefan upfore denna
elf, i flutet af famma månad, fom fororfakades af
et ftarkt rågn med Sunnan våder, hvilket. vara-
de i mer ån 8 dagar, då ock Thermometrarna

i

Jul-helgen ftodo til 4 grader ofver frys-punéten,
hvilket blida våder fades vara få ovanligt på den
orten, at ingen, ehuru gammal, kunde minnas
des make den års-tiden 5 detta med mera om den-
na i Norden ovanligt blida vinteren , hvilkeii for-

tjenar, at i minnes-bockerna anteknas, hofer til

P dc
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de Mcteorologi&a obfervationer i Norden, hvil-

ka der nu på flera Hållen dageligen gjoras. Men
håmåft och forft om de afmig obferverta förmorkel-

fer och Longituden af desia orter, fedan jag til

flut fat fammandraga de förut anförde, denna,

gångp obferverade

Pol-högder.
• e rr

Of h
Halonen, cn By vid Kemi tralk - 66. 40. o.

Sådankylå Kyrka och marknads-plats 67. 23. o.

Enare Fogd-kåta - 68. 34. o.

Enare marknads -plats och Kyrka 68. f6. 30.

Utsjoki Kyrka och marknads-plats 6p. f l. 30,

Vadson, uti Varanger-fjården - 70. 4. 40,

Den 2% Sept.

BERÄTTELSE
Ora

Tvånne Jlags Torf, hvaraf den ena , dä han
brånnes^ gffver en gul afka , tjenlig til ol-

jo-färg^ for målare : den andra gifver efter

bränningen och afråkningen en hel

fn och hvit afka.

Infand af

J. HESSELIUS.

Uti Eckers Socken hår i Nerike , £ mil ifrån

Örebro, uptages^en Torf-art, hvilken >

dä den biinnes på famma fått., fom forr
c
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år beråttadt O), gifver en ofvermåttan fin gul
afka, fom en Ocra. Jag har forfokt at rifva den-
na afkan på en målare-ften, och med fårnifsa prae-

parera til farg ,
och^befunnit den famma icke alle-

naft hafva, fom Målare fåja, en god corpus, u-
tanockgora en vacker grund-fårg, hvarpå prof

hårhos följer, fom jag låtit en Målare hår i orten

anftryka. Vill man nu inblanda någon fvart farg

i denna gula ocran 5
eller ej aftaga den fvartalkor-

pan , fom i afrokningen fåtter fig omkring torf-

ilycket, utan blanda alt tilfammans, få far man
en god brun ocra-umbra, fom man efter behag
kan göra ljufare eller mörkare. Äfven ock kan
man af famma torf, fåfom nåftan af all annor torf-

flag, gora en fvart fårg, då den brinnande torf-

ven, lom forr år beråttadt , dåmpes och flåckes i

vatten- Skulle nu denna alkan finnas tjenlig til

något annat nyttigare bruk, ån til olje-fårg, hvil-

ket lämnas til deras omprofvande, fom denna faken

båttre forftå, få år på dennaTorf-arten en ymnog
tilgång-, ty den uptages på en mycket ftor och
hvid ang, och forfåljes til järnverken och Bruken
der omkring. DennaTorfven år eljeft til utfeen-

de fvart
,

ftadig och compaéfc , förutan de ofverfta

fpade-tagen, fom åro lättare och löfare, och gora
en ljufare och flyktigare afka. Är jåmvål af den
befkaffenhet, at, nårTorfvenår igenombrunnen,
ligger han val i fin riktiga form och ftorlck, fom
da hon var obrånd $ men år ganfka los och flyktig,

fåfom et Ikum eller fragga, få at et Torf-ftycke,
fom obrunnit våger 3

ikålpund ,
ej lämnar mer

afka efter fig, då detir igenombråndtoch afrokt*

ån vid pafs 8 lod. Deremot den andraTorf-arten,

P 2, foni

(*) ^ Handlingarna for År 1745. pag, ig^ fåljfaad^
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ibm gifver den hvita. afkan, hvilken år ftadigare

och.compa&are, och låter flg båttre handteras

och fkåras med knif
5 efter famma vigt

5 fom den
förra ?

gifver 24 a zölod efter afrokningen, då lik-

väl den lofa och flyktiga rod-brunaTorf-afkan har
en god Målare-Corpus

5
men den hvita och fafta-

re afkan aldeles ingen 5 och år 5 få mycket jag for-

ilått, fåledes obrukelig for Målare. Uti et och
annat Torf-ftycke har jag efter afbränningen och
Utkålningen uti afkan funnit rygg-benen af fifkar

och kråfte-lkal
5
fom vid anrorandet fallit i får och

gått fonder 5 hvilket tyckes bevifa, at denna ån-

gen fordom dags varit en fjo, fom nu år ofveralt

gråslupen 5 och blefven en tamlig hårdvallad ang,
och kan bara både häftar och vagn..

Når jag for någon tid fedan var uti Verm-
iand 5

och fick fåledes tilfålle
5 at befe åtfkilliga

flags måsfar och Torf
5
fom uptagas til Brukens

nytta och Kålens befparning 5 fant jag
5 at vid

Storforfs-Bruk uti Klappa Socken finnes och upta-

£es en åfvcn fådanTorf-art, fom vidBredf]6-Bruk

1 Veftmanland, hvilken gifver en ganfka fin och
hvit a(ka 5

få at 5 når man efterfer
5

lårer denna
Torf-arten ej blifva få rar och fållfynt, utan fin-

nas på flera orters fkulle derfore 6nfka
5

at den til

någon allmän nytta kunde användas. Denna
Torfven år åfven fom vid Bredfjo, hvitaktig, och
fåfonx hon vore ler~blandad

5
då hon år vorden ton^

hvilket ej kan obferveras , få långe hon är rå och
våt. Man kan ej eller finna några vifsa lag eller

ftreck
5
der denna Torfven uptages, utan ibland

träffar man den hvita Tqrfven och ibland den
mörkare , fom gifver en gemen grå och obehage-

lig aika j dock åro bagge Torf-flagen lika nytti-

gt
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ga til det Bruk, til hvilket de uptagas. Hvad nu
det månde vara, fom gor, at afkan hos det ena
Torf-flagét blir hel krit-hvit, men brun eller grå-

aktig hos det andra
5
föm ligger ftraxderhos, lå-

rer formodeligen vara denna: at fom all fådan.

Torf ej annat år, ån en congeries vegetabilium, el-

ler en hop forruttnade fjo-och vattu-våxter, fora

finnas uti mer eller mindre myckenhet i en fum-
pig mark , få lårer någon fårdeles flags växt, fom
i ymnoghet finnes på fomliga ftållen i måsfarna,

hafva den art och egenfkap , at den efter forrutt-

nelfen gifver en fådan hvit afka uti bränningen.

Ty få fnart et annat vegetabile, fom ej horer til

det hvita flaget, infaller uti denna ljufare Torf-
ven , hvilket klarligen kan igenkännas , eme-
dan det ej aldeles kommit til forruttnelfen och
fått en jord-artj få har den afkan af den växten en
hel annan färg, och ofta fkåmmer den hvita afkan,

at hon ej blir få hvit, fom den eljeft kunde blif-

va. Hvad denna Storforfs-Torfven vidkommer,
få kan jag berätta, at jag funnit några Torf- (tyc-
ken, fom gifvit en hel krit-hvit aflca alt igenom,
fom aldeles varit obemängd med andra växter,

hvilket vid BredljS-Torfvcn fvårare år til finnan-

des. Hvad nyttan vidkommer af denna hvita

afkan, har jag ej annat at berätta, ån vid den för-

ra ifrån BredfjS, och at man dermed kan polera

och ranfa Silfver, Kappar, Måsfing &c. Jag
har ock funnit , at når man upblandar denna afkan

med litet bomolja, och ftrykcr den på en rak-

knifs-rem, gor hon rak-knifven få Ikarp och hvafs,

föm den vore nyligen flipad.

Den si, Sept.

p 5 RÖN,

my 1 *
•

'
'*

: * ";W^yyy
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RÖN,
anjlätde med nyfs-befkrefne h*vita A/kal

Af

ABRAHAM BÄCK.

Jag
har gjort några fmå forfok med den hvita

afkan, fom Herr Doétor Hesselius bråndt
af Torf, och infkickat til KongL Vetenfkaps

Academien, och funnit,

1. At hon icke fmålter i vatten , eller for-

enar fig dermed på något fått, fåfom de feta jord-
arterna eller Boli.

2. At hon ej heller med folutione mercurii
fubL corrofivi gifver den orantie-fårgen, fom man
anmärker, når kalk eller kalk-vatten rifves med
famma fublimat. Hafver derfore ingen art af kalk.

3 . Hvarken med åtika
5 cremore tartari eller

fpiritu nitri, fpiritu vitrioli, fpiritu falis, gifver

den något teken til fråfning. Det år fordenlkul

troligt, at den icke beftår af lut-falt, fnåcke-lkal

eller något, fom år begärligt på fyra. Man vet,

at upkokad krita i vatten fråfer anfenligen , når

Cremor tartari eller gement vinftem-pulver flåp-

pes deri, at den gor med honom et fal medium,
fom fkjuter i lika criftaller, fåfom vinften blan-

dad med et lut-falt. Hvilket har kommit några

FranfofkaChymici at tro , thet man for båttre köp
fåledes til de fattigas tjenft kunde af krita och
vinften bereda thetfbekanta faltet , fal vegetabite

eller
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eller tartarus folubilis kalladt. Nu efter denna
*{kan kokad i vatten icke fråfer med cremor
tartari , fa tyckes hon icke hafva någon art

af krita.

4. Är deriore denna aflcan en fådan öiager jord,

fom ingen fyra kan angripa. Förmodeligen hafva

genom forruttnelfen dej måfta falt och oljor , foni

tunnos i orterna , hvaraf Torfven kommit , hunnit

flyga bart, at fedan bränningen kunnat altfammati

bartdrifva, lemnandes allenaft en mager jord qvar.

Jag tycker, at hon liknar den jord -art, hvaraf

tobacks-pipor göras iRouen, och kallas la terre

k pipe^ och dermed vinften renas til cremor tartari

i Montpellier.

f. Nyttan, fom Herr Do&or Hesselius
berättar denna afkan hafva i Silfver , Måsfings
och Koppars polerande, har jag fått fanna med
noje. Pa Tomback har jag ock fett det. Ehu-
fuvål at den icke fynes lemna några rifpor i

filfret, få kan man dock til ftorre fakerhet be*
ilryka det, fom man vil rengöra, med denna a-

fkan, i vatten upblandad til en tjock vllling.

Ben 22. Sept.

*~4 UT-
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UTDRAG
Vtur Kongl Vetenfkaps Academlens <Dag-
bok, famt mkomne Brefoch Handlingar får

jfulzi, Augufli och Septembris månader
år 1750*

L

P 5 crr Acrel har gjort beråttelfe om en
II holfe - fvulft, liknande {laget Atheroma

JBL JL kalladt. Denna har lyckeligen blifvit bart-
fktiren af Feldfkåren Nathors medelft Acrels
och fleras tilhjelp. Den fenare har dervid gj^rt
följande Anmärkningar.

I. At des ftorlek var af de måft fållfamma, och
vågde ofver tjugu fkålpund Svånflc vigt.

Z. At des innan-mate ej var grynigt, utan klart

fom ågghvita, men fegt fom kott: kan fåle-

des ej med råtta foras til de bekanta fvulnaden
Atheroma, Steatoma, Meliceris* detta gjorde

3. At man utan efter ej fåga kunde, om materien

var ftadig eller flytande. En hognodig kun-
{kap, fom Innu år nog mork i Chirurgien, och
fortjenar vidare upmårkfamhet.

4. Hängde denna fvulnad ej fall vidkåft-mufcler-

na, utan lag i des egen posfa, utgjord af de yt-

tre betäckningarna, från hvilka växtens hinnor

fingo många itarka blodror.

f. Var i fynnerhet inre och fierde grenen af ca-

rotide externa, maxillaris externa, både i längd
och vidd anfenligt utftråckt: kom fram på van-
ligt ftålle, under käften iteg forft up ifrån ned

w
It, långs baklldan af fvulnaden, kaftadefigvid

des
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des botten bak ifrån framåt, fteg fedan på fvul-

itens främre och inre fida ned ifrån up åt anfig-

tet, långs halfen af växten. Således blef denna
puls-åder på tvånne ftållen och öfver 6 quar-

ters långd afflkuren : fprutade en ftrång på hvart

flållc af en liten fkrifpennas tjocklek.

En fattig bonde från Småland har burit den-

na fvulnad i fexton års tid, och blef nu botad in-

nom fem veckor.

Tab. VI. Fig. 1. a. ijelfva fvullnaden, fedd från

höger, uplyft med vånftra handen.

b. b. b. b. des hals.

L des botten.

Tab. VI. Fig. 2. Svullnaden från vånfter, uplyft

med högra handen.

it

En, med Herr Boltenhagens vitnesbord

ftyrkt . beråttelfe 3 år inkommen, huru en med fil-

ke omlindad fy-nål blifvit uttagen utur armen på
en flicka affex och et fjerdedels års ålder. Näm-
ligen, då man om en morgon ville klåda på bar-

net, blef man varfe, at uti den högra armen, vid

pafs til et tvårfingers bredd, nedan for armveket,
der ådren plågar öpnas , och under fjelfva me-
dian-ådren i löfa fettet, låg en nål tvärt öfver ar-

men, hvilken allenaft på fidorna af armen kunde
kannas. Ty då man tryckte på ena andan af nå-

len, kunde man gent emot, på andra fidan af ar-

men, fe i hullet en hvit prick, fom gaf lig ut:
dock utan den ringafte ömhet eller fveda, fom ock
ingen fvullnad eller åkomma fyntes på armen.
Herr Boltenhagen, fom på anmodan infantfig,

ville ej öpna huden, utan klämde ailenaft med
fingret
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fingret hårdt på nålens ena anda, innan på armen,
då en ganfka fpitfig udd på yttra fidan af armen
gaf fig ut, hvar uti han fattade med en tång, och
drog ut en fy-nål af en tvår tums långd, hvilken
ånnu hade en liten filkes anda på fig,fom til en del

var lindad omkring nålen, och med råft fållad,

ehuru nålen eljeft var flat och foga anlupen. Ef-
ter utdragningen kom ingen blods-droppa ut , och
barnet hade ej heller någon fveda eller plåga, hvar-
ken förr, under eller efter nålens utdragning: u-v

tan fyntes allenaft: en liten rod flack, der nålen

fiitit. Denna håndelfe år en af de fållfammafte i

det flaget : emedan det år fvårt at förklara fåttet,

huru nålen kommit til arm-veket. Ty antingen

hon blifvit intryckt genom huden på det ftållet

,

eller kommit genom mat-ftrupan, och vidare blif-

vit genom mjölk-rören upfugen och åndteligen

genom bloden til det ftållet omdrifven ; få tyckes

at barnet fkulle gifvit det genom någon vårk el-

ler pina tilkånna, hvilket dock icke flcedt. At
hon dock ej på det fenare fåttet inkommit, tyc-

kes följande håndelfe bevifa, hvar om ock beråt-

telfe til Academien inkommit, och hvareft af $z

»ed-fvålgde nåler, ingen tagit den vågen,

HL
En Jungfru , om 1 8 års ålder , hade en hof

knapp-nålar i munnen : då under det famma kom
en oforvarandes , och flog henne i ryggen, då

hon dem alla nedfvålgde. Af detta kånde hon in-

gen fvårighet, forr an otta veckor der efter, da

ligen ftark våmjelfe mftålde, och hon derjåmte

förlorade all mat-luft, famt klagade fig ej kunna
fvålja och få något neder, fom icke vore hel tunt

eller mjukt. Vid munnes befigtigande, befun-

nos
H ....

i
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nos tänderna hafva en gronagtig fårg. Uti hal-

fen 5
då tungan nedtrycktes 5

fyntes några knapp-

nålar , hvilka med tjänliga inftrumenter af en för-

faren Chirurgus uttogos. Det påftod i fjortor*

dagar ? at hon fåledes befvårades af nålarnas up-
fligande , kånnandes altid med våmjelfe , huru

nålarna upftego utur magen up i halfen, hvilket

med itjenliga krake-medel befordrades, til des $ z

hade upkommit, då hon fedan mådde val igen.

Det fållfammafte hår vid var, åt faft ån alla nå-

larna vid nedfveljandet voro nya, funnos de dock
vid upkommandet trubbote

,
krokuge, och fom-

lige två eller trefammanvridne (fe några prof der af

fig. 3.0.0.0. Tab.VI.)jfom hade det varit med tån-

ger gjordt : farnt fvarta, fom hade de? legat i elden*

Herr Hesselius har infåndt beråttelfe, om
en drång i Vermland, hvarsexcrementer utgå ge-

nom lidanafveka lifvet. Drängen har, vid det

häften en gång med honom ikenat och kuilfla-

git flåden, råkat mot en gårdes-gårds-ftor, fom

och dem opnat, fa at excrementerna vifat fig. Det-
ta har nu , mera af en god natur ån konftig til-

hjelp, låkts med et pip -får (fillel). Den 6p-
nade tarmen har faft-grodt vid yttra fåret , och
utflåpper der excrementerna i en af drängen gjord
och bärlig lådcr-påsfa. Denna anmärkning okar
antalet af dem man forr åger om llika {kådor: at

naturliga ftohl-gången aldeles uphorer, då drag-
gen af njutna födan, genom en ny våg (anus ar-

tificialis), bårtledes. Drängen år nu for ofrigt

aldeles frifk, och kan göra hvarjehanda bonde-
arbeten.

IV.

gått hono veka lifvet til tarmarna.

V. Li-
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v.

Likaledes berättar B. Hesselius, at en hu-
ftru i des ort, af häftig, men på falfk grund tagert

bedrofvelfe, blifvit anfatt af en häftig moder-fju-

ka. Dertil har kommit et våldfamt och tvungit

ikrattande, hvilket fvåra plågat och mattat hen-

ne. Sådant plågar ofta hånda dem, fom åro an-

satte af hyfterifka krämpor, och förgår merendels

af fig fjclf. Men hår har (krattandet icke genom
drogsmål afftannat, for ån de vanliga hålfo-me-

del förnuftigt blifvit brukade.

VI.

Herr Ehrenclou har infåndt en blas-fteti -

af et Svin. Stenen år fom et lagom mulkot ftor,

platt på ena fldan, utfkuren på en galt under flag-

tandet. Han har fetat faft uti urine-roret (ure-

tra) , dock få, at värnet kunnat lopa honom for-

bi. Det fvnes at han i blåfan tagit fin början:

med urinen flutit ur blåfan i rorét, och der quar-

ftannat. Stenen har ånnu en ftark och obehage-
lig lukt.

VII.

Herr Kyrkoherden Tiburtius har ingifvit

ytterligare beråttelfe , huru Himmels-kornet får-

hållit hg, fom följer : År 1749 lyckades Him-
melskornet olika, alt fom jordmanen varit, eller

Hushållaren, vid defs fkotfel, mer eller mindre

upmårkfamhet anvåndt 5 dock har det på alla ftål-

len gjort långt ftorre nytta ån annat vanligt korn.

På Säby Herregård blef det i otidig jord utkaftad,

och det ändock uti lera, fom minft plågar tåla fåda-

na fel> men icke defs mindre gaf det ofver ellofte

kornet. På Rimfta gård blef detta kornet fått
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på cn nyligen torf-fatt åker, fom beftod af ler^

mylla ^ låddes något runiligt , at det hade tilfalle

vidga (ig, efter defs natur och vana. Ehuru nu
Herr Bruks-Patron Eklund , afovetenhet, tro*

(kade fit Himmels korn i det fuktiga Hoft-vå-

dret, få at en dryg del blef fittande i halmen, fick

han dock efter £ Tunna 2 Tunnor och f fjerdingar

itridt och fkont korn, fom var en anfenlig vinft.

Herr Comminiftern Anders Wibiörns-
son i Vreta Klofter, fådde 2 fjerdingar på diing-

jord, fom på åkern hade fig tåmmeligen väl •> men
trofkades i våt-vådret, och forrån vintern kom,
få at alt for mycket blef fittande uti halmen icke

defs mindre fick han 3 Tunnor ftridt ikont korn.

Hår hos mig på Klofter- garden, fåddés if
Tunna på fet lera medier-grund* men jag hade den
olyckan, at jag ej fick vara tilltådes hos den, fom
fådde y blef fordenfkul alt for tjockt utkaftadt, at

jag med harm måile fe det lågga fig i gronblad.

Med råtta gjorde jag mig altfå flått hop; men
fick dock emot formodan 17 Tunnor och 3 fjer-

dingar ganfka vigtig och ftrid fåd 5 fom i bruk
och nyttjande fvarar til alla delar emor de forr^

aren. Hvad makande vidkommer,, hafver jag

gjort forfok, at låtat gå i ål, och mer utmåltas

an annat korn, på det jag vid brygden måtte flip-

;>a blandat med hackelfe eller annat korn* men
lade den olyckan, at deraf få et blakt tjock dric-

ka, och mindre til kannetalet ån annars. Om
detta håndt genom något mig obekant felfteg,

lemnar jag dårhån.

rn.



2,3 8 175°* lulius^ Åug, Sept.

VIII.
En obekant har meddelt Academien några

påminnelfer vid Res - mihls - kålning : hvar vid

lian forft årMindrar, at uti vårt Fädernesland år

en ftor myckenhet af Bårgverk, och at flera än-

nu kunde anläggas , om fkogarna vore tilråckeli-

ge. Ty håller han for nödigt at de handteras var-

lamt, jamvål hvad kålningen angår, emedan få

gan(ka jftort antal af kål årfordras : hålft man
Vet , at en rått anlagd kål - mila gifver tillika

både ymnigare och båttre kål, ån en af lika flor-

lek, fom blifvit illa tilredd, då likväl bagge for*

dra lika fkog och lika arbete, men betala modait

olika. Det fornåmfta han tror bora i akt tagas,

år, at kål-veden rått handteras, på det han må
blifva vål torr: nämligen, at han bor huggas helt

tidigt om våren , åtminftone innan träden börja

fafva* emedan långlig forfarenhet vilar, at deii

ved, fom år huggen i fafnings tiden, är den otjen-

ligafte, och gifver både litet och fvaga kål,

famt tager fnarare rota. Den ved, fom är hug-
gen juft vid kål-lofsningen, hålles med råtta för

den bäfta, emedan han har minfta faften uti fig,

och torkar fnaraft, At ännu mera befordra tork-

ningen, råder han atkiyfva veden uti lågorna klyf-

ten, famt refa dem up, några allenaft tilfam-

mans, då icke allenaft Solen och vädret båttre

torka dem, utan våtikan, fom år i trädet, och el-

jeft åkommer af rågn, låttaft afrinner. At låta

trädet torka på ftubben, derigenom at det blif-

vit toffat, fom de kalla, eller en ring vid roten

rundt omkring trädet afbarkad , ogillas aldeles

,

hålft det fordrar några år, på hvilka man förlo-

rar få mycket , fom trädet i mediertid kunnat

våxa. Flera fådana, ehuru välgrundade påmin-
nelfer
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neMer, vid kål-milors och botnars ans, vil A*
cademien -ej anföra, utan onikar allenaft, at de

f
å

" sdUaant måtte i akt tagas, fom de åro får

Jh:uks*och fkogs-ågare redan •

bekante*

FÖR-
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gamla och förnuftiga Pythagorifka Scholans fats,

och bevifa at Jorden år ingalunda medelpun-
kten til vårt Planet-Syfteme, utan at Solen år den,
omkring hvilken Jorden på et ar, och de ofrige

Planeter på kårtare eller längre tid, efter hvarsoch
ens afftånd ifrån Solen, gora fina omlopp* låg både
han fjelf,och alle fom med eftertänka fkårfkåda-

de denne mening, ganflca vål, hvad deraf ville fol-

i'a.
Ty om jorden forerofs årligen omkring So-

enj måfte vi den ena årstiden vara vifla Stjernor

få mycket närmare ån den andra, fom hela diame-
tern afJordens ban: hvilken fkilnad år få anfenlig,

at han tyckes bora fororfaka många märkliga och
årliga förändringar påhimmelen. Vi borde fe vis*

fa ftjernor ftorre, den tidenJorden årdern nårmäft,

ån då hon år längre ifrån dem. For famma orfak

Ikulle ock vifla nåra til hvar andra belägna ftjer-

nor tyckas vara hvarandra närmare den ena måna-
den ån den andra: ty det år bekant, at en och fam-
ma ftorlek gor olika vinklar i våra ögon på olika håll.

Vidare, emedan man måfte medgifva, at om jor?

dens gång omkring Solen fkal kunna förklara de
fornåmfta tilfålligheter på himmelen, måfte des a-

x>el hafva en parallele rorelfe, och foljakteligen ej

hela året peka tilfamma punéter på ftjern-hvalfvet,

utan en ftjerna vara Pol-ftierna den ena årstiden
,

den andra en annan: åtminftone borde ftjernornas

afftånd ifrån råtta Polerna vara olika på olika årstid

der, befynnerligen deras , fom åro någondera Po-
len nårmaft. Än mer: om alla ftjernor icke åro li-

ka långt bårta, utan fomlige mångfaldigt aflågfna-

re,ånandra, hvilket år bevifligt* tyckes ordningen

dem imellan icke bora fynas hela året den famma >

utan

(*) Uti des bok, de Orbiura Caleftium revpJutionibus, fora

kom ut- är 1549,
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utan en närmare ftjerna Ikulle nu betacka den af-

lågfnare, nu fkrida henne til höger, nu åter til vån-

fter, ftundom gå fram och ftundomtilbaka. Deras
inbördes belägenhet, faft den i Hg fjelf altid vore
oförändrad, Ikulle dock allenaft vid lika årstider fy-

nas enahanda.

Defla och flera dylika förändringar på himme-
len, fom tycktes vara en oundvikelig; påfolgd af

Jordens gång omkring Solen , hafva fått namn af
ftjernornas ärliga Parallaxis ^ til åtlkilnad ifrån der*

dageliga , om hvilken hår ej år rum at tala. Oche-
medan den årliga parallaxis år mycket omtviftad

,

famt gifver ftjern-vetenlkapen et ganfkaftortljus,

om den til fullo kan uptåckas^ håller jag for nö-
digt, at med en allom bekant liknelfe föka gifvä

hvar och en någorlunda begrep om defs befkaffen-

het.

Hvilken år, fom icke under fjo-refor ofta roat

fig med at ålkåda, huru (kogar och andre kroppar
pa fafta landet tyckas vara i full rorelfe, om hvar
andra? Denne arla mycket ftorre, ju närmare man
år landet, och ju häftigare ens egen rorelfe arg

långs vid ftranden. Ville man taga fig fore, at ga
omkring et hvarf uti en någorlunda ftor cirkel

,

midt på fjon, och tillika nöga gifva aktning på et

tråd vid någondera ftranden, fom ftode uti en linia

med något annat längre bart varande fyne- märke*
fkulle man med nöje blifva varfe, at under det
man fjelf ginge omkring et hvarf uti fin cirkel,

tycktes trädet hafva gjort et hvarf påémfe fidor

om märket. Ju ftorre cirkelen, uti hvilken man
fjelf ginge, vore emot trådets afftånd, defto mårk«
ligare (kulle ock trådets rorelfe fynas. Hade man
da til hands et Inftrument, hvarmed vinkelens

itor-
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ftorlek kunde afmåtas, uti hvilken trådet tycktes
hafva flyttat figj behofdes ej mer, ån tillika åfmå-
ta diametern af Cirkelen hvar uti man fjelf gått,

for at kunna efter Trigonometrifka reglori det no*
gafte uträkna, huru långt trådet år bårta.

Nåftan af ladan art år ftjemornas parallaxisj

åtminftone deras, fom fitta nårmaft Ecliptican.

Hade man, på en fådan fjo, trån och mårken få

val ofver och under fom pa alla fidor om fig, få-

fom vi åro på alla fidor omgifne med ftjernor * få

blefve liknelfen mera fullkomlig. Man kan i det
ftållet gifva akt på en ofver hufvudet ftilla ftåen-

de låg molnfläck, få {kal man finna, at han tyckes

gora en cirkel omkring Zenit, under det man fjelf

verkeligen gor et hvarf uti en cirkel på Jorden:
då jåmvål molnets hogd kan på famma fått uträk-

nas.

Sådana cirklar, ellipfer eller andra linier, bor-

de ock ftjernorna årligen fynas befkrifva omkring
deras råtta ftållen, med den åtfkilnad, fom hvars

och ens belägenhet på himmelen och afftånd ifrån

jorden fordrade, om jorden årligen gor et omlopp
omkring fölen. Hvar och en ftjernas itorfta paral-

laxis, eller ftorfta diametern af den omvåg, hon
Ikulle fynas gora omkring fit råtta ftålle, borde

vara få ltor, fom vinkelen, under hvilken hela jor-

dens bahn Ikulle fes , om man anfåge honom ifrån

lljernan. Altfå,ju längre enfljerna år ifrån jorden,

defto mindre måfte jordens bahn fe ut ifrån ftjer-

nan, och defto mindre blir hennes egen parallaxis.

Vore någon fijerna belägen juft uti en af Djur-
krerfens Poler, Ikulle hon, blott for parallaxens

Ikul, fynas gora en fullkomlig cirkel omkring fam-

ma' Pol årligen, emedan ock jordens bahn derifrån
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flttille fe cirkel-rund ut- Stjernor, fom fitta imel-

lan Polerna ochDjur-kretfen, {kulle gå uti fmå el-

lipfer, hvilkas ftorftediametrer vore parallelemed

Ecliptican, och i det forhållande til hvar fin min-
fte, fom radius til finus af ftjernans latitude. Dc
ftjernor åter, fom åro belågne uti, eller helt nåra

intil Ecliptican, {kulle allenaft tyckas gå fram och
tilbaka uti fmå råtalinier, emedan ock jordens ban
i den håndelfen projicieras til en råt linia. Storfta

parallaxis på en ftjerna borifamma forhållande va-

ra mindre, ån hos en annan, fom hennes afftånd i-

från jorden år ftorre, eller tvärtom: och kunde
man utan modautråkna hvar och en ftjernas aflåg-

fenhet ifrån jorden, få fnart manvifte hennes paral-

laxis : Ty diametern af jordens års-bahn, fom blir

bafis i triangelen, kan man igenom planeternas da-

geliga eller horisontella parallaxes få veta.

Copernicus, och alle fom hollo hans låra for

fannolik, ianfeende til den fortråffeliga lätthet den
gifver, at tydeligen förklara flytt- ltjernornas ro-

relfer, voro dock illa brydde, for brilt på paralla-

xis hos de falte. Det ville ej hjelpa dem,at de vi-

fade , det den årliga parallaxis år verkeligen kån-
bar och nog Hor pa Planeterna, få at de deraf fy-

nas undertiden gå fortare, undertiden långfamma-
te, itundom ila aldeles ftilla, ftundom ikrida fram
och åter en annan tid tilbaka. Fåfängt beropade de-

fig på den af alla fundna olikheten uti Planeternas
fynliga ftorlek, fom jåmvål inftåmmer med årliga

parallaxens lagar. Deras motftåndare invande dock,
atom jorden ginge uti en få vidlyftig bahnomkring
Solen årligen, fom den, hvar til Solens aflågfenhet

ifrån jorden år Radius, {kulle parallaxis jåmvål på
fix-ftjernorna gifva det tilkånna^ få framt deras
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afftånd ej vore oåndeligt. Men ingen hade ånnu
funnit minfta fporr til någon parallaxis hos dem,
derfore floto de , at Jorden hade ingen rorelfe , u-

tanat planeternas krum-gångar, hvilka Coper-
nicus velat tilfkrifva deras parallaxis , härrörde af

helt andra orfaker(£). I fjelfva verket hade man
ock långt tilforene updiktat andra forflags menin-
gar om flytt- ftjernornas gån^, hvilke, ehuru ful-

le med orimligheter, och anda otilråckelige at i al-

la mål förklara deras rorelfer, dock blefvo antag-

ne for giltige , endaft for at bibehålla jorden vid

hvila : en förmon fom månnifkornas egen tröghet

kommer dem at anfe for få ftor. Kan ock hånda

,

at egen-kårleken foreftålde dem fåfom den ftorfta

af alla orimligheter, at någon af de himmelfke
kropparna fkulle fynas mera gynnad ån jorden,

vårt egit hemvift.

At utreda fig ifrån detta fvåra inkaft, var for

Copernicanerne ingen annan utvåg, ån fvara,

at ftjernorna val torde hafva någon parallaxis

:

men at den for deras hifkeliga hogd och afftand

fkul, vore få liten, at den icke kunde märkas. I

fanning voro ock de verktyg Aftronomi den ti-

den brukade, få grofve och ofullkomlige, at pa-

rallaxis verkeligen kunnat vara några minuter, u-

tan at någon anda kunnat blifva den varfe. Men
ftjernornas hogd blef likafullt alt for ftor, til at

blifva änfedd for trolig af dem, fom voro intagne

af andra meningar. Uti PTOLEMBifka fyftemen,

fom få tagit ofverhanden och ågt vitsord mer ån

i tufende ar, at han nåftan forquaft åminnelfen af

den

(b) Riccioli Almageftum Novum, Tom. II;s, pag. 452. och

de följande.
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den åldre PYTHAGORiike, borde hela himmelens

hår , innom 24timar, gora et omlopp omkring
jorden. Derfore, til at forkårta vågen for de him-

melfka kroppar, var hogft angelågit, at infkrånka

verldeninnom få trånga grånfor fom någonfinvar

mojeligt. Man hade fatt ftjernorna allenaft två el-

ler tre gångor högre ån fölen: dårfore foll nu fvårt,

at med Copernico foreftålla fig, det de voro

många tufende refor längre bart: ehuru de tyckas

med nöje hafva bordt anfe en omåteligen utvid-

fad verld, for et ftorre prof af en oåndelig må-
are.

Tycho Brahe, fom hedrade flutet af fam-
ma åra-hundrade, hvars början CoPERNicushul-
pit uplyfa , och hvilken ftjern-vetenfkapen i of-

rigt har at tacka for fin u^råttelfe, fant fi^ ejfjelf

i denna faken. Han hade iorfedt fig med långt få-

krare Inftrumenter, ån någon for honom haft:

hvarmed han trodde fig vara forvifTad, at om
parallaxis vore allenaft en half minut, ja om hon
icke vore ftorre ån iofecunder, (kulle hon ej haf-

va kunnat dölja fig for honom. Emedan han dock
ingen funnit, trodde han fig få mycket mer be-
rättigad, at til ftorre delen forkafta Copernici
verlds-fyfteme (c) , famt åter tilågna Jorden den
oforfkylta heder, at vara den fornåmfta kroppen i

verlden, hvilken, ehuru liten i anfeende til de 6f-

riga, dockenfam, fåfom en Drottning på fin Thron
altid fkulle blifva ftilla, och låta uppaffa fig af Må-
nen, Solen och alla des Planeter, famt af den
oräkneliga ftjerne-fkaran, fom alk dageligen och

Q^4 ~
årli-

(c) Tychonis Brahe Aftron. Reform. Progymnasmata., Tom.
Prior, pagt 478,481. Jåmfor Riccioli, på ofvanberordfi

ftållc.
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årligen borde gora fina omlopp omkring jorden,

på et ^ i anfeende til häftigheten och underliga
krok-vågar

5
nåftan obegripligt fått. Vår Brahe

fick dock ej i det målet många efterföljare afdem,
fom fågo djupare in i faken, och tordes tro hvad
de voro öfvertygade om. Sanningen lyfte få klart

uti Copernici bevis, och verldens byggnad, efter

hans förklaring
5
tycktes vara den högfta visheten

få mycket mer anftåndig,ån uti få val Ptolem^i
fom Brahes grund-ritningar derpå, at alle forfar-

ne follo honom efter handen til, och vande fig at

anfe Guds ftad for ftor.

Alle måfte dock medgifva, at Jordens gång
fkulle fattas utom alt tvifvelsmål, om allenaft nå-

gon parallaxis kunde uptåckas hos fix-ftjernorna:

derfore ofverafman ej at %ana derefter. Befyn-
nerligen fick man godthopp,at finna henne, fedan

våra ögons ftyrka blef mångfaldigt forokt genom
Tuber, fom upfunnos Ar iöop, och började, nå-

gon tid der efter, lampas til allahanda Aftrono-
miflta Inftrumenter. Hook gjorde härvid, Ar
i<56p, detforfta forfoket. Han hängde en fots

Tub vid et ftadigt tak , och fåftade honom få, at

han måtte blifva orörlig uti fin Verticale Hållning.

Igenom honom gaf han agt på den ljufa ftjernan i

Drakens hufvud, fom uti des ofre culminationgår
helt nåra vid Londons Zenit, och til declinations

parallaxens utrönande var mycket tjenlig, eme-
dan hon ej fitter långt ifrån Djur-kretfens Norra
Pol. Sedan Hook allenaft gjort fyra obfervatio-

ner på henne, markte han, at hon i Oétobris må-
nad fkridit 24 Secunder längre til foder, ån hon
var i Julii månad. Och emedan denne ändring

ftåmde val in med.,hvad parallaxis fordrade, holt
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han ftrax CoPERNicsfak for vunnen, och aktade

ej vidare på ftjernan(d).

Picard berättar uti des Uranibourgfka re-

fa(e), hvilken han förrättade år 167Z, at han då
?

och redan 10 år tilforene, hade mårkt en ovanlig

och årlig rorelfe på Nord-ftjerrian. Men emedan
den icke var til alla delar få befkaffad

5
fom paral-

laxens lagar forefkrifva j tog han honom ej for et

fkål at bevifa Jordens gång 5 utan lemnade derhån,

hvad annan obekant oriak der til månde vara.

Icke defto mincLre togfig den beromdeFLAM-
steed fore

5
år i68p, at med all flit och befyn-

nerliga dertil gjorda Inftrumenter , akta på famma
Nordftjerna, hvarmed han fortfor til år i<Sp7

5
då

han uti bref til Wallis gaf tilkånna (f), at han
funnit en ordentelig och årlig afvikning hos denna
ftjerna, af den belkaffenhet, at då de redan bekan-
te rorelfcr voro afdragne, des declination altid var
vid 40 Secunder mindre i Junii, ån i Decembris må-
nad. Han bod derjåmte til at bevifa

5
det denna

rorelfe kom ofverens med den
5
fom jordens gång

omkring Solen kunde fororfaka. Men defle be-
vis voro ej få fnart almånne gjorde, fom Cassi-
ni (g) Roemer (h) och andre uprefte fig

5 och 6f-

verbevifte at flämsteed förfedt lig: icke 1 fjelf-

va obfervationerna, ty de voro enlige med dem
fom åfven på obfervatorium i Paris alt fedan Pi-

? CARDS

(W) Hooks attempt to prove the motion of the Earth from
Obfervations r London, 1674* (0 VIII Article. (f)In
Tomo Tertio operum Wallifii, (g) Memoire's de PAcad.

R. des Sciences , A:o 1699. (ti) Horrebovii Bafis" Aftro-

nomiae, pag. §2.
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cards tid varit anmärkte, allenaft nu med ftorre

noghet af Flamsteed tagnej utan uti den til

Copernici* fordel af obfervationerna dragne flut-

fatfen. Ty Cassini lade tydeligen å daga, at om
parallaxis vore Ikulden til Nordftjernans ändring,

borde des declination årligen vari minft i Martii

månad och ftorft i Septembri: hvilket varftridan-

de med hvad Flamsteed funnit, nämligen, at

des declination var minft i Junio och ftorft i De-
cembri. Flamsteed måfte derfore med fit ftil-

latigande vidgå, at han forhaftat fig, famt vara

ct prof, at ftore Mån jåmvål kunna undertiden gö-

ra felfteg.

Cassini fjelf tycktes i fit forfok på Sirius hafvn

varit lyckligare ,
ty han fant poå denna ftora ftj er-

nås declination en ändring, Ar i7if,fomaldele5

var fådan fom parallaxis fordrade (i). Men når

Manfredi forfokte at finna famma ftjernås paral-

laxis uti Afcenfio Reéta,fick han emot förmodan
et utö&g , fom kullkaftade des parallaxis, och vifte,

at den rorelfe hon har, ej måtte härledas ifrånjor-

dens gång, utan af någon annan obekant orfak(k).

Samma Manfredi gjorde forfok med flera ftjer-

nor, ibland hvilka fomlige tycktes roj a någon pa-

rallaxis, men andre ftridde der qmot. Så gick det

ock med Bianchjni (1), Maraldi (m), Roe-
mer (n) och andre, fom bemödade fig at uptåcka
parallaxis. De funno åtfkilliga fmå ändringar bå-

de uti declinationes och Afcenfiones Re&se på
mån-

(i) Memoires de 1'Acad. R. S. 1717. (k) De annuis iner-

rantium Stellarum aberrationibus. (1) Obfervationes A-
jtroniicae. (m) Des Obfervationer åro til en de! anförde
af Manfredi, I, c. (») Horrebovii Copernicus triumphans.
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mänga ftjernor, men ingen, fom de med full

viflhet kunde låga hafva någon gemenfkap med pa-

rallaxis. Och emedan Flamsteed ej varit den
enda, fom mifstagit fig i denna granlaga underfok-

ning, gaf Manfredi ut. Ar 1719, en fullftån-

dig och på ftarka (kål grundad underråttelfe(o) ,

hurudane de afvikningarbora varahos fix-ftjernor-

na, fom med fkål må kunna tilflcrifvas jorderis

gång omkring Solen, famt huru debåft Ikola kun-
na obferveras, och {kiljas ifrån andra.

Imedlertid arbetade Molineux och Brad-
ley i Ängland på, at århålla någon vifshet om
denne få långe efterfokte parallaxen. Dc tyckte,

at ingen af de foregående burit fig båttre åt och
gjort lyckligare val på ftjerna ån Hook, hvilken

ock funnit en rorelfe , fom liknade parallaxen- De
fiknade allenaft hos honom, at han ej nog långe

fortfatt fina obfervationer, utan varit nogd med
fyra Månader, då han likväl utan tvifvel hade
blifvit mer förvillad , om han hållit fort på famma
fått, åtminftone et helt år. Tytogo de figfore,

år ijzy , at fullfölja obfervationerna på famma
ftjerna. Huru de funno hos henne och flera ftjer-

nor en helt annan afvikning eller aberration, ån

den de fokt, famt huru Bradley uptåckte råtta

orfaken dertil, fom bevifer jordens gång rått få

val fom parallaxis 5 och federmera åter tagit reda

på en annan ånnu mindre afvikning hos Fixftjer-

norna , men åndå ej funnit den minfta parallaxis

hös någon ftjerna 3 förbehåller jag migathårnåft
få berätta. *DE-

PEHR WARGENTIN.
Kongl. Vet. Acad. Secreterare.

(joj "Liber fub lit, (k) citatus.
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T>EMONSTRÅTION,

M
Newtons Blnomial Theoreme ^

Af

FREDRIC PALMQUIST.

athcmatici råkna icke det for nog, at veta

en ting tåmeligen fåkert , de ålka utför-

liga bevis och fådana, fom icke grundas

på befynnerliga fatfer, ehuru de famrrra genom fit

ordenteliga (kick ofta kunna gora en icke mindre
forfåkrad om vifsheten ån kunnig om fammanhan-
get af en fak. Sattet, hvarpå en fanning fordem
ikal blifva fåker, måfte vara grundadt på allmänna

fatfer, hvarigenom faken mä blifva hevift a priorL

Denna noghet har vant en orfak til mer ån mån-
ga nyttiga påfund, och åger derfore mycken del

uti den Mathematifke Vetenfkapens forkofring.

Tåflan ibland de Lårda, har merendels varit en
des fåkraverkan^ochhoveticke^huru Vetcnfkaper
då riktas? Låt vara, at ändamålet icke altid vin-

nes: det blir anda ofornekeligt, at många förut

obekanta fanningar blifva under fokandet uptäck-
te , afhvilkaen enda ibland betalar hela mödan.

Uti defla affigter, tog jag mig en gång fore,

at foka bevis på det, hvarpå jag icke tviflade,

nämligen, at då en Binomifk rot, x±i7,uphojes til

en dignitet ehuru hög eller låg han år, fom ock
derfore må aga den odeterminerade quantiteten

n n

.

».til exponent , få år x ±a ~ x ±nx a-h

Ohi
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Om denna fatfen varjag, fom fades, icke tvif-

velaktig,utan trodde et bevis, fom Herr Wolfp
forcr an uti irfta delen af fina ELem. Mathefeos.

Men då en vifs Lård Mathematicus fick tilfålie at

derofver yttra fig for mig, fant jag hans mening
vara den, at råtta grunden til faken icke inriehol-

les uti et fådant bevis, fom Herr Wolff bru-

kat, emedan det fker per inäuäionem , och fåle-

des icke kan galla når exponenten år et bråk, då
all induftion uphörer. Då fant jagforft, hvad
jag i detta målet behofde, och tyckte detta vara et

värdigt åmrte, hvaruti jag borde oka både min
kunfkap och färdighet. Efter någon tids förlopp

råkade jag på et fådant bevis, fom jag nu har

den åran, at lemna til KongL Vetenftaps Acade-
miens fkårfkådande. Och på det jag icke må up-
fylla rumet med bevis på fådana iatfer, fom fin-

nas hos åtfkilliga Auftorer och nu åro mig nödige,

vil jag allenatt anföra fatferne i form af Lemma»
ter, menobevilie:

Lemma
§. i. Forfta termen uti en seqvation, fom år

fammanfatt af enkla sequationer til antalet n 9 och
hvars rötter åro antingen alla jakade eller alla ne-

kade , innefattar digniteten n til den quantiteten,

i affeende påhvilken sequationen ordineras, ochfom
gemenligen år den obekanta. Den andra termen
innefattar famma quantitet uphogd til digniteten

i . Den tredje termen innefattar famma quan->

titet uphogd til digniteten n—z och få vidare, få

at om den obekanta quantiteten kallas x och de
ånnu oomtalte cöefficienterne til termerne källas

By
C, Z), £, &c. få termerne denna ordging j£x*
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Lemma
§.2. Om antalet på quantiteter år n , kan af

n.n—

i

dem fammanfåttas et antal
*~— ~ fårfkilda pro-

duéter, afhvilka hvar och en innehåller två faéto-

rer , men icke flera. Sådana produéter kallar jag

Tvä-lediga.

Skal antalet af faétorerne uti hvar och enproduét

vara tre, blir antalet af produéterne
n 'n 1 ' n~ z

L
i. z. 3*

Sådana produéter kallar jag Tre-lediga.

Skal antalet af faétorerne vara fyra, blir antalet

af produéterne
n n~ l

-
n z -

fådana kallarr
i. z. 3. 4.

jag Fyr-lediga.

Och få vidare.

Corollarium.

§.3. Håraf följer, om alla quantiterne åro fins

emellan lika ftora och en af dem kallas # , blifver

fumm . af alla tvålediga produéter likmed^~l^a

1. 2

{timman af alla de trelediga lik med n.n— 1. n—

2

.

—

.t

1. 2. 2

fumm. afalla de fyrledigalik meå
n^un^ nz3a^
1. ^ 3- 4

och få vidare.

Lemma.
§. 4.Når coefficienten til de obekanta quantite-

terna uti hvar och en af de enkla sequationerne ån,
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blifvcr 1 åfven coefficient til forfta termen uti den
famanfattaxquationen. Coéfficiententil andra tea-

men blifver lik med fumman at alla rotterne. Coé-
fficienten til tredje termen blifver lik med fumman
af alla de tvålediga produkter, fom kunna upkom-
jna af rotterne. Coéfficienten til fjerde termen
blifver lik med fumman af alla de trelediga pro-

dukter, fom kunna upkomma af rotterne ^ och fä

vidare.

Corollartum,

§. f . Håraf följer,om rotterne uti en fammanfatt
sequation af graden n åro jämlika fins emellan och en
af dem exprimeras med blifver Forfta termens

coefficient. ~ \ — A
den andras SS na —

B

den tredjes = n n
* a z = C

den fjerdes * = ^tlL n ~ z
- «> si D

J
I. 2.

3

den femtes — .——— — a 4—E
t. l. 3. 4

Och få vidare , få at de uti §. i, omtalte ter"

mer nu få detta anfeende x
n

, nx
n~ l

a y

t V m x a 2,-——- # *a 3

r &c. &c.
U 2. I. Z. 3.

Ltmma.
§.6. Når alla rotterne til en sequation åro ne*

kade, då blifva alla equationens termer jakade:
men om alla rotterne åro jakade , då blifver hvar-
annan term jakad o^h hvarannan nekad.

Ger*
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Corollarium.

§..7. Fordenfkul, når en aequation fammanfåttcs
til graden #,uti hvijkcn hvar och en af de enkla ae-

quationerne år deiina x ± a ~ 0, få at alla rötterna
åro fins emellan lika ftora och alla antingen jäkade
eller nekade , då blir

Forfta termen = x
n

(§. 4.)

Den Andra =±mn~~ l
a (§.§, f.6.)

Den Tredje = /"~\ 2
(§.§.f.<5.)

Den Fjerde - ±H: ^^x^a^.%.S6.

&c. &c.
:

Men at af enahanda och famma sequationer fam-
manfåtta en sequation af vifs grad eller at uphoja
en af defla enkla sequationer til en dignitet af fam-

ma grad ^ det år alt et 3 derfore når x"^a~o^da år

x"tn -xt nx a x a 2z ccc.r:^
1, 2.

Och emedan sequationen eller digniteten famman-
fåttes på et och famma fått, antingen x±a forlik-*

nas med intet eller med något, få följer, at x ± a*

. „ , , ir e n n—l n n~ l
n— 1 ^

1 alla handelfer ar #4. nx a~±~ ~x a 2+
— 1 . 2

n.n—i.n—tn—i,^ ^ n.n—\. »—a,»—-3 ,»-4^44.

1. *> 3 i- i- 3» 4
&c. &c. H. S. H.

Gillad d*n 30. Q&obr., . . JJjg.
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BESKRIFNING
Ofver *Perna Socken, belägen i Skärgarden

vid Fin/ka viken , utt Nyland och

Degerby Hofdingedåmev
Ingifven af

JACOB FAGGOT.
v

<
: :

\ ;* % §. -/..V'. W
Det lårer varaKongL Vetenfkaps Academi^

en bekant
5

at en Geographifk matning år

foretagen i Finland ; men på det et flikt

arbetes inrättning och fyftemål måtte dello båttre

Ikönjas, vil jag anföra några rader utur Kongl.
Maj rts Nådiga Inftru&ion for denna förrättningen,

af den 2,7 Octob. 1747.

Kongl. Maj:t har i Nåder funnit godt r at genom

en Landtmäteri- Commiffion, noga lata afmäta hela

Finland, til de/s belägenhet, famt bejkrifva [amma
land til defs bejkaffenhet och förmåner, på det Kongl.

Maj\t måfedan kunna i Nåder apmana underfåtarne ,

til at nyttja de näringsmedel, fom flamma ofverens med
hvarje orts naturliga art : hvarigenom Landet må kom*

ma til behörig håfd, och inbyggarm til ftn råtta flyrka:

med mera.

t. §.

Detta foretagande år oftridigt et afde vigtiga-

fte i vår tid: det vitnarjåmvål om Konungens
risvårda och Nådiga omvårdnad for Fallands up-
omll och trefhad.

ii s.

Commiffionen beftår eljeft af en Dire£teur
?

en Obfervator ocfy tjugu Landtmätarc, hvilka

R hvar-?
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hvar'på fitt fått, nedlagt ock dagcligen hår vid

nedlägga en otrolig flit och moda. Skada år det,

både for Commiflionen och det allmänna, at Di-

reftcuren härvid, Herr Olof EhrnstrÖm, en

Man, vål underbygd med vetenlkaper, nog prydd

med bojelfe til åra och dygd, famt ofverflodigt

begåfvad med nit och drift i fina gjöromål, år för

två månader fedan, i fin båfta ålder genom döden

afgången i Wafa ftad. Och fom Publicum , i

denna Mannen, miftat entrogen underfåte, enre-

delig medborgare och kåck fyfloman, juft då han

til fin helfas fkada utfått det fvåraite af fin ftyrel-

fe vid Commiflionenj få år detta rummet det låm-

peligafte, hvar hans frågd må hugkommas och

til framtidens minne forvaras. Deremot år detlyc-

ka,at Commiflionen i Profeflbren HerrJacob Ga-
dolin, åger en vitter och fltickelig Obfervator,

hvars ogemena flit, vakfamhetoch befvårmed Tri-

vationer i Finland aldrig nog kan lönas ob beröm*

Ifrån denna Geographifita Matnings Commis-

fionen, har jag, bland andra rått vackra arbeten,

unfått en pålitelig och omftåndelig Charta ofver

Pernå Socken, hvilken med fynnerlig flit och å-

huga år afmått och befkrefven år 1748 af Com-
milfions Landtmåtaren Herr Gust. Åkerman.
Och fom infeendet ofver Commiflionens göromål,

i Nåder Mig år ombetrodtj få har jag tyckt min

fkyldighet fordra, at i amedning af förenämnde

Charta och befkrifning, gifva Kongl. Vetenfkaps

Academien någon del af hvad fom uträttas vid

denna Commiflionen, på det derafej allenaft fkon-

jas må, hvad gagnelig kunlkap, af en flik matning

mas.
4. §•
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kan inhämtas, om Landets ftorlek ock art famt
hvad ljus och reda defs befkrifning formar at åftad-
komma, til hushållningens upkomft och forkof-
ring: utan ock Kongl. Academien måtte deraffl
tilfalle, et hårvid gifva flera råd ock anledningar
til vetenlkapernes fromma och tilvåxt.

Arean eller begrepet af Pernå
focken år

1:0 Det oftridiga landet .98.067
2:0 Tvifteplatfen med Borgö
focken - - I#^ 3

3:0 Öar och holmar i (kårgår-

den vid Fiiifka Viken - iz.apS
4:0 Saltfjon, få vidt fkårgården

fig ftråcker - - 47-493

Summa, ido.m
Gor6 quad. mil och £1.35*3

quad, alnar -
, ,

-

Vidare beftår denna foknens
land och vatten af följande får-
fkildta delar och begrep.

I. Uptagen ftåndig åker f.621
Obeftåndigt hafreland

*

IL Ängar
III. Kårr och mäflar, goda 4-öpi
Sswama flag litet fåmre t . 3 zo

Tunnel, a 14000 quad. alnaf

Transporteras

R 4

f.6p6f

1V ¥s*
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Transporterat 21.910J
IV.Utmark,god och grås-båran-

de - - 1
.
376

Samma flag litet fåmre 34Ö

V. Såmfta utmark, med bårg,

backar och ftenbunden mark,

med tvifte-platfen råknadt -

VI. Degerby ftads plats

VII. Landsvågar
VIII. Bivägar

IX. Salt-fjon inom fkårgården

X. Infjoar

XL Åar och backarfom ftån-

digt rinna -

Summa -

7. §•

Härads-fkrifvaren i orten har vid matningen
gifvit tilkånna , at Pernå Socken beftår af 170-I
Mantal, fom åro delte i 334 gårdar eller rökar:

hvaraf följer, at Mantalen åro knapt til hälften

klufne. Altfå belöper af den upodlade jorden, I.

och II, på hvart Mantal, medelmåttigt
Åker ? nårmaft 3 3 tunneland
Äng - - - 63
Mulbete och utmark af V, 471

8. §.

Men i boken om Svenfka Landtbrukets hin-

der och hjelp, har jag flcåligen påmint, at et helt

mantal behöfver åtminftone

:

o

l A-
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I Åker fom hälften trades 40 tunncland.

I Äng til det minfta - po
Och i mulbete eller god utmark 100

P. §•

Altfå fkonjes, at hemmanen i denna foknenhaf-

va for liten åker och ang, deremot år deras utmark
många refor drygare, ån hon behofdes, om honof-
ver alt vore god och bårande. Men hon år ty vårr

belaftad med en myckenhet bårg och ften, hvilkfc

låra vara blottade af eld och fvedjande.

10 §.

Dock finnes hår i focknen af kårr, maflar och
utmark följande utrymme, fom genom dikning

och rödjande kan och bor odlas up både til åker

och ang:

Efter N:o III - f.411 tunneland.

Efter Njo IV - .* 6.72*
Lågges ån hårtil uptagen åker

etter N:o I. f.6961
Upodlad ang efter N:o II. io48oi|:

Summa 2,8.6
3
z^tunneland*

Så får focknen ej allenaft fin fullkomliga fyl-

nad i tunnelands-talet af åker och ang
förde gamla 1704 Mantal, utan ock for en tilok-

nmg af 4p| Mantal nya hemman, hvarmed

foknen til zzo^ Mantal (kulle kunna förökas.

11. §.

Detta fkal blifva mera uppenbart och tydeli*

git af följande flut-rakning med Pernå locken
öfver tunnelands» talet af defs åker, ang och be-

tesmark, nämligen:

R 5 DE-
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Enligt föregående uptekning, 6§,har
Pernå focken följande ågor med bi-

fogadt begrep 3 nämligen:

Åkerjord efter N:o I.

Ängsmark efter N:o II,

Kårr och måffemark dugelig til upod-
ling efter N:o III.

Betesmark åfven tjänlig til åker och
ang efter N:o IV.

Summa z$.6$zl.
Stenbunden utmark til Ikog och mul-

bete efter N:o V

Summa

Der emot,

1704 Mantal, 7 §, behofva enligt 8. §.

Åker a 40 tunneland, gor

Äng a po tunneland gor

494 Mantal nya, behofva och kunna
få af N:o III och IV, jåmte de
gamla, tilråkelig åker och ang

a 1 30 tunnel, på mantalet gor— Summa zS.6^z^
ZZo\ Mantal behofva val ej mer ån 100

tunneland utmark hvardera,om
hon vore bärande* menlomhon
årnogftenbunden, få få de der-

af defto ftorre vidd, nämligen:

något mer ån 36f tunneland på
hvart mantal gor

Summa

Tunnel.

f.696&
io.8oz|

5-.411

6.yzz

80.415*

iz. §.
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IZ. §.

Enar hushålningens uphjelpande hår i foknen

kommer med alfvare at foretagas, lårer den om-
ftåndighcten komma i noga ofvervägande : om det

vore båttre,at goraentilokning af 494 nja mantal,

fom efter foregående §, aga verkeligtilgangpåjord

både for åker och ång, ock at for dem, å låmpeli-

ga ftållen, utfe nya bolftåder, hvartil Chartankan
gifva nogfam utvåg och anledning: eller ock om
det vore nyttigare, at upmuntra Allmogen til gif-

termål och hemmans-klyfning, at gora menighe-
ten biftånd, til kårrens utdikning, lamt vifa henne
båttre utvåg til jordbrukets fkotfel ochfå vidare.

Efter min tanka håller jag det fenare båttre

ån det förra , åtminftone kan det for många orfa-

ker Ikul, dem jag nu måfte gå förbi, lättare ftål-

les i verk och fullbordan, hvilket få mycket
fnarare borde fke, fom foknen flår defsforin-

nan i miftning af i zi
3 5 : tunneland gjord, fom

enligt N:o III och IV , bora och kunna ifrån 6-

desmål hjelpas til fruktbar åker och ängsmark,
hvarigenom en hoper flera inbyggare i denna fok-

nen , det meniga båfta til gagn , finge fin berg-
ning ock föda, långt båttre, ån nu Iker: ty få lån-

ge nåftan få många tunneland kårr finnas i fok-

nen fom uptagen åker, måfte fåden i en flik

ort fom oftaft forderfvas af roft eller froft* och
få långe hemman af få vidftråkt utrymme, ej åro,

klufne mer ån til halfva Mantal, i ftållet de bor-
de och kunde vara delade åtminftone i åttende de-

lar; få åro hushållen och hjonelagen otilråckelige,

at alftra af lig få mycket folk,^ fom behofves til

jordbruket^ råtta ans, jag vilej laga til nya upod-
lingar, Derfore måfte åkerbruket gifva alt for li-

ten frukt , och ty år det ej underligt, hvad Herr
R 4

L

Landt-
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Landtmåtaren berättar, at Allmogen dårftådes al-

drig mågtar hälla fig med rent bröd, utan nod-

gas hjelpa fig huru han kan, med få kallad ftarn-

pe-kaka.

13. $.

Styrkan i et lands hushållning beftår i en tal-

rik menighet och defs idkeliga fyflofåttande* alt-

Ja bor omtankan falla lika ömt på befordran af

bagge omftåndigheterne. Det år redan vifat, at

hår i focknen år långt mera tilgång på näring af

jordbruk, ån nu för tiden nyttjas: torde ock hän-

da, at fkårgårds fifket jåmte annat, kan j åmvål blif-

va drågtigare näringsmedel dar i orten ån det nu
år. Altfå blir denomfcrgen den förfta, huru folk-

hopen måtte ju förr ju hålre vinna tilökning. Ej
kan något folk från andra Rikets orter umbäras
til Finland, defsutan har fådan folk flyttning mån-
ga fvårigheter med fig: derföre blir, fom fagt år,

det medlet det båfta, at låtta och upmuntra tidiga

giftermål, jåmte hemmans klyfningen,hvarigenom

jåmvål tjenftefolks hår tils vanliga bårtflyttning

til granflcapet båft kan hindras och férekommas.

Menfåttet och medlen til berörde upmuntring,
måfte jag för vidlyftighetens fkul, lemna orörde

til en annan gång. Xmedlertid får jag berätta, at

HerrProbflen Haberman, med mycken omhug-
fan, har utrönt och vid matningen aflemnat följan-

de märkvärdiga förtekning på menighetens då

varande antal i Pernå focken.

14- §<

Tafla ofvcr folkets antal i Pérna iöcken, (kil-

de i ålder och kon»

Yng-
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Mankön. Qyinnkön. Summa.

Yngre ån et år 6z 64 126
emellan 1 och 3 - ifp iyj*

emellan 3 och f - 135- 116 261
emellan f och 10 - 276 311 y%y
emellan 10 och if - z6y z6i yz6
emellan if och zo - 170 Zf7 417
emellan 20 och Zf - 166 183 349
emellan zy och 30 ^ 130 13^ 26f
emellan 30 och 3 f - 81 76 ifj
emellan 35- och 40 - 124 iyo 274
emellan 40 och 4f - 79 6f 144
emellan 45- och fo - 120 123 245
emellan fo och ff.... - 44 36 80
emellan 5-5- och 60 73 107 180
emellan 60 och 6f - 33 fo 83
emellan 65* och 70 - 67 8y ij-2

emellan 70 och fif ip 26 4f
emellan 7f och 80-13 2^ 4 1

emellan 80 och Sf - 2 1
3

emellan 8f och po - 2 4 6
ofver po år - - 2 1

3

Summor - 2022 2264 4286

Af foregående Tafla följer, at Zf perfoner fma
och ftora, fvara emot et helt Mantal. Så fkonjes

ock håraf, huru Könens antal, for hvar ålder,

ftundom ftiger och ftundom faller, dock få, at

når Mankönet har allenaft 7 gånger ofvetvigten -

y

få har Qyinnkonet 14 gånger den lyckan, och
at antalet af Mankon til Quinnkon , förhåller fig

i minfta fifror, fom 101 1 til 1
1
32. Men i den ål-

dren, fom giftermål hos ofs plåga (ke, år olik-
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heten ej få ftor, ty emellan 20 och och ars ål-

der, år Manfolkens antal til Quinfolkens fom 377
til 394. Och faft naturen lärer här fom annorftå-

des vara fig lik, at årligen fodes något mera pilte-

barn ån flickebarn : få är deremot troligt,at krigs-

tiden mera odt ut Mankönet ock gjort olikheten

ilorre , ån han , könen emellan , borde vara. For
ofrigt vore det til onfka, at flika folk-långderkun-
de

, jåmte fod^lfe-och dod^-liftorne 9 årligen in-

famlas från alla orter i Riket, ty derigenom fkul-

le icke allenall Natural-h i ilorien i det målet, med
tiden 5 nå lin fullkomlighet utan ock den om-
forgen få faitare grunder , fom fl: al tjena til Me-
nighetens förökning och fyflofåttande , famt til

afböjande af dc fmittor eller andra oredor, fom
plåga hindra eller ödelägga folkhopens tilvåxt.

n
i6. §.

I anledning af foregående uptekningar på denna
Socknens åkerjord och antal af folk, får jag ock
låf at gora följande anmärkningar:

I. På hvart Mantal i Pernå Socken, löper
3 j

tunneland åker, eller iöf tunnors årligt utfåde,

7 § , fimt zy perfoner folk , 1 f § 5 men efter den-

na Socknens froltaktiga tilftånd, BD §, och jord-

brukets eljeft bekanta och flåtta håfd, lårer utfå-

det hogft jåmte fånings-fåd, kalla af fig 3.*dje

kornet, fom på Mantalet gor 49 1 tunnor fäd, och
ej fylleft 1 tunnor til uppehälle for hvar perfon;

men detta forflår ej til en ungdoms och mindre til

et fullvuxit arbets-hjons bärgning : akfå måfte

det ofriga jåmte afraden och någon fåd til falu for

fomliga utlagors afbordande, nödvändigt tilflcaf-

fas genom fvedjande, hviiket närings- fatt ej el-

ler £ or fylleft til födan, utom det at fådant län-

der c rten til ohefkrifvclig Ikada
,

enligt det , fom
i Kongl.
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i Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar for

3 :dje quartalet innevarande år, bevifat år.

2:0 Efter 12 §, har denna Soknen lågenhet, at

jämte gammal, upodla ny åker in alies til 40 tun-

neland , eller 20 tunnors årligt utfåde på Manta-
let. Då nu allmogen upmuntras til Hemmans
klyfning och bättre jordbruk , lamt froftaktighe*

ten derigenom forfvinner* få kan berörde utlade,

medelmåttigt gifva, utom fäd til faning, io:de

kornet, fom gor 200 tunnor fåd på Mantalet
>

hvarafnår4 tunnor foryttras til fomliga utlagors

afbordande och 8 tunnor torde utgå i afvel , til-

hopa 12 tunnor, ofverblifva 188 tunnor fåd,eller

bredfoda for 48 perfoner på Mantalet , och inemot

4 tunnor fpannemål for hvart hjon.

3: tio Pernå Socken beftår af 1704 Mantal, 7 §,

hvilka i anfeende til Socknens utrymme, tilgång

pålkog, lågenhet til filkeri, nära affåttning til

Staden Degerby, och flera näringsfång, kunna
klyfvas åtminftone til åttonde-delar, a 6 hjon på
hvar och 48 på helt Mantal , få (kulle

,
genom få-

dan förbättring, ej allenaft 81 po månnilkor, eller

nåftan dubbelt ftorre folkhop, ån der nu finnes,

14 §, kunna bårga fig i denna Socknen: utan ock
gora årlig affåttning af 2047 tunnor fåd , til den
allmänna rorelfen, a 12 tunnor från hvart helt

Mantal , fom fades i nåft foregående pun£h
Slika anmärkningar kunde åfven göras ofver

Ängs-ochBofkapslkotfelens nuvarande och tilftun-

dande befkafrenhet , men for vidlöftighetens Ikul

anåfte fådant lemnas til annan lågenhet , imedlcr*

tid har man håraf god anledning nog, at fe denna
Socknens både ftyrka och fvaga: eller hvad hon
år under en elak , och hvad hon kan blifva ge-

nom en båttre Hushållning,
Nu
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Nu borde hår och följa uplyfning om.Pcfcnå
Sockens jordmoii, om fkogens tilitånd och afdrågt,

om Forfsby Bruks drift, om ortens fifkeri och
fjo-fart 5

om folkets feder och lefnadsfått* famt
om Degerbj Stads tilftånd o^h rorelfe, med me-
ra. Men fadant måile fparas til et fåHkildt verk,

fomborfamhålligt-vis författas ^ ofver hela Fin-

land, få fnart detta ftora landet hinner til fullo

blifva afmått och befkrifvité

18. $.

Af ak detta lårer likvift nogfamt kunna Ikon-

jas 5
at anftalten til landets noga afmåtning -och.

beikrifning, år den råtta utvägen til en orts kän-

ning , och blir fedan den båfta grundvalen hvarå

Hushållningens upkomft och byggnad med få-

kerhet kan anläggas.

Derfore lårer Kongl. Vetenfkaps Academien
åfven få mycket fom jag onfka, icke allenaft at

det påbegynta goromålet i Finland , måtte blifva

fullfolgdt och drifvit til flut : utan ock , at den
lyckan, fom Finland härigenom forft tilflyter,

må åfven vederfaras alla andra landsorter i Riket.

Om nu detta prof år for Kongl. Vetenfkaps
Academien tacknämligt, fkal jag garna fortfara

med dylika Befkrifningars inlämnande ofver de

flera Socknar i Finland, fom nu åro, eller fram-

deles blifva afmåtte , och det få mycket håldre ,

fom de återftående fkola fågna låfaren med under-

råttelfe om landets ftorre formoner annorftådes

,

ån denna Socknen åger, hvilken for finbårgak.

tighet Ikul , år en ibland de magrafte Socknar i

Finland.

Den 20 O&ober.

UT
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UIDRstG
Utur

Meteorologifka obfervationer hålne i Vpfa-
la dr 1747, tf/ framledne Obfervatoren

Herr Ol. Petr. Higrter,
Inletnnadt af

MÅRTEN STRÖM EJRL.

1.

Barometerns ft6rfta och minfta hogd i hvar

månad. h 1

Januar, f.
S^f.m. 26,02 Wf klart.

ip. 8^f.m. 24,85-WSWi mulit och dimb.

Febr. 17. 2 e.m. 26,01 N 4 klart. Snoen drefs

ftarkt omkring.
1. 7^f.m. 24,68 N 2 Mycket fno.

Mart. 2. 6ff.m. 26,13 SSW 2 Mulit.

29. fff.m. 2f.o8 0SO 1 Mulit och tokn.

April. 20. 4i-f.m. 26,of NO i Halfmulit.

10. f^f.m. 2f,02 N 2 Mulit. Snoom nat-

ten efter.

Maji 7. 3|e.m. 2f,8i W i Stro-moln.

16. 4 f.m. 2f,8iONO| Klart.

12. 3je.n1. 2f,i2 SW 2^ Stromoln.

Jun. if. 3^f,m. 2f,68 N i Mycket klart.

27. 3if.m. 2^,04OSO i§ Mulit rågn in på
natten.

Jul if. 4 f.m. 2f,88 NW § Klart.

2p.*iife.m. 2f,i6 W f Stjernorna fyntes

emellan molnen.
Aug. 13. 3 e.m. 2f,8i NNO2 Stromoku

4. 3|e.m. 2f,i2WSW 1 Rågnmohi.
41 £m. 2f,i 2 NW i Stromoln.

$ept.
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Sept-.- 2f. 6ff.m. 2^90 W 1 Mulit.
16. 6^e.m. .24,97 S 2 Rågnaktigt.

O&ob.iö, 7ff.m. 265O0NNO1 Mulit.

30. 8^e.m. 24,69 S 2 Mulit.

Nov, 14J0 e.m. 26,03WNW Halfinulit.

ii. p|e.m. 24.21 W ii Likaledes,

Dec. 31.10le.n1. 26, 3 f N 1 Stromoln.

29. 9ie.n1. 26,34 NW 1 Klart.

2. pif.m. 245 1
7NO 3 4S110 och haft.urv*

Storfta hogden detta året 26. ]f
Minfta - 24. 17
Sftorfta ändringen - 2.18

Mark 5 at Barometer fcalan år få indelt^ at

hvarje Svenfk fot hår innehåller allenaft 10 tum.

2.

Thermometerns ftorfia och minfta hogder i

livar månad.

Janua1%2f.7i-f.rn. 12I57NNW 1 Klart.

19.3 e.m. 97,4 W-Mulitgfedankl.ivåft.

Febr. 1 3 .7 f. m. 1 22
5
o Lungt litet klart.

23.g4;e.m. 9f56 W 1 Mycket klart.

Mart. 9.6|f.m. 11752NW1 Halfinulit.

i8.2|e.m. 97,tf SW 1 Litet klart,

Apr. 1 1. f| fm. 112,0 NW 1 Halfinulit.

21.3 e.m. 8

1

52 W il- Stromoln.

Maji . i.4§f.m. 100,3 SW 1 Stromoln.

27.2^.m. 72,9 SSO 2 Stromoln.

Jun. 14.3lf.rn. 9f3
2 NO ii Mulit.

'

if.3if.rn. 9f5
i N i Hel klart.

2.3|e.m. 70,2^ SW 2 Stromoln.

Jul. 23.4 f.m. 9458 N Strimoga moln,

18.3ie.rn. 7f,oSSW 1 i Halfinulit.

Åug. 12.4if.rn. 9f5
2, N 1 Mycket klart.

1.34cm, 7ft4S2. 3 Stromoln*
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Sept. «i.#fcHfc 97-8 W § Klart.

i.fif.m. 81,2 N Ragn.

Oaob.28.8 £m> iu 5
7NWt Klart.

1.4 e.m. 88, j- SW i Mulit och rågnakt-

Nov. 30.4lc.n1. izzrf NW i Klart.

ij\3 e.m. j>jy> SW ii Mulit.

Dec i.p f-m. nj^ NW i Mulit.

ip.2tf.m. 5)7,4 S it Rågnaktigt.

Mark, at på denna Thermometer bemärker o

koknings-punaea 5
och 100, frys-pun&en.

Storfta voldenden 30 Nav. daTherm. ftodpå 1 zz.f

Storfta hettan den 27 Man. dåTherm . ftod på 72.9

Storfta ändringen detta året - 49.6

;

"

f;

7

1-
:

, ... ...
o

!

Hogden af rågn och fmålt fnö i Kvar månad.
Tum icoo Tum 1000

del. dell

Januar. - o. izf Jul. - o 776
Februar * o. 4fz Aug. - r. 075*

Mart. - o. 493 -Sept. - 3. 086
April. - o. 888 Oaob. - 1. 875
Maji - - o. 411 Nov. - 1. 362,

Jun. - 1. 82,3 Decemb. - 1. 041
Hela årets hogd - - 13. 405*

4-

Luften? och vädrens be^kaffenhet.

Uti JANUARIO.
Hela denna Månaden har måftedels varit

mulit vader 5 få at det ej var klart, mer ån den

2, f,

8

5 1 3,2f, 26, 29. Forfta halfva Månaden var
merendels kalt 5 fedan var luften lindrig til d. zf
då fcolden åter fatte til, och var mycket ftrång

et
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et par dagar* tog fedan af igen, och var lindrig

til d. 30 dä den Ikärptes* men tog ftraxt af igen.

Den 1 foll fno med urvårder från WSW. Den
17 rågnade med SO, vader. d. 22, 23, 24, foll fno

utan fårdeles blåft, forft med NW, fedan

NO, derpå O och fift NNO våder. Den 28

fnogade med SO vader, fom fedan vandes til di^gg-

rågn med S, och få til fno igen med Nordan
väder, fom måltedels råkte tild

? 30, då vädret

vande fig til S med råga. Den 2, 7, och 29 ( då
det klarnade litet kl. half pom aftonen) var Norr-
fkcn. Nordan vader har blåft vid pafs zi dag,
Wåftan f§, Sunnan 3, Öftan i|, emellan N och
W,4§, emellanW och S, pf, emellan S och O,
H, emellan N och O, i|. Blåften har ingen

gång gått ofver 2 grader, och ailenaft tvånnegån-

gor varit få lungt at ej vädrets direétion kunnat
obferveras.

o
FEBRUARIO.

Denne månaden har jämväl til ftorre delen

varit mulen och vinteren måftadels ftark, alt i-

från början til d. ip, då han började gifva fig och
var lindrig til flutet, undantagande d. 24, da han
litet (kårpte til. Den 1 fno och urväder med N
vind. Äfvenfå d. 6 hela dagen. Den 7 om nat-

ten, fno medW vind. Den 1 1 ftarkt urväder med
NNW och W* Den 14 fno och urväder med
NNW, fom måftedels holl uti til d. 17, då det

flöts med ftark ftorm ifrån N. d. 22 fno med W.
Nordanvåder har blåft i p dagar vid pafs : W,

y:S,ivO,o: emellan N och W,8: WochS,2|, S
och O, I § och NO 2 aldeles lungt £ dag allena.

Norrfken har varit d. 20, 23,24,27. Stark

blåft ifrån NW,d. 1 1,14, 1 fp 16; och ifrån N, d.

MAR-
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mart;

Måftedels mulit, och kalt i början. 3edan
d, 17 var Thertnometerh allenaft 8 gangor nedan
om frys-pimcten, och det foga mer ån jf dag i

fonder.

Den 1 1 och tö foll (no med NO o£h O, den
11 rågn med OSO, d. 26 forft Iho, fedan råga
med SO, d.28 fno med SO, d. 30 med NO.

Norriken d. f,p, io, 17,22,23, 31. Den zz
gärd omkring Solen. Vädret har blåft ifrån N, 5
dagary ifrån W,o: ifyan S, 3: ifrån O, 3: Emellan-

N ochW Ii: emellan S och W, 4: emellan S och
0,7: emellan N och 0, 7: aldeles lungt 2£. Starkt
vader allenaft d. f. ifrån Söder,

APR.IL.

Nog mulit. Kalt midt uti månaden och emot
flutet. Den 3

rågn med W vind, d< 7 Ino med
NO, d. 8 fno med W. d.p och lo Ino med N och
NNO, d. 23 fno med NO, d. 28 hagel medNW,

Vädret har blåft ifrån Ni två dagars ifrånW,
fli S, 05 O, f : emellan N och W, (Oj emellan S
och W,8§ ; emellan S och 0, 1 y emellanN och O,

Ingen dag aldeles lungt och ingen dag ftark

blåft. Den 7 om morgonen, fyntes 2:ne anfenliga

våder-folar. Den 27 gård omkring Solen*

MAJ-
Måftedelés mulen och oftädig ; men Väfnt;

Rågiifkurar d. t med SW>d.zmpå WNWj d.%
med NOs d. 12 och 13 medWSW och W3 d. z6
ftarkt rag;nmed S^ då åfkan hördes -

9 d. 28 jftafk rågn-
fkur ochtordoa med SSO*

S Vådret
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Vädret har blåft ifrån N5 o dag; ifrån W>ifj
S, 2f ; O, f : emellan N och W, 55 emellanW och

, S, 10; emellan S och0 5 6\ y emellan N och O, 44

;

Lungt; 2fdag. Starkt blås-våder ingen gång hela
månaden.

JUNI.
Väderleken oftadig ; och värmen ftark i bör-

jan. Rågnd. len ftark fkurmedNW vader; d.på-
fkedunder med några rågndroppar allenaft och SW
vader; d. 19 rågn med,NO; d. 20 med N;d. 21
och 22 med O och N

5 d. 24 med SW; d. 27 med
OSO;d. 3omed SSW. Vådrct har blåft ifrån N,2f
dag; ifrånW i; if O^O; emellan N ochW,6^
emellan W och S 1 2; emellan S och O, £ ; emel-
lan Noch0 5 f; aldeles lungt en gång allena. He-
la månaden ingen gång ftark blåft.

JULII.
I denna månad hafva de flåfte dagar varit mul-

ne 5
få at föga mer ån två kunna raknäs , fom varit

rått klare.

Vårman har varit föränderlig.

Rågn har fallit d f 2 med W; d. f med S och
ålkedunder; d.9 med NW;d. 17 {kurar medSW*
d. 22 rågn med NW ; d. 2pmedW.

Vädret har blåft ifrån N vid pafs dag; ifrån

W si dag; S, ii; Oft, o dag; emellan NochW
7 dagar ; emellan S ochW 5 8; emellan S och O; f
emellan N och O, ij ; Lungt 3^. Hela månaden
ingen fårdeles blåft.

AUGUSTI.
Himmelen nog mulen.

;
Rågnfkurar d. 5 med SW; d. 4 med WSW

ftormj d.7medNW; d.- 1 jy t<5, 17 och 18, rågn

med
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med NO; d. 2,3 rågnikurar med SSW ftormj d*

20 med NNW> d. 3 i med N.
Vädret har blåft ifrån N, 3* dag; ifrån W-rft

ifrån S
5
o 3 ifrån 0%f; emellan N och W>8f*

emellan S och W, 6, emellan S och O, o; emel-

lan N och O, f . Aldeles lungt t dag. Stark blått

allenaft tvånne gångor, t dag vid pafs i fonder. Of-
ta Norrfken.

SEPTEMB,
Måftedels mulit. Rågn d. % med N; d, 4

dugg-rågn med SWj d. 8 rågnikurar med SW; d.

if med SSW och S; d. ip med SSW; d* 11 med
SW.

Vädret har blåft ifrån N, idag; W,6 dag.*

Oft, S5 7
l

z i emellan N och W 5
z~; emellan S

och W, io~ ; emellan S och Oj o; emellan N och
O, o; lungt, 3

dagar. Ingen gång ftarkare ån

grad. Några gångor Norrtken.

OCTOB.
Få klara dagar i denna månaden. Rågn d*

1 medSW; d. 3 med SO och SW;d.7medSWy
d* ! 3 med WSW 5 d. Z2 rågn och fedan fno med
SW ; d. z6 fno med N; d. 30 rågnmedSSO;d. 31
fno med N.

Vädret har blåft ifrån N, 3^ dag; W, 3f dag;

S, 1 ; Oft5
o; emellan N ochW 5

1 o; emellan S och

W

7; emellan S och o, 1$ emellan N och i\

lungt 4 dagar; ftark blåft et pargårgor; och några
gångor Norrfken»

NOVÉMB.
Alla dagar^i denna månaden mulne, förutan

en del af d. 14 och 2.0, heU d, 14 lf och jo, famt
en del af den 16,

S t Sno
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Sno d. 1
5
måft hela dagen med NOj d $ med

O och ftark blåftj d. 6 med Ss d. 8 medN^d.io
med SSO> d. ip rågn med SW* d. zo fno-glopp

med WSWs d. vj urväder med NO} d. 2,8 fno

med NO.
Vädret har blåft, ifrån N,<S£ dag s ifrån

ifrån S, 1 > ifrån O, 1 J> emellan N och W 56> e-

mellan S och W, 8> emellan S och0 , 1 § * emellan

N och O, if. Ingen gång aldeles lungt 5 engång
allena ftark blåft> Norrfken några gångor.

DECEMB.
For denna månaden åro några dagars obferva*

tioner forkomna. Sal. Obfervatorn har derfore i

gemen anmärkt , at det har varit få godt fom ftån*

digt mulit vader hela denna månaden, få at ingen

natt varit klar, icke eller någon middag få, at

man fått reglera Uren. Den 2 var häftigt ur-vå-

der, d. 6, 7, och 28 Norrfken.

Den 27 Oflob.

TFÅNNE
Märkvärdige Sky-drag f

Obferveradevid Nyfled påLaland,

Af •
.

I

Herr FREDRIC RABÉN.

AR.
1745, den 27 Augufti efter nya Stilen, fåg

jag oiver hafvet en lang hvit Pelare y eller
Cylinder, af vid pafs två alnars diameter

6f-
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ofver alt, hviUcen hängde utur etfvart tjockt moln,

anda ned til ungefärligen zo alnars hogd ifrån hafs-

brynet. Nedre andan af denne pelare tycktes draga

hafs-vatnetup,fig til mötes, hvilket formerade li-

kafom en annan mindre Pelare, under den ofre*

Sedan vatnet hvirfvel-vis , med fjudande ochhvitt

fkum ftigit up i luften, föll det ater på {klorna ned
tilbaka, fåfom utur en cafcade, med mycket bul-

ler och fufande. Vattu-Pelaren folgde altid den
ofre moln-pelaren, hvart denne af vädret fördes %

til des omfider bå^e förfvunno.

Den 17 Augufti uti innevarande år, blef jag

ater en fådan varfe, men ofver fjelfva landet. En
lång Pelare eller Cylinder, hängde ock nu utur

en mörk moln-vågg , och fördes af vädret ofver

landet, då han drog up til fig i luften alt hvad ho-

nom på marken förekom, fåfom fådes-kårfvar,

los halm, fom ånnu lågo obårgade på åkrarna, famt

rått up , utan likafom fkrufvades eller fvarfvades

up, rundt omkring ytan af en Cylinder, til if
alnars hogd, få mycket jag af ognemåttet kunde
döma. När det kommit til fådan hogd, fpriddes

det fedan jämnt ut på alla fidor, och foll likafom
fnö omkring hela fältet. Imedlertid drog moln-
Pelaren altid nya ämnen ujp i hvirfvelen , hvar han
for fram undan vädret , fa at den nedre hvirfvelen

och den ofre Pelare-like moln-ftrången altid folg-

des åt, och det få långt jag med ögonen handt
följa dem. Når alt var öfverftåndit

,
låg fåden

traflad och kringfpridd omkring all marken. Det
mårkvårdigafte härvid var, at hvirfvelen upryek-
te med rötterna alla Al-bufkar han råkade , och
fnorrade dem up i luften til anfenlig hogd : famt

fmå trän och qviftar.

s 3 ofver-
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ofverfoll jåmvål en myckenhet Sparfvar och andra

fmå foglar, fom futit på fådes- {kylarna , och tvin-

gade dem, at gå igenom hela Cylindern, då dele-

dan follo bårtlvimade til jordan , der de federme-

ra funnos ibland halmen.

På gjord efterfrågan, fporde jag, at denne

hvirfvel jåmvål var kommen ifrån harvet, hvarcft

han börjat. Och lårer hafva varit af lika beskaf-

fenhet med den foremåmnde, nåmlingen en få

kalhå Prejler, fom befkrifves uti Mufchenbroecks
Phyfique, §, 1140 och 1241, Men de åro fäll-

fynte uti Norden. " 1

Den 27 Oåob.

FRINGILLA capite cgruleo
, dorfo vi-

CARL LINNiEUS.

Den Sparfven, lom Kongl. Vetenfkaps A-
cademien täcktes fånda til mig, kar jag

efterfokt hos åtfkilliga Auftorer y men
icke träffat honom få tydeligen befkrifven och
aftagen^ at man kunnat derom få någon få-

kernet,

EN

Eller

ridt* abdomine fulvo\

Bcfkrifvcn af

At
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A t Fogeln år ifrån Indien,vifä nogfamt de hö-

ga och prålande fårgor, med hvilka han år firad.

Men til Sverige år han kommen ofver Spanien.

Fogeln (feTab .V II . fig . I
.
) år ftor,fom en Motacil-

la eller Vipp-ftjert och af det flågtet ( Gcnus)^ fom
kallas Fringilla , emedan Nåfvet är tjockt, fom en
kågla,och icke bogdt vid bafin, få mycket nederåt,

fom på Emberiza,

Nåfvet år morkaktigt, något luillrigt, fpetfigt,

och ofverfta kåken litet längre, än den nedra,

hvilken år något inbogd på fidorna. Fem
eller Sex hår fitta ofvan mun-gipan på hvar-

dera fidan , lalom Myxtagier.

Tungan år något klyfd.

Näsboroma aro ågg-formige, och nåftan täckte

med upftående hår eller fjädrar.

Benen åro grå. Kloerna hopkramade -

y bak-kloenår
något krokigare och faftare ån de andra ( åf-

ven fom Tummen år tjockare), faft ej långre

ån fide-tåerne.

Remiges eller Ving-pennorne och Re&rices eller

Stjert-pennorne åro alla tåmmeligen fvartaof-

ver alt, och utan flåck, men den kanten,

fom vetter ut åt , år på ofra fidan långs åt

gron, och utan någon flick.

Fårgen : Hogbldtt (Lazureum) och fldnande år hela

hufvudet b Brandgula åro Haka, Broft och
Mage. GuUgron årRyggen ofver fkuldrorna

ock emellan vingarna. Grone utan blandning

af Gult åro vingar och ftjert utanpå, då de

aro hoplagda. Svarte åro vingar och ftjert

inunder, lå val fom ofvanpå, der".fjädrarna

S 4 tacka
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tacka hvarandra, Gro&-gult år Urrhopygium
eller de fjädrar, fom ligga ofvan ftjerten.

Således har denna Fogel de fkonafte fårgor af

Blått , Brandgult, Grönt
, Gulgrönt, Gron-gult,

och Svart,

Den 3: Novemtn

LOBEL1A,
8d/om en /åker läkedom emot Venerifka

fjukan,

Uptåkt af

PEHR KALM,

De vilde Arnericaner har i norra delen af A-
merica, harva från långliga tider tilbaka

Underftundom haft hos ug lues Fenerea,

Somlige fåga, at Europeerne fort denna fjuka

til dem: andre, at den varit hos dem gångfe. långt

tilforene. En gammal Villman tilftod hår for mig,

at de haft denna fjuka forr, ån Européerna kom-
mit hit, och at deras unge mån gemenligen fingo

henne , då de gått ut til nå^ot krig emot de vii-*

de Arnericaner, fom lefde längre år~foder, hvareft

den fkal vara mera gångfe , Nu år denna fjuka

hår nog allmän,

Men få år dock märkvärdigt, at få lått de

Jtunna draga denna fmitta (ig på halfen* få lått

kunna de ock gora fig derifrän rene, få fnart och
når de behaga. Ja fall fjukan vore få inrotad, at

gjen ijuke vorehalf-ruten
?
och "flank på långt håll,

at
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at nåftan ingen kunde gä honom nar, kan han dock
innom kart tid blifva botad och återftåld til defs

fullkomliga hålfa, utan at någonfin få återfall, om
han icke frivilligt fänker fig deruti. Denna Curen
förrätta de Vilde, utan at veta hvad quickfilfver

år. Ja de anfe denna fjukdom fomen afde låttaftc

at bota.

Når jag forledit år kom til Canada, var nåpe-
ligen någon, fom gjort några refor ibland de Vil-

da, fom ej visfle omtala, at de Vilde med otrolig

lätthet kunna bota denna fjuka, och det med i-

del orter: men alle berättade tillika, at det år en

omojelighet at få dem tilat uppenbara fjelfva bo*
te-medlen, hvilka de hålla ganlka hemliga, eme-
dan de åro intagne af den vidfkeppeliga tancka,

att>m de uptacka et hjelpemedel for någon Euro-

pé, fkal det efter den tiden mifta fin kraft, få at

de ej mera fkola kunna bota fig fjelfva dermed.

Månge Franfofer hafvamed penningar och an-

nat velat forma de Vilda, at uppenbara Curen for

fig: men fåfängt. De hafva åndteligen måfl: noja

fig , at hafva til de Vilda et låkert och fritt

tiltråde om hjelp, få ofta olyckan träffat någon
af dem at få denna (juka i faggorna.

Vid det jag denne fommar kom up til öfver-
ften William Johnson, frågade jag honomom
hvarjehanda, angående denna orten och defs invå-

nare. Denne Herre bor ibland de Vilda, och harpa
mångfaldigt fått gjort fig afdem anfedd och ålfkad.

Månge byar hafva fit måfta uppehålle af honom,
och de Vilde anfe honom, fåfomfor fin fader. De
gora ofta refor ifrån aflågfne orter, endaft at få fe

honom
?
emedan de veta, at de blifva vål unfågna-

S I de,
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de, famt få hvad de behöfva, hvilket. han dem
Ikånker: Ty hans luftar, åtgöra allom godt. Den
andra egenfkapen hos honom år ej mindre beröm-
ligt nämligen at han fåtter högt varde på Veten-
fkaper, och har en brinnande kårlek til dem: famt
fåtter fit ftörfta nöje uti deras befrämjande. Som
denne Herre lefvat i många år ibland de Vilda, få

år ock ingen, fom har fig deras lefnads-fått båttre

bekant, ån han. Han berättade mig då, ibland an-

nat, at de Vilde kunna bota Venerifk fmitta med
örter, och det med en otrolig lätthet, hvarpå han
anförde många prof, fom han fjelf fedt, af perfo-

ner, fom ånnu lefva. Af defle hade fomliga kom-
mit få djupt i denne olyckeli^a fjuka, at de luck-

rat fom döde as, och hade <pa vifta ftållen får på
får. Negrer, man och huftru, fom voro nåftan li-

ka eländige, blefvo på 10 dagar få botade, at de
kunde förrätta deras fyflor, och kart derefter blef-

vo aldeles til helfan återftålde, famt hafva alt i-

från den tiden varit helt frifke, och aflat flera barn

tilfamman: förutan många flera fädana berått?lfer,

hvilka jag då ock federmera hörde inftåmma det

famma.

Jag frågade, om de hade fig de örter bekante,

fom Villarne (få kalla de Svenike hår i Penfylva-

nien de infödde Vilda Americaner ) bruka emot
Venerifka fjukan? Mig fvärades, nej.Jag bad der-

före Öfverften Johnson förfoka, om han icke kun-
de få veta dem. Han fvarade, at det var nåftan en

omöjelighet. Jag forcftålde honom, at han vore

den ende, fom kunde förmå de vilda at uptåcka

dem, emedan de i få hög grad voro honom tilgif-

nc, och at han dermed ltulle göra hela den lärda

verlden fig förbunden, med mera. Hvarpå han fva-

rade, at han icke allenaft ville förföka^ at få veta

cu-
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curen, utan ock gora fitt ytterfta der til, koftc

hvad det kofta ville.

Derpå gaf jag honom en ock annan underråt-

telfe, huru han (kulle gå til verka, at ej blifya

ford bak om ljufet af dem. Såfom at, emedan der

voro flera Vilda quinnor, fom voro måftarinnor i

denna fjukans botande, han då ville fårlkildt for-

må hvar och en af dem, at vifa honom de orter

de brukade, utan at någon (kulle veta, at han der-

om frågat andra: at han ej (kulle vara nogd medat
få fe et blad eller en rot af orten, utan ofvertala

dem at vifa fig hela orten, med mera.

Jag vil nu ej vidlyftigt utföra, hvad modaoch
koftnad denne Herren använde , at få dem alla at

liptåcka hemligheten for honom, famt hvad beve-
kande (kål han brukade. Men flutet var det,at tre

ViHkor vifade honom famma och famma orter,

famt gjorde helt lika beråttelfer om curens anfbäl-

lande. Utom dem var ock en Vilde, fom åfvenvar
namnkunnig fore, at hafya gjort dråpeliga curer

i denna fjuka* hvilken ock upvifte rötter af fam-
ma ort, och fade at man gemenligen brukar dem :

men lade der til, at han håldre betjente fig af en
annan rot , hvars kraft han lårt kanna och nyttja

af fin Fader-fader.

Nu vil jag fåga, hvilka orterna voro.

Hår finnas i Norra America fem fårfkilde flag

•af Lobelia^ af hvilka den fornåmfta orten man bru-
kar emot denna fjuka, år en.

Mitt fått, at refa genom fkogar och obanade
vågar, tillåter mig ej atféra många Botam(ka böc-

ker
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ker med mig. Når jag har papper at lågga orter*

na imellan, och papper at antekna mina anmärk-
ningar på , famt bleck och penna^ får jag ej ger-

na belafta mig med mera, emedan bördan ändock
altid och dageligen okas. Jag kan altfå ej nu få-

ga, om denna ort ar tilforene befkrefven af andra,

ei eller vet jag hvad namn den fått, i den hån-

aelfen hon år befkrefven. Jag vil derfore gifva en
befkrifning på orten, då man i et Botanifkt Bi-

bliotheque utan fvårighet kan finna, om den år

befkrefven förut eller ej. Och emedan alle, fom for-

flå Botaniquen,åro måft vane vid Latinfka ordafatt*

vill jag lemna befkrifningen på orten på Latin:

RADIX perennis, fibrofa: fibras plurimas albas,

linese ' crasfitie , duorum digitorum longitudine

plus minus, glabras tanquam e centroemittens.

CAULIS fimplex (interdum tamen ramos emit-

tens), ereétus , diverfe longitudinis, ab i ad 4
pedum longitudinem^ communiter tamen 1 ad

Z' pedum longit. tere.s, glaberrimus, bevis, fub-

nitidus, pallide viridis aut interdum rubefcens,

pnecipue verfus inferiorem partem, foliatus j

folia usque ad fpicam florum gerens.

FOLIA duplicis generis: Radicalia fcilicet primo
anno, Caulina vero anno fecundo primum pro-

deunti^.

Folia Radicalia ovato-lanceolata, fubacuta, cre*

nato-plicata, glaberrima, utrinque fubnitida, ob-
fcure viridia cum tinéfcura purpurei , in petio*

los definentia.

Folia Caulina per totum caulem fparfaovato-lan-

ceolajta^ itibacuminnta, in^qualiter dentata,

pa-

i

''< •••
I v.

v

.

*
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patentia, plura 5 glaberrima5
fubnitida

5
in petio*

los delinentia 5 ad margines punéta albida tan-

tillum elevata funt> quid quod ipfi denticuli c*

Jusmodi punéta albida elevata gerant* nervi in
inferna folii fuperficie longitudinales elevati.

Rudimenta florum act alas inferio res.

FLÖRES Superiorem partem caulis occupant,
pedunculis 2. vel ^\ linearum longit. infidentes»

quivis flos fedet ad alam folioli lanccolati, acu-
ti,ferrati: ferraturis fubulatis.

Flores fereerecti) magni
3 cserulci, magnitudinc

vix fforibus Lobeli^e, flos Cardinalis alias di-
6he

5 cedcntes.

Calycis lacinice lineares, acutse, longae, fcil, f ad
8 linearum longitudinem, marginibus prope ba-
fin retrorfum tiexis,

Reliqua floris funt LOBELIiE. vide Chara&e-
rem in Linnai Gener. Plantarum.

En mjolk-faft kommer ur alla delar af orten
5

då den afbrytes. Somliga af de gamla frjelkar haf-
va en ftor Kolfa af rötter, at de fe ut lom rötter-
na på en gräs-torfva.

De ftorfte folia caulina åro ibland af 4 til f
tums långd, och 14 tums bredd. De nedre bladen
af ftjelken äro ofta lanceolato-ovata.

De nedre bladen börja forft falla af ftjelkar-
na. Flera ftjelkar komma ftundom ifrån en "rot. På
de ftånd,fom åro ftofa, år ftjolken ofta afenhalf
tums diameter.

Sent om höften få bladen fullt med bruna flac-
kar på fig.

Örten börjar blomma vid pafs d* U Julii,och
dps frön $ro mpgnc vid Septepbiis mhs&s början.
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Des locus natalis åro våta dåfviga Hållen, vid

fidoraf diken, backar och åar, famt hafvertil gran-

nar Eupatoria af alla llag, Lycopus^ Bidens^ Mimulus,
Chelone Acadienfis, Helxine caule tetragono aculeato^

Perficaria ureis, 8cc.
#

Smaken på rötterna tycker mig likna To*
bak: fitter länge quar i munnen, och åftadkom-
mer krakning.

Denna nu befkrefna LOBELIA, år den, fom
de Vilde fornämligaft och allmannall bruka emot
Venerifka 1 mittan. Curen år mycket enfaldig, fom
alla deras curer, och (ker på följande fått.

De taga rötterna af fyra fex eller flera orter alt

fom fjukdomen ar djupare inrotad, och tvätta

dem rena. Somlige af dem brukade fårfka rotter>

andre fade, at torkade voro båttre
, ty mången har

med nytta brukat tre och flera års gamla torckadc

rötter. Deffa rötter kokas. Hos Villarna år lika

mycket i hvad kåril det Iker, ty de hafvaej annat,

ån koppar-och meffings-kettlar, hvaruti de altid

koka fina Medicamenter.

Decoéten låter man den fjuke dricka ommor-
fonen bittida, få fnart han vaknar, och få myc-
et han kan. Den ofrige delen om dagen blir

detta hans förnåmlla dryck. Den fjuke börjar då

tåmmeligen purgera derefcer, och då gores De-
coften fvagare, om man finner at den fjuke pur-

gerar' for ftarkt. - Han får imedlertid ej fmaka
itarka drycker, utan åta fimpel mat, hålft af or-

te-riket , fait de ock ftundom.få lof at åta kött.

V. För-
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Följande och den tredje dagen fortfar Patien-

ten på lika fått at dricka af denna Decofåen, och
der efter hvarje dag dricker han icke allenaft af

Decoften utan tvättar och badar jåmvål fig och
de af fjukan måft intagne delar dermed dageligen.

Sedan han hållit fåledes fort i 14 dagar eller tre

veckor, år fjukdomen gemenligen forfvunnen.

Om Patienten år full med får, få brukas

under curen, til at få dem torra, roten afGEUM
fioribus nutantibus

, fruttu oblongo
, feminum cauda

molli plumofd. Linn. Flor. Svec, 42.4, fom hår våxer

på våta ftållen: denna roten torkas
,

pulveriferas,

och pulfret ftros i fåren, at torka dem. Om få

år, at fjukdomen tagit for djupa rötter, och
man finner, at fedan man några dagar brukat of-

vannåmnde Deco£fc af Lobelia, ingen förbättring

följer hos den fjuke, få tager man rötterna af

RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus

crenat is, caulinis digitatis petiolatis. Gronov. Fl. Firgin.

166. tvåttar dem rena, och blandar något deraf til-

hopa med Lobelia, famt kokar och låter den fjuke

dricka Decoften. Man måfte vara varfam, at ic-

ke taga for mycket af denna Ranunculus, eme-
4an det kunde åftadkomma inflammation uti in-

elfvorna. Denne Decoét férorfakar ftark pur-

gatioiiochåfveiiupkaftning,famtg6r all denverkan
man onfkar : men blir han for ftark , få år han gif-

tig, lika fom ock rötterna af ANGELICA Ca-
nadenjt purpurea år det ftarka forgift^hvarmed Vild-

fka qvinfolk , fom blifvit forfkutne af deras Mån,
plåga taga lifvet af fig fjelfva: och emot hvil-

ket forgift inga de båfta läkedomar, fom eljeft

plåga kunna bota fjelfva Skaller-ormens bett,kun-

na gifva den minfta hjelp*

E
n
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En annan Vildman, fom ock afkgt pfof af flora

Curer uti Venerifkaljukan,och denöfverft .J(JHN~
SON var fåkcr om, at han var upriktig -at med-
dela hvad han brukade , fade at han val ock ibland
betjent fig af förenämnde .Lobelia* Menat han
dock hade ftorrc fortroende til et annat me-
dicament , nämligen rötterna af CEANO-
THUS Linnai , eller CELASTRUS inermis ,

foliis ovatis ferratis trinerviis. Linnai Hort.Cliff.

TJ- Gronov . FL Virg. zy . Med dennes Decoét

,

orakad pä famma fått, fom Lobelise , förrattar

han Curen. Decoélen blir rod fom blod. Om
man tycker at fjukdomen år for mycket inrotad,

tager man rötterna af RUBUS caule acaleato, foliis

Urnatis, Lin. FL Sv. 41 o, och blandar deraf ibland

de förra.

Jag var fedan få lycklig, at jag råkade enper-
fon, fom for några år tilbaka af en Vildfka blifvit

botad for denna fjuka, då han var kommen få

vida deruti , at det fåg rått illa ut for hans lif.

Han hade en knippa af torra rötter ånnu qvar, til-

lika med foliis radicalibus af den orten Vildfkan

brukat at laka honom med, hvilka han vifade mig,

fom alle voro af förenämnde Lobelia allena.

Med defla orter åro hår gjorde få ftora och
dråpeliga Curer, fom någonfin med quickfilfver.

Skildnaden år endaft den , at man aldrig i

denna Vildarnas Cur löper fara om lifvet. Al-

drig kan gifvas et exempel på en Vild American,

fom dodt af denna fjuka •> aldrig et exempel af

en patient, ehuru fördjupad han varit i denna

fmitta, fom dodt under Curen > aldrig exempel

pa någon, fom ej blifvit botad. De fom olyckan
nod-
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nödgat at forfara både Curen medquickfilfver och
med defTa orter, faga, at Örte-Curen år mång-
faldigt lindrigare och båttre.

Jag ville onfka af alt mitt hjerta , at vi uti

Sverige aldrig {kulle behofva hvarken quickfilfver

eller defla Örter, til en få ful fjukas botande:

dock har jag, fom Hiiloricus Naturalis, bordtgo*
ra defla orters nytta bekant, och hoppas der uti

ej hafva gjort illa, om jag uptåckt et lindrigare

botemedel emot en fjukdom , for hvilken fomlige

tcfrdc onfka
5

at ingen bot (kulle gifvas, til af-

fkråckande ifrån odygd. Men om barn och andre

ofkyldige månnilkor råka for denna fmitta, år då
icke val gjort , om man foker at rådda deras lif

,

och bota på lindrigafte fått?

Herrar Medici kunna framdeles ånnu finna

kårtare och båttre vågar, ät betjena figaf defla or-

ter, famt förbättra et och annat deruti : ty de Vil-

de Americaners kunfkap ftråcker fig icke långt

in uti Theoria Medica. Mig har allenaft ålegat,

at fåfom en Hiiloricus berätta hvad jag fett och
hort.

Således har jag befkrifvit nyttan af några få

örter, dem jag i början, fom månge andre ånnu
gora

,
anfåg fom ej nyttige til annat, ån at måtta

en Botanici nyfikenhet. Jag har ofta i mina dagar
hort mig förebrås, då jag famlat Örter, hvars nytta

hvarken jag eller andre vetat: til hvad nytta? famt
at den fom eljeft har intet at gora , må lopa och
Jfamla Mufcos och Mufcas. Men jag har på mina
refor lårt, at den ort jag, kanhända, måft for-

aktat, har ledan blifVit befunnen hafva denftor-

T fta
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fta nytta. Jag har lårt, at man i forftone kan
anfe et ting i naturen, en ort, et Infeéfc, -&c.fom

cn blott nyfikenhet, et grål och et lapperi : men då

man får veta des nytta, kan man ej fatta nog högt
vlrde derpå.

Den io. Nov.

SKJUT-FLUGAN.
Uptåckt Af

DANIEL ROL ÄNDER.
Stud,

etta naturens konllftycke at fkjuta, har
1

fallit mi^ ganfka fållfamt, få at jag ic-

ke har hört något dylikt.

Herr Cammar-Herren DeGeer , fom uti Xn-

feärernes natur och hushållning gått längre ån nå-

gon annan, har uti Kongl. Vetenfkaps Academiens
Handlingar, I74i,framtett et Infeéfc eller Cicada,

fom genom bakporten Itåndigt utpumpar blåfor i

fådan myckenhet, at hela djuret dermed blifvit

betåkt, hvilket fatt alla upmårkfamma i forun-

dran.

Då jag berättade om mit Infeft-ftjutande for

Herr Arch. LinnjEvs, vifle han mig en Fogel
vara befkrefven af Profeflbr Barrere uti Gallia,

vEquino6tiali, hvilken liknar Korn-knarren eller

Ortygometram ( Fn. 162, ), den der knarrar altid

tvånne gånger i fånder helt fkårt, då Fogeien gor
det ena låtet med munnen och det andra med bak-
porten.
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Tzquiepatle år et djur i Mexico, hvilket, da

det jagas, gifver en ftinkande fmåll, och käftar

excrementerna hela tre famnar tilbaka, med få

giftig ftank, at intet dervid liknas kan, hvilket

ock är det enda fått, hvarmed djuret kan fria flg

i noden.

Således år naturen i fin verkan mångfaldig och
fålfam. Således ftanne ock vi i forundran öfver

Indiens fållfame ting, och åre Lodjur utom hufet,

men ofta Mullvadar hemma , hålft i Vetenftapen
om Yrfå. En fådan okunnighet kan få myc-
ket mindre urfåktas, fom H. Archiater Lin-
njevs fatt defsafmå kråk iden ordning och ljus, (*)

at de nu mera lått kunna kannas af hvar och en;

och anfes fåfom et tids-fördrif, at i dem vid ledi-

ga flunder fe naturens under. Des Svenfka Fau-
na har varit min fåkra våg-ledare, at ifrån andra

åtfkilja deffa Infeäer, hvilka jag, efter de ej til-

forene varit befkrifne, ock deras fållfamma hus-

hållning tykts fortjSm upmärkfamhet , har dea
åran for denna gången framvifa.

Sjut-Flugan år en Cicindela af medelmåttig
fiorlek: defs Horn (Antenttse) åro kårtare, ån haif-

va kroppen, vid Hufvudet tegel-fårgade eller ro*

da, men framåt mörkare eller afkfårgade- Ögonen

fom på Haren , utftående , at de likfom tyckas

falla ur hofen $ och fvart-blå. Hufvud^ Brofi^ Ldry

Ben och Fötter roda eller tegel-fartade, men yt-

terfta fidorna på bak-benen åro mork-blå. IVing*

jkalen vidare åt bakdelen ån framåt, med trub-

big och likfom afhuggen fpets
(
apice obtufo).

Magen mork-rod^ litet på gult ftotande (fordide

ferrugineum). Således tycks detta djur kunna he-

T t ^ ta,

(*)Se Syftem. Nat, 1748. Hans Talom mlrkvirdighetcr uti h/i»
äitna 1748, fn % Syec, 1746*
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ta, CICINDELA Capite, TboracePedibusque rufis 9

Elytris nigYo-cterukis,

Skjut-Flugan åtfkiljes från de andre Cicinde-
YisFn. <$f 1, 572, med

1

fina roda horn, Hufvud,
Lår, Ben och Fötter^ hvilka på dem åro fvarta:

Hennes Mage mork-rod, litet på gult ftotande >

men deras Mage fvafvel-eller bran-gul : hvarfore
jag fett henne vara et fårfkildt flag. Skjut-Flu-
gans förföljare år Carabus, fom i ftorlek och
utfeende nåra kommer ofverens med den ftore Ca-
rabus Fn. Svec. fiz.

Denne CARABI Hufvud och Broft år kop-
parfårgade/Ving-fkalen af kojpparfåm på violett

itotande , med gröna kanter : pa Vingmatens rygg
åro tre ordningar af trubbigt utgråfne puncter*

då hvar ordning beftår af ellofva dylika punfter j

emellan defla puntters ordningar gå långs efteråt-

{killige råflor(ftrise longitudinales). Hannens Broft

och mage åro gröna ock fkinande : Hennes Broft

och Mage koppar-grone. Hornen, fom beftåaf

ellofva lånker, årofvarta, få vål fom undra fidan

af hufvudets lår, ben och fötter af famma fårg

Blir altfå dennes namn Carabus alatus viridi-aneusi

elytris convexe pmftatis ftriatisque^ pedibus antennisq.

nigris.

Denne liknar til ftorlek och fkapnad Carabus

Fn. fiz. for hvilken han ock af mig blef tagen :

men af noga jåmforelfe befinnes, 1. At dennes ofra

hjert-lika Broft-fkal år rundad fram åt, och bak
jåmt. afhuggen: men hans {Fn. yiz) hj år t- lika

broft-fkal vinklig framåt, bak afhuggen med ute-

ilående vinklar på bågge fidor: defs kanter åro

ock något uphogde ; men pä den förra plåtte.

2.Pen-
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2. Dennes vingfkal af koppar-farg
, på violett

ftotande med hog- gröna kanter: hans ving-fkalaf
koppar-farg på grönt ftotande , med kanter af
famma farg.

3. Den förre år vingad: men den fenare år utan
vingar.

4 Dennes broft och mage hog-eller koppar-
grone : men hans broft och mage aldeles fvarta.

Håraf har'man tagit dem for tvånne flag. Den-
ne Carabus vifar fig måft aftnar och mornar , då
han ock undertiden håller fig på Lonn (Fl. Svec.

303) och i nodfall håller til goda defs frukt til

fin föda &c.

Vid flutet af Martii eller i början af Aprilis

månad plågar Skjut-flugan, der väderleken år

fogelig, framkomma ur jorden,derhon ligger forft

under ftenar, fpringer fedan hålft på hoglåndte
ftållen.

Når jag forft tog detta lilla djur, Tom ftrax

utflåpte,med en liten fmåll, en ljusblå rok, gjor-

de /mig denna oformodeliga håndelfe helt håpen y

at djuret ftrax foll ur händerna på marken. Det
var likt fina flågtingar, ganfka vigt at göm-
ma lig. Jag blef nyfiken at utröna denna fållfamma

egenfkap ,
ofvertygad at röken och fmållen orfa-

kades afdjuret , men om fåttet ovifs : dock foktes

den gången fåfängt, efter djuret hade funnit et

fåkert gomme.

Några dagar derefter träffades åter, under en

ilen, et dylikt djur, hvilket , dådet varfångadt,

puffade genom bakporten rok med en liten fmåll,

fåfom fång-krut på en bofla afbrunnit. Var altfä

femma flag med det förra.5
T 3 SI
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Så ofta med "nålen, under Vingfkalens ytre

andar, kitflades på defs mages rygg , brände dju-

ret af
5

hela tjugu gångerna å rad r få at man
kunde förundra lig , at få mycket vader inneholts

i få liten kropp.

Djuret fonderdelades , då vid bakdelen fågs en

liten hop-fallen blåfa, hvilken, om den var vader-

blåfan, eller någon tarm, kunde icke med fåker-

het utrönas.

Det upvåckte ej litet forundran, til hvad anda

Skaparen behagat meddela detta lilla kräket r at

utan eld fkjuta fåfqm medloft krut * men jagfant

omlider, at den egenfkapen ofta tjenar djuret, i

ytterita nod, ej mindre til forfvar emot fina fien-

der, änfodla gången at undvika mina händer*

Ty når berörde flore Carabus med trågit ja-

gande, fom Hunden förföljer Haren, utmattat

djuret 5 lägger det lig for fin ofverhångande fien-

de, hvilken, med opet gap och utfpända klor,

kommer, fometglupfkt Lejon, at gripa rof; men
juft i det famma fkjuter Cicindela eller Skjut*flu-

gan* hvaraf han likfom fldms och drar fig tilbaka*

då hon imedlertid ger fig på flygten, och om
få händer, at hon på vågen råkar något hål,

der han ej kan komma efter, år hon lyckelig och
undgår faran den gången ; annars , fedan hon med
Ikjutande och fpringande några gånger frålft fit

lit, angriper han henne åndtcligen vid hufvudet

,

då hon , oaktadt alt fkjutande, blir hans. Jag un-
drade, hvarfore icke Skjut-flugan fokte med fly-

gande rådda fit lif > hvartil han, ehuruvål vingad,

Jikvål behofver längre tid. Men til åfventyrs gor
hon, fom fåges om Gåfen, flyger for Höken och
fpringer for Råfvefik

4

Den*
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Denna Carabi jagt med Sjut-flugan , hvilken
jag, forleden vårtid tvä gånget på Liljeholmen
vid Stockholm, åfltådade, förekom få mycket fåll-
fammare, fom ock Ciqindela måfte vara et rof-
djur, hvilket hennes anfenliga kåkar och tånder

f

tyckas beftyrcka. Dock händer, fäft fållan, at
fyrfotade rofdjur upåta hvarandra.

Bagge delfe diur , kunna i fin naturliga ftorlek
och Ikapnad belkadas.

Tab. VII. Fig. 2. Skjut-flugan,
Fig. j, Carabus eUer Skjut-Fluga^ for-
följ are.

D«h io Nov,,

BERÄTTELSE
Ora

Rem af SIVM AgVATICVM (Fl. Sv,

i<35) °ch des fkadeLiga verkanpå
\Tå-boJkap

r

Ingifven Af

JOH. GEORG BEYERSTEN;
Stud, vid Äead. Up£

Allmogen i Husby Långhundi*a Socken har,

til at praefcrvera fina kreatur for den gras-

ferandebofkapsfjukan, betjent fig zi$iumy
på det fåttet

5 at de hackat rötterna rått fmå och
gifvit dem in i kli. Man har ock icke mårkt, at

detta prsefervativet gjort någon fkada, få långe
de brukat de fpåda rötterna, fom varit upta^nc
förr Midfommar. Men en Landtman^Jonas Mahl-

T 4
' berg,
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berg , i Målfla by der i Soknen , fom vid Bartho-

iomaei tid hämtade frifka rötter, var håri olycke-

lig. Han hackade rötterna val fmå , och gaf krea-

turen dem efter vanligheten in i kli , en god hand
full på hvart kreatur, och dref dem itraxt i et gar-

de når in til gården. De började at fvettas ftarkt^

at det drop afhvart hår. De vrålade, kallade lig

neder, räckte fötterna från fig^ flogo hufvudet
fafeligen emot jorden, och vånde ut och in på 6-

gonen. Defle anftoter kommo Ikof-tals, at de i-

bland uphorde, få at man förmodade, det de (kul-

le komma fig fore igen, men blefvo ftraxt derpå

fvårare. Enqviga, fom var fvagaft: , doddeinom
|- time , hvilket dock fkett fnarare , få framt icke

folket hindrat henne at ftota fonder hufvudet emot
jorden. En ko, hvilken man tänkte confervera

med fot mjölk och vatten, fom håldes i henne til

myckenhet, blef dock dod ftraxt efter qvigan;

Hon bod val ofta til at fefa fig up, men krafterne

ville icke ftå henne bi. En Stut, fom förr varit

folkfkygg, fruktade då intet at raglandegå midt
emot folket 3 men fprang fedan bart i Ikogen, lade

fig i {kuggan, och fyntes vara frifk på andra da-

gen. De andre kreaturen fluppo med lifvet, men
gingo dufné hela dagen. Huftrun påftod dock,
at de fåt få flor fats, fom de andre.

Sedan detta blifvit rycktbart , har man kom-
mit i forfarenhet, at en Bonde i famma Socken, -litet

tilforene på famma fått mifl i:ne kreatur, men
ej velat uptåcka fin Ikada , emedan han fruktat

,

diet man torde mifstånka bofkaps- fjukan vara hos

honom inkommen, och fåledes någon underfok-

ning anftållas , hvilket han tyckt landa fig til, jag

Vet intet livad for olågenhet*
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En liten gåfle, fom åtit af defla rötter, då de
nyligen voro hämtade af hans Fader, berättas ock
blifvit angrepen af fvåra anftoter , men åndteligen
efter ymnigt drucken fot mjölk och upkailning
kommit til helfan igen.

A t Sium dqu. Ikulle vara giftigt for Få-bofka-
pen, har tilforene icke varit allmänt bekant, men
val har man det vetat om Cicuta Aqu. (fe Lim.
FL Lapp, 103. FL Svec.z$9. Iter W. Goth. - -

)

få at mången torde tro , det jag fortagit mig på
namnet aforterna, och hållit Språng-orten for Sium
Aqu. Men jag känner bagge två helt åtfkildte,

har ock vifat famma ort for Herr Archiatern Lin-
näus

3
få at ingen må tvifla om råtta orten.

Jag nekar val icke med detta Ron, at Sium
aqu. kan hafva fin ftora nytta til at prseferverä

Fåbofkapen ifrån fmitta* men dock bor man hår
af låra, huru angelågit det år, at kanna Dofes, at

man icke tager gift for Medicine.

Det hände vid Rotmånaden, at njgre ftyckén

Fåbofkap dodde utan for Upfala i Girifta, hvaraf

utkom et ryckte , och ingen tviflade at icke Fä-

bofkapen vore fmittad med den gångbare Bo-
fkaps-peften, hvilket dock fomlige drogo i tvif-

velsmal, hålft Fabofkapen icke hade något durch-

lopp och fjukdomen ftannade af fig fjelf, fedan

11 not blifvit döde. Bonderne fjelfve påflodo i

forftone, at kreaturen åtit någre rötter , fedan ån-

gen blifvit upgifven , och at de af den ftarcka tor-

kan kommit längre ut åt vatnet, ån de andre plå-

gade , och tor hända defle fade ej orått. Ty om
Tf de
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de fått rötter af Sium Aqu. år det mojeligt, at

de deraf blifvit dode,fom man nu forft kan förftåaf

Forcnåmde prof.

Den 17 Nov.

RÖK
Om

Lmg-fot af ortens belågénhet*

H. OLOF SÖDERBERGS.
Stud.

« jag förleden vår-tid refte til min fodelfe

fl W ort Vermelands-Dahl, fick jag fporja.

Ml***? at det var en gård af få olycklig belägen-

het, at måft alle., fom der kommo til at bo och vi-

dtas, nåftan oumgångeligen, på kart tid , fkulle fat-

ta lifvet til af Lurigföt > hviiket var en få fållfam

fak, at jag icke vet mig hort något dylikt: Jag
gjörde mig derfore mödan, at refa dit och under-
foka orfaken til en få underlig håndelfe : hvad
jag funnit harjag nu den åran ofverlemnatilKongl.

Vetenfkaps Academiens nogare lkårfkådande,fom

det båttre forftär,hålft jag icke fjelf gjordt Medi-
cinfka vetenflcapen til min, men har dock haft nö-

je, at vid Academien afhora Diaetctifka farelåsnin-

garna > och då jag på Skånfka refan fick vara ifål-

ikap med Herr Archiater LiNNiE,us,erholtjag nå-

gon anledning at omhugfa, når några fållfamma

phaenomena fig yppade.

I Elfs-
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I Elfsborgs Lån, Dahls land, Vedbo Hårad
ochEds fockcn år et Krono-Skatte hemman,Skall-
torp kalladt, der Lung-foten år få Allmän, at ic-

ke allenaft ftorre delen af gårdfens invånare, utan

ock tjenftefolket, om de hår några år komma at

dröja, merendels ftanna i denna fjukdom, hvarom
ej allenaft gårdens åboer fjelfve, utan åfven,kring-

boende grannar vifte at lemna fåker beråttelfe.

Eds kyrkas bok^ hollen ofver födda och doda,gaf

mig vid handen, det 30 perfoner innom 16 år på
detta Skalltorp blifvit döde, af hvilka få Faftorlo-

ci, fom de nu varande inbyggare forfåkrade, at 14
månnifkor helt vift i lungfot aflidit: Men fom all-

mogen ej haft fig kunfkapen om fjukdomar få noga
bekant , kunde de ej gifva mig någon tilförlitelig

underråttelfe, antingen de ofrige 16 affamma fjuk-

dom dodt eller ej. De 14 fom innom den nåmde
tiden hårgenom lungfot fatt Hfvct til,voro följande.

Ingrid Huft. dod år 1734 gammal - -

Borta Huft. 1735- - -

lNGiERDNilsd.Pig.173f ,
- .

-

HaKAN NilC 1736 - 66
Olof Nilsf. 1737 - 3Z
Lärs Tomfelt * 1739 - 23
Elin Ericksd. 1742 - 44
Ingeborg And.d. 174a - - zo
KjERSTiN Håk.d. 1743 - - zz
Anders Afm.f. 1746 - - 40
Anders BjörnsC 1746 - jz
Olof - 1746 - -

KjERSTIN Olofsd. I746
Srita Segolsd. 1749 - - 14

Ut-
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Utom defle fåg jag en del af denna gardens

Innu lefvande inbyggare tydeligen affkildra, hvad
ode dem foreftår, ty de voro magre, deras hy var

gul-blek och hade Solen på dem haft liten verkan,

faftån de aldrig fokt bevara fin fkonhet: De anda-

des mycket tungt och åfven fjelfve klagade, atdä
de haltigt rörde fig, gingo upfor någon backe el-

ler buro några bördor, blefvo de få ande-trott e,at

de kåftade, om jag får bruka deras egitord, likt

en godd gåfe. De fade fig ftundom hafva någon
lindring i fit broft, men anfattes fom älramåft få

vår- fom hofte-tiden. De fåfvo oroligt om nät-

terna, hålft om de arbetade och bemödade figfent

på aftnarna; faft de fjelfve tilfkrefvo detta fenare

någon vidfkepelfe, den de kallade quåll-helighet j

ty de tro hår på orten, at om de arbeta fedan So-

len gått neder, (kal något vara, fom oroar dem om-

nåtterna.

Gärdens helägenhet fokte jag at utforfka, på det

nogafte , af hvilken ofelbart deras olycka hårrorer.

Denne var nog hog-lånd och omringad med barg

fom enhalfmåne,men på den andra fidan voro flac-

ka falt.

Jordmon var et fläkt hälleberg, betåckt med
if quarter djup jord, hvilket tydeligen vifte fig

få der gården var anlagd, fom på flere ftållen uti

deras åkrar.

Denna klippa blifver årligen magrare, genom
det at rågn och vatten affkoljer jorden, få at ingen

tvifvelår,det ju ofruktbarheten lårer tvinga inbyg-

garena,at i framtiden lemna denna (kadeliga orten.

Ingen kallare fans hår, emedan åboerne, oacktadt

mån-
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maiige forfok, aldrig kunnat på något ftålle af fin

mark komma djupare, ån en och en half aln, innaa

hårda hållebärget tagit emot. Jag forfokte på mån-
ga ftålleri med jernftör, och fant jorden ofvan på,

hålleberget aga hogfb k alns djuphet undantagan-

des nedre vid ån, der den var i§ aln djup, hvareft

jorden årligen tiltager genom aflkolgning ifråude

högre orterna.

Jorden beflod afen fvart-brun fandblandad gåie-

i*ord, hvilken hoft och våhr ftod ofvan på bärgs

lållan fåfom en gröt och vek då for alt, fom på henne
trykte, få at kreaturens fötter ej Itannade forr, ån

de fått falla klippan atftå på. Här var altid, fedan

rågn kommit och vårman tiltagit, en ftark dim-
ba, hvilken befynnerligen om hoft och våhr hår

marktes i högre grad an på andra Hällen. Denna
jorden, fom af invånarena Ijelfve kallades fåg-jord,

var mycket otackfam och gaf merendels altid min-
dre låd, ån på andra ftällen.

An jijke-jÖrjan inftångde fåfom en half-o denna
gård på andra fidan gent emot bårgs-råckningen
och affkilde de på andra fidan liggande falt. Vat-
net i åen var grumligt och tjokt, få at botten i

et fat af z tvårfingcrs djup icke kunde fynas. Jag
kokade detta vatten i en val tvåttad förtent kop-
par-panna, då detfatte et fegt och gul-hvittfkum.

Sjelfva imman, fom uppdunftade af det kokande
vatnet, lucktade få vedervärdigt, at jag med mö-
da kunde holla nåfan derofver. Folket berättade,

at detta vatten fmakar få for lig fjelf, fom i mat
ganfka illa. Om vintern, och i fynnerhet emot
våderfkiften rutnar det få, at det af kreaturen ej

fcap fördragas: hår händer ofta, at kreaturen blil-
v „ va
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va ijuka, fedan de druckit dettä vatten, dl de lå

anfenligen upfvålla, at man ej annat förmodar, ån
at de (kola do. Värnet i åen ftod på detta-.Hållet
merendels ftilla och hade fatt vid fidorna af bårget
et fediment af feg rod-blå lera, hvilken ån mer
fammanhols af åtlkillige växters rötter. I detta vat-

ten fågs en ovanlig myckenhet af de få kallade
punds-hufvuden eller grod-ungar.

Källor foktes fåfängt på defle ägor. Något li-

tet vatten fas utur en backe, fom ej oftare, än ef-

ter ilarkt rägn, har iiturfprung ifrån hellebårgen,

men detta varar icke länge.

Mat bruktes har ingen annan ån den, fom år

for Dal-bonden alman, nämligen omfkiften af gröt

och välling, fom ibland underhjelpes af arter, kål

och mjölk: faltfjo ftlk, fåfom fill och makrill,åtes åf-

ven hår underftundom: kött-mat brukar bonden
mycket fållan for egen mun, utan använder den
merendels til falu.

Närings-medel idkas hår inga andra, ån de hår i

landet allmånne, ty gårdsbruk år det tornåmfta.

Intet ilen-hygge aller annat, fom fkadar broitet,

brukas hår.

Hufen voro upfylde med qvafd och illak luft.

I de åldre byggningarna voro lyllarne aldelcs for-

rutnade, få at, da de ofverfte flockarna i våggen
voro helt frilka, fåg man, at de nedre voro ju när-

mare til jorden ju mera murkne.

Fäggmäffa (Hypnum Fl. Sv, 872,.) vaxte helt

frodigt i 4e nederita vågg-fpringorna.
Fes-
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FeJ/op (Lycoperdon FL Sv. nif.) eller rok~

fvamp växte ofver alt på de nedre Häckar i vaggen,,

til färgen rod, gul och brun* då denna kramades
utfilade hanen brunaktig mjölks men fedan han
blifvit mogen, rökte han med et rödbrunt mjöl.

der defle fyampar fållat fig, hade de fråtit ftockea,

at han mer gått til forrutnelfe,

Svinfvamp (Boletus Fl. Sv. 1087.) vaxte val,

cj på fjcifva väggarna, men flod der mycket nåra

med hog fljelk och vidlyftig hatt*

Bojkapen mådde ej eller fynnerligen val härpå
gården, utan voro Hällarna mycket plågade af

Qyårka och Fanaden af hofta, fom egenteligeq,

infinner fig, då kölden kommer > hvarigenom de
blifva magre, plågas anfenligen, men do fållan*

utan blifva efter en tid åter frilka igen.

Sådan fant jag denna ort, der Lung-foten har

Tit fornåmfta tilhåll. Af alla egenlkaper fkonjes

klarligen,atet ftillailående , rutnadt och ftinckande

vatten år orfaken til denna fjukdom, ty fådant

fom det år i Jui, fådant år det ock i jorden på fal-

t£t och under hufen der det icke kan fjunka ned
for den underliggande klippan, hvarfore ockmåfia
och fvampar växa på väggarna, och hufet blifver

fullt af en qvafd luckt; Man fer hos Trågårds-
måftare , fom hafva i fina krukor lefvandé växter,

huru fom jorden i dem år ren, få långe fom krukan
har opning i botnen, at ej vatnet blir länge i den,

quarflående , eller ock , at icke mera vakten <

tilofes ån fom växterna kunna upfupa: men när

krukan blifver tåpt eller formycket varnad > be-

gynner jorden at ftincka och yttra fidan af krukan
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ofverdrages med et flem, hviiket åndteligen ftan-

nar uti et hvitt mögel, då växten blifver fjukoch
förtvinar. I ftora Stenhus, der ncderfta vånin-
gen år hvalfd på en fidlånd ort likfom i kallare

,

eter moglas fkor och alt annat , -fom far ftå någon
tid på gålfvet, hvarfore ock i Holland intet tolk
af valftånd bor garna i nederfta våningen 5 och de
fom bo der

5
åro merendels utfatte for febrar,

ande-tappa och dylika fjukdomar.

Rom vid Lejonftaden, Dieftau vid Hall och
Charlottenburg vid Berlin, fom ligga fidlåndtom-

gifna med ftillaftäendevatten-grafvaroch dammar,
åro namnkunnige hos Medicos for fjukliga orter,

dit fållan någon främling kommer at bo, befyn-

nerligen om ho it och vår, fom ej far fmaka ortens

frukt , men, ibland alla, kan väl ingen ort vara

mera fallen at framalftra et fjukligt folk, ån det-

ta Skall-torp, der vatnet til mat och dricka år

ftillaftående
,

tjockt, rutit och ftinckande , der

itenhåilen ligger flat och tått under hela hemma-
net, fom icke athåller eller genpmfilar vatnet och
der en feg Gung-lera, fom altid quarhåller vatnet

längre, än någon annor jord, updunftar ftadigt

en af ftilla och rutet vatten fkadelig ånga.

Våra gamle förfader fokte gerna at ftålla fina

vånings-rum på hoglånde orter,fåfom barg ocb bac-

kar, på det de altid måtte aga fri luft, lång utiigt

och rinnande vatten. Våra Städer och Byar der-

emot ligga nu for tiden på {anka Hållen, at demå-
geåga tilräckeligt vatten, derfore hade de båttre

hålfa och längre lif ån vi. ,

Medici hafva långe ledan mårkt, at de fom bo
pH höga orter, åro mindre underkaltade Lungefot

,

ån
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ån defombopå fidlåndta, och derfore råda dérnfom
iafva fvagt broft, at anftåliä refor til bargsbyg-

derna, der en frifkare luft och ct friare vatten cir-

culerat. Detta ron lårer vara tilråckeligt , ät of-

vertyga dem om angelägenheten af frifka husrum
öch lunda våiiings-platfer, föm åfo måna öm fit

broft* eller redan derpå fat någoil bråck ^ få nö-

digt dem år at behålla det kåräfté*

Den 17 Now

^1 AK- SKIFER >

Funnen i Häljinge4anä>
Af

HENRIC KALMETER,

Ibland nyttiga Sten-flag år billigt at råkilä deti

få kallade Tak-Skifer^ Ardefia tégularis
i
icke

få mycket for den örfak
5

at deraf kunna go*

fas fmå Bord
j
Råkne-taflor, Plånböcker och dy-

likt , fom i lynnerhet beftåndiga och eld-fåkra

Tak på hus.

Således finner mätt 5 at Ängérs i Frarikrikd

kallas la Fille noire ellet deri Svafte Stad, emedail

hufeit der årö ofver alt takte med fådan Skifer

,

hvilkeii brytes Straxt dervid5 andra brott der ilan-

det ät förtiga, hvarifrail Skiferrt förfål] es vidt och
bredt, Ifrån åtlkilliga hamnar i Cöriivail dfifves

én ailfenlig handel in-och titom4änds ined denna
Vara 5 få at årligén en itor myckenhet Tak- Skifer

Utfkeppes dels til nårmafte kuft af Frankrike^dels^

V Och
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och måft til Nederländerna ock Holland 5 och gaf
redan år 1669 Vetenfkaps-Samhåidet i London i

trycket ut de prof och märken, hvarigenom en flik

Skifer til des mer eller mindre godhet kan ingen-

kannas. Vid Leilen i Saxen - Sahlfeldrika Lan-
det år et fåanfenligt Skifer-brott, at ofver 30000
Centner gått derifrån på et år: Och fom hufen

der åro måft af trå, få tackas icke allenaft Taken
med denna Skifer, utan vaggarne klädas ock der-

med , hvilket både gifver et artigt utfeendé , ock
gor hufen tåta och fakra få for rota fom eld.

Denne Skifer år antingen fvart, mörkblå
eller ljusgrå. Den förre år til Taktäckning ej

få god 3 emedan han år lofare, Ilar mindre emot
eld , och tager mer vatten åt fig. De fenare åro

hårdare och eldfaftare , hårdna ock i luften, få at

man funnit Skrifern på zo och flera års gamla tak

lika god.

Om fkifern , når man klappar derpå med nå-

fot hårdt ,
gifver en ren klang > om han under

ngren kännes {kroflig, men ej ilat eller håtd, och
om han icke bryter fig i flyeken, når han (kåres ,

är han god och faft. Om man våger et ftycke

Skifer noga, lägger det i vatten i några timar,

torkar det fedan med rent linne , ock åter våger,

och ftenen då finnes hafva tagit vatten til fig^uimt

okat fig i vigten, år tecken til at han år los och

på tak icke tjenlig. Om man hänger et ftycke

efter des långd och uprått i et kåril med en fots

djupt vatten omtrent, ock få, at en del afftyc-

ket räcker ofver vatnet, hvilken del man aktar, at

den af handen eller eljeft icke blir våt, lemnar

det få et dygn mer eller mijidre, och man då fin-

nen,
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ner, at vatnet alleiiaft litet eller intet dragit figup

i ftenen ofver vattubrynen, år han tåt ock god} år

han los
5
drager lig vatnet ofta igenom hela ftenen,

Skifern* dar han år, vifer fig gertienligeii med
fina flifor idagen, men af luft och rågn förtärd

och formultiiadj damjorden rinner då undan och
man tanker på djupet at fe, om fkifern år god
och dugelig, då man kan taga ftörre falt och rym-
ning for fig* Ju djupare fkifern ligger 5 ju båttre

han år, få at man finner brott til if, zo och 30
famnars djup, men fom vatnet ofta hindrar arbe-

tet på djupet, få brukas dels flöjlar dels pumpar
til defs aftorande. Ofta faller en klyft eller #gg
in ibland Skifern, och blandar lig dermed, år hel

hård och låter ej klyfva fig. Skifern ftår på borft,

och klyfves los med tunnajernkilar och flagga, då
han faller dels i ftörre och tjockare fkifvor, fom
kunna fkåras til z eller 3 fots ftorlek, dels i tun-

nare och mindre,hvilka antingen (käras vid brottet

ifrån z, 3 til f och 6 tum i bredden och itrån4 ^1
8 tum i längden, fom de falla til, eller ock något
bredare åt den ena andan, ån åt $en andra, eller

faljas de ofkurna, och lagas icdan til af taktåckar-

na. Somligftåds fåljes fkifern efter en cänne eller

en kapp af 64 tum i fyrkant, hvilka på taket tac-

ka et ftycke af 40 tum i fyrkant, emedan den ene
fkifern iågges in på den andra; fomligftåds efter

1 oooo-talet, färdig och fkurenj annorftåds, fåfom
vidLeften, centner*vis och efter vigtj den fmårre

med den ftörre, foui fkifern faller i brottet, fåfram.t

icke annorlunda år beftåit. I den ena andan af fki-

fern, efter långden atråkna, bores et hål hvari

fåttes en trå-pinne, och när hus lkola tackas, fker

det på fammafltt fom med tcgel-tak^at på de ifrån

V ? kropp-
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kropp-åfen til takfoten lagda tvår-bj elkarligga åter

på tvären fmala låkter, hvarofver lkifcrn hånges

med fin tråpinna, denenefom fades, litet in på den
andra, börjande manmed täckningen neder ifrån,

upåt, ochunder hvart horn af fkifernilås litet kalk-

bruk at fåfta den famma, på det han af vädret ej

må lyftas , hvarmed ock hufven goi es ofvan på ta-

ket, der Ikifern ftoter tilfamman. Nederft på ta-

ket lågges tjock och ftark lkifer eller ock dubbla
iljcken, på det at, fom de racka utom tak-laget at

hälla rågnet ifrån våggen, man må i alt fall kunna
fatta en ftega deremot, och Ikifern den bara*

Det år offcridigt, at fådana tak åro afen mår-
kelig nytta fåianfeende til fåkerheten for elds-vå-

da, iom til den befparing, hvilken dermed kan er-

hållas af halm, torf,nåfver, bräder, takved och dy-

likt, hvar det ena eller andra brukas 5 Men om en
fådan fkifer varit hår i Riket funnen, år mig icke

bekant, allenaft at i Skåne lkal en och annan kyr-

ka få val fom et hus i Stockholm vara dermed
tåkta, hvilken lkifer dock formodeligen varit ut-

låndfk,

I Hålfingelands Norra del och Ferillafocken,

omtrent -§ mil ifrån Cobold-verket, ftryker en

bårg-rygg up ifrån en myra emot ofter, hvilken

bårg-rygg ftråcker fig, få vida man ån vet, mer ån
100 famnar i längden, och påfomliga Italien til 10

och 12 famnar, mer och mindre, i bredden, altbe-

ftående af en lkifer, hvilken af en och annan, fom
håndt at komma den vågen, varit nyttjad til bry-

nen, men af hosfoljande ftycken larer finnas vara

en tak-lkifer, och, ehuru tagen i dagen, hålla de

prof, fom ofvan åro anförda. Brift på folk och ar-

betare
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betare i orten har gjort, at denna fidfer ej ånnu
kommit til gagns ,

ej eller at på djupet fårdeles

efterfåttas, hvilket man dock af tiden vil förmo-
da, då ock fig mera lårer vifa, hvad fvårighet af
vatnets tildrågt kan vara at befrukta, eller på hvad
fatt den båft kan forekommas.

ben 1 Dec.

ANMÄRKNING
Vid

föregående Åmne,
Af

CARL HÅRLEMAN.

Det fynes, fom vore det H. Commerce - Ra-*

det Kalmeter förbehållit, at gorade måft
hedrande och Fäderneslandet gagnande

fynd. Den af honom uptåkte hårliga Cobolden,
urfaktar åfven få litet ofs , at hafva få långe varit

okunnige om en fådan egen förmåga, fom den
högt prifar upfinnarens fnille. Det vore at onfka,
at den af Honom nu fundne fldfer, fom år af det
ådlafte flaket, och fom ^å få mångahanda fåttfkul-

le lona mödan, blefve fä allmän gjord, at nyttjan-

det deraf förmådde utplåna forvitelfen, atiå fent

hafva kant en fådan naturens gåfva. Samfundet
{kulle i fynnerhet vinna mycken fåkerhet for elds-

vådor, och vara nu mera aftynande fkogar en an-

fenlig lindring, om i ftållet for bräder och fpån,
denne fkifer i taflor blefve tiltak-tåckande använd.

I det fallet lårer vara tillåtit at påminna, det hålen

U 5 pa
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på taflorna ej bora boras, utan for mera fkyndfam-

het, och dock lika fäkerhet, flås -uti et flag med
en fårlkild dertil inrättad hammare: och at de fe-

dan på lekterna fåftas med en flat-hofdad fpik, då

de med fåkerhet kunna qvarligga, hvilket med en

pinne ej ftår at århålla.

Om ffcifer-taflor, til täckning årnade, kan låfas

Sayaris Diffionaire de Commerce^ och om fåttetat

tacka dermed, Felibiens Principes d
y

avchiteäure^

famt flera architectonifke böcker. I ofrigt kunna
de få kallade Funkens ftall och bodar, vid roda

bodarna hår i ftaden^ om denna materies dugtighet

och bequåma lätthet til täckning, gifva fullftån*

digt bevis,

B 6$KR IFNING
på

En Sades - renfnings -MacJMe,
Af

Claes Éliander,

A /» X en Vanlig quarnlkruf, hvaruti fåden flås,

r% fom fkal renfas j denna quarnlkruf filter

A Jk los emellan {kalmarne aa, allenaft faftf

håftader med (kritfvarna bb^ då han fkal brukas i

Machinen,

B. En fkot-luka, fom kan foras up och nedcr,alt

fom man vil fåden fkal rinna fort eller fakta neder

på harpan, hvilken häftes med fkrufvarne c c efter

aftundan,

C. Har-

9
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C. Harpan år gjord af måsfingstråd finare och

grofvare
5
efterfom fpanmålen år grof

5
tråden Ut-

ter fafti bågar, fom kunna tagas ut och fattas i ma-
chinens botten. Siftnåmde botten år utfkuren få

mycket fom harpan år ftor til, men derunder faft-

fpikas et ftycke biildan hvarpå ftoftet faller och
leder i (kur-lådan d under Machinen.

D. Är enlofer fot, fåft med ofra tvårflåns tap*

>ar genom klotfarne under Machinens Ikalmar.

Hed jernhaken e kan Machinen ftallas til hvad
g-ad af hogd fom fordras , medelft flyttning i ha-

k,rne ff.

Machinens hela långd 3 alnar famt bredden in-

ui mellan fkalmarne 1 aln. Se Tab. VII. f. 4.

Harpans långd i| aln, quarn-fkrufven år 1 aln

i fyrkant vider , famt 18 toll hog.

Denna Machine brukas på många Hållen ttt-

onlands med mycken fordel.

Den 15 Dec.

FÖRSÖK
At

Utrota Landhafren utur åkern,

Af
H. Kyrkoh. Tiburtius.

Intet ogrås kan grymmare hårja och nåftan p-

ddågga vifla landfkaper i Riket, ån den lud-

na hafren, fom allmänt kallas landhafra: hvar-

fore injen moda bor raknäs for dryg, fom man på
defs ut«dande använder i fynnerhet fom både kolt

U 4 na--
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nåden och arbetet åro ringare, når man alfvarfamt

lägger handen dervid, ån de förut fynas. Några,
fvårigheter, och et eller annat val begynt , til hålf*

ten utfordt, och foljakteligen mifslyckadt forfok

,

bor ej bringa ofs at råkna landhafrans utodande i-<

bland de förlorade konfter, hålfb forfarenheten på
åtflvilliga ftållen ofvertygar fullkomligen , at når

eftertankan, handalaget och beftåndigheten gora

hvarannan följe, måtte Landhafr&n under åkerbru^
karens fötter förtvina.

Jag bebor en gård, föm ågt deri med kringlijf»

gande et lika ode, at med ymnig afgift af denia

lätta fåden, mer bedrofva ån hugna fina brukan:
men et af den i fin tid beromliga Probften W -

SJornsson lyckeligen utfordt forfok, fom gifvt

mig anledning at frefta något dylikt, hafvergenoli

Guds vålfignelfe fåpiycket uträttat, at jag på fen-*

te året efter min ankomft til denna orten, mu
glådje fåg landhafren aldeles utrotad, och haf\cr

fedan icke blifvit honom i mina åkrar varfe. BS
friad ifrån få mycket ondt, och med den 6fv<i>

tygelfe jag åger om mojeligbeten at lått och ly>

keligcn utrota landhafran räknar jag for en ihl-

dighet, at forft uptåcka de forfok hår vid gånen
blifvit anftåldte, och fedan uptaga famt befvar?" de

inkaft, fom fynas ligga mojeligheteni vågen,

Det forfta forfoket fkedde 1712, oci år

mig af Herr Comminiftern Wtbjornssok be^

yåttadt. En åker år belägen i våftra KÄfter-

gjårdet, ftor 3 tunne- och 9 kappeland efter

antmåtare uträkning: på den ena fidanår lfrmyt*

la på klapur eller ftenaktig grund, och på ndraån-^

4an ut med ångs gjårdesgården, dungjord a" vårfta

fla^
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flaget, och få djup, at man ånnu, ehuru diken of-

ta blifvit renfade, ej hunnit til båttncii. Denna å-

ker var få rik på landhafra, at icke något annat på
honom kunde hafva trefhad, når Probften Wi-
bjoRNSsoN kom til Vreta Klofter derfore prof-

vade han nödigt at låta landhafran det året hafva

fit fria lopp, då han vaxte ogement frodig. Når
denna landhafran ftod i fin bäfta växt, och ånnu

var gi*on, låt Probften lian gå dårofver, och bärga-

de den famma til bofkaps foder
,
fyllandes dermed

et ftort ladugolf. Når detta var bärgat låt Prob-
ften kora up åkern, famt val dika nedan omkring
dungjorden, gödde fedan val och fadde råg om hö-

ften. Når åkern åter var i trade, kördes han flitigt,

och höften derpå fåddes med hvete. Så omfades

med hvete och råg fyra fåden, och göddes åter,

famt fåddes med val handteradt korn. Då fyntes

icke tecken til Landhafre , hafver icke eller til

denna dag, på 2,7 års tid, någon landhafre der blif-

vit fedd, lår ock aldrig der komma at fynas, få lån-

ge åkern får fin tiiborliga håfd, och utfädet fin

rätta Ikotfel.

Andra forfoket fkedde ftraxt efter min ankomft
hit til orten, 1745*5 at då jag ofverfåg åkern vid

|>råftebordet , fick jag i oftra kloftergärdet fe et

åkerfält , om 7 tunnelands ftorlek, efter Landma-
tare uträkning, den båfta jordmon vid gården, ler-

myllamed lergrund, hvilken bar en ynkelig vårfåd,

fullblandad med landhafre. Jag fporde då enålder-^

ftegen man och jordbrukare, fom var i mit följe,

hvarfore den båfta jordmån var i fådant tilftånd^

når grusjorden och fandbackarne voro långt båttre

anfade? Mig fvarades, at den jorden aldrig kan bå^

ra annat, och hade aldrig i manna-minne annat bu-
it. Om en annan dylik pråftegårds åk$r i famma

U f går.



3 14 1750. O6I0K Nov* Dec.

garde , Brunneby - flåtten kallad
, f tunneland ef-

ter Landtmåtare uträkning, hade han lika omdö-
me. Jag fvarade,at defla åkrar, omjaglefde,fluille

foiifva den båfta åkern, och ranta mera ån fandbac-

Jtarna: men jag blef begabbad, fbm en nyfs utflu-

gen ftadsbo , den der bygde flott i luften. Hvad
mig måfl: fortrot, var, at åtfldlliga ftåndsperfoner r
voro af famma mening, fom bönderna. Icke defto

mindre antog jag dikare 1746, om vårtiden och låt

val tappa vatnet af åkrarna, genom vid pafs zooo
famnar diken, fedan fammanfkrapade jag all godfel

jag kunde få, fom ock var til ymnoghet, medanjag
famkat torf i ladugården, under godllehogarna, och
defsutan tog up galfven uti de ftora fåhufen, fom
åro bygde af huggen kalkften, gråfde til 3 alnars

djup, och fick der några hundrade iafs godfel.

Detta alt flåpade jag med grannarnas tilhjeip, pat

förenämnde fonderftyckade ler-åkrar, dem jag ock
den fommaren val brukade, fådde fedan en del med
jhvete,en del med råg,famt fick en vålfignad fkord,

och med det famma ,
tyftnad hos mina befpåttare.

Aret derpå var landhafren. ganlka rar at fe, då jag

ater låt rånfa och utvidga diken, medan jag hade

fvårt om aflopp , hafde up de höga renarna, och
gödde hvad jag förra gången icke hant. Jag fåd-

de åter hoft-fåde och fick en härlig våxt, famtup-
håmtade andra gången den frukt , fom man trodt

defla åkrar aldrig fkulle kunna båra. Jag hafver

fådt himmels-korn på några bitar deraf, fom våxt

frodigt och til allofte kornet: men landhafren år al-

deles vorden ofynlig, och fkal, med Guds hjelp,

i min lifstid aldrig komma der mer.

Invändningar.

I ;q De få kallade tege-lkiften i byalag, hindra

ofta
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ofta landtmannen at bruka fin åker, fom han bor-

de, och dar han brukar honom aldrig få val, kom-
mer dock denna flygande fåden , ifrån nåfta fkif-

te, och gor all mödan fruktlos.

2:0 Landhafran mognar häftigare ån korn och
hafra, få at han faller i åkern.

3:0 All jord år icke tilrågfåde tjenlig.
v

SVAR.
Jag måfte bekänna, at i häftighet fynas deflä

invånningar, på många ftållen aldeles förhindra

landhafransutodande: men vid närmare fkårfkådan-

de, åro de låtteligen undanrogde. Atminftone haf-

ver nyttan få vida ofvervigten , at hvar och en

,

med vett och tolamod, bor ofvervinna alt, om
man ån icke vil gora rakning på nöjet, fom hos

adla finnen verkeligen år ftorre, då de ofvervunnit

något, fom ågt fvårigheter i följe, ån fådant fom
utan omtanka och befvår kan hjelpas: Hvad *

1 :a Invändningen angår, få gor den icke i och
for fig fjelf någon oofvervinnelig fvårighet, utan

i hånfeende til vifia omftåndigheter, eller åtskilli-

ga 1 byalag gångbara lafter, fåfom egenfinnighet,

olamja, afundfjuka, med flera, fom uträtta, at

når den ena vil tram, vil den andra tilbaka, då den
ene fkår garna odugelig fåd, allenaft han kan hin-

dra en trefven och förnuftig granne, at bårga ftrid

fåd. Men at fådant alt igenom de förftåndigas ef-

terdomen, kårliga famråd, alfvarfammaby-ordnin-

gar, drift och handråkning hos vederbörande äm-
betsmåii och Kronobetjenter, når de af den för-

nuftiga landtmannen anlitade varda
,
låtteligen kan

hjelpas, år ej obegripeligt. Igenom fådana medel
ftår lått at vinna, det alla bya-mån taga et vift

falt
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falt i fonder under förbättring , och nar det blif-

vit rått håfdadt, på fått fom forfoken utvifa, be-
gynna federmera med nåftliggande , och få vidare.

Jag år ock ofvertygad, det hvar råttfint åmbets-
man och Cronobetjent, tror fig igenom flik hand-
rakning och tilfyn, mer gagna fäderneslandet, ån
då han vid andra mindre betydande tilfållen, ge-
nom befiag,hjelper at fullproppa håradskiftanmed
fakoresmedel, och riktar fig fjelf, genom målsåga-
re andel. Den fom enflaka bor, eller i famfållt gär-
de åger fit åkerfält, for fig afdelt, ar då få mycket
mindre at urlåktä om han ej utrotar landhafran.

Äfvenfå kan detta verkftållas, om Byalagen låta

vid ågodelningar låggafin åkerjord i ftorfkift, hvil-

ket delnings! att åfven for denna nyttans ^kul få

mycket hålre borde främjas eller aldeles påbjudas,

2:dra Invändningen åger fin goda grund, når

man får korn och hafra : men juft derfore Ikal man
på det til botande under händer tagne åker- flyo
ket icke få vår-fåd, forån förfoket nått fin verkan.

Ja fedan den fjuka åkern år botad, måfte vår-fåden

fom forfta året fås, vara val renfad och plåckad,

och framgent icke annat ån ftrid fåd dit kaftas* ty

käftar man oren och med landhafra blandad fåd i

•en fåleds anfad åker, fom forfoken utvifa, få våxer

landhafran dubbelt frodigare, ån i den andra åkern,

och blifver åter nytt arbete , fom en mindre om-
tankt hushållare orfakat fig fjelf,

3: tio Invånningen, at all åker år icke tjenlig til

Råg-fåde , kommer och nu at befvaras , til hvil-

kens beftyrkande tre fkål merendels blifva anför-

de, fom nödvändigt hvart for fig bora utredas.
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1:0 Skjuter man fkuldenpå Ijelfva jordmonen^

hvilket år et inkaft af mindre varde* ty vare hvad
jordman det vil,fom blifver tilborligen anfad, och
iådder i den råtta tiden, fom åkerns art fordrar, få

bår han fåkert råg framfor all annan fäd, ja fkulle

ån åkern vara af den aldrafamfta jordart. Hår oro

årjag få mycket mer ofvertygad, fom jag vid mit
boftälle åger all flags jordmon, och brukar den fe*

den fom hår å orten tilforene allmånt varit förkä*

ilad, nämligen at byta om fådesflagen, få at den
åker fom tilforena burit råg, fås fedan med korn,
eller annan fåd, hvarmed jag funnit min goda ut*

komft, och det få ogonfkenligen , at mina grannar

vedertagit famma led, och åro nu dermed rått få

nogde fom jag. Låt ock vara, atman i en del åker,

fkulle juli icke få åttonde, eller tionde kornet, f$

år det ju båttre at et eller aniaat år, fe rågen något
mindre frodig, ån all lin lifstid ftå i miftning for

iandhafrens ikuL

2:0 Tilatbeftyrka förra inkaftet om råglånin-

f
en, plågar man ock anföra, at der gårdesgår*

ar finnas kan man icke få råg, ty de fnodrifvor,

fom ftanna om vintern vid gårdesgårdarna dråö-

kä bart fåden om våren. Hårtil fvares: man må-
Ite vidgå, det fåden vid gårdesgårdarna ofta blif-

Vit och kan blifva fkadads men få hafver ock ef-

tertankan med forfoken, gifvit goda hushållare

på flåttén, kraftig bot derfore. Skulle flåttboerna

hår på orten icke få råg-få for gårdesgårdarna fkul?
få blefve ock ganfka få åkrar rågiadde, der man
fållan kan hafva en åker, fom icke på någondera
fidan ftoter intil en gjårdesgård; men nu får niaii

driftigt derpå låft , och när man marker vårtiden

ät en ftor fnodrifva hotar blifva långe liggande, ka-
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Harman tunt ägnar eller annat fnafk på henne, fom
den famma pä fä dagar aldeles fortär. Når ftté*

drifvan år bärttård, lemnar den efrer fig pä äkren
ct flemaktigt och bindande åmne, fom dvärgs -

nåt 5
hvilket forquåfver rågbrädden, fä aldeles,at

man knapt ll:al fe , om der varit fädt eller ej: men
när man finner atfno-drifvanlemnat efter fig et få-

dant märke, måfte man taga en råfla, och dermed
loft råffa ofver åkern der fnodrifvan legat, fä vä-

xer rägen der lika frodigt fom annorftådes, hvilket

aldrig ilar felt . Eijeft kan man pä lättare fått und-
vika all olågenhet af fnodrifvor pä åkern vid gär-

desgärdarne, om man forft kallar up goda och nå-

gorlunda ftora diken dår gårdesgårdarne fkola fat-

tas, och fedan ftånger gården mitt i diket § aln vid

pafs högre ån dikes-backarna. Sådana gårdesgårdar

äro mjeket varaktigare och afftänga bofkapen båt-
tre fran Höjande ån andra gårdesgårdar: och fom
de foga åro högre, ån ofre brynen på åkern , iå

lägger fig dervid aldrig någon fno-drifya om vin-

t-eren.

3:0 pungjorden, fom rått vårdad och fkott,

få rikeiigen årfåtter fin brukares moda, måtte i

fynnerhet låta fkjuta all fkulden på fig, och vara

et forhångfle for hushållarens lattja, når rågen ej

vil fort: men forfarenheten predikar nog om hen-

nes oikuld. Här har man deffa torra åren mårkt,

at dungjorden burit den båfla rågen, hvilket nog-

famt vitnar,at om man på dungjorden något lider

i våta år, år icke fjelfva jordarten der til Huld

,

utan hushållaren, fom icke gifvit fin åker nodtorf-

tiga diken* Sällan år åkern få belägen, at icke af-

lopp kan vinnas genom moda och upmårkfamhet,

och der det aldeles icke vil lyckas, få kunna goda
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hufvud-diken med finatvårdiken gora tilfylleft. Är
intet hushållaren i den inbilning, fom gemenligen
allmogen år

5
at han bårttager for mycken jord ,

når han forfer åkern med nödiga diken, få finner

han altid utvåg at beftrida landhafran defs fielfta-

gne rättighet , til hinder i landtmannens tilftåndi*

ga näring. De ofriga inkaft fom man ofta hörer
af rådda och rådlofa hushållare , åro ej af mera vär-
de 5

ån de anförde, få at ingen råttånkt 5 behofver
låta landhafran bart ftj åla vinften af fit åkerbruks
arbete , for någon liten fvårighet , fom kan mota
honom, med denna blodfugarens afftraffande.

Den 15 Decf

FÖR.



FÖRTEKN1NG
På KongL Vetcnfkaps Académiens Handlingar

För Oäober, November och December^ år 1750,

i é mf et* hifioria om Stjemornas parallaxis^ 241
2 é

f Demonflration på Newtons Binomial

Theorem af Fredric Falmquist. i<$z

3, Befkrifning ofver Pernå focken i Finland^ af
Jacob Faggot . - - - zff

4, Utdrag af Meteoroh Ohfernationer ^ halm i

Vpfala ar 1747, af MIrten Strqmer. 269
5. Tvånne märkvärdige Skydrag

r
öbferierade af

H. Fredric Räben. ~ - 276
6, En Indianijk fparf^ bejkrefven af Carl

LlNNuEUS. * * 278

7. Lobelia^fåfom en (åker läkedom emot Venerifka

fjukan^afVEttR Kalm. - 2gö
8. Skjut-flugan, uptåkt af Dan- Rotänder* 290
p. Berättelfe om roten af Sium Aquaticum, och

de/s fkadeliga lerkan på fdbojkap, af J * G*
Beyérsten, - - 295

to. Ron om lungfot, af ortens belägenhet
5 af O -

lof Soderbérg. - - 29g
I i. Om Tak-Jk-ifer, funnen HlelfinglandafHi^K,

Kalmetér. * - - 305*

tié Anmärkning ont Tak-Jkifer^ af C. HaR-*

LEMAN, - * - 309

13. Befkrifning på ert mächine at renfa fåden, af

Claes Eliander. - - 3 10

14* Förfok at utrota Landhäfren utut äkren^ af
FL Tiburtius, - - 311

Regi-



Regifter
PH de Ron ock anmärkningar, fom finnas om-

talte utiJCongl, Vet. Academiens Handlingar
F5r år 1750»

A.
Mberrätten* ftjet*iloriläS , hvad fbm gifvié anledning1

Af til des uptSckande —- «m ^Kt
aJL^ Form lcr til des uträknande -m

2<^g
jifvagningar\ hvad der vid bor i akt tagas *\ ~q
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Brafäic-fårgen, anmärkningar derom —- 61 6(5
By+ordning, utkaft til en fådau, til fkogarnas confer*
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t ^
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Rod~beta, huru vida hon tjenar til rödfärg 65

Safflor^ fårg, anmärkning derom —
• — '64

der uti kunna orter och fåd länge conferveras 66
Der med kunna Moflär upodla* — 207
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Dubbes Om bla-bårens nytta emot blod-fot

och durklopp - - - 77
Dur^uss Formler hvarefter ftjernornas årliga

aberrationer kunna uträknas - l$
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