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HANDLINGAR,
För MInadernj?

Januarius, Februarius och Martius.

År 175 1.

VARANDE PRESES

Grefve CARL FREDRIC PIPER.
President i Kongl. Majitsogh Riks. CAMMAR-CotxEGiQ,

FE TENSKAP ERNÅS
HISTORIA,

Om
StjernornasTarallaxis och Aberrationer.

Af hvad anfordtblifvit uti nåftforegående fjär-

dedels års handlingar (#) , lårcr någorlunda

A kun-

(*) Paj. 241 til 251.
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kunna inhämtas, hvad Parallaxis år, och huru
mycken uplysning Sjern-vetenfkapen redan dåraf

fått eller ånnu vantar. Det år icke nog, at de fto-

raverlds-kropparnas ordning och fammanhang der-

igenom blifvit uptakte : med parallaxernas tilhjelp

fattas jåmvål månnilkor i ftånd at veta, hvad de,

fom ej åga någon iniigt i Mathematiken, eller haf-

va fig bekant huru ftora och i forfta åleende o»

troliga ting genom den Vetenfkapen kunna utran-

fakas , icke allenaft hålla for omogeligt , utan ock
for aldeles formåtit, at vilja utforika^nåmligen hu-

ru långt de himmellka kroppar åro fkilde ifrån

jorden och ifrån hvarannan, lamt huru ftore de å-

ro. Det ar fant, ingen har kunnat med fnore ma-
ta alt detta: men om månnifkliga förnuftet ej

ftråkte fig vidare , ån våra kroppar och utvårtes

finnen , huru trånge blefvo då icke Vetenfkaper*

nas grånfor ?

En annan gång torde gifvas anledning, at något
tala om Planeternas både årliga och dageliga pa-

ralkxer. Nu bor jag allenaft fortfåtta beråttelfen,

om deforfok, fom blifvit gjorde, at finna ftjernor-

nas*

Molyneux, en ÄngeHk Adelsman, och Brad-
léy, nu varande Kongl. Aftronomus på Obfer-
vatorium i Greenwich, togo fig fore, år I72,f, at

å nyo och med ftorre flit gifva agt på den ljufa

lljernan i Drakens hufvud, til atfe,omfamma
ftjernas afvikning hela året och framgent vore få

enlig med hvad defs parallaxis fordrade, fom un-

der de fjra månåder Doétor Hook {b) hade, några

och jo ar tilforene, agtat på henne. Den berömde

(*) Ibid. pA§. 248:
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Inftrument-Makaren Graham forfåg dem med
et til det ändamålet långt tjenligare Initrument,ån

det Hook hade brukat v nämligen med en Secteur

af14 fots radius. De började vid flutet af famma
år,at ob terve ra med mycken trågenhet, och blef-

vo ihart varfe en ändring uti ltjernans declination,

fom dock var af helt annan art, ån den de hade

väntat, och hvaruti paralkxis ej kunde hafva nå-

gon del y ty i itället iljernans afvikning, om den
härrörde af parallaxis, borde vara långll til Norr uti

Junii månad, och längli til Söder i Decembrisj fun-

no de henne hafva itörtta dcclination uti Septem-
bris och den niinfta i Martii månader, och at fkil-

nåden emellan den itorlla och minila Declinatio-

nen var vid pafs 39 fecunder. Hos några flera

iljernor uptåckte de ock under famma tid fmå år-

liga afvikningar, fom väl ej tycktes til alla delar

vara like med den nylsnämnda, men dock ej eller

kunde förklaras med parallaxis.

Til at få mycket båttre kunn;i utforfka defla

fm°i aberrationers lagar, och uptåcka deras orfak
,

lat Bradley, år 1727, hos Graham förfärdiga

för lin egen räkning en annan Seäcur, fom val ic-

ke var til mer an \z \ fots radius, men i ofrigt ha-

de många formoner fram for den förra. Med den-
ne obfervcrade lian få många ltjenior, fom kom-
rno defs Zenit pä 6 \ grader når, och fick derige-

ftom, innom et ars förlopp, fä flor famling af ob*
fcrvationcr på årikilliga til Ecliptican olika beläg-
na Iijernor, at han af deras jämförande icke .alle-

na fl nogfamt blcf ofvertygad, det alla Iijernor

hafva en liten ?.rlig afvikning eller aberration^ u-
tan fick och daraf anledning at fe de allmännailc

lagar, fom della afvikningar följa; nämligen, at den
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årstid, da någon ftjerna gar genom Söder vid pafs

kl. 6 om aftonen , år defs declination ftörft, men
der emot minft, då hon går genom meridianen kl,

6 om morgonen : åt defs declination altid ar i af-

tagande , il långe hon går genom Meridianen om
dagen, men i tiltagande den ofriga halfva délénaf
året

5
då defs öfre eulmination fker om natten : lamt

åndteligen, at hela årliga aberrationen, eller fkiU

nåden emellan ftörfta och minfta declinationenhos

hvar och en ftjerna förhåller lig til ftörfta aberra-

tion hos en annan , fåfom Sinus af den forras la*

titud til Sinus af den fenares.

Ännu återftod det fvårafte , at finna en allmån

och giltig orfak til defla förr aldeles obekanta
forelfer. Dårtil fordrades ej mindre, ån en Brad-
l£ys Ikarpfinnighet. Etter många fåfänga förfök

och gifsningar, lompröfvades otilråckelige, at for-

klara alla omftåndigheter, började han tanka efter,

om icke jordens gang omkring Solen årligen, til-

lika jmed ljufets meceflive rörelfe kunde göra, at

ftjernorna {kulle tyckas litet andra fit ftålle på
himmclen. Ehuruvål han ingen parallaxis funnit

hos någon ftjerna, hindrade det honom likväl ej

at vara fulleligen förfåkrad, det Jorden verkeli-

gen har en fådangång. All Mathejnatik och Phy-
hk inftåmmer, at öfvertyga ofs derom. Och hvad
ljufets rorelfe angår, hade Jupiters Månars för-

morkelfer redan gifvit tilkånna, at ljufets fträlar

ej komma uti et ognableck ifrån de lyfande krop-

par til våra ögon , utan at de fordra någon, faft li*

ten tid, få at de icke hinna ifrån Solen til Jorden
förr ån vid pa& efter 8 minuters förlopp (c). Af

j

(r) K. Vet. Acad, Handl. Vol. V, pag. 13a Al 14L Samt

Vol. IX, pag. 246 til 249.
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bagge defle grundfatfer fåg Bradley det nöd-

vändigt borde följa, at vi aldrig kunne fe nägon
af de himmeHka kroppar pä fit råtta ftålle, utan

at demåile, for deffaorfaker {kul, tynas årligen gö-

ra fmå omvägar omkring råtta ftållet, antingen u-

ti Cirklar eller Ellipfer : och dem fa mycket ftor-

re ,
ju mindre olikheten vore emellan Jordens och

ljufets rorelfers haftighetcr.

Emedan dårfore förhållandet emellan Jordens
eller vårt ogas, och ljufets haftigheter var redan

i det nårmattc gifvit, tog Bradléy Mathe-*

matiken til hjelp, och uträknade huru de än-

dringar borde vara befkaffade , fom af förenämnde
orfaker kunde tilfkyndas ftjernorna, då han med
noje fant, at de voro juft fådane, lom dem han
obferverat, och fullkomligen kunde förklara icke

allenaft de ftjernors afvikningar, han fjelf nyligen

uptåkt, utan ock dem Picard, Flamsteed,
Ca ss ini och flere, tilforene hos andra ftjernor

Qch på annat fått i akt tagit, faft de ej förmått ut-

fbr(ka deras orfak (d). Men Do<5tor Hooks obfer-

vationer, fom fett båft ut, font han hafva varit

måft felaktige, emedan de vorp ftridande både e-

mot de nyare obfervationcrna, öeh emot fjelfva

thcorien.

I anledning af famma thcoric bevifte Brad-
ley, at en ftjerna, fom vore belägen uti endera af

Eclipticans Poler, borde fynas årligen gora en li-

ten cirkel omkring Polen, hvars diameter vore 40
til 41 fecunder. Alla andra ftjernor, fom fitta i*

mellan Polerne och Ecliptican, borde befkrifva

A 3 Eilip-

00 v- A. HancU. Vol. XI, 249-2^.



6 175 1. Januar. Febr. Mart.

.
Ellipfer, hvilkas ftorfte diametrer, altid parallfle
med Ecliptkan, jåmvål alla märte Tvära mot en
vinkel af 40 ^ 'fecunder af en Circulus Maximus

:

rnen de niinfta diametrerne vara mindre hos livar

och en ftjerna, i (amma mon, fom Sinus af deras la-

tituder aftaga. Foljakteligen, om en ftjerna futtei
fjelfva ^Ecliptican, fbm altfa ej hade någon lati-

tud, mafte dels ellipfe förvandla fig til en råt li-

nia, uti hvilken ftjernan borde årligen
1

ga fram
och tilbaka, til 20 fecunder pä omfe fidor om fit

råtta ftflle. Aberrations lagarna funnos fåledcs i

vifta mal vara nog lika med parallaxernas
5 hvarom

lift talades. Skilnaden var allenall den,at ftör-

Ila diametrerne af parallaxe- ellipterne borde vara
fm$ emellan olike, alt fom hvar och en ftjernasaf-

ftånd ifrån Solen år ftorre eller mindre* deremot
uti aberrations Ellipferne åro de alla lika ftore, e-

medan det då allenaft kommer an på forhållandet e-

mellan Jordens och liufets haftigheter, fom altid

år det famma : och at genom parallaxis fkulle en
ftjernas latitud beltåndigt -tiltaga ifrån des cön-

junétion med Solen til defs oppofition, famt fc-

dan åter til nafta conjuncfeion aftaga \ hvar emot
aberrationcn hafvcr den art, at en ftjernas latitud

år minft\ tre månader efter hennes conjunction

med Solen, och ftorft tre månader for famma con-

junction: med mera, fom B rad ley i fin forfta

kungorelfe härom (e), Ct.airaut (j§) 9
Stmpson

(g\ MaNFREDI {h)y FONTENELLE DuRyE-
us (k\ och andre utfoiiigen bevift och förklarat,

famt

(e) Philofoph, Transactions, for Sr 1728^ N. 406. (f) Me*
moires de Y Acad. R. S, for ar 17V7, (g) Mathematical Fs-

fiys, Lond. 1740. (h De Novifflmis circa fixorum fide-

rum errores oblervatioiiibus, it. in A 5lis inftittfti fcient. Ko-

nonienfis. (7) Hift. del' Acad. R.des Sciences, 1737. (k) Dis-
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famt gifvit reglor, huru defla aberrationer, fora

andra både ftjernornas longitud, latitud, afcenfio

Reéta och Dcclination, med lätthet kunna uträk-

nas. Euler har ock underfokt , huru vida Plane-

ternas och Cometernas gång dåraf rores (/)* Alla

obfervationer, fom federmera åro hållne, ftadfå-

ita denna theorie*

Nu borde jag ock foka, at gora bcgripeligt

,

huru Jordens gång omkring Solen, tillika med lju-

fets makeliga rorelfe, kan åftadkomma denna aber-

ration : men det kan ej fke , utan at inlåta mig i

ftorre vidlyftighet, ån rummet hår tilftåder. I al-

månhet kan man dock ftrax fe, at om ljufets hä-
ftighet vore oändelig, få at en partikel deraf vore
i {amma ognablcck i vårt oga, fom då han gick i-

från den ljufa kroppen, borde alla himmellka krop-
par altid fynas på fit råtta ftålle, chvad rorelfe bå-
de Jorden eller den ljufa kroppen mätte hafva.'

Samma Ikulle ock fke, om både Jorden och ftj er-

norna ftode aldeles ftilla, ehuru långfamt ljus- Iirå-

larna framikredo. Men om ljufet använder någon,

tid til fin rorelfe, och tillika antingen den ljufa

kroppen, eller jorden, eller och både åro ftadde i

rorelfe} måfte den ljufa kroppen fynas på orått

ftålle. I den forfta håndelfen, nämligen då Jorden
ftode ftilla, men den ljufa kroppen rördes* fermam
klart , at denne aldrig (kulle fynas på det ftålle han
verkeligen innehade, utan der hanftod, nården
ljus-ftralen gick ifrån honom, fom nu kom til 6-

gat, Cartesius fåg denna påfolgd, och flot der

af, at om ljufet behofde någon tid til få lång

A 4 våg

fett. binx, de aberrat. fixarum, habitae Upfalix. it. K. Vet,

Acad. Handl. Vol. XI, pag. 198 - 206. (0 Mem. de V A-

cad, R. des faen* de Berlin, for år 174$,
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våg fom ifrån Solen til Jorden , borde vi ej fe So-
len når hon går up, förr ån hon redan vore et ftyc-

ke ofver horizonten: deremot ittillc vi, vid ned-
gången, ån fe henne en ftund, ledan hon verkeli-

gen år under horizonten, hvilket han holl for ori-

meligt, och dar af tog lig fkål at neka ljufets fue-

ccfliva rorelfe (m). Men at Cartesii flutfats år

falfk, har långe fedan blifvit honpm öfverbevift

,

åfven fom den han til famma åndstrnål drog af So-
lens oeh Månens formorkelfer.

Når åter den ljufa kroppen ftår ftilla, och o-

gat år i rorelfe, eller ock når bå^ge röras, blir

ftrålarnas fynliga direétion dåraf pa annat och mer
invikkdt fått forårfdrad.Maupertuis uplyfer det-

ta med liknelfe af en fogel, fom (kal ikjutasiflyg-

ten Man måfte då fyfta litet framfor fogeln,

om kukn (kal träffa Tionom , och det få mycket
mer, ju ftorre fogelns häftighet år: ty kulan åf-

ven fom ljnfet , behofver någon tid at hinna fram,

under hvilken fogeln på famma fått fom Jorden

,

något flyttat fit ftålle. Öm jåmvål fkytten år

ftadd i jåmn rorelfe, blir få mycket ftorre konft

at fyfta rått. Clairauts liknelfe år ånnu tyde-

ligare , hvilken kan fes uti Des Handling om a-

berrationen(ö).Om ljufet ej ginge få oforlikeligcn

fort, fkulle aberrationerna blifva ftora och foror-

faka mycken oreda på himmelcn. Iraedlertid gif-

ver denna abei ration vid handen et ftarkt och forr

©påtånkt fkål, åt vifa Jordens årliga gång omkring
Solen : emedan den förre på intet fått kan; förkla-

ras , om icke den fenare medgifves.

Un-

(m) Epiftolarum Cartefii Vol. H. pag. 92. & feq.

(*) Ekmens dt Geographic* art. XVI. (<?) Loc, tit ad £

i
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Under det Bbadley var fyfTelfatt, at taga reda

på förenämnde ftorre och ärliga aberration , blef

hän varfe en annan mindre , lom fordrade 1 9 års

tid, innan den hant blifva til fullo utrönt, ty på
få lång tid gor famma lilla afvikning fit omlopp,
under hvilken ftorfta declinations ändringen, här-

rörande allenaft af denna orfak , fedan andre redan
bekante voro afråknade, fteg vid pafs til 1 8 fedurv*

der: varandes på alla ftjernor lika ftor, dock få,

at når afvikningen ar til Söder på fomliga ftjer-

nor, går han under famma tid lika mycket til

Norr, på andra, fom åro i oppofition emot de för-

ra. I forftone tyckte Bradley, at denna nya
afvikning kunde förklaras blott derigenom,atdag-
jåmnings punefcerna (eller de puncterpå himmelen,
hvareft jEquator och Ecliptica (kära hvarandra)

fom man gemenhgen hållit fore fkrida jämna fo
fecunder tilbakauti Ecliptican hvart år, torde haf*

va en ojämn rorelfe, och fomliga år flytta figmer,

fomliga åter mindre, ån fo fecunder: hvarigenom
ock ftjernornas håraf fororfakade declinations än-

dring ej annat kunde ån blifva ojämn. Han ftyrk-

tes i fådan tanka deraf, at hanvifte,det orfaker*

na til famma punkters flyttning ej äro altid full»

komligen like, emedan Newton hade bevift, at

Jordens fkapnad med ftorre hogd under iEquatot
åji under Polerna, lamt Eclipticans fneda ftållning

til iEquator, vore vållande der til, at Solen, fom
altid år i Ecliptican , och Månen , fom aldrig §$*
långt derifrån, med deras tryckning emot den ftor-

re quantitet af materia fom år under Jordens JE-
qnator ån under deras Poler, komma dagjåmnings-
punkterna at fmåningom draga fig tilbaka uti E-
cliptican, och det defto fortare, ju ftorrp vin-

kel Ecliptican, och Månens bahn gora med E-

Af qua*
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quator (/>). Nu år val Eclipticans lutning tilsequa-

tor, få vida man ånnu vet, ingen beftandig och
markelig ändring underkaftad. Men Månens bahn,

for des Noders flyttning, på nitton år, omkring
hela Ecliptican, gor 10 graders llorre vinkel med
^(juator, då upitigande Noden år uti Aries, ån

i>4 ar der efter, då lamma Nod år uti Libra: folj-

akteligen målte dagjåmnings-punfternas flyttning

i den förra håndelfcn vara något häftigare, ån i

den fenare. Vid nogare Ikärlkådande markte
Bradley, at detta icke allenaft var aldeles en-

ligt både med Nevtons grundfatfer och med de

nya obfervationerna, utan ock, at Jordens Poler, på
19 år, gå omkring uti en liten cirkel af allenaft 18

fecundcrs diameter, hvars centrum imedlertid har

en jämn rorelfe af fofecunder årligeuutien cirkel

omkring Eclipticans Poler, m. m. fom Bradley
utiDefsbref(^) til Lord MAccLESFiELD,anf6rer.

Deffe tvånne nyligen uptåkte aberrationer åro

af mycken vigt i Äftronomien , och vifa i fynner-

het, til livad hogd praftifka delen af famma veten-

fkap hunnit i vår tid, dåfådane fmå rorelfer ej ki\m
nat dölja fig. Emedan dock ingen parallaxis hos

någon ftjerna ånnu blifvit funnen, ofvertygar det

ofs om verldens obegripeliga vidd, och ftjernor-

nas hifkeliga afftånd ifrån Solen, fom gor at hela

Jordens årliga bahn omkring Solen, ifrån dem an-

fes allenaft fom en pund.

PEHR WARGENTIN,
Kongl, Vet. Acad. Secreterare,

RÖN

(/>) Princip. Phil, Nat Math. Lib. III

Af d. 31 Dcc. 1747.
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KÖN
Om

Laxens natur och fifkande i de Norrlånd-
Jka Alfvarna,

Samlade af

NILS GISLER.

Forfta ftycket) om Älfvtrna*

Forr ån man kun meddela redigt begrep om
Lax-fiftcriernc i de Norrlandfka alfVarna,

famtom dem gora några riktiga flut, ar nö-

digt, at aga tydlig kunfiäp om fjelfya ålfvarnas

belkafFenhetj hvarföre de i följande ordning kårte-

ligen beikrifvas.

Njurunda- eller ftuna ilf, fom utgör den fodra

a-dalen i Medelpad, leder fit urfprung från Hår-
jo och Ljung-dals fjällen, af flera fmä grenar, fom
famlas in uti Storfjon i Härje-ä-dalen, ock kallas

da Ljungdals-ålf. Därifrån garden, tilökt från O -

viks fjällen, i Klof-fjon, ock fedan i ofter ofver

fkogen a t Hafvero i Medelpad j löper federmera
genom Borgfjo, Torp, Stodc, Tuna och Atmars
foknar, och framkommer i Båtnifka viken i Nju-
runda foclcen. I Torp locken från N . och N>W . in-

faller Gim~älfven, något mindre, an den förra, fom
flyter ur Band- och Råffunds-fjon i Jämtland ut-

ofver Norra "delen af Jåmt-lkogen, förbi Holms
focken, ned uti förenämnde ålf.

Njurunda ålfs florlek och bredd, år från 40 til

60 famnar* ftorfta djupet år 4 och f famnar. Nät
dan
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dan
,
Njuranda kyrka år ålfvenpå en tid mycket af

fand upgrundad, fom ej årfårdelesgodomftåndig-

het for Laxfifket. Ifrån nederfta mynnet up til

forfta forfTen, år £ mil* derofvanfore åro 8 forfar

på I mil. Matforfen i Tunafocken, fom ligger z§
mil ifrån mynnet , år den mårkvårdigafte, emedan
Laxen kan gå oförhindrad alt til des han möter
detta fall, få £t, då litet vatten år i ålfven, kunna
icke många flippa fram, men i hog flod, famtnår
lax-byggningarna blifvit brutne, går han anda til

Hafverö, famt efter Gimmen til Holm, 10 och
I z mil från hafvet.Ofvanfore Njuranda fockenut-

breder ålfven fig vid alla förenämnde foknarifma-

la, aflånga och djupa fjoar, i Ö. och W. belågne;

måft alla til i famt i § mil lånpa, få derofver. v id

kila defla fjoar infalla och mänga tvår-ålfvar, då

fcltid de flåfta och ftorfta komma från N. och N.
W- Stränderna beftå måft af land och mjäla (*),

på flera ftållen i ftora höga jord-vallar hopdrifne.

Botnen år längre ned åt hafsfidan mer fandaktig

ochljufäre, längre up åt, mörk och gyttje-aktig.

Denna ålf ligger ej fom andra ftåndigt, fedan den
blifvit tilfrtifen, utan når hon den ena dagen kan
koras , kan hon den andra gå öppen. Til 7 mil up
ifrån hafvet , år genom denna ålf mycket timmer
nedflyttat , och torde ånnu med tiden ihogkom-
mas, når det annorftådes tryter, få framtickc
Ikogs-ågaren imedlertid torde for mycket ångra den
fifta flyttningen.

§. 2-

Den norra å-dalen i Medelpad gor Indals älf-

ven^ fom har ilt forfta urfpruhg genom 3 grenar

,

ifrån Uhderslkers , OfFerdals och Hammerdals
• fjåi-
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fållar i Jåmtknd , ibland hvilka den forfta löpe*

i oiter, förbi Dufve-flcants , igenom Undersåkers
locken, med hvilken den andra grenen ifrån Offer-

dals fjällen fig forenar brede vid Hjerpe flcants
,

och rinner fedan igenom Mörfill och Matmars fok-

nar ned i Jämtlands Stor-fjon. Derifrån utlöper

hon vidare genom Lits focken, då den^rdje gre-

nen, Hårkan kallad, genom Sor-lidc, en focken i

Nomge, der inkommer, med anfenlig tilöknlngj

efter hvilken vatu-dalFolings-boerne med båtar

refa ända up til Sorlide. Sedermera fortfåtter

Lits ålfven fit lop i ofter med 4 ftupande fors-fall,

innan den faller in i fjonGefunn,och flytet fedan

vidare til defs hon utbreder fig i Ragunda-fjon,
hvarifrån hon fnart nedftorter vid Eds-forffen,ut-

fore et h5gt bårg , och gor et fall, fom tåflar med
de ftorfta i Svea Rike, varande emellan 100 til

120 alnars hogd. Under detta fal! måfteall lax flu-

ta lin upgång, utan at kunna komma längre, och,

fångas där til myckenhet. Enhalf mil längre ned,

i Fors focken, åroock2:netåmeljgen ftarka ftrorn-

fall , famt et nåftan lika vid Utan-ed, | våg neder
om Eds-forflen. Sedermera ifrån Utan-ed til ut-

loppet ihafvet,8 mil, år b åt- fart, falt nog fvar. Ge-
nom Fors focken är ålfven mindre bred , och djup
imellan forfTarna. Genom Lidens fokn år hongran<-

daft,få at hon där i lagt vatten kan öfvervadas,famt

har itenbottenoch jämnilråkt djup, til 4 mil nedfo-

re. Alfbråddarnabeftä dar af ganffca höga och bran-

ta jord*vallar kallade riipor, högre på fodra ån nor-

ra fidan. Sedermera igenom Indals och Timråfok-
nar, på 3 mil, år hon bredare och djupare med lindri-

gare ftromfart, lamt jämnare och llradigare" bräd-

dar. Vid Fjåls gåftgifvaregård år ålfven i l gre-

laar fordelt, af hvilka den &orra om Fårje-tolmen
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ånyo, och den fodra iif famnar bred, Djiiphe-

ten år på famma ftålle hogft 4 mintl 2 famnar.

Straxt dar nedanföre vid Haiiiö focken falla de äter

forente genom Kringel-fjarden ned i hafvet, hva-

rcft Alnon med en hop holmar ock fkar blandar

defs friflka vatten med 4ct fdLta. Alf-ilranden bellår

måft af mj åla-jord, land eller fandaktig mjäla, och
år hela nipan ned tilälf-hrynet hällt af iåmma ilag-,

under niporna år ftenbotten. Ält-botnen ar ljus och
be ilar af fand.

Sedan groft timmefoch flora trån börjat trvta ne-

dan fore Eds-fallet^ har man deffa år nedllapt iadant

ftorverke från Ragunda fjon utfore fallet, fom lik-

väl til ftor del blifvit afbrutit och fkadat * hvilken

olågenhet kunde forekommas, om itrom-draget

ofvanfore, lamt fjelfva fallets häftighet vilja til-

låta, at timret kunde ledas at nedlöpa genom nå-

gon lagom ftupandc ränna. Annars utflyttas der

nedanföre de må Ila bräder och bjälkar, fom bart-

foras med Sundsvalls fartygen.

Ljmtorps-än har fit utlopp förbi £0^0 bruk,
och Unix dar nedanföre faller in i Indals älfven.

Defs bredd är hög il 30 famnar 5 djupet ftoril 7 a

8 alnar. En mil öfver-om des utfall, delar hon figi

z:ne armar: den
o
ena kommer från norden och Stig-

f jo Finmark i Ångermanland och kallas Mjäll-än,

den andra frän Ljustorps Fin-fkogar, hvilken ftrax

ofvan. om Lagfors bruk af 4 färdikilta fammanilo-

tände, gorcs til en. Den förra år flättbar altifran

Välhma til % mil, och beilår derofvanfore på fie-

ra ftallen af fmä forffar. Denna kommer ofverens

med Indals älfven til åbreddar och botten, men har

€j fom denna klart ,utan brunt vatten, fom en lut.
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Bjälkar och annat trå-verke, år til otalig mycken-
het flyttat genom denna ålf, hvilket nu börjar tryta.

Angerman-ålfocn leder fina hufvtid- ådrar från
3

fårfkildta Hållen på NoHka fjällen. Den förfta gre-

nen eller Ströms älfven nedkommer genom Norr-lie

iNorrige,enfocken påoftrafidan afNorrlka fjällen,

med en vatudal om 1 8 mil , ned til Ströms kyrka i

Jämtland, hvaraf Ströms! jon utgör det mäita. Ge-
nom denna vattendal refa Strcmsboernc med båtar

alt up til Norr-lie, och hafva ej mänga ed
(
#

) at

draga fina båtar öfver, då de föra tilbaka finaqvar-

nar,fom de hugga up vid Norr-lie. Haf-lax mär-
kes upgå alt til Stromsfjön, hvilken ock lemnar
ymnig afföda, få at i famma fjo fås mycken lax-

öring, hvilken likaledes få fortplantar fit flågte,

at lax-öringar om 1 lisp:d hela 10 milen längre up
efter vattendalen kunna fångas. Nedifrån Ströms-

fif&ti går den med fmå itrömmar, /W
(f**?)

öch ijéar

til Stamfele by, z mil, hvarelt älfven delar figitu

vid en ltor ilen, på hvilken ligger en mindre, den
de gamle kallat hufvudgården ät ålfvarna, hvar-

på de vid delningen fig hvilade. Den födre delen

går i ölter, med Itorre och mindre forflar och lel

til Ramfela kyrka, 4 mil, hvarelt ganfka höga
jordvallar, fom de högita bärg-åfar, vid fina an-

dar årligen afllrykas. Från Ramfele til Granfjo
gåltgifvaregård 41 mil, år båt-fart genom fmå- for-

lar, fpak-älfock en djup fjö, 1 mil läng. Sederme-
ra in til i mil ofvan Sollefteå kyrka, flyter den
med Itrid itröm och ltarka förställ, hvareft ock
de målla lax-byggningar i denna gren finnas, famt

åter-

(*J Ed, kallas uddar eller grund, omkring hvilka älfven går
en krok» Sel , elJcr lugn-vatten.
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återfår dar fm lemnade del, tilokt af Fjålljo och
Refele ålfvar. Den norra delen af Ströms ålfven

går litet åtN. O. Kallas Vångel-ålfVcn , beftår

af Ijoar, ftrommar och fel, fom kunna färdas med
båt Z\ mil, dä den får tilokning af Fjålfjo-ålfven y

fom utgör den andra eller medlerftahufvudgrencn
af Ångerman-ålfven, och kommer ned ifrån Norr-
fka Fjällen genom ftora fjoar, Flå-f]ön.och Tå-

tilfammans otvan Fjälfjo kyrka^ löper fedan nedfo-

re tilhopa med forr nämnde Vängel- älf, och tol-

jas åt federmera med llarka forfar och et brant
* fall, nåltan likt med förenämnde Eds-fors i Indals

ålfven, der laxen måfte ftanna, fom vil upgå åt

Fjålfjo focken* forenande figåfven ftraxderpåmed

Refele dl(ven
9
fom gor den $:dje eller florIla gre-

jen til Angerman-älfven. Denna kommer ifrån

Borjc-fjållar ofver 10 mil i W. eller N. W. från

Afele kyrka och flytergenom Litfjoarna och Kult-
fjon, fom är & mil i längden. Sedermera fort-

feres med fel och Forliar til 3 mil, faller få in i

Malgomaj-f]o,4 mil lång, och blir där af en annan

tvår-älf anfenligen förokt, famt 1 mil längre ned
afWojm-ån. Haf-laxen går alt up til Albule-felet,

ncd
o
om Vojm-fjön. Sedan årofel ochforlarömfom,

til Afele kyrka, 7 mil, ifrån hvilken til ytteritabyn
i Lappmarken äro 2. mil. Derifrån til Junfele kyr-

ka 4 mil äro åtlkilliga forfar och fel, fom alla kun-,

na rännas med bat; hår infallerock Ro-ålfven
från S. W. Ifrån Junfele til Lidens kyrka, z^mil
lmå förfar, fel och fpak-ålf, genom hvilka likale-?

des år båt-fart. Öfvan fillnåmnde kyrka ftoter den

tilforne nämnde Fjäl-f]o älfven tilhopa med nyfs-

Jwikrefhe Rcfele-ålfveri och gå federmera tilhopa,

for-
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förbi Lidens kyrka, och fortfkyndar fedän fit lopp

med ftrida förfar och ftromfall til i\ mil, på hvil-

ka ftållen de fornamfta fors-byggningar åro belåg-

ne. Dar nedanfore år fpak ålf förbi Refelc kyrka

til 1 mil, då i mils ftrid forfs emottager, fom lyk-

tas med Eds- Kronofors, hvilken har 2 famnars fall

utofver en bårghålla, ftraxt ofvanfore Eds kyrka,

1^ mil nedan om Refele. Sedermera år fpak ålf

til Sollefteå forfen, i mil, ofvanfore hvilken den
ock omfider får igen fin fodra gren , fom gjorde

Ramfele ålfven, fedan de med hn delning omfat-

tat en 6, om io~ mil lång och 2 mil bred, vid

hvilket omlopp norra grenen vunnit få mycket
genom Refele ålfvens tilokning , at den vid nytt

fammanlopp år långt ftörre, anden fodra. Vid Sol-

lefteåkyrka år den lifta fors i Ångerman ålfven, et

mufquet fkått lång, och kan rännas med båt utfo-

re, och dragas med rep upfore. Sedermera ned til

hafvet 9 mil går ålfven med fpak, fegelbar, fagta

och dråglig ftrom-fart, famt flyter mil längre

ned genom ftora och djupa fjärdar, fom lemnafe-

gelfart for de ftorre fartygen , emellan hvilka ålf-

ven åter ibland hopdrages, tils den vid Ijelfva hafs-

mynnet blir fonderdelad af Abords-6n, Hems-6n
och Lung-on, då den fornamfta delen afdet frifka

vatnet likväl af nämnde öar blir ftåld med lin dire-

étion utefter norra fidan af Hern-on ut åt opna haf-

vet.

Nedanfore Sollefteå får denna ålf et ljufligt

anfeende, af den vackra flata jordvallen af åker-

fält, fom på bågge fidor om ålfven år belågenoch
flår omfkanfad af höga jåmngående berg-åfari rad

ftålde efter fjelfva ådalen, få at man hår får be-
trakta den fåkrafte och båfta drefbånk^ fom natu-

ren fordrar i defTa kalla lånder, når hon £kal fram-
B bringa
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bringa all mojeli^ bdrd. Utom des hafva landfens
invånare håraf ftorfta bequåmlighet af närmare
fammanboning , ftorre hjelpfamhet af fegel-fart

och timmer-flyttning, båttre fifk-flag,m. m. Älf-
ftrånderna nedan om Sollefteågenom Multrå, Sån-
ga och Öfver-Lånå&foknar beltåaf 30 eller flera al-

nars höga nipor, af mjäla eller fand, och dårunder
ler, hvarftals ihopforde, hvilka årligen nedfkåra,
til ftor (kåda på akcr och ang for de omkring bo-
ende. Bottnen år måft ler och fand, Bredden år

der ifrån 120 til 200 famnar hög, djupet af ålfven
hogft 4 famnar. Ned igenom Boteå, Styrnås och
Torsåkers foknar blir ålfven bredarc,grundare,med
lågre men jåmnhoga ftrånder, til 7 a 8 alnar, me-
ra fandaktige emot Hammarsfjården, hvareft fan-

denvid fjård-mynnet mycket på 20 år upgrundat
ålfven, hvaraf laxens upftigande mycket hindras.

Fjärdarna åro på flera ftållen nedanfore få djupe,
at ingen kan fälla ankar, hvaraf ftromvatnet ftål-

les, fom åfven året hinder til laxens upgäng. Åt>
fkilliga tvår-ålfvar inkomma upefter hela å-dalen,

ibland hvilka de ftorfta och måfta inflyta från N.
eller N. W. Såg-timmer, bräder och annat trå-

verke flyttas til ftor myckenhet, hela 20 milen,
ned efter denna ålf, i fynnerhet genom de 2 nor-
ra hufvud-grenarna.

Uti Ångermanlands norra fo^derie, åro 6 ålf-

var, i hvilka laxfifkeiclkas. Bjåfta alf iNåtrafocken,
Backe i Sjålevad, Gideå och Hufoms i Grund-
funda, famt Mo och Öre ålfvar i Nordmaling. Dc
2 forftaåro hel fmå, uti hvilka fifkas ganfka litet,

och brukas i dem allenaft tenor. Gideä ålfven år

af alla nimndc ftorftj pch .fordonadags den drågti •

ga-
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gafte i fiftet , faft den nu på flera år aldeles flagit

telt. Denna faller ned i en vik af hafvet, kallad

Dombåks-viken, och har vid mynningen en liten

holme, fom gor at ålfven har 2: ne utlopp. Det
mindre år i medelmåttig flod t famn djupt , det

ftorre , fom år råtta tår-leden., har z famnars djup.

Strax ofvan utloppet år hon något grundare af i§

famn vid palT, men efter Zfo alnar längre up år

djupet til 2 eller zi famn, fom måft varar lika

til fodTen, en långd om 230 alnar, hvarifrån til

fjelfva laxhyggningen, der laxen målie Hanna,
åro 600 alnar. Bredden af fpaka ålfven kan vara

40 a 4f alnar. Sedan år intet ftromfall förr ån 2*

mil up , ifrån ytterfta mynnet , då hon faller ut-

ofver et bår^, ofver hvilket laxen likväl kunnat;

arbeta lig, några mil högre up.

Huforns ålf år långt mindre ån den förra : har
inga fynnerliga ftromfall, och faller genaft i haf-

vet» Den år vid mynningen z famnar djup, men
blir ftraxt liten, utan fårdeles djup. Från utloppet
til laxbyggningen råknas ^ mil. Denna lilla ålfhar

gifvit mera lax, fedan Gideå ålfven börjat tryta.

Mo ålf i ftora Nordmalings fjärden, har t|

alns djup, fom längre up okar fig ifrån i a z al*

nar til 6 hogft: bottnen år los ochfandig, fåatden
håller ingen ftadighet i djupet* Den har ej eller

några ftromfall af varde* Til forfta bratt-fallet år

if mil.

Öre ålf år af måft lika telkatfenhet^ förutan

det, at djupet vid mynningen år anfenligt , fom
fedan blir mindre." Hon faller ock iii i Nordma-
lings fjärden,

B 3 %4<
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§. r.

Om Våftcrbottens ålfvarna märkes, at Lukddlf-

ar ftorft och vattenrikaft r och fåledes at råkna i

forfta Claflcru Til den z föres Vmed och Tdrned

fåfom likdryga. Til 3 Schelefteå, Piteåoch Calix,

fåfom jåmnftora. Alla defla hafva fin uprinnelfc

hogft från fjällen och Norrfkagrånfen. Til den4 fö-

res Råneå och Byfkeå ålfvar, Tom hafva fin uprin-

nelfc icke aldeles från fjelfva fjällen, utan ifrån

ftora tråfk och infjoarup i Lappmarken. Til y clas-

fen Såvah iUmeå focken, Rickelå iBygdeå, Byreå
och Abyn i Schelefteå, lilla Piteån i Piteå,Luhleån i

Lule, Vithån i Råneå, Sangis i Nederkalix, famt
Kakamoi Neder-Torneå* 1 alla defla fångas lax,

faft de fiftnåmnde allenaft hafva fit urfprungfrån

Ikogs-trålk långt up i landet, dels innom, dels ut-

om Lapfka grånfen. Defs utom finnas til 7 ftyc-

ken , fom Upfala ålf ftora , fom kunna foras til 6

claflen, i hvilka fordom lax blifvit fångad y men
nu formedelft npgrundning vid utloppen famt

fåg-quarnar, uphorer all fifkgång af Lax, Sik
, Id,

Harr &c. De ofriga ftrommar, fom dar finnas^!-

ro nåftan oråknelige, men af mindre varde.

Angående bekafFenheten af de upråknade ålf-

var, fa beftår Umed d/fa£ fand och ftenig botten,

håller 3 a 4 famnars djup, och löper med ftridt

vatten och mån^a branta och itarka forffar, dock
utan tvår-fall, forr ån up vid Norforfs, ungefär 10
mil från hafvet, hvareft laxen måfte ftanna. Den
floder ? gånger om året,nåmligen vid is-loflhingen,

midfommars tiden, och höften fore is-läggningen.

Älfven hålles fore vid tvår-fallet Vara 100 famnar
högre ån hafvet.

Schc-
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ScheUfteä ålflx af famma befkafFenhet, fomU-
meå, dock fom fagt år, litet mindre, I denna går
laxen allenaft til 3i mil up, innan et tvår-fall mo-
tar, Tros vara fo famnar högre ån hafvet.

Piteå älf år til alla delar lik med nåftnåmde,
xnen beftår af idel ften, grus och fandbotten, anda
til 10 mil up ifrän hafvet, hvareft et tvår-fall ftån-

ger for laxens vidare upgång,fom tros kunna rak-

näs til 100 famnar högre ån hafvet. Den år måft
100 famnar bred: 3 och 4 famnar djup, medganika
klart vatten, och {kall efter Magift. Z. Unai ut-

räkning käfta vid pafs 8 i9900 tunnor vatten i mi-
nuten, håller fig djupaft midt efter, undantagan-
de der några uddar hugga fig ut i ålfven, då dju-
pet åfvan for udden år gemenligen ftorft på famma
fida* fom udden år, men nedanfore drirves altid

ftrommen åt landet gent emot, hvareft ftoraban-
kar af ften

, grus och fand updrifvas, fom årligen

tillika med {kog af de utfkurne å-bråddarne nedcr-
falla. Jordmonen å omfe fidor om ålfven beftår af

Jord-vallar och tall-moar, utefc hvilka bårg-ryg-
gar på både fidor gå jåmnfides med ålfven, fompa
de ftållen, der fortfar åro, ikjuta fina bårgs-ryggat
ned åt fjelfva ålfven.

Piteå ålf och fkår- gård raknäs ibland de min-
dre fifkrike, hvartil 2:ne orfaker fynas bidraga,

forft emedan få val ålfven, fom Ikår-gården, i fyn-

nerhet på fodra fidan, beftår af idel ften -grus -

och fand-botten, på hviiken fifkenej trifves, dels

for det klara ljufa vatnet, dels for brift på föda*
ty i lungt vader fynes botten hel tydeligen på 3
famnar* z:do At Piteå {kårgård beftar måft af fto-

B 3
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ra från hvar andra liggande 6ar, hvaraf händer, at

fifken icke långe dväljes innorn fkaren for defsfria

in och utgång , och fiber ofta at en enda dags vå-

ftanftorm fordrifver all fifk, fom innom fkaren

funnits. Des utom finnas och många brått och land-

grund til flera mil utåt hafvet , på hvilka isbårg

om våren til ofantelig hogd, om hvarandra ftåup-

ftapladc , hvilka likaledes for fiikens upgång aro

hinderlige,

Luleå dlf) fom år af alla ftorft, djupaftochbre-
daft, men icke få jåmnftrid fom förenämnde, un-

dantagandes der forflar åro, beftår en del af ften-

aktig, endelfandig, en del af leraktig båtten* Flö-

dar fom de förra, 3 gånger om årev Har många
fvåra fortfar, men intet tvår-fall,forr ån vidjock-
moks kyrka, 24 mil från hafvet , och tros der val

vara ifo famnar högre ån hafvet.

Cdix dl/Kr af lika belkaffenhet med Piteå oeh
Schélefteå, har tvår-fall 12, mil från hafvet, fom
raknäs ihogd emot 100 famnar.

Tärneå dlf'har fin uprinnelfe från Tårne tråfk,

och ftråckcr fig til 40 a^o mil i längden : har

mänga ftarka fortfar och ftrömfall , ibland hvilka

Kängis fall i Öfvertårnea , 16 mil från mynningen,
år det mårkvårdigafte och håftigafte, emedan det
ej allenaft hindrar båt-farten, utan ock laxens vi-

dare upgång efter ålfven. De andra ehuru bru-

fande, aro dock få, at de alla kunna färdas med
båtar. Bredden år vid mynningen f00 alnar, djupet

6 a 7 alnar y men längre up, träffas ftorfta djupet

iz, men minfta if aln: ftorfta bredden 8 a 900
alnar , den fmalafte 100 alnar. Conf, Difp. Brun-

NII
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nii de urbe Torn. p. 34. 5f . Bottnen beftår af ler

ochfand, blandade med klappurften och mylla,,

De ofrige ålfvar i Våfterbotten, åro få befkaffa-

de, at de kunna ofveritångas , hvarfore och laxen

cj kommer högre, ån der forbyggningen tager e-

mot , fom kan vara måft 1 mil ifrån hafvet,. ftun«»

dom mindre.

Följande märkvärdigheter om ålfvarna, harjag

i kårthet åfven bort anföra, nämligen: atde fjoar ,

hvarigenom ålfvarna ledas, åro vidalt och måft ut-

ftråckte, famt at ålf-ltrånderna tillika med jord-

monen brede vid de fiimina, åro lågre och jämna-
re utbredde, ju närmare de finnas inemot fjällen

och Ikogs-landet belågne: at ålfvame på 10 a iz
mil från hafvet mera nederåt hållas tilfammans i

trångare rånlar, och flutas innom högre bårg-åfar,

hvareft ock de hogfla ålfftråndec och jordvallar

i ofanteliga hogder åro aldramåft: ihopdrcfne, i

fynnerhct der bårg-åfarna åro ftålde närmare ålfven,

och jordvallen ej utbredt fig, .til flåta hedar, ån-

§ar och åkerfält : at fornåmfta kärnan af Land-
caperna år emellan nämnde krets och hafvet beva-

rad: at neder uti de höga med furu-fkog bevaxte
jordvallar, framfticka fig ftora nedfallna och be-
grafna trån , utur de utikurne åbackarna : at ålf-

verna i fynnerhet närmare åt hafvet, årligen mera

mera fand och los jordvall: atahl eller ålder, afall

växande fkog, vid lågre ftråndcr aldrabåft ftår e-

mot utlkårningen , i fynnerhet der ler-ftrand år:

at vid den fidan af åifven , dit ftrommen forer

fin direétion, Ike jordfäUen och åbråddens urikå-

randc aldramåft , fåfomvid Sollefteå forflen (§. 3,)

§. 6

bräddar, ån längre up, efter dar år

B 4 der
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der hela Angerman-ålfven for en tid fedan lemnat
lin förra rånnel, och fånkt fig längre norr emot
lofa jordvallen

5
få at en ganfka hog och flutande

nipa år nu quarilående emellan nya och gamla rån-

nelen , på hvilken fenare man far befkäda gamla
ålfs-botnen med många uti flata hällorna fvarfvade

djupa hål, i hvilka runda ftenar quarligga,- famt
lika med de hål i hållebårgen, fom längre up efter

famma ålf, från ålfftranden åro belågne, på fåda-

na flållen, der ålfven hafver idel faft ftenbårg til

botten och aldrig någon ändring har märkts kunna
undergå. Så flora jordfall hafvaåfven fkedt ftraxt

ofvanfor Sollefteå- fors, at fåg- byggnaden med
brådilaplar kallades up efter ängen, och laxar lågo

quar på landet: och åndteligen at flromen vid fo-

dra landet uti de våfter-norrlåndfka. ålfvar och in-

.fjoar måft vil hålla fig djupare, ån vid det norra,

§. 7.
Alla ftorre tvär ålfvar, fom leda fina vatten långt

up ifrån odemarken eller fjällen, men förena fig

med hufvud-ålfvarna närmare til hafvet, märkas

2 gångor flöda* hvar var, nämligen förra gången
af den fno och is, fom fmåltas ned i fjelfva landet

och närmare å-dalama > fednare gången af de vat-

ten, fom famlas och nedkomma från fjällen eller o-

demarkerne: likaledes de flora ålfvarna, fom ut-

göra fjelfva ådalarna, de flöda forll af tvår-ålfvar-

nas förra flod., fom foga mårkeligen hinner, at 6-

ka deras vatten-hogd, efter den år få kart* fedan

afdefammas andra flod, och 3
:dje gången af de

aflågnafte fjällens flod, fom varar långfl och år

ftorft: lom til exempel, 1749 vid d. 8 Maji, flodde

forft alla tvär- ålfvar, fom hår i landet förena fig

med Angerman-ålfven, vidd. 14 och if Majikom
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deras ofverflod eller fjällflod, fom var något högre.

D. i<5, 17 och 18 Maji voro Indals och Ångerman
ålfvarna i lin hogfta fjällflod, hvilken fednare ftod

til 6 alnars lodrätt hogd ofver det medelmåttiga

vatten-brynet, och fåledes 2 tum mindre än år

1743. Håraf fer man vid hvilka omftåndigheter

floden ide ftora hufvud-älfvernablifveraldraftorft,

nämligen, når tvår-ålfvarnas hogfta flodande träffar

in vid famma tid, fom hufvud-ålfverna få fin rätta

fjäll-flod. Men när vår-floden, fom blir af tvår-ålf-

verna, ned åt ådalarna hinner fjunka undan, innan,

fjäll-floden kommer derpå i ftora ålfvarna, blir

ej fåhogflod* fåfom det fkedde åren 1748 och
175-0, Och fom floden ide nedre tvår-ålfvarna fo-

rehåller fig förut, antingen tidig, hog, kart, eller

tvärt om, få blir ock påföljande fjäll-floden uti

ftor-ålfven. Och når ringa fno- vintrar åro, blir

liten vår-flod, få framt icke vår-rågn hjelper un-

der. Vanliga tiden af fjäll-floden år vid folftånds-

tiden , men når den förut alfvarfamt nedkommer
af fjällen, få år fåkert tecken at råtta fommar-
vårman tagit ofverhand vid fjällen och hogder-

na> foiri det fkedde 1748 och 174P5 då fjäll-floden

vari fin hogd redan ifrånd. 16 til 19 Maji, och ju

häftigare och ymnigare floden på en tid nedftor-

ter,ju fnarare och ftarkare värma år at vänta

$

men ju mera vårfloden lika fom tvinar bårt, eller

kommer långfamt och fent , eller at den ibland

hojes, åter aldeles afftannar$ ju fenare och kalla-

revår år for handen: hvarpå åfven grunden til ti-

digare och fenare is-loflhing berörs ty når ringa

eller ingen flod blifver, kan ej ifen uplyftas och
loflas, utan måfte ligga, til defs den omfider

fmålter bårt.

B f Når
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Når floden kommer, märkas följande tecken;

vattnet lyfer på långt håll hel blakt och grumligt,

Jhojer fig tnidt efter ålfven och blir kullrigt, efter

bvilket ftråk alt flote nedftotes : ftrommen drif-

vcs häftigare , och åtflälliga brott til y a 6 ftyc-

fcenpåcn fjårdingsvåg, fäfom af vader uprorde ,

vifa fig på fpaka ålfven, hvilka tecken okas, efter

fiodens tiltagande % och år vatnet grumligt få lån-

fe floden ftiger , men klarnar mer och mer når

ca i,r i äffall, hvilka tecken okas efter flodens

tiltagande: likaledes grumlas vatnet af ftarktrågn

om iommaren, tif de lofa ålf-ftrånderna, fom ned-

ikoljas.

Vår-flodens dageliga tilvåxt förhåller fig .
få-

lunda: Ar.\ 1749 blef en tidig, ganfka hog och
Ikyndfam %Tår-flod, dä Angerman-ålfven flodde i

forftonc i quarter om dygnet, men fifta 8 dagar-

11a 1 och z quarter, in til defs hon den 16 Maj i

ftod 6 alnar ofvan det medelmåttiga vattubrynet.

I lika mon marktes den falla afom dygnet, ledan

hon ffcått 3 dygn vid lika hogd, under hvilken tid

lirömmcns häftighet dref olaftad båt ifrån Sollef-

teå på timma 6f fjårdingsvåg nedfore, eller li-

tet öfver 6 alnar på 1 fecund. Emedan ålfven år på
famma vågftycke i medelmåttigt högt vatten 8

,

10, hogft iz alnar djup, bredden 120 tilioofam*

nar, och under hogfta vår-floden fa 6 alnar högre,

få finnes vattnet under vår-floden til 4 del i ålfven

vara forokt , om icke det går val til hälften eller

derofver, hvilket man tyckes kunna fluta afdröm-
mens häftighet i fbor- ålfven, famt af de mindre
tvår-ålfvars vattu-hogd, under och emellan de ti-

der vår-floden åi\ Om höften flöda ocktå ålfvarna

Unfenligen och ofta : efter mycket rågn lika högt,

ibland högre ån vår-floden kunnat vara.

Utom
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Utom nämnde llfvarnas flödande
5 märkes ock

at de litet fliga och falla lika med hafvet, åfven

ofvan fortfarna och fallen. Ty få ofta hafvet un-

der vinterfprången floder fom hogft , få uprånner

vatten på ifar i alla fjöar och ålfvar up efter hela

å-dalen. Jfarna om de åro aldrig få ftarka, fprån-

gas de likväl fonder med breda råmnor, tjutande

och bulrande, de refande til ftorfta fara och olå-

genhet åfven fom de ock häftigt nedfalla, når

vattnet mycket ijunker undan vid hafvets ftarkare

utfall} hvilka omftåndigheter vifa fig, få oftahaf-

fjon ftiger eller faller, ock fker ändringen i Åda-
len mer och mindre , åfven fom hafvet kan hafva

ftorre eller mindre vatten-fvåmningar eller utfall.

Det famma råttes ock om fommar-tideniålfvarna,

få ofta haffjon har någon fynnerlig ändring. Och
åfven fom ålfvarnas vattu-fvåmmande ofver ifen

om vinteren, bebodarblidt- och to-vader med ne-

derbörd, fornt ifens nedijunkande, vinter med kold;

få utvifa flod och utfall om fommar-tideii, rågn
och torka»

§. 8.

Älfvarnas fryfandc och islaggning förtjena ej

mindre upmårkfamhet , ån deras ofriga ändringar.

Alla de flora ålfvar, fom komma från fjällen,

fryfa nog tidigt i anfeende til deras ftrida Ilrom ,

hvartil följande omftåndigheter bidraga^ at fno

och kold altid åro forr up åt fjällen ån nedre åt

landet, hvaraffno ochis-forjaborja forfl ofvan ifrån

nedflyta, och vifa fig med vatnens hyita grum-
lande, fom år forebod til inftundande kold, da båt*-

ten-forjan . eller den af Doéfc. Block bcikrefnc

grund - kraf- eller fvalj^ifen, börjar mer och mer
med blek-gul fårg, fålla fig. fom frnor vid ftenar,

gan-
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ganfka tjockt, famt upfylla vattnet alt ifrån bott-

nen *up i dagen, til des kylaktigt, mulit eller fno-

agtigt vader gent emot ålfvarnas lopp aldramåft

oka is - och botten-forjan , då den fedan loflesoch

upfkjutes från båtten,^ aldrig uti klart, utan i mu-
lit och emot blidare vader, hvaraf federmera
flrommarnas häftigare rorelfe hindras, och grun-
den blifver deraf i de famma til rigtig islåggning.

Is-forjan förhåller fig fålunda: når hon upflyter

från bottnen, få updrager hon ofta de ftorfta trån,

och ftora ftenar, dammar och bro-kar från bottnen,

famt upbryter dag-ifen, fom kan hafva lagt fig*

och få fnart fifkare på fina lax-nåt formårka, at fl-

iken kommer något ovanligen flytändes , år tec-

ken at bbtten-forjan fnart kommer efter ncdftor-

tandes, då likväl de ftridafte rånlarna midt efter

ftrommen merendels hållas rene och ledige iffln

botten-forjaii, och blir botten och vattnet, fedan

botten-forjan upllagit få klar, fom en glånfande is.

På nämnde omftåndigheter
,

följa ock fom oftafl:

ålfvarnas flannande och vattnets ofverfvåmmande

på de ftällen, der ftcnigt och bårgagtigt land

med trånga forfsfall aro belågnc, i hvilka botten-

forjan med is ochfno-forja famla lig* forftoppaoch

damma ålfven, at alt vatten nedanom afrinner. De
namnkunnigafte ålfvarne, hvilka fom oftafl: for-

dåmmas vid fors- nackarna, åro Gimmenvid Råf-

fund och Hårkan i Lith,

Alla år märkes is-forjan vara uti ålfvarna , fa

at nåftiedne vinter, fom foga haft fin like i blid-

lek, ej var fri for den famma. Ej eller fryfcr nå-

gon ftrom, fom icke forft får grunden til fin is-

laggning af botten-forjan. Den famma bidrager

och dcrtil at fpaka ålfven fnarare is-lågges, fom
man
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man fer i Ångerman ålfvcn, at den af nedflytände

is-forjans tilhjelp kan ofverdragas med is, alt ned

ifrån Hammarsfjården up til öfverlånås, på et

dygn, och det andra alt under Sollefteå forfen:

och der forjan ej kommit at fåfta fig och ligga

qvar, blifva ftora vakar, fom fvårligen fedan fry-

fa, utan gå måft opne hela vintcren , och märkes
ej eller någon is-forja vidare kunna fatta lig om-
kring dylika opningar.

Vanliga tiden til botten- fvallet år emellan Hel-
gon-måfs- och Anders-måffo tiden, eller vid forft

infallande ftarka kold: federmera om vinteren fe-

dan ålfven is-lupit, märkes ingen forja, utom uti

några ftarcka forfs-fall, fom ej vid forfta kölden
upfkutit fvall, hvilket på ftenar plågar fåfta fig,

lika fom hvalfbogar emot hvarandra, få at mån^a
forsfar kunna vintertid koras med haft ofver defla

is-hvalf* hvilket ock gifvit anledning at vidålfvar-

nas is-låggning opna dammarna uti bruks-ålfvar,

at vattnet måtte höjas, då de ockfå, fom hvalf, blif-

va ofvcrdragne med is, få at vatnet får hela vin-

tren fpela fritt der under, utan at bärtfryfa, lom
fåkert fkciy i fall nämnde agtfamhet utelåmnes.

Stora fjärdar famt fpak-älfvar fryfa gemenligen,
når våder-roten år af funnan, och himmelen grå-

mulen, men aldrig når kölden år med klar himmel
och ftilla N. och N. V. Dock fryfa en del vid

iiftnåmnde omftåndigheter, når de varat långe.

Likaledes får man fe grunda backar, fom flyta e-

mellan fmå fjoar uti Såbrå och Hogijo focknar y

hvilka aldrig fryfa i den ftarkaftekoid, når det

år våftan eller nordan med klar himmel , men få

fnart det blir grumligt med funnan, lågga de is,

ånikönt vintrendå år långt mindre ftark, $å fnart

hinj-
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himmelen åter klarnar och vädret årV . eller N. ån*

Ikönt kölden år ftarkare, gå de åter lika öpna. Dju-
pa hafs-fjärdar, fomåro ftålde med fin belägenhet

och ftrömkaftning efter åtfkilliga våderftrek, haf-

va famma egenlkap , at de fryfa , hålft med funnen
vader och mulen himmel, ånfkönt Thermometern
då kan vifa mindre grad af köld, ån dårimellan, då
klar himmel och fakta N. likvift varit utan is-lag-

ning. Jag vet at detta fer paradoxt ut: men för-

farenheten intygar likväl, at få fker. Jag {kal ej

underlåta , at vidare ochnogare utröna vifshetcn.

Om fommaren och höften faller ock rimfro-

flen aldraftarkaft emot Tunnan våder: fkogen och
marken beklådes ock då aldramåil med fno-rim.

Äfven fynes vattnet i fj årdar och vid fpak-älf-brynan
litet hvit-grumligt med ftrödda is-partiklar vid is-

lagningen > fä at de famma, åfven fom fortfaroch
ftrom-älfven tyckas fordra någon hjeip eller fta-

mina til fin is-ranning, af nedfallande rimfroft el-

ler bottenförja, hvilka måft flå ned emot funnan,

faft de förra behöfva det i långt mindre grad ån
de fenare. Når fno faller i vattnet fryfer det fna-

rare* åfven fom den måfta haf-ifen blir, når myc-
ken fno faller midt i vintern, med långfam köld

derpåj men fno med köld utan botten-iorja, göra

.ej tilfylleft för ftrömmarnas fryfhing. Ifens ftyrka

och fvaghet hårrörer, utom nämnde omftåndighe-

ter, åfven deraf, om fno öfvertåcker häftigt den
nyfslagda ifen, eller om ifiirna ligga blotta hela

vintren , hvaraf åfven is-loAningen om våren,jäm-
te förenämnde orfaker (§. 7.) kan komma fortare

eller fenare. Allmänt hafva Landtmånnerna hår

denna regel: Tidig ho(i vch fen vår, buller Jirek me*

4a»vgrldcnfi4f- Och få mycket ijania, lågg^s för
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HelgonmåfTan, få mycket fenare flcola de loflas,

om våren efter Valborgmåflan , och tvårt om,
hvilket måft plågar här träffa in, och man åfven
fick forfara fifta mi(T-våxt-åren.

Til Hutom ålfvama märkes, at de många ålfvar

göra vattnet frifkare, ju längre norr, hvarfore ock
laxen hålft ilråfvar langft norr, der vattnet ån
måft upfrifkat.

Gilladt den 26 Januar,

SÅTT
Atförekomma elaka Koppory

Upfatt och forfokt

NILS ROSEN,

Det år nogfamt bekant, ;it fvåra koppor (va-,

riolae confluentes) åro fådane, at den,fom,

af dem varder angrepen,icke med vifshet

kan genom månnilklig magt och forfigtigket råd-

das ur lifs-faran.

Derfore har jag varit deruppå betänkt, huru-
vida antingen denna fjuka måtte aldeles kunna fo-

rekommas , eller ätminftone , når den icke flår at

undvikas, den icke må blifva af det vårfta, utan
af det lindrigafte (lag.

Det fenare tiltror jag mig, igenom den hog-
ftas yålfignelfe, kunna uträtta, fedan jag uti

tvånne af* nämligen 1744 och i7;o, dåfamman-
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flytande och dödande koppor voro uti Upfak
gangbare, gjort 4 3 forfok, hvilkas lyckeliga fram-

gång gifvit mig anledning til följande methode.

Enar man vet , at koppprne åro uti ens gran-

fkap, eller någon i hufet redan dåraf år angripen 5

eller man ej kan undgå, at fc dem, fom gå i hus,
der koppor åro, låter man

1. Barnet taga in et lindrigt laxer-medel af

Manna eller dylikt.

2. Håller det, om mojeligt år, ifrån luften.

3. Lagar, at det åter lagom, ju mindre kott,

ju båttre. Annars år utom falt och kryddad mat
ingen fpis egenteligen forbuden.

4. Tilhåiler det at dricka något mer, ån det

annars plågar gora.

f..Låter det de 4 a y forfta veckorna bruka de
prxferverande pillerna, z gångor i veckan, til e-

xempel hvar Måndags och Fredags afton, men fe-

dermera år nog, om de allenaft brukas en gang i

veckan. Dofis dar af utrones lått på hvar och en,

och år den lagom flor, fom gor, at Barnet mor-
gonen derpå får et par lindriga Sedes. Gemenli-
gen gifver jag et barn om z är, 3

piller. Et om 3

ar, 4 ftycken. Et om f år, 6 ftycken. Finner man
at denna dofis icke gifver dagen derpå tvånne lin-

driga opningar, få okes dofis med 1 eller z piller,

och hålles fedan den dofis fom finnes hålla nyfs-

namnda prof.

Så fnart de barn, fom brukat detta medel,fått

teken til koppor, hafver jag ftraxt låtit dem up-
hora med pillerna. Et enda kom, utom min ve-

tenfkap, at taga dem på andra dygnet af Status

eon-
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contagii eller invafionis. På detta fyntes några

flackar i anfigtet på tredje dygnet. Defla forfvun*

no på det 4:de dygnet. Barnet mådde väl, gick up-

pe, och fick forit 14 dagar derefter rätta kappor,
(allenaft fem i anfigtet) men få lindriga,, at man
foga kunde anfe det for fjukt. \ idare hafver jag
ån ej haft tilfålle at gå med detta ron*

Detta medel år forfokt på Barn från 1 til ipår,

och har jag anmärkt, at de
5
fom continuerat här-

med 2 a
3
månader, dervid icke haft då eller ef*

teråt den minfta olägenhet.

Compofition af de prxfervcrande
%
Pillerna år

denna.

j$L. Calomelan. rite pp:ti, camphorse, Extr. a-

loes V ; fiaiTgr. xv - Rciinae Guajaci gi\ XXV.
M. f. a. 1. Piiulas pond. gr. ij fol. ]> obd. D. S.

Praeferverande Piller. :

For en fullvåxt tager jag gerna et gran mer af
calomelas. For et ungt Barn igen tager jag mindre
campher, i fynnerhet om Pillerna åro farfka.

Foråldrar, fom vilja nyttja denna methode, go«
ra val om de fjelfve fe

5
at Pillerna blifva riktigt in*

tagna. Den fom liter på fit folk, kan
t lät bdifva

bedragen.

Den 2} Febr.

RÖN
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RÖN
Om Hjertat och Lefren uti et åtta må-

naders fojier.
...... ... r-v ::

' v Af
->

. \if? > -

• ;

JUSTUS GODOFREDUS GUNZ.

Ibland de många d6da "kroppar > fom 1748 uti

Mars månad blcfvo upforde på Anatomie-falen

hår i Lcipfig, var åfven et atta månader gamw
malt fofter, fom jag låt komma ifrån denna ffca-

dens fjukhusjoch hade blifvit dod-fodtafenquins-

perfon, hvilken hade Venerifka fjukan. Detta fo-

ftret var ovaiiligen upfvullit , hela det ytterfta fi-

na (kinnet (Cuticula) nåftan frånlkildt, och alt kot-

tet få loft och mjukt 5
fåfom det -hade varit half-

rutit.

Sedan man opnat magan, förekom det bcfyn-

nerliga på lefren, hvilken hos et fofter plågar al-

tid vara få ftor och breddat hon ftråckcr fig fram-

åt nåftan til nafveln, och fidvårts til ljumfkaii}

men likväl hår var få liten at hon hel och hållen

låg innan f6r ref-benen. Når man nogare tilfåg5
få

fans, at hon ej hade det buk - hinnans utlkott

(Peritonei proceflus) fom liknar någorlunda et lof,

och Anatomici plåga kalla Bandet, tom lefren hån-

ger på (Ligamentum Hcpatis fufpenforium). Ty
det andra Bukhinnans utfkott fom följer mednaf*
vel-ådren (Vena umbilicalis)flutade fig åfven med
denna åder vid lefrens undra fkåra (fiflura hepatis)

få at det intet en gång handt up ofver lefrens vas-

fa kant til defs kullriga fida.

Af dettaexemplet kunde vi ftadfåfta D:r Win-
slows jaening, at detta utlkott ingalunda år det

fom
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lt

Tom egenteligen uppehåller lefrens tyngd $ öm
annars den laken vidare behöfde några bevis.

Meit det tjenar mer emot dem fom palta, det få-

dant utfkott måfte formeras, om eljeit lefren fikal

kunna omklädas med bukhinnan, af hvilka utfkott

det fom faknades hos detta foftret, efter det går

på fned til höger, åtmiflftone hindrar at lefrens

högra -del under häftiga magans Ikakningar ej wm
ryckas for mycket åt höger eller nederåt, hvilket

då {kulle mycket hindra blodets lopp gertom Ve-*

na Cava. Men at ej lefren genom detta Bandet
rätteligen Uppehälles , år klart af deras exempel

^

hos hvilka l da de långe faftat, lefren fjunker få

ncder, at den tillika neddrager mellangärdet (Dia-

phragma) til hvilket hon dock borde hållas uppe*
och fvimningar dåraf fororfakas. Hvarelt forden-

{kull detta utfkott hos andra utbreder lig på båda
fidor til lefrens hinna, der fans hos detta foftret

en vid och några linier djup (kåra, fom ogonfken*

ligen delte lefren uti tvånne flikar eller ftyeken*

Vid Port - och hufVud-ådrert Vår ingén ting

Onaturligt at mårka, förutan Canalis venofusj
Jivilken jag hos andra hafver fedt ftråcka fig ifrån

den vånftra grenen af Port-ådrengenom lefrens un^
dra delning ånda til Veiia cava

5
då den Under vå-

gen kaftat ifrån fig några grenar til fjclfva lefrenj
men hos detta foitretblef jag varfe i ftalletforden

omtalte Canaleii en gren af jjelfva Portrådren, fom
begynte på fit vanliga ftålle , men delte fig feder*

tncra pä omfe fidor genom lefren uti flera grenar

^

fåat man nåpeligen kunde igenfinna, hvilkerih

dera af defla föll in uti Vena cava; Håraf torde

man kunna fluta at de hafva orått , fom mena den*
fcaCanalen vara, af Skaparen gjord til den ånäaft,
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at det blodet, fom kommer ifrän Nafvel-ådrcn må
kunna lemnarum for det, fom kommer ifrån Port-

ådren och fåledes ftrax flyta anda fram til Vcna
Cava. Tvert om beftyrker detta rönet det, fom
jag på et annat ftålle Ikrifvit (*), nämligen at det
blodet fom et fofter bekommer af Modren, juft

derfore måfte forastil lefren, at det der måtte blif-

va nog uploft, och fåledes tjenligare til atflytagc-

nom de finafte rören uti defs kropp, faftån det ej

undergått någon förändring i Lungorna,

Jag drager ej eller betänkande at påftå, det lef-

ren hafver famma nytta hos en fullvuxen månni-

fka. I fynnerhet fedan jag få många gånger blif-

vit ofvertygad derom, at gallans fecretion fornåmli-

gaft ikergenom lefrens Pulsåder (Arteria hepatica).

Åtminftone år det fant, at då man infprutar denna
Puls- ådern och Port-ådern, kommer ej våfkan li-

ka lått fram ifrån dembagge, utan mycket lättare

igenomden förra in i gall-gångarna*

Sedermera företogs hjertat, på det jag måtte
få fkådkåda de gångarna, genom hvilka blodet hos

et fofter plågar flyta* I Canalis arteriofus fans in-

gen ting fom var olikt den naturliga fkapnadén.

Ty få anfer jag det, at han ej tog fin början utur
fjelfvaLung-Puls-ådrans ftam,utan ifrån defs vån-
ftra gren. Men deremot befågjag med ftorfta

upmårkfamhetForamen oVale, och den hinnan, fom
derofver påfidan afvånftrahjert-orat årfpånd, hvil-

ken hos detta foftret var ej allcnaft mycket min-
dre ån den plågar vara i et åtta månaders fofter,

utait

ffr) In Commentatiuncula in Hfopocr. LibelJ, de diflééiione,

& ia Diffm* Qbfervationee drca hep» faéfets , continente,
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utan ock, fom befynnerligit år, med få mänga hål

igenombårad, at den aldeles liknade et nåt ,Tcvars

fria kant flutades med tu horn, fom voro loft fålla-

de vid vånftra hjert-orats ofra och fråmra vågg*

Utaf denna hinnans fiapnad får jag anledning

at tvifla, om de hafva giltiga fkål, iom följa Herr
Merys mening. Ty ånfkont blodet tyckes lika

fritt bora flyta genom denna håliga hinnan ifrån

det nedra hjert-orat til det ofra, dock tyckes det

blodet, fom faller ifrån lung-ådern uti det nedra
hjert-orat, ej kunna ftå emot det, fom år uti det

6trahjert-6rat,emedan det förra år ej allenaft myc-
ket mindre utan ock flyter långfammare, om nämli-

gen båda hj ert-oronej> på engång blifva fyllde,hvar-

om ingen til åfventyrs lårcr tvifla, faftån jag ej val

begriper,hurufombåde hjert-oroneripå fammafatt
fom både kamrarna kunna draga fig tilfamman på
cn gång.

Den 23 Febr.

ANMÄRKNING
Om

En fvär värk i halfva hufvudet ( Hcmicra»
nia), fom blef botad genom Titt-

ning-Tuls-adrens ojpning ;

Inlind Af

H.DANIEL NISSER
Regcmcnts FMtfidr Vid Nerikc och Verml. Regeui.

|j n man,om 64 års ålder, afmager |kropps be-
M"i Ikaffenhet , fjuknade förft i Junii månad, då
M-J Cj det
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det började med orkloshet, ömhet i hela krop-
pen, nägot hog oeh. kring puls , och hufvud-vårk
pa högra fidan, eller, fom han fjelf med fingrar-

na u.tvifte
,
gent emot Tinning-benets fjell-lika

del (parsfquamofaoffis temporum), fom dageligen
okte fig med gråfiiga riftningaroch klappningaf
uti 23 veckors tid, få at han i ty veckor mäfte
hallas vid fången, och ej ha4e ro hvarken natt

eller dag, hvilket och defs grannar intygade, fom
natte-tiden af defs fkrån och pipande blefvo myc-
ket oroade. Han hade ingen mat-luft, och minfka-

de excretioner. Jag målte och berätta, det man-
nen all fin forriga lifs-tid egt en god hålfa.

I början af detta fit fmårtefulla tilftånd bruka-
de han många få val in- fom ut-vårtes läkemedel,

fåfom åder-låtning både på arm och fot, Spanik

-

flugen plåfter, fotbad och invårtes fvett-drifvande,

Laxerande Campher-pulve>r,med mera,jåmte god
diset. Detta oagtadt holt fjukdomen fort, utan

minfta lifa. Sedan han rådfrågat många hårpå or-

ten, förtrodde han fig ock til vår Provincial-Me-

dicuS) H. Afleflbr Hesselius, fom foreflog ho-

nom Tinning-Pqls-ädrens öpnande, och for den
orfaken, ville honom til mig.

Jag efterkom defs, begäran, och opnade Puls-

Idren på famma ilålle , hvareft varken hade vifat

fig, och låt lopa iz uns blod. Jag hade knapt for-

bundit den fjuke, förr ån han berättade fig kanna
ftor lifa. Medan bloden ånnu lopp och var varm,
fkilde fig det roda och det fereiua ogonfkenligen^

få at det fenare liknade orent grumligt vatten

,

men famlade fig ftrax tilfamman, och då blodet

var kalnadt, liknade et blågrått gelée , betåckt

med tjock, feg och flemmig hinna af famma fårg.

Den
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Den fjukas diaet beftod fedan i tunna foppor.

Ganfka litet kött och annan lladig mat åtnots på
tre veckor 5 innom hvilka han blef aldeles åter-

ftåld til hålfan. Någraveckor efter defs rcftitution,

yppade fig en ovtéicvA lederna , fa i axlarna fom
1 händerna , fom efter några dagars ömmande bör-

jade fvulna: hvilken olågenhet dock fmåningom
forfvan, utan -ytterligare Läkemedel.

Den 23 Febr,

T>EMONSTRATION
Pd den Geometri/ka ConftruBion , fom an*

föres uti Handlingarnafor år 1749.^ 29 5\
Af

SAM. DURiEUS.

Cycloid kallas i^allmånhet en linea, fom forme-
ras af någon pun£t , under det at en cirkel

våltar omkring på någon annan figurs om-
krets i famnja. plan.

Cycloiderna indelas i tre flag, alt efter fom den
antagne punden år på den rörde cirkelens omkrets*
utom eller innom den famma. Af det for.Ha flaget

åro de Ordinaira eller Allmänna^ när cirkelen våltar

på en råt linia. . Epicyclaider når cirkelen våltar utan

på , och Hypocyckider når han våltar inuti en annan
cirkel*

Af Epicycloidernas generation finner man, at då
den rörde cirkelen år mindre, få många gånger han
kringhvålfver på den ilillaftåendes omkrets., och

C 4 få-
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iålunda måter den famma , få många uddar har E-
picycloiden. Så at når den mindre cirkelen hvålf-

ycr tre gånger omkring
, på den (torres omkrets,

eller år 3 gånger mindre , få har Epicycloiden 3
uddar. Men cirklars peripherier åro til hvarandra,
fom deras radier , altlåhar en Epicycloid få mån-
ga uddar, fom den rörde mindre cirkelens radius

ar mindre ån den ftorres, och då år hon altid Geo-
metrilk} menom forhållandet imellan deflc radier

år irrationelt, få blifver antalet på uddarna oånde-
ligt, och Epicycloiden irrationel.

1

Om cn råt linia hvålfver kring en hel Geomc-
trifk Epicycloid, fom har jåmnt antal afuddar, få

kommer hon fift aldelcs i famma ftållning igen

,

fom. hon började med* men om uddarnas antal år

ojämnt, fa kommer hon fift val i famma ftållning,

men med omvåxlada andar*

Låt rata linien GFhvålfva kring fyruddiga E-
picycloiden ABCD Tab. I. Fig. 1. och begynna
uti A, fedan genom j5, C, D, til defs hon kommer
til ^igen, da får hon aldeles famma ftållning, fom
hon hade i början, efter figurens anvisning. Men
om famma linie hvålfver kring den treuddiga E-
picycloiden ABC (Fig. z.j från A^ genom i?, C,

til A tilbaka, blifva andarne omväxlade, få at G
ftannar innom cirkeleij, och F utom, då likvål i

början i7 var innom , och G utom.

Altfå, når den rörde cirkelen år lika ftor meci

den ftillaftående , får Epicycloiden en udd, och

den kringhvålfda linien, kommer ^fter tvånne

krin^hvålfningar i famma ftållning , och med fam-

ma andar, fom hon bonade.
Om
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Om en Epicycloid befkrifves på en cirkel af

cn annan lika ftor cirkel, i hvilkens omkrets den
formerande punften år, och genom defs vertex

befkrifves cn annan cirkel concentrifk med den ftil-

laftående , famt til någon purt£t på des omkrets
dragés en tangent , på hvilken från Epicycloidens

topp nedfålles en vinkelråt linea, fom utdrages til

lika långd , få fkal den rata linien, fom går från

defs anda, genom den punften på omkretfen, til

hvilken tangenten drogs, tangera Epicycloiden.

Låt Epicycloiden ABJgD, Fig. 3* vara befkrif-

ven på cirkelen AE, af en annan lika ftor cirkel,

oclf defs topp uti g)j låt med radien O^, utur O
fåfom medelpundt en annan cirkel vara gjord, til

hvilkens punéfc T må dragas Tangenten STt/, livar*

fom dragés ut , at C/rblir lika med (7®, få lkal

råta linien /^tangera famma Epicycloid.

G6r 5T£ parallel med J££7, få måfte hon vara

diameter både i den ftorrc cirkeln 7^, i den ftil-

laftående AE, och iden rörlige EB; hon måfte

ock gå genom alla cirklarnas rbrelfe-pun£ter. Drag
Vidare up råta linierna j^ST, C8, BE, få år u-

ti A Epicycloidens udd* Emedan j^7, t//7, åro

lika ftora, måfte vinklarna T£)U, UFT^ vara lika,

men vinklarna U§)f, J^TZ), famt vinklarna UTT^
DTB, åro ockfå lika , altfå åro vinklarna j£?7),
DTB lika* men vinkelen j^STZ) år halfpart afvin-

kelen QOD eller EOA, och vinkelen DTB år

halfpart afvinkelen altfå åro vinklarnaEOA9

ECB lika ; men radierna ponerades lika, altfå åro

bogarna EA, EB^ lika, altfå år B uti denbefkrif-

cmot från toppen Qjnedfålles

Emc-
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Emedan EB
?
fåfom formerande linic, år vin-

kelråt emot Epicycloideri i i?, och £j3 år jemvål
vinkelråt emot FB> ty vinkelen EBTlx uti half-

.cirkeln, altfå måfte linien VB tangera Epicycloi-
den i pun&en É>

Altfå, emedan Gi^Fig* 5. Handl. IV. quart.

I74p.) år den ftåndiga linien, med hvilken ftrålen

CMNC år altid lik, och punkterna A/, N, deter-

\ mineras fåfom fornt pag. z8p. 2,po, famt, varande
uti linien GF, fom etter tvånne omhvålfningar får

famma ftålning, kpmma til fit förra ftålle> fa år li-

nien AMNB den continuerade Geometrifka lini-

,en^ fom Ikulle finnas*

Den 23 Febr,

RÖN,
Gjorde uti Ådelforfs Gull-grufv$r , huru

Quarts-gdngar kunna upfokas, dä de

af Klyfter blifva affkume.
Af

AND. SWAB.
et år et gammalt och allmånt Ron, at gån-

gar uti Grufvor affkåras af klyfter, och
fom oftaft flyttas utur deras gamla lagen*

men det år ej få allmånt bekant, huru de aflkurne

delarne af gängarne kunna med fåkerhet igenfo-

kas, i fynnerhet uti Ädelforfs gull-grufvor, hva-

reft ofta ingen fkilnad kan mårkas emellan hängan-

de och liggande arterne.

Undsr
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Under mina gjorde matningar uti Gull-gruf-

vorne och genom några års forfarenhet, har jag fun-

nit tvånne Ron uti detta åmnet, fom jag nu har

den åran at framgifva.

<Det forjla Rönet.

Når en Gång aflkåres af en ftående klyft, få fin-

ner man af fituationen uti dagen, antingen den
förlorade delen af gången Ikall fokas uti Grufvans
hängande eller liggande. Ty fom det åroneke-
ligit, at en fådan gångens atfkärning ej har kun-*

nat fke, om ej berget ända ifrån dagen undergått

någon ändring eller fattning : få år i fådant fall in-

gen fåkrare grund at bygga på, ån af dag- fituatio-
nen domma, hvartut den förlorade delen af gången
bor finnas igen. Til exempel, låt figuren 4, Tab.
I. foreftålla grundritningen af et berg, ponera at

A år den hoglla punélen på berget , ifrån hvilken

de utfatteafvågnings numror uti famnar och quar-

ter åro räknade, och hvarafman kan gora fig tem-
melig redig tanka om bergets fkapnad* Låt Hflien

BB vara ftrykandet af en ftående klyft, fom på
ét odeterminerat djup affkurit gången C> då frå-

gas, om den förlorade delen af gången fkal fokas

at hängande eller liggande fidan. Håruppå fvaras,

ät fom man af äfvågnings numrorne finner, at fatt-

ningen af berget ftupar emot gångens liggande på
andra fidan om den affkårande klyften , och at

berget der år lågre ån vid fjelfva aflkårningenj ty

måfte ockfå den förlorade delen af gången fokas

uti liggandet. Häraf blir regeln denne, at om ber-

get i dagen, på andra fidan om en ftående klyft, år

lågrc, få bor den förlorade delen af gången fokas

dit åt bergets llutning årj men tv art om, om ber-

get år högre. O
Detta
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Detta, beftyrkes med flera Ron, både uti nya
jKron-gru&an och Kalmeters fehachtet * få at la-

Ycn it pålitelig och fåker.

*Det andra Rånet.

Om en gång afen donlågig klyft blifver äffku-

ren* har man väl af dags-fiuiationen nägon anled-

ning hvart man (kal gå, at finna den förlorade

delen af gängen igen> Men det år ej fåkert nog.

Båft och iakraft- år at råtta fig efter gångens flåp-

ning.

Det hånder altid då en donlågig klyft aflkår

en Quarts-gång, at et llycke af gången likfomflå-

par efter klyften dit åt , der den förlorade delen

af gången bor efterfokas. Och når man följer en
fådan flåpning efter med et ort arbete, dock på
andra fidan om den aflkårande klyften, få har det

ånnu ej flagit felt , at man ju funnit hvad man
fokt, nämligen den förlorade delen af gången, fom
åfven få vifar en flåpning efter klyften, och defle

ilåpningar peka altid emot hvarannan. Fig. f.Låt
limenAA vara ftrykandet af en donlågig klyft. By

gången fom fluter fig vid klyften AA. C, Den
igenfunne delen af Gången^ få finner man vid s

och /> de omtalte ilåpningar, fom peka emot hvar-

annan.

Ibland vifa fig defle flåpningar mer och min-
dre tydelige, dock röjas de altid vid noga cfterfe-

ende, når Gångarne afDonlågige klyfter blifvaaf-

Ikurne.

Af hvad varde detta fenare rönet år, har jag

fjelf funnit} ty i anledning af fammaRön, hade
jag
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j#g den lyckan at forledit år igenfinna en forlorad:

del afgången uti nya Cron-Grufvans fodra felt,

ibm uti flera års tid varit affkuren och forlorad

,

få at man til flut tviflade om 5
at den kunde upfo-

kas, i anfeende til flera fammanftotande klyfter,

fom hvar på fittfått gjorde rubbningar uti Gån-.

gensftrykande och mågtighet.

De flåpningar, fom man finner at Gångarne
gora på donlågige klyfter, hafva myckei) likhet

med dem
5
fom vifa fig då Stenkåls Fiotfer affkå-

ras eller rubbas* hvilket jag vid de Skånlka Sten-

kols brätten haft tilfälle at obfervera.

Jag har orfak at fågna mig derofver, at jag

med de ron, jag hår åfvan haft den åran at anfö-

ra, gjordt Gullverket tjenft* men det Ikulle ån-

nu mera fågna mig, om flera Bergverk uti Riket
kunde af deffa enfaldiga Ron gora fig någon nytta.

Dem 2 Marth\

ANMÅRKNING
Vid

Föregående rön, om gångars upfokande efter

afjkårnlng af öfverfåttande klyfter
Af

DANIEL TILAS.

Herr And. S#abs ron,om gångars upfokan-
de efter affkårning af ofverl åttande klyf-

ter, fortjenar få mycket mera rum i KongU
Vctenfkaps Academiens Handlingar, fom det år en

,
fanning, den fler vid de Norrlke bergverken år

nog
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nog bekant, i fynnerhet Nordan- fjelte vid Rorås
koppar-verk, och hvareft man befynnerligen i Fri-
derici fitigrufva, famt Nybergs grufvan få*

dant utröntv det jag ock i min Relation Mfcr. om
Nordanfjelfke bergverken anmärkt* Omftån-
digheterna andra fig val derftådes något, i anfeen-

de dertil, at gångarne vidRoräs åro måftadels fväf-

vande och ofta inclinera ifrån våg-linien ej mera ån

6 a 8 grader, hvilke af Donlågige klyfter ofta 6f-

Vcrfkåras, famt fedan tåmmeligen djupt förfankas:

Men forhållandet af fådan gångarnes förflyttning,

och fåttet at igenfinna den förlorade och förfånk-

tc gången år enahanda ftied hvad HeiT Swab i akt*

tagit. Bergsbetjåningen har der formerat fig den
regel, at då en affkärande klyft, antingen låfom
lerfköl, eller tvärloflna, i donlägig ftållning ofver*

fåtter en fvåfvande gång, bor man til den förlora-

de delens återupfokande följa med och icke mot

klyften. Det år, man bor vånda fig efter den vid

affkårningen formerade ftumpige , men ej hvafle

vinkeln, fom närmare kan fes af profilqn, Tab. L
Fig. 6. a år den arbetade gången, foni af donlå^

gi^e klyften b c blifver affkuren. Vid afikärningert

féljer man med klyften utfore emot igenom en
doferad fånkning, och år då altid fäker, atundei4

vågen återtråffa rf,, eller den forlånkte delen afgån-

gen. Således vifär detta i profil, famma fom Herl*

Swabs ron vifariplan.

Vid Kongsberg Sttdenfjells i Norrige har den
vittfe och beromlige Berghauptmannen Herr
EtatsRåd Stuckenbrock, fom oftaft tilfålle at

fora fig denne regel tilnyttöj om förflyttade gån*

ars återigenfokande
i
och hvarpå jäg hprdeåtfkil-*

ge exempel af honom anfårasf

Vid
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Vid Garpenbergs kopparverk i ftora koppar-

bergs Hofdingedome, år man allaredan, fårdeles

i Erks-grufvan, for någre år fedan kommen iårfa-

renhet om defle omftåndigheterj, och i fall Erics-

grufve- fältet i Våftanforfs focken och Nohrbergs

dan Tor 4 a f år tilbaka formerat en plan tilErics-

grufve-^ångens igenfokande, fom åfven grundar fig

på föregående ron.

Har vore val tilfålle, at något orda om orfa-

kerne til fådana forflyttningar, menjag fparhåldre
det til en annan gång. Dock få mycket bor jag,

anföra, at jag aldeles ftyrkes i den tankan, at en
ftor del fådane forflyttningar bora hänföras tilden
tiden, då flen-åmnet i forfta bergens dannatide ån-

nu var vekt och mjukt 5 ty når det ån fuktiga

Ilen-ämnet begynte uttorka ochhopkrympas,haf-
va deraf många och ftora klyfter , remnör, fpric-

kor ochlofsnor upkommit, fom ofverfatt berg-
hållarne och ftenklipporne. De ftora ftyckerne

hafva fedan likfom halkat och fånkt fig åt den kant,

der de minfta motftod funnit: ty (kal man merendels

fe,at alla flika forflyttningar, fnarare vånda fig emot
dålderne, ån emot bergs-ryggarne , få framt icke

en ftorre dåld gor opning på andra fidan om
berg- ryggen. Bägge HerrSwABS ron kunna härpå
gifva bevis

,
nämligen det forfta bevifer halknin*

fen emot dålder, hvarvid märkes at klyften B B
g. 4. lårer ofelbart mera vånda fig til donlågere*

mot dåldningen ån emot berget; A. Och det an-

dra tyckes tåiftmeligen bevifa, at ften-åmnet och
quartzen i gången B C, fig. f\ måfte hafva varit

vek, når quartzen i forflyttningen och affkårnin-

ge» kunnat följa med öåpnwgWi?! foöj ej hade

{kulle komma i rorelfe, har jag re*

fkedt
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Ikedt, om i håndelfe-timan materien varit få hard

och fprod, fom den nu år.

Den 2 Mart.

Af

ANT. SWAB.

Den af Herr Kammar-Herren Tilas anför-

de Norrfka regeln, om den [ånkte flatfens

dels [okande efter klyftens trubbige vinkel^

har utan tvifvel fin riktighet på en ort, hvar den
af forfarenhet hardefs uprinnelfe: lårer och på de
måfta ftållen hålla liick 5 men når man betraktar

de alt for mårkeligen forefallne omhvålfningaroch
Ikiften i vår jords yta, fom göra at hvad allmänt

hålles fore,och kallas faftklyft, i fig fjelf kan an-

fes foga annorledes, ån ras af en hop ofanteligen

ltora Bergs-fkutor, få har man anledning at in-

billa fig Cafus, fom åfven mångaftådes låra finnas

i naturen, hvilka icke torde lyda denna regel.

Til uplysning om Smålåndfke Gull-arterne nam-
nes, at fkifver på fådana ftållen,. hvar fattningar

i berget efter klyfter fkedt, finnes oordentelig

förvirrad och til anfeende ej olik at forft hafva

varit hård, fedan fonderbruten , och få åter lam-
jfnanvåxt med quarts, grus och bitar , fom ftrime-

vis emellan klyfterne blifvit fittande. Man har

i Bokkiftorpröf på, at ften och grus genom ftark

tryckning kan fammanpackas til e« ftenhårdbot-

TANKAR

ten,
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ten, Temnis kallad: Bårgsfafter finnas ock,fom

kunna binda , och i] clfve hårdna, hvarom ftengyt-

tringar och Ty{kärnas få kallade Åkerman, med
mera vitna. Håraf vil eller driftar jag dock icke

at fluta något, angående de ändringar, (om i de

fafta bårgen égonlkcnligen finnas vara fkeddc.

Jag har allenaft bort upge defla ibland andra da-

ta til en fa ftor probleme, hvars lölande beror

Eå

tiden, många ron, och noga upmårkfamhet,

vartil alla Bårgverks idkare af Herr Kammar-
Herrens berömvärda eftcrdome boraupmuntras.

Den 2 Mattii,

Det Oriental/ka Trofknings-fattet , infort

til nyttjande hår i Sverige

\

och befkrifvit

EDVARD CARLESÖN.

Ibland de tunga och långfiimma hushålls fyHör ,

lom en Landt-hushållare har at (kota, räknar

jag billigt Sädens uttrofkande , fedan hon kom-
mit i hufen, och foljakteligen ibland de koftfam-

mafte.

Når den Hogfte vålfigflar landet få rikeligefi,

fom forledit år fkedt, måfte de vanlige arbetarne

flere månader fyflelfdttas med trofkning,och ändock
Spantals - trofkare dela med mofs och råttor en
vinft, for hvilkcnJord- brukaren nog fvårt arbetat

hela aret igenom. Andra angelägna goremål måfte
forfummas, hvilkä med lätthet hoftetiden kunde
forråttas, om icke logen hindrade folket.

D Elds-
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Elds-faran vid vintcr-trofkningen går jag med
flera omftåndighetef förbi, fåfom hvar hushållare

nog bekante.

Når jag under mit fjorton-åriga viftande i Tur-
kiet, fågdet derftådes brukeliga Trofknings fatt,

undrade jag ftorligen, at det lamma icke långe-

fedan blifvit flyttat til Sverige. Min åhuga, at

tjena mit k. Fädernesland, hade icke tilftadt mig,

at lemna denna faken oanmält,om jag icke af-tryk-

ta papper fett, huruledes Trofknings- machiner

blifvit upfundne, om hvilkas nytta och verkan,

jag, fåfom få långt hemifrån ftadd, ingen tilfor-

låtelig kunfkap få kunde. Men fedan jag kom
hem och inrättade mig en liten landt-hushåldning,

fant jäg, at de lamma ölägenheter, fom anförde

åro, mötte mig, ftraxt fkorden var förbi. Når
jag frågade då efter, hvar jag kunde faen Trofk-

tiings-machine fom icke vore alt for kollbar och

med formon lunde nyttjas? fant jag ingen, fom

vifte gifva mig råd. Jag grep fordenfkul til det

trolknings- fättet jag fett och lått i Turkiet, och

fom jag tror vara et ibland de åldfta i verlden,

hvilket detfpråketiBibelen,^ Jkal icke binda mun-

nen tilpä öxenyfomtröjkay,noghrtit lårer utvifa. Det
år tillika det enfaldigafte och minfl: koftfamma

fom nägonfin upfinnas kan, och brukas ofver hela

Afien, ftorre delen af Africa, jaåfven på några

ftällen i Europa. Jag målle härvid omröra, at faft-

ån de orter, der detta Troikningsfått år ofligt,

åro långt folkrikas ån Sverige, tror dock folket,

at det år (kåda til at använda få många månniiko-

dagsverken til en fyfla
3
fom, efter deras mening,

b£r förrättas med okar.

Sjclf*
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Sjelfva machinen år en drog, af tvånne tilhopa

fogade klufna rå ftockar, om 4 alnars långd och 6
quarters bredd 5 hvaraf nägot mer åri ~ aflängden

år alt fullfatt nied flint- ftenar til antalet inemot
100O5 lbm grund-ritningen Fig* i, Tab. II. utVi*

far, öch här frattitnantil en klack 4$ fom ftiger if
tum djupare, åtl deii plan, fom fliiitörné årö iiifla-

t
lie uti b och kan af Profilen Fig. z$ fes, hvai*s fram*

cl c ftiger up i vädret, fåforti irtedarile på ert ilådä

på det at drogen kart hala up ofvef halmen.

Flint*ftértärne infåttes på det fattet, ät dådro-*

geil, föm gores af rått verke$ år färdig til at emot-
taga flifttoriia^ hugges hålen til fliiltofnes infatt-

ning, med et fläkt hål-jerfy i tvånne hugg érnot

hvarandra, och då fpånen Uttages^ fåttéstjöek*tn^

dan af flintan i hålet, fom indrifves deruti nied
en trä-hanimare. Ju merä trädet fedart torkas

,
jtt

ftarkafe fittä flirttorrte falt. For deiliiä drog fpårt*

nes i par oxar eller häftar, då ert karl ftiger up pa
drogen och körer omkring på den Utbfeddä fådert^

af f tvébets läfs i fonder, Fig Halmen våttdes

fturtdorti om, med en lång grepä eller kjufva, Fig.

4* och horer mail ej Up at kora* foirån äll fåäett äf

Val utfallen UtUf axen,

Hår til utfes en tjéniig flat plats bfedg
Vid åkefen eller hvärefl mart hålft behagar $ föm
tilredes på det fåttet* at man jämnar med enjårn-
fpadä ert rund Plan, få ftöi\j äf tvåriirtiert blir 30
älttaf: på denne pläts ftåiikes vatten öeh ftfoS Ut
ägrtajr^ hvarpå kores med ert valt til defs jördéil

bliiMämn och hård> då de ofverflödigä ägöarnefö^
päs bart.
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Sedan fom förut fagt år
5
fåden år val uttrofkad*

kaftas halmen vid fidorne af platfen
5 fedan han

förut år blefven val fkakad och kaftad med en tag-

gig fkofvel, fe fig. f . Såden föres eller fkjutes til-

hopa med et tvårbråde faftfpikadt vid en ftång fe

fig. 6. och famlas i en hog midt på platfen. Sedan
fkér kaftningen med en vanlig kaftrffcofvel. Ju
mera det blåfer ju fortare och båttre går det med
kaftningen. Såden blir renare ån eljeit på logen,

ock agnarne falla på en fida, når karlen fom kä-

ftar vet at råtta fig efter blåften, och käfta nåftan

perpendiciilairt up få högt, at agnarna vål kunna
drifvas af vädret. At ingen orenlighet må af krea-

turen falla i fåden 5
har karlen hos fig en fkofvel,

fig. 7 , hvilken han håller under når han marker
åt håftarne eller oxarne vilja tråcka.

Til at kunna fullkomligen infora och inråtta

detta fordelaktiga och låtta Trofknings fått hår

i Sverige, har jag låtit komma hit ifrån Bulgarien

en Turkift- bonde, hvilken tilbragt all fin tid vid

åkerbruk och år foljakteligen van vid alla handa-

lagen., fom man efter blotta befkrifningar åndock
ej altid råkar.

Det forfta förfoket gjorde jag hos mig fjelf i

Roflagen den 23 Aug. i/fo, på Sätesgården

Hackftad, i Ryttmållarens famt Riddarens af

Kongl. Svärds orden Herr Gabriel Stjern-
cronas, Kyrkoherdens i Ösby Herr Anders
Osegnii famt fiere grannars närvaro. Klockanj$
eftermiddagen begynte den omtalte Turkifke
bonden at på det tilredda ftållet utbreda4 lafsråg,

och klockan få var han fårdig, at begynna trofk-

ningen eller korningen Qfver fåden> hvilket vara-
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de til kl. 6f . Rågen var val ej alcteles uttrofkad,

men for det fnart annalkande mörkret, begårte

Herr Ryttmåftaren och Herr Kyrkoherden, at

bonden (kulle befallas (kilja halmen ifrån låden,

famt käfta och renfa den fenare, på fit fått, på
det de måtte få fe hela forrättningen. Detta uträt-

tade han i en timmas tid, då rågen afmåttes och
befans vara två tunnor. Den följande morgonen
nämligen den Z4, bredde han igen ut famma låd,

påhvilkenhan ånnu körde intimma, Ikilde hal-

men ifrån fåden, kaftade och renfade den iamma,
hvilket tog bart jf timma och afmåttes iyf kap-

porråg.

Nu fom fopandet och kaftningen var nåftanen

dubbel operation, i anfeende dertil at trolkningen

ej gick for fig på en gång, fom det bordt (ke> få

kan man med all fåkerhet råkna , at denna karlen

med et par oxar, kunnat på f§ timmars tid tro(ka,

ut och käfta famt afinåta råg efter fyra goda tve-

bets lafs,>

Hårtil kommer den omftåndigheten, at hal-

men blir , efter detta trofkningsfått, tillika (kuren

fin nåftan fom hackelfe, hvarmed ftor ' forman vin-
iies i utfordringen. Som nu en karl fäledes kan
makeligen om dagen uttrofka 8 lafs råg, lårcj va-
ra fvårt at uträkna, hvad mårkelig fordel enfådan
trofkning kan tiHkynda landtmannen och foljakte-

ligen Riket i gemen.

Den 24 eller famma dag
,
gjordes forfok med

korn-tro(kning. Klockan 8 om morgonen bred-
des 4! lafs korn ut, på det förutnämnde tillagade

ftållet, och trofkades med et par oxar til klockan
D 3 U
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i . Sedan fopades och kaftades til klockan t#j då
kornet afmåxtes och befants vara 4 tunnor och 1

fjårding ren fad. Halmen var mjuk och len, iä at

den famma , med ho blandad 4 kan blifva et långt

båttre och tilråckeligare foder for Bofkapen ån
den ftråfva långhalmen, fom til en ftor del blir ut-

kaftgd på ladugården-

Huru det forfok aflupit,fom uppå Kongl. Ve-*

tenfkaps Academiens befalmng bler anftålt på Si-

kla gård, har Academien redan inhämtat af de

Herrar Ledamoters ingifne beråttelfe o£h vitnes-^

bord
?
fom vid forfoket voro tilftådes^

Defsutom år ock forfok gjordt med denna

trojknmg på Sätesgården Alby hos Herr Lagman
Carl Carleson, i många förnäma och goda,

kndthushållares närvaro. Men fom jag ej vet om
någon riktig fortekning blifvit hållen ofver tiden

och antalet af laffen5 med mera, få kan jag ej vi*

dare berätta derom* ån at det vunnit åflvådarenas

biMl

Ehuru lått detta år at verkftålla, torde ändock

titogfénhet hos många faknas, få fram t de icke

få fe fjelfva trofkmngen och kaftningen* Ja det

torde blifva brift pa folk, fom rått kunna finna

lig, at gora denna enfaldiga machine. Jag tilbju-

der derföre dem 5 fom det åftunda,at få låta håmta

den Tnrkifka bonden, fom år hos imig5 til at vifa

dem handalaget , hvilket på en dag år fullkomlig

gen lårdt,

Den famma Bonden har ockfå färdigt et tilrå-

heligt antal af fjelfva Trolknings verktygen, fom
' hm
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hm aflåter til et billigt pris. Om defle kunde fpri-

das omkring- uti landsorterne , fkulle de fedan

kunna tillika tjena for modeller, och låtteligenaf

de enfaldigafte eftergöras.

Den 9 Mardi,

Då KongL Vet, Academiens anmodan, behagade

7 Des Ledamöter, Herrar Alström, Nor-
denberg och ScHULTZE^den n Septembris, år

17^0, rela ut til Sickla,at fe et forfok göras med
åfvanbefkrefhe Trofknings~machine, hvilka inlem-

nadt följande beråttelfe. På en flått, hård och rund
plats vid åker-åndan, utbreddes f lafs korn, til 30
band på laffet, Trofkningen förrättades med et par

håftar, hvilka bequåmligen drogo machinen, utan
at de blefvo fårdeles fvettige, faft ån karlen icke

allenaft fjelf ftod på, utan ock en ften lades på
drogen, for mera tyngd fkuld, Efter 31 timas kor-
ning, marktes ej mera korn fltta quar i axen: dår-

forc fkakades och bårttogs halmen, faden kaftades

emot vädret, jfamt afmåttes 6i tunnor rent korn,.

Altfå tyckes detta trofkningsfått jåmvål hos ofs

kunna brukas, til flor nytta och befparing afmån-
adagsverken, fom til andra nödiga hushålls -fyflor

unde bättre användas. Och fom oftadigare vä-

derlek uti vårt CUmat ej torde tillåta at trofknin-

gen altid obehindrad kunde forråttas under bar
himmel, fkulle det val lonä mödan at forfe platfen

med tak, hvar til formqdeligen liten koftnadtarf-

vas, om derpä användes omtanka. Eljeft och
i fall det på fomliga orter fkulle vara brift på flin-

tor, kunde drogen forfes med ftål - eller jernbi-

tar, dertil gjorde^ hvilka ock torde blifva varak*

tigare.

D 4 Hof

'
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Hof-Junkaren Herr Baron Brauner ,har ock
genom bref gifvit tilkänna, det han, efter århål-

len underråttelfe och ritning på den Orientalifka

Trolk-drogen, låtit förfärdiga en fådai\ drog, och
i Novembris månad fiflledne, låtit med mullplog
fora fnön af ifen på en fifke-dam, och fedan ifen

blifvit renfopad, kora ut 10 lafs Råg, fom på ifen

til vanligt tjockt lag utbreddes. Men det var ej

val beftält forr ån ömnog våt fno började falk ,

fom råkte anda til aftonen. Icke dello mindre
gick trofkningen med drogen for fig, ochhant
man til aftonen, ehuru halmen blef blandad, med
en tvår hands djup fno, gnugga urfåden få tidigt,

at halmen blef förd i fä-hufet, och fåden på lo-

gen at kallas. Uti agnarna och båffet voro dock
ännu några fulla ax, fom blitvit ifrån halmen lås-

fäde, hvika man dagen efter fåfängt bod til at flå

utmed ilagor, fom fåledes gjorde mindre verkan
ån drogen. Herr Baron utlåter fig, at detta Trofk-
ningsfätt lårer kunna nyttjas med fordel, i fyn-

nerhet pl bara marken om fommaren, ftraxt

fåden år fkuren, och finner alla ölägenheter, fom
tyckas dervid förekomma, af den belkaffenhet, at

de kunna forebyggas,

Sikt-Btet,

upgifvit af

DANIEL ROLANDER.
ikt-Biets hufvud , horn och bro fl åro fvartc,.

På bägge fidor imellan ögonen år långs ef-

ter, en hvit eller filfverfårgad rand. Öfre

kåken betåcker en trubb-vinklig filfverfårgad plåt

eller
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eller lamella. Hornen (antennsc) beftå af 13 lån-

kar, af hvilka. den forfta och tredje åro klot-run-

de och kårtall $ den andre långft > de ofrige plat-

te, hvadan kanten år likfom fagad. Broftet år lu-

dit och mork-grått. Magen (abdomen) år något
cylindrifk med inbögd fpits : tvårs ofver ryggen
ligga fex fvafvel-gula ränder (fafcise flavae), bland
hvilka den forfta är hel (integra) och oftaft under
buken, på bagge andar, forfedd med en gul och
fpitfad punkt (punclo acuminato)} den andra år

ågglik, bredare och något, den tredje fmalareoch
malt, den fjerde fmalalt och minft bruten (inter-

rupta)* de ofrige hela, öfra fidan af fpitfen (a-

nus) år fvafvelgul. Magens néderfta fida år fvart

med två gula C under ägg-lika randen. Alla låren

åro fvarta: Ben och fötter fvatvel-gula. Vid fram-

benen fitter en glatt , fkinande och hvålfd Plåt

eller Ikål (lamella concava), hvars ofra ånda år af-

huggen och hvit eller på gult ftotande , annars

fvart-brunj fpitfen rundad. Denne plåt år med
många runda hål, fom en flor- likt, genomborad.
Blir altfå djurets namn : Apis nigra, Abdomine
fafciis fex flavis, intermediis tribus interruptis,

Tibiis anticis Lamellis perforatis inftrudtis.

Detta lilla djur fyntes forft midt uti Junii må-
nad förledit år och flög i Våftmannland ochRoin-

fertuna Socken , fårdeles omkring Abylund, alle-

ftådes på ängarna , men hålft fornogde det fig af

floribus umbellatis, fåfom Athamanta Flor. Svec.
2Zp. Heracleum Flor. Svec. 231. m. f.

De fmå horn-lkifvor, eller fkålar, fom fitta fi-

ltade vid djurets fram-ben, åro undrans-varde ock
cj fedde hos något annat djur. Det , fom okar

D s cle-
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deras befynnerliga fkapnad, år, at de, fom cn flor-

likt, med oräkneliga runda hål igenomlyfa. Vid
forfta påfeende var jag forfakrad,at Naturens-Må-
ftare, fom all ting beredt i vifs affigt, ej fåfängt

hade meddelt detta fålfama verktygs ty iokte jag
utröna deras bruk . Jag fåg vål ftraxt, at djuret un-
der des ranfakande i blomftren, lamlade mjöl och
ät deraf* men vidare intet. Icke defs mindre
var jag upmårkfam vid alla defs rorelfer i blom-
liren, tils jag omfider af-en håndelfe markte, at

fmå grann, från de med mjöl fylde Jkifvor, fåfom
dugg-rågn, nedfolloj ftåide derfore Microfcopet
under och på fidorna af berörde lkifvor och fant,

at det finaftc af mjölet, då djuret på blomftren

famlar fig foda, nedrågnar genom hålen, fåfom i-

genom en flor- fikt.

Har altfå Skaparen, dl han forordnat detta

djur, at til fin foda nyttja blom-ftoftet (pollen

antherarum) , tillika, til ärfåttning for våxterna,

meddelt genomborade verktyg, hvarigenom med
en möda, ärhatlés dubbelt gagn, och fåledes,i ftål-

let for en utodare, gjordt det til en fådesman h
bland växterna.

At växters aflelfe genom vifla yr-få befordras,

år for detta uptakt på fikon- ock mullbärs tråden

(
#
). At Bi och Humblor, uti åtfkilliga blommor,

Uträtta det famma, lårer vara oftridigt * hål It då

uprätade blomfters honor ftå högre ån hannarna,

at mjölet af vädret knapt kan föras til ftigmata.

Men fedan deffe honungefugande yr-få med mjöl

betäkt fina pålfar, lår, ben och fötter, aflkakas

,

Under deras trägna fokande efter honung, mjölet

på

(#) Se Difputationen de Ficu, hallen i Upfala 1744, under

Herr Archiater Linnxi infeende, af Corn, Hegardt,
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pä ftigmata, fom det upfluka, hvaraf blir aflclfc

och fedan drågtigefron,

Om någon drager tvifvelsmål, at få härvid til-»

går, han behagar, emedan naturens bok ftar allom

open, allenaft betrakta de vid detta djurets fram-

ben faftvåxte fiktnings- verktyg, och tillika vara

upmårkfam, fedan de affammanftrapadt mjöl blif-

vit fylde , huru detta djur, dä det foker fin föda

,

(kyndar, undertiden hela ångarna öfver , ur dene-
na blomman i en annan, då igenom defs ikaknin^

och rorelfe mjölets finafte delar, igenom hålen pa
benfkifvorna, omnigt ficktas på blommorna* huru
åter djuret fina fiktnings-verktyg, då de af mjöl
blifvit forftoppade, med fina fpitfige kåkar ut-

grafver, at det fedan med ftorre bequåmlighet, må
a nyo kunna famla mjöl och fikta: lårer han, utan
långt betänkande, bejaka fatfen, ock med forun-

dran tilftå, at de minita och af månnifkor meren»
dels få ringa aktade djur, ofta åro forordnade, at

Utföra de ftorfta underverk och måftcrftycken i

naturen. Det år ingen tvifvel, at ju alle djur blif-

vit (kapade til fina vifia och beftåmda ändamål.

Detta fe vi hafva blifvit med farfkilte och endaft

til fiktning brukbara verktyg forfedt, hvilka hvar
förnuftig med fina ögon kan befkåda och finna.

Berörde ron kan båft anftållas i Junii månad y då

hann-blomftren mail flåppa fit mjoL

Om mjölet
5
fom utfiktas på blommorna , år

helt eller utfprucket, har jag, med mina grofve
Microfcoper, ej kunnat utröna. Mig år nog, om
jag for denna gången kan upmuntra andra, at med
mig nogare betrakta detta forr okända Phqenome-
non i naturen, fom ej år utan orfak

j
ty naturen
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år fa mångfaldig i lina verk, at man aldrig kan fc

dem tilråckeligen. Detta torde ock gifva dem an-

ledning, fom arbeta på växternas generation , til

nya ron, då de få fe en ny lag af naturen, och
åtminftone finna, at Infecternes arbeten åfven

hafva fin nytta i blomftren.

Tib. III, fig. 1 ^ år Sikt-biet, i naturlig ftorlek,

$ år fiktnings verktyget.

Fig. 2, abc^ fiktnings-verktyget, fedt igenom.

<et godt Microfcop, på ofra fidan* d9 benet, hvar-

vid det år fåft. <?, låret.

Fig. 3. Samma verk-tyg på indre fidan. ^be-
net och en del af låret.

Den 16 Matt.

FÖRSÖK,
Huruvida Geometrien han lämpas tilGruf-

ve-byggnader y och hvad nytta man dåraf
haft vid Ädelfors-Gullverk.

Af

AND. SWAB.

41 1

Atfkillige befynnerliga håndelfer vid gångar-
nes atTkårningaruti Ädelforfs Gull-grufvor,
hafva gifvit mig anledning, at göra en til-

lämpning af geometrien, at derigenom med redig-

het kunna tänka och doma om defla håndelfer.

Hvad jag hårutinnan kunnat åftadkomma, har jag

räknat for min Ikyldighet at meddela, i fynnerhet

i den
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idenaffigt, at dermed upvåcka andra, fom aga

mera infigt få val uti Grufve-brytningen fom
Geometrien 5 at gå vidare.

*• *•

At undgå all irring uti det följande, bor man
hår anföra, at

i:mo Med klyft forftås en remna bårgen e-

mellan uti Grufvor, och anfes fom et planum*

2:do En klyft kallas ftående då den år per-

pendiculair, men donlågig, då den faller ifrån lod-

linien. Klyften CDGB,Tab. III, fig. 6. ar ftåen-

de, men klyften KFGB donlägig.

2:tio Strykandet af en klyft gifves tilkånna

med en horizontal linie, dragen långs efter klyf-

ten.

Således vifar horizontåla linien KF ftrykandet

af klyften KFGB.
4:to Donlågret af en klyft tages uti en verti-

cal plan, fom år perpendiculair til fjelfva klyften,,

nämligen få många grader, fom klyften faller i-

från lod -linien uti famma plan.

Om KFBG åren donlågig klyft, RIPQ^en
vcrtical plan, fom år perpendieulairtil klyften och
FO en lod-linie, då vifar vinkelen GFÖ klyftens

KFBG donlåger.

§. 3.

Om tvånne klyfter aga parallelt ftrykande, fa

åro deras donlåger uti en och famma verticale

plan.

§. 4*

Är ftrykandet af tvånne klyfter ej parallelt*

kan ej en och famma plan gå genom deras don-

låger , utan dertil fordras tvånne planer* fom uti

piano
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piano horizontali gora en vinkel med hvarannan

,

hvilken år altid fylnaden til i Bo grader af den
vinkelen, fom klyfternes ftfykande gora med hvar-
annan uti horizontale planen.

önl KESF år en hörizoiltal plan
5 linierne KS

och KF ftrykanderne af tvånne donlägige klyfter^

RIPQ^öch LMNT tvånne itående planer, fom gå
genom- klyfternes KSG och KFGB donlågeiyda
gora deffe planer RIQP och LMNT en vinkel
LDR med hvarannan, fom tillammans tagen med
vinkclen SKF, utgör tvånne råtta vinklar eller

i go grader*

Emellan punktenie K och D di
4

äg liniettKD*

da får man tvånne trianglar KPD och KDF* Al*
la fex vinklania uti deffa trianglar äro lika med
fyrä råtta vinklar, DPK och DFK åro antagne^

ät vara råttvinkliga. Detföre måfte vinklarne

PDKH-KDF(sPDF)-i-PKD+ DKF(=PKFj)
Vai*a lika med tvånne råtta vinklar eller 180 graden

§ • P
Öm tvånne klyfter EDIL och HGIL fig. f$

liäfVa et patallelt ffcrykände , men klyften EDIL
åf ftåeildé och klyften HGIL döillagig 3 dåaflka-

i'ä delTa klyfter hväramläii Uti eil fat och hörizon*

tallinie LL Det fanima hånderock om klyfter-

tte åfo bågge doillågige^ men til olika gradef.

§* 6.

ö
Örri kiyfterné EDIL och EGKL årö bå^gc

flående, men hafya ej et pärallelt lirykände* daaf-

fkåra de hvarannat* uti
t
ett tit och perpeftdiculäir

liniä LE*
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§. %
Om tvånne klyfter EDIL och FGIM aga o-

lika donlåger och ej enahanda ftrykande, da af-

fkåra de hvarannan uti en råt linia OIj fom gor
en vinkel med horizontal linien LL

§ 8-

Når ftrykanderne af tvånne klyfter uti en ho-
rizontal plan åro fundne , och åfven den ena klyf-

tens ftupnings vinkel, efter den andra klyften po-
neras hår vara perpendiculair eller flående^ at då
finna

5 påhvad djup under famma plan, delfe klyf-

ter ikära af hvarannan. Tab. III, fig. 4 och f.

Lät XYZ vara en horizontal botten af en
Grufva, eller en fala uti en ort, och linierrteED

och HG ftrykanderne af klyfterne EDIL och
HGIL. Emellan linierne ED och HG dragés en
perpendikel DG, åfven en linia DI, perpendicu-

lair til grufvans botten eller til plantim ABG, U-
ti den rattvinkliga triangeln DIG år linien DG
bekant, ty den år in uti Grufvan och kart mätas,
vinkeleii DIG år gifven, efter den är klyftens

HGIL ftupnings vinkel 5
och GDI åf rått. Der-

af finner man längden DI, fom var den, fom fok-

tes*

& 9<

Om ftrykanderne af tvånne klyfter ej år ena-

handa eller parallclt > at då finna vinkelen DAG,
fom klyftenies ftrykander AD och AG gora rftcd

hvarannan Uti en horizorttal plan$ hvilken vinkel

poneras vara utom gmfvart $ och kan fåledes ej ma-
tas.

Ifrån tvånne punkter G och F, fållas tvånne
perpeudicler DG och EF til linien AD. Ifrån

punden F dragés en parallél liftiä FQ^til AD. Nu
ef-
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efter trianglarne ADG ochFQG hafva lika vink-

lar, ty kan man fågafom DG— EF=GQj ED
:: DG:AD% Linierne EF, DG och ED kunna
matas, ty de åro alla in uti grufvanj hvarföre fin-

ner man ock linien AD. Och då vetman uti rått-

vinkliga triangeln ADG, förhållandet af finus to-

tus til tångens äf den fökte vinkelen DAG.

§, 10»

Om klyften EDIL år flående och hafver oli-

ka ftrykande med klyften FGIM, fomårdonlå-
gig och ftupar til en gifven ängely at då finna hu-

ru ftor vinkel klyfternes interfeétions linea, OI,
gör med horizontal linien LI uti en vertical plan,

det år, at finna vinkelen OIL.

Vinkelen DAG, fom klyfternes ftryknings Ii-

nier AD och AG göra med hvarannan finner man
genom förra §.

Antag et planum HGIL, fom åger et paral*

lek ftrykande med den ftående klyften EDIL,
och ftupar lika med denna andra klyften FGIM.
Emellan parallela liniernc ED och GH

, drag en
perpendikel EH. Ifrån punkten O, fom år uti

klyfternes interfeétions linia, drag en parallel li-

nié ON til HE. Liniernc EL och DI porferas va-

ra perpendikler til planen XYZ*

Uti triangeln FGH år linien GHrED, gif-

ven, ty den kan matas, vinkelen EHG år rätt,

och vinkelen FGH—DAG, fom år den ängeln

klyftefnes ftrykander göra med hvarannan och po-

neras derföre vara funnen* ock fåledes finner man
åfven linien HF^NO. Uti triangelen NOL år

vin-
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vinkeln ONL rått v OLN år lika med klyfténs

FGIM ftupnings ängel, fom poneras vara bekant-,

och linien ÖN = HF år gifven* ty finner man
ock linien OL. Och efter man uti, den rätt-vink-

liga triangeln OIL känner fidorna OL och LI—
ED$ få vet man ock forhallandet af finus totus til

tångens for den fokta vinkelen OIL.

§, 11.

Om klyfternes ATI och AGI ftryknings' ii-

nicr AB och AGgora en vinkel BAG med hvar-

annan och ingendera af klyfterne år ftående, utan

bagge donlågige, men deras -ftupnings angler be-

kanta, at då finna, forft Läget af klyfternes in-

terfe&ions linie AI emot klyfternes ftryknings li-

nicr AT och AG uti den horizontale. planen, el-

ler at finna vinkelen DAB eller DAG > SedanVin-
kelen OIL, fom klyfternes interfe&ions linie ÖI5

gor med horizontal linien LI. *

Låt AD vara den linien, fom utmärker uti

horizontale planen laget af interfeftions linien OI;
Om man då ifrån en pun6t R på linien AD faller

neder en perpeftdikel RP, bor den träffa interfe-

ftions linien O I uti en pun£t, til exempel P. I-

från puncten R dragés perpendiklarne RS och
RU til linierne AG och AB. Di^ag linierne $P
och UP, famt drag ut linien RS, til des den rå-

kar linien AB uti T.

Om man ponerar linien RP vara bekant och
antagen efter behag, få finner man fedan linier-

ne SR och RU, ty uti trianglarne SRG och
RUP åro vinklarna SRP och URP råtte, famt
RPS och RPU bekanta*..ty de äro klyfternes

E * ftup-
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ftupnings angler, och fidan RP år gemenfam til

bågge trianglarna och fades vara bekant.

Uti triangeln URT år fidan UR bekant, vin-

kelen TUR rått, och virikelen UTR finnes åf-

ven * ty efterTAG år funnen genom §. 6, få år den
vinkelen des fyllnad til po grader. Således blir fi-

dan RT uti triangeln UTR bekant, och i följe

deraf hela linien ST— SR -4-RT, fom år tångens

til vinkelen TAG. Nu vet man huru ftor vin-

kelen TAG år. Ty kan man faga,fom linien ST :

SR: ;Tang. til FAO: til DAG, fom var den ena
vinkelen, fom foktes: den andra BAD finnes lått

då man endaft drager vinkelen DAG ifrån TAG.

Vidare : fedan låget af interfeöions linien Oly

5r funnit uti horizontale planen , kan man fore-

ftålla fig en plan eller en ftaende klyft EDIL,fom
gar genom linrerne AD och AI, och fåledes blif-

va trenne planer, fom afftåra hvarannan uti linien

OI. Men at finna ftupnings ängeln OIL af inter-

fcétions linien AI, behofver man endaft hafva af-

feende pa klyfterne EDIL och FGIM, famt fe-

dan i anledning af fprra §. finna den fokta vinkékn.

§. iz.

Den nytta jag haft af foregående grund- fatfcr

vid Ädelforfs Grufve-byggnad, följernu ikårthet.

For några år fedan blef Gull-gången uti Nya
Cron-Grufvans fodra ftofs af en klyft affkurenpå

14 å if famnars djup under den allmänna afvåg-

nings punden. På andra fidan om famma klyft

anlades orter af några alnars långd både i hängan-

det ocb liggandet, at ige»fofea den förlorade de-
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len afgången, utan at finna honom igen. Imedler-

tid drefs affånkningen uti Giufvan och man behöll:
*

ftlndigt den affkårande klyften til ftofs.

Under alt detta blef for vader- växling {kull i

famma grufva et genombrott i det fodra feltet

gjordt,på 6 famnars 7 quarters djup, imellan Kal-

meters och ofra Benzelftjernas Orter, då man ge-

nom noga underfåkning fant, at Nya Cron-gruf-

van och Kalmeters Schacktet * och orten voro

drefhe på en och famma gång. Detta gaf anled-

ning at tro 5 at få vida man på 6 famnar 7 quar-

ters djup hade funnit gångens continuation foder

ut, var ej alt hopp ute at finna gången igen der,

hvareft han på ftorre djup i famma felt var affkuren.

Men fom uti Benzelftjernas och Kalmeters orter-

ne voro många aflkårningar och förflyttningar,

fom gången undergått 5 ty var angelågit ge-

nom matning utmärka affkårningarnes belägenhet

uti horizontal plan> men fom dervid föreföll den
fvårighet at affkårningarne voro oråknelige, få

, var man tvungen, få vida man ville undgå et vid-

lyftigt och, tor hånda, onödigt arbete, genom alla

affkårningarnes upfokande och afmåtning, at

af den på 14 famnars djup affkårande klyftens

ftållning och låge, doma, hvar vid pafs uti Benzel-

ftjernas eller Kalmeters orter, man borde foka den
affkårande klyften igen. Men detta var ej nog.

Vid den omnämnde affkårningen på 14 famnars

djup var ånnu en klyft, fom med den förra och
nyfsnåmnde hade olika fallande och ftrykande,

och hade åfveil affkurit och på fårdeles fått vridit

gången utur defs ftrykande. Detta gores tydeli-

gare genom grundritningen Fig. 4.

X, Gruf-
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X, Grufvans hängande. Z. Grufvans liggan-

de. CG Gången, fom klyften AB affkär. SE
Et ftycke af gängen , loni å nyo af klyften AG
afikåres. Klyften AB år den klyften, fom forft

omtaltes, och AG år den fom med den förra el-

ler AB , åger hvarken enahanda ftrykände eller

ftupning.

Man vari anledning håraf nodfakad at veta hu-

ru klyfternes ÄB och AG interfeéfeions linie ftu-

pade och huru des låge var i anfeende til ftryk-

nings linierncj ty i anledning deraf (kulle , man fa

veta belägenheten af defla klyfters interfections

linie, och fedan det blef bekänt, hade man ej mö-
da at finna, om eller hvareft man borde igen-

finnagångens affkårning och forflyttning uti Ben-
zelftj ernås eller Kalmeters orten. Håraf finner

man i iynnerhet tillämpningen af §§. 7 och i t.

Vidare, fedan man genom uträkning funnit, at

defle klyfterj ej hade kunnat tjena til någon up-
lysning, om de hade igenfunnits uti forr omtalte

orter* ty de voro der 10 a 12 famnar fkilde ifrån

hvarannan* få fants båft vara, at på djupet afbida

defle klyfters interfeftion och fåledes blef frågan

på hvad djup interfeftion borde träffas in plan©

perpendiculari, hvilket man fant i anledning af

i. 8.

Den 16 Maxtiii

BE-
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BERÄTTELSE
Om et ovanligt ftort och hittils obekant

Rygg-bfack.
Upfatt af

Herr Chr. HINR. PAPEN, M. Dr.
Stads- och Provincial-Mcdicus i -Göttingen,

Infånd af

H:r ALBERT von HALLER

Eri Bondepiga vid namn Anna Elisabeth
VOSS, femtio år gammal, af naturen myc-
ket ftark och uriderfatfig, blef häftigt dod

då hon gick på åkern och (kar d* 28 Julii, famma
dag fqm det var få ovanligt varmt , at quickfilf-

rct*fteg up til 94 graden på Farenheits Thermo-
meter. Den följande dagen blef jag kallad til Byn
Herpenhaufen, at tillika med Falt{kåren Borne-
man lagligen befigtiga och opna den döda.

Liket hade for den ftarka hettan fkull redan
begynt at ruttna, faft ån det ej hade legat mer
an i 24 timar. Utan på den dodabefans ingen fka-

da, men jag hisnade når vi fick fe en fvullnadlik

en påfle , och ftorre ån någon (kulle kunnat fore-

ftålla lig, hängande ifrån ltolgången ned til tjoc-

ka benet. Jäg undrade hvad det fkulle vara, och
tänkte i forftone at detta vore en holfefvulft (Tu-
mor Gyfticus) (a). - -

Huden på denna fvullriaden var ofvérmåtton
fpånd och glånfande med mänga fynliga ådror.

E 3 Des

(d) Barbett in Chirurg, F, I, Cap. 7.
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Des fkapnad liknade en aflång flafka, och var cn
aln läng, omkretfen nedantil var if och diametern

på famma flille nåftan f aln. Up åt ftolgångcn

blef han frnåningom fmalare til ~ alns diameter ,~

och tog fin början på högra fidan vid fjelfva op-

ningen. Dcrifrån gick han på famma fida utofver

Mufculus Glutseus major, fram emot os Sacrum,
nåftan uti en Elleptilk linca, {b).

Når Fåltfkåren opnadc honom nedanifran rått

Upfore, finge vi ftraxfe ftorfta delen af fmåtarmar-
ne tillika med tarmkåxet, en del af Colon och
fjelfva Ifterhinnan, trånga fig fram. En oformo-
delig fyn både for mig och dem

5
fom ftodo om-

kring, emedan jag aldrig tilforene hvarken låft,

eller hört talas om et få tafeligt ryggbråck (c).

Eljeft: innehöll denna piffa intet ovanligt, ut-

omnågon ringa gul och feg våtfka. Fåltfkåren fort-

for och opnade alt intil lackens början, dereftvi

blefve varfe, huru en ftor del af Cölon upfylde

fjelfvaopningen afbråcket. Jag låtdårfore ligga li-

ket på ryggen ochbefalte opna buken, på det jag få

mycket bättre måtte fe inuti, hvad vågdettabråc-

ket tagit. Detfåg åfven fåbefynnerligt utj ty he-

la buken var likafom uttömd (d); alla imåtarmarna

hade forft fallit ned, fedan fjelfva tarmkåxet, fom
var

(i) Huru fom inelfvorna ibland trånga fig emellan fjelfva

Mufelarna och ikinnet, berättar åfven Barbett.

(<0 Exempel på ganfkaftora brak uti fcrotum, kunna låfashos

Job. a Maeckrcn in Obf. Med. Chh\ C. V. hos Joach. Ca-

merarius. horn. Bartholin. C 4. obs, s8v Fabric. Hildani

Obf. Chirurg. Cent. 3. obs, 64. och Felic. Pläter, in obs.

3< P- 741-
{d) Jämför Job, a Macckren L c,

I
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var mycket långt (e) och uttånt, och fift början

af Colon tillika med fit mafklika utfkott (/).
Sjelfva Colons ftora båge, fom det gor uti vånftra

fidan var rubbad och dragen utur fitt lager (g)y
åfven Colons nedra anda med en ftor del af ande*
tarmen lågo for opningen af Bråcket. Magen ha*

de omfat fit ftålle, ftåendes helt lodrätt mitt i bu-
ken, få at högra mag-mun tillika med Tolftums-
tarmen, fom var mycket utfpånd och vreden y
hade fallit neder uti bäckenet, frammantor brac-

kets opning. Lif-modrcn tillika med högra ågge-
ftocken fom var fchirrheus och full med fmå vat-

tublåfor , tillika med Fallopii Tub, voro åfven

dragne til den fidan fom bråcket började. Colon
var mycket ftorrc, ån det naturligen bor vara, fmå-
tarmarne voro nog inflammerade, och deras ådror

ftodo flinna af blod (h).

Jag låt fedan binda Colons nedra anda, och
affkåra frammanfor bråkets opning, på det at jag
få mycket båttre måtte kunna få fe hvad utvåg
bråket tagit. Sedan inmåtet var utrymt, blcfvo
vi varfe en aflång gång eller håla på högra fidan,

bredevid ftolgångens opning , eller kantenpårum-
pc-tången (os coccygis) fom fixåckte fig up til os

facrum, genom hvilkcn gång man låtteTigen kun-
de tråda ut fingrarna in i fjelfva påflan, fom hång-
de utom kroppen. Sålunda fågo vi, at denna pås-

fen var et med Peritoneo, och hade fin början pa
fidan uti bäckenet, liknandes en tratt , hvilken
fedcrmera frammantil och på fidan hängde gan-
fka loft medelft en ftark Celluleus våf vid Ospu-

E 4 bis

(0 Jämför BoncUn Scpulcrefo. Thon^Barthol.Ccnt* ahift.

9?. (f) Jämför Rolani Anthropogr. L. 2. C 12. fiq,

(|) BUfii Obf. Med. g. Jåmfor Salmuth. Cent. I ObC *I«
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bis- och Ifchii
) jåmvål under nämnda bens fto-

ra runda håli med den Mulkeln, fom kallas Ob-
turator intenius, och gick ånteligcn ut ur bäc-
kenet genom den omtalta hålan under ligamento
Ifchiadicö facro.

Sjelfva påflens hudvatf en tum tjock, och in-

uti ofverklådd med Peritoneum, 10m dock var

. mycket -celluléuft. Defsutan år det märkvärdigt
at den döda varit mycket tjock och fet, få at

fjelfva pålfen under den yttra huden varomgif-
Veh med mycket fett.

Jag frågade noga hennes fyfter och {lagringar

om alt det, fom,. kunnat varit orfaken .til et fådant

fafeligt bråckvmen de visfte ej mer derom r ån at

den döda hade for 10 år kåndt vid ftolgången en
knol, få ftor fom cn liten båll, hvilken fedan

mer;, och mer vuxit til denna grtifveliga ftorleken;

och a£ den elända månnifkan hafver måft
5
få of-

ta hon ikulle gå til ftols,' med armarna lyfta up
• hela denna påflaii) och . bogt kroppen åt våiifter.

Hon har ock altid,, mall rigga på vånftra fidan

'acK rxinder Åit -ärbeté^varit nodfakad, at med en
linda, ofvjer ryggen binda up denna växten. De
herattacle ock at når. de ftått når intil henna, har

dån och buller utibråcket*

UT-
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UTDRAG.
Utur Kongl. Vetenjkaps Academiens Dag-

bok
, famt inkomne Bref och hand-

lingar. Ar I75TK

- .'V;v '
• r P' - f

' ,K
Schol-Måftaren i Tornea, Hen* ViGELius,har

ibland andra Hus-Curer, han funnit med for-

del kunna brukas vid åtfkilliga fjukdomar,
jåmvål gifvit Academicn del af följande boteme-
del for quinfolks Broft-böldar. Tag om våren Al-
bum gréecum, eller hvit hund-tråck, fom plågar
ligga på tufvorna: kryila deraf en god nåfva, eller

mar, fonder på et bråde , få at han blir fom et

mjöl. S^kta dciaf bart det groffta, oeh lågg det
tillika i^icd något Sot-grådda, i en liten panna,
til at kokas på fakta eld, vid pafs 'en timas tid.

Spåd fedan a nyo fot-grädda der på, och låt koka,
men roraltid der i under kokningen med en fticka.

Når det åter kokats något in, fpåd ån en gång
grädda derpå

p
oeh låt koka,.at det blir fom en

tjock välling. Tag få af elden, och krama altfam-

man genom en ftark linne-klut, uti en kruka, och
Låt det flå. Därmed fmorjes broftet. Om fmor-

j elfen ftelnadt, vårmes den up i et varmt rum eller

på en varm mur allenaft. Ror altid om, innan
man fmorjer. Men om hål år på broftet, fmorjes

allenaft botnen af fåret med en fjäder, eller dop-
pas bomull i fmorjelfen och lågges i fåret . Of-
vanpå låter man då få långe bli at fmorja, at

ej fåret " må helas utåntil , innan det blifvit he-
lat i botnen: ty derfna fmorja drager ftärkt til-

E f fam-
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famman. Men år intet hål på broftet , utan fvul-

nadoch verck,få fmorjes detfjuka ftållet meäfam^
ma fmorja, och tortfares dcrmed morgon och af-

ton, tils det blir godt,famt hålles en lårfts-duk

ofvan på fmorjelfen. Härmed, nåft Gudshjelp, å--

ro många hulpne hår i ftaden.

II.

Mathem. Le£toren vid Linköpings Gymnafi-»

um Herr Wimermark har meddelt Academi-
cn följande forfok. En Pråftfrian hår i ftaden tog^

ar 1748 , de knoppar eller fröhus, fom funnos pa
refvorna af Potatoes , når de emot höften tycktes

blifva mogna, och lade dem uti fand ofvan på ka-

kel-ugnen uti fin kammare. Efter någon tid fant

han dem helt blota, da han utklåmde fröet och
låt det torka. Detta fro fådde han om våren der-

på, 1749: plantor kommo up, dem han fattc utpa
landet och fick potatoes, dock ej ftorre ån nötter,

for den torra fommaren fkul. Öefla lade han for

fig fjelfva, och planterade dem forleden våras. Nu
i hoil fick han potatoes afdem , ej allenaft ymno-
gare ån af andra, i famma jord fatte, utan ock af

cn hel annor fbapnad: de åro ftorre 9 runda nå-

ftan fom rofvor och hafva et tjockare fkal ån an-

dra potatoes, fom åro planterade af utifrån komne
rötter. Nåtkommande år åmar han af defla hern-

fodingar åter taga fro, och få, at derigenom forfo-

ka om icke växten alt mer och mer kan tilhårdas

at tåla kold, foljakteligen tidigare kunna plante-

ras och bara des mera frukt.

ni.
Samma Herr LektorWimermark inkom ock

i fiftledne Novembris månad med följande beråt-

tel-
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telfe. Kålen har i ar pä denna orten blifvit tern-

meligen vacker. Men den tidiga kölden här jyort,

at gänfka få hunnit bårga fin kål, utan ftar den
mäfia ånnu ute, aldeles bårtfrufen och onyttig.

Den allmänna tankan, at når froft kommit på kål,

bor hän icke uptagas, forr ån rågn kommer, har
bedragit allmänheten» Jag var ock intagen affam*
ma mening, och väntade forgåfves på rågn, alt til,

den xy O&obris; men når jag fåg, at det ej lik-

nade figr til annat, ån beftåndig kold och vinter,

tog jäg in kålen, åfilkont mina grannar begabbade
mit folk, fom dermed voro fylfelfatte. Jag lår

lågga kål-hufvuden i et rent vattu-kar, at låtaår-

fätta briften på rågn 5 och låt fedan vatnet uti et

lagom varmt rum afrinna och kålen torkas. Än-
fkönt kålen var få frufen, når han intogs, atmån*
ge hufvuden voro af kold altigenom fpruckne, år

han dock nu få frifk och god , fom han någonfin

annars plågar vara, då ingen froll påkommit , och
aldeles intet feg, men långt fotare ån eljeft: om
det fifta kommer deraf, at han varit froft-biten,

fom fomlige mena, kan jag ej med vifshet fåja.

IV.
Herr Acrel har upvift et hons-agg, uti hvil-

ket et mindre låg inneflutit. Det okar antalet af

dylika for detta gjorde fynd, fom Herr Lif-Medi-
cus Back, år 17483 Herr Archiater Linn^eus uti

des Skånfka refa,p. 129, och flera gjortd, fom H:r
Acrel uti Des Tal om Foftrens fjukdomarimo-
derlifvet

,
upråknar. Det ftorre och yttra ågget

var til alla delar fullkomligt, forfedt med en emot
aggets ftorlek fvarande gula. Det lilla och innc-

flittne, fom Academien låtit fkådfcåda, hade 1:0

aldeles hårdt fkal af dubbla fldfvor* 2:do, i breda-

re
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ne andan en ftor våder-blåla, fnedt dragen åt fidan.

3:0 Hvitan jämntjock och grumlog, hängde nog
falt vid gulan. 4:1:0 Gulan ägde proportion .emot
aggets ftorlek, var ftadig och litet aflång , efter

fjelfva aggets (kapnad. fto, Fro-pun£fcen fans o*

vanligt ftor ochi tjockare andan afgulan. 6:0 Gu-
lan ftelnade uti hett vatten, fåfom ågge-gulor
pläga gora.

V
Herr Affeflor Hesselius Jiar gifvit Acade-

mien vid handen, at et godt Svin-kreatur blifvit

flagtadt i Örebro, i början afNovembris månad for-

ledit år3 uti hvilket fans en befynnerlig och ovan-

lig ben-fkerfva, iom på andra fådana kreatur ej plå-

gar finnas. Benet, hvilket han (kickat til Acade- :

mien, år.tunt,pipigt och ojämnt (finuofum)på den
indre fidan, hvars bräddar åro något inbogdc,famt
här och där med fmå hål igenomftungit. På an-

dra fidan är ben-fkerfvan mera flat och jämn, och
har en liten uphogning eller rand (futura) , fom
går långs efter ben-ryggen. Benet år tre tumbredt
och vid pafs f tum -långt, med et ftort aflångthål

vid den ena andan. Detta ben hade fit rum et ftyc-

ke neder om ref-bcnen vid den vånftra flakfidan,

varandes på den inre, ojämna och mer inbogda fi-

dan ofvergrodt och omklådt med iftei\ men på den
andra fidan ofverdragit med ftadigt flåfk. Detha-
de aldcles ingen forbindelfc med något annat ben
i kreaturets kropp,

VI.
Tvånne beråttelfer åro inhomne til Academicn,

om oar, fom fomliga tider flyta påvatnet,

menfcdanfjunka och blifva ofynligc. £L Ljung-
quist
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quist lag, år 1747 uti Augufti manad, en fådan

upfluten 6, uti fjon Ralången i Småland, Norra
Vedbo Hårad och Marbecks foeken, fom enligt

des befkrifning ligger vid zoo alnar ifrån landet
,

år 140 alnar lång och 1 10 ored famt vid pafs
3

alnar tjock. Ön var fullfatt med ftora frilka ftub-
bar af Ek, Furu och Björk, famt imellan dem med
rötter och ftcnar , fom då alle ftodo ofver vatnet.

Jordmonen var ofverft gyttja blandad med fand,

men derunder en få hård Jord , at den knapt med
ftorar kunde genomftotas. Djupet omkring on var

på nå^ra Hållen 6, men måftedels 9 alnar. Et ftyc-

ice ifrån on var allenaft 6 til 7 alnars djtip. Öntyc-
tes val flyta hel lös på vatnet, men vid nogaretil-

fyn befans dock på ena fidan en tunga af vid pals

20 alnars bredd, fom gick til botnen och bant 611.

I Marbecks kyrko-bok fans antcknadt, at denne 6,

fom merendels ligger på 4 til f alnars djup under
vatnet, {kal, år 1696, i början af Septembris må-
nad, flutit up, men efter 14 dagar åter funkit.

1712 Uti Augufti månad, flack hon fig å nyo up,
och ftod ofver vatnet i fju veckor. Ar 1719 nat-

ten emellan den iy och itfOétobris, vifade hon fig

åter, och var uppe til den 2? i famma månad emot
aftonen, då han i haft nedfank. 1723 flot on uppe
ifrån den il til den 30 fept. Sammaledes 1726 i-

från den 7 til den 29 i famma månad,
o
famt år 1733

ifrån den 1 3
Aug. til den 1 1 Sept. Ar 1743 vifa-

de hon fig ifrån den f Sept. då på henne räkna-
des 60 ftubbar,af hvilkadock en del blefvo bårt-

huggne til ljufter-ved, innan den 9 Odober, då
6n åter fank neder. Ar 17475 natten emellan den
t<5 och 17 Augufti, begynte åter flät-6n vifa fig,

och flot då långre ån hon någonfin tilforene pä en

gång gjort, nåittligeh i 9 tecken undér/hvilkeH
tid
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tid Herr Ljungquist befigtigade henne. Det
år formårkt, at det gemcnligen varit torra fomrar,

då on om höften derpå upflutit: dock har det ej

Ikedt altid, når vatnet af torka mycket utfallit i

fjon: ty år 1748 var vatnet i September månad
mer uttorkat i fjon, ån året tilforene , och 6n blef
dock liggande z til 3 alnar under vatnet. V id

Södra åndan af fjon Ralången, hvareft holmen år

belägen, berätta fifikare at botnen ofver alt årbe*
fatt med jordfafta ftubbar, och gamla mån veta

berätta, at fjon i forna tider ej fkal hafva råckt

längre ån til denna holme: men af hvad håndelfe

vatnet fedan ftigit högre, och fjon blifvit ftorre,

var allom obekant. Sjon ilråcker fignti i längden

i Norr och foder, til | mil, men bredden år in-

genftåds ofver £ mil.

Pråftmannen H. Lars Justelius har meddclt
Academien en dylik beråttelfe om en holme, fom
ar 1 749 upflutit i Sjon Nimmern, uti Oppeby foc-

ken och Kimla hårad i Öfter-gotland pa Smålån-
fka grånfen. Holmen var 30 famnar lång, 10 fam-
nar bred, 14 famnar belägen på ena fidan ifrån en
faft holme, men po famnar på andra fidan ifrån fa-

lla landet. Han flot up vid midfommars tiden,

iamma år, och låg ftilla vid pafs iz veckor, efter

hvilkas forlopp han fmåningom fank ned til bot-

nen, på f til 6 famnars djup. Han var åfven full

med ftubbar och rötter, ftorre och mindre, famt
bar 8 ftenar, ibland hvilka den ftörfte knapt kun*
de lyftas af en karl. Då han flod fom hogft, til

vid pafs ti alns hogd ofver vatnet midt uppå, var

den fvarta jorden, hvaraf han beftod, få hård, at

man kunde gå på honom, utan at lemna något

fynligt fjåt, men knapt få foten imellan de tått lig-
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gande fnecke-lkalen. Stubbarnavoro af furu. Den*
ne ö fkal ock tilforene hafva viifa tider upflutit
men for denna lifta gången ej vifat lig på40 år!
Alderflegne mån foregåfyo, at timret til Oppeby
kyrka, fom ungefärligen för ifo årfedan, varit
bygd, (kal vara hugget på denna 6n, fom då Ikal
hafva varit fummanhångande med dennåftgrånfan-
de fafta holmen : Herr Cammarherren Melch.
Falkenberg har med lit vitnesbord ftyrkt den-
ne bcråttelfes trovärdighet.

VII.
Herr Pehr Wasenius har ingifvit til Aea-

demien några påminnelfer vid Hönfe- Ikotfel, hvil*
ka fornåmligaft gå der på ut, at han vifarmed ron
det tåpte och tililutnc rum åro for honfen hogib
Ikadelige, emedan de icke allenaft fjelfve vantnf-
vas, dä de ej hafva tilråckelig väderväxling och
frilk luft, utan ock deras agg fä en ofundoch våmi-
aktig fmak. Academien anler det förra for få myc-
ket troligare } fom det år bekant at alla kreatur
åUka frilk luft, famt jåmn och lagom varma fall-
ån vara ftall och Bolkaps-hus ej allmänt åro in-
rattade at kunna gifva dem defla formoner Kan
ock vål vara, at ägg efter

|

fjuka och vanirefliea
hons, åro ofunde och ofmakelige : dock onfkar A-
cademien at ytterligare férfok må anftålks, huru-
vida ågg, fom vårpas af hons i tåpte rum, blifva
vedervärdige til fmak och lukt.

FÖR*
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VARANDE PRESES

Herr JOHAN CLASOR
Handelsman i Stockholm^

AF VETENSKAPERNAS
HISTORIA*

Om
ZÖQLOGtEN I GEMÉHs (*)

Och dm Fyrfotade djuren i fynnérketi

f alla Naturens fiken år tål Djur-fiket åéi
minfta til antalet af invånare, men doékdet

F hår-

f*)
Stf Vet; Äcad, Handlingar för &' 1750, Sito 196.
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hårligafte och rikafte af prof på Skaparens vishet.

Månnifkan allena, fom jåmvål der under begripes,
plågar ej utan fldl kallas den lilla verlden, emedan
des kropps byggnad år i fmått et ej mindre konfl>
ftycke, ån helaverldeni ftort. Och emedan de
minfta kråk oftafl: åro begåfvade med få fortråffe-

liga egenlkaper, fom deftorre djuren* år oftridigt,
1

det den delen afNatural-hiftorien, fom fkårfkådar

och belkrifver djuren, har at fyfla med de ådlafte

och fullkomligafte af alla Jordifka kroppar, och år

'hogft värdig, at med all flit upodlas.

Zoologien har dock fent tilvuxit, och år ånnu
mindre upbrukad, ån de ofrige Naturens riken

,

hvilket ej bor fynas underligt, då vi paminne ofs,

at ftorfta delen af djuren har en naturlig räddhåga

for månnifkan, och hon ej mindre affky for fomli-

ga ibland dem. De åro ock forfedde med fnalla

fötter, vingar eller fenor, hvarmed de fly utur vå-

ra händer och ifrån vår åfyn: eller uppehålla de fig

i vilda Ikogar, i djupa haf och mörka klyfter, hva-

reft de hafva lått at dölja fig for vår nygirighet.

Det enda, hvarigenom Alexander Magnus
kan hafva med någon rått forvårfvat fig namn af

den ftore^ var den luft han vifade , at fråmja veten-

fkaper. Han upmuntrade och underftodde med o-

trolig koflnad (a) fin forna låremåftare, den namn-
kunnige Aristoteles, at famla och befkrifva få

många djurhankunde ofverkomma. Ehvarhanijelf
for fram med finfegrande hår, jagade han ej mindre
vilda djur, ån månnifkor,hvilka torra han flackade

hem

(a) Stal der til hafva fkånkt 480000 Rixsdaler. Se Moreris

Di&ion. vid namnet Ariftote.
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hem til Aristoteles at underfökas. Denne fat-

tes härigenom i ftånd, at utarbeta en Hiftoria Ani-
malium, och lågga grunden til Zoologien, fom til

den tiden antingen blifvit forfumad eller allenaft

varit et oredigt flyeke-verk, fom ej fortjentnamn

af Vetenlkap.

Aristoteles vilade dock mer nyttan ochmor
jeligheten, at bringa alla djur i fyftematilk ord-
ning, ån han fjelf råkade råtafte genvägen dertiL

Han indelte alla djur i tvänne Flockar, nämligen
uti vivipara, eller dem, hvilkas honor foda lefvan-

de ungar, och ovipara^ eller dem, fom värpa agg.
Til den förra hörde, efter hans mening, alla fyr-

fotade djuren $ til den fenarc Foglar, Fiftar och
Inleder. Han fant dock fjelf ofullkomligheten af
detta indelnings fatt, emedan han visfte,at fomlige
djur hafva fyra fötter, och foda dock icke lefvan-

de ungar: deremot någre flikar och Infe&er foda
lefvande ungar, men äro ej fyrfotade.

Icke dello mindre flodde lig merendels pä den-
ne grunden alt hvad om djur-riket blifvit arbetat,

ifrån Aristotelis tider, til början af fiftvekne

årahundrade, då Natural-Hiftorieri med meralfva-
re började påyrkas. Atfkillige hafva federmera
gjort förfok med nytt indelnings- verk ibland dju-
xen> men alle funno dervid ftora fvårigheter* ty de
fågo noglamt, at ej alle fyrfotade djur kunde be*
quämeligen räknas til en och famma Flock} ej al-

la kallas foglar fom hafva vingar: ej alla fif&ar, fom
viftas i vataet och hafva fpol, och få vidare* utan
at det fordrades flere kännemärken at fkilja dene-
na flocken ifrån den andra, om annars de djur ej

flaille foras tilfamman, fom til fin natur och lefnads

artåro aldeles åt£kilde. Det fynes onödigt at hår
F z upråk-.
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upråknaalla defla forfåk,utan lårer Vara nog^ at an-

fora Herr Archiater Linn^ei delning, fom afdc
båfta NatUrkånilare i vår tid gillas.

Han afdelar hela Djur-flcaran uti fex fårfkildta

Flockar. Uti den forfta upftållas alla egenteligen

få kallade DJUR, quadrupedia, hvilkas kännemär-
ke år, atde hafva fyra fåtteroch luden kropp, famt
at deras honor foda lefvande ungar och gifva dem
dia. Fattas et eller flera af de(Ta märken på något

djur, lå forvifes det ftrax til en annan Flock.

FOGLARNE utgöra den andraFlocken, hvih-

ke hafva tvånne fötter och tvånne vingar, benak-

tigt nåf, kroppen med fjädrar ofvertålct, odi fom
våfpa ågg.

Til tredje Flocken hora KRÄK> amphibia^

hvilkas hud år antigen naken eller med fj all betåkt,

och fom hafva ingaoxel-tänder, utan idel hvafTa,de

der ej eller åro förleddemed fenor.DefTe hafva antin-

gen inga fötterj fafom ormarna, eller åro fyrfota-

de fåfom grodorna: kunna til ftorre delen uppehål-

la fig både i vatnet och på det torra: hvaraf de fåt

namn af Amphibier. Denna naturliga clafleA be*

ftyrkes åfven af anatomien, derigenom, at alla hafva

lungor, ochallenaft en hjertkammare,hvarmedde
(tiljas ifrån alla andra djlir, ty fyrfotade djur fo
glar och Hval-fifkar hafva lungor med zhjertkam*
rar$ fiflkarne åljeft måft gjåll, Infeéter och Mat*
kar åro utan (adana lungor* fom vi åge.

FISKARNA ftållasi fjerde Flodken, hvilkas

kropp år antingen naken eller fjälliga och fom
hafva fenor at réra figmed, i ftållet for fötter

och vingar.

Til
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Til femte Flocken afyifas YR-FÄN eller In-

fefter, hvilkas kropp, i ftålkt for fkinn, år ofvqr-

dragen med en benaktig hinna, och fom fram pä
hufvudet hafva rörliga och med leder forfeddehorn,

antennas.

Uti Sjette rummet ftå SKRXD-FÄN, Verme^
uti hvilkas kroppar alla mufklarna åro faftade vid
en enda punét. Uti denna flock hafva allaegente-

ligen kallade matkar fat imymme* åtfkillige fjo-

kråk, fkal-djur eller fnåckor och mufslor famt co-
raller, lom de nyare Naturkunnige hålla fore ej'

vara annat ån mafke-byggnader (b)«.

Alt livad på jorden lefver och rorer fig,åtmii>
ftone alt hvad vi ännu deraf kånne, kan beqvåm-»
ligen foras til en af defla flockar.

Sedan vi fåledes fedt allmånnafte indelningen
af Djur-riket

5 måfte vi vidare tilfe, huru kunlka»

pen om hvar och en floqk fårfkildt, tid efter annan
tiltagit. Vi blifve denna gången alienaft vid Fyr*
fotade Djuren.

Ajiistoteles fant nödvändigheten, at, forme-
ra tydelighet och ordning (kul, dela denna flock

uti flera mindre hopar. Det kom då åter än på* at

upfinnatilråckeliga kännemärken, hvarigenom den
ena hopen altid {kulle fkilja^ ifrån den andra. Han
trodde fig hafva funnit fådana marken på Djurens
fötter,fom antingen åro hojvadt^klifvade eller ram-
made, I anledning deraf flcilde han alla fyrfotade

Djur i tre hopar» Til den forfta räknades de, hvil-

kas fötter åro hårde och oklufne* eller hvilkas nag-
lar, fammanvuxne uti et {tycke liknande en Iko,

F 3 un-

Qo) Linnxi Syft. Nat. Sjette nplagan, Stockh. 1748.
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under namn af hof^ innefluta fötterna* Hit hörde
håftar, åfnör, elephanter

, enhörningar m. fl.

Til den andra hopen förde han dem, fom hafva
tveklufne fötter, fåfom Not, Får, Getter, Hjortar,
Svin, rn. m. Under tredje hopen begrepos allaklo-

djuren, hvilka äristoteles dock nödgades dela

i tvånne mindre hopar, hvaraf den förra borde in-

nehålla de klo-djur, fom foda lefvande ungar, och
åro de flåfte til antalet: den fenaredem, fom haf-

va klor och varpa dock agg, fåfom grodor, ödlor ,

Crocodiler, m. fl.

Själar och Vallruflar ftålde han ibland fi-

ltarna. Hans befkrifningar på hvart och et djur å-

ro til ftorre delen få ofullkomlige, at oftaårfvårt

der af fe, hvad djur han ment: hvaraf fkedt, at de
fom velat förklara hans (krifter, ftannat i ordatra-

tor; Han gaf ej eller några giltiga kännemärken,
hvarigenom de olika djuren inom hvarje hop kun-
de åtfidljas, utan gjorde, fnart fagt, alla arter, Spe-

cieSj til fårfkildta flågter, genera.

Efter Arxstotelis tid fick Zoologien," på
många hundrade år, ingen märkelig förbättring ,

mer ån atnågrafådjurblefvoaf en och annan båttre
befkrifne. Förenämnde indelning blef merendels

faft-ftående, alt til flutet affiftledne årahundade,få
at jåmvål Gesnerus (c), JoNsroN(d), Merret
(e) och flere, fom i ofrigt gjorde fig mycket for-

tjente af Vetenfkapen om Djuren, låto fig likväl

noja med Ariftoteliflca fyftemet.

And-

(c) Hift. amm. de quadrup/ Tiguri, 1551»
(d) Hid. Nat. de quadrup. Francf. 1652»
(e) Piiiax rerum Nat. Britan, Londin. 1667.
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> Ändteligen upkom Rajus, en lård Ängelfk
Pråftman, fom fokte bringa denna Vetenfkapen i

båttre {kick. Denne fåg nogfamt fvårigheten af

gamla delningen uti vivipara och ovipara^ emedan
alle* djur komma i forfta början af agg, faft fomli-

ge af dem utkläckas i fjelfva moder-lifvet. Han
visfte ock, at någre ormar foda lefvande ungar, an-

dre åter varpa agg} och hade fkålat påftå, det de
icke juft derfore borde foras til färfkildta hopar*

Ty delade han djuren forfl i tvånne hopar, nämli-

gen de, fom hafva i hjertat tvånne hjertkamrar,(a-

fomdeallmånne, hårige, fyrfotade djuren-, och de,

fomallenaft hafva en endahjertkammare öchåro u-

tan hår, fåfom grodor, ödlor, m. m. Sedermera de-

lade han den förra hopen, nåftan på Ariftotelilka

fåttet, efter fötterna. Denne Rajus tog lig ock
aldraforft; fore, at fordela Djuren i hvarje hop uti fi-

na mindre flågter, genera
,
tagandes marken dertil

af fötternas fkapnad, tårnas , klors och tänders an-

tal, m. m hvarmed han gjorde Vetenfkapen ftor-

fta tjenft: ty hvad indelningen efter hjertkamrar-

na angår, har han, förutan andra fvårigheter, jäm-
väl den, at intet lefvande djur kunde belkrifvas,

med mindre det forft {kulle dödas och öppnas.

Således hade fig Zoologien, in til år då
H. Linn^eus fatte henne påhelt andra fötter, ge-

nom Des då forfta gången utgifne Syftema Naturae^

hvilket han i de fenare uplagorna mångfaldigt
okt och förbittrat, famt dageligen vidare upodlar.

Han afikilde forft dem ibland fyrfotade djuren,

fom hafva allenaft en h
i
ertkammare, och defsutonl

F 4 ic-

(f) Synopfis methodica Animalium, quadr. & Serpent, Lond»

1693-
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icke åro ludne, ifrån de ofriga, och gjorde af dem
pn iärfkild flock, under namn af Amphibier, fom
yedan år fagfc.

Sedan tog han helt annan och Naturligare
prund til delningen af de råtta fyrfctade djuren r
an förenämnde Ariftotelifke, af fötterna, omhvars
orimlighet man allenaft yil anföra et prof, nåmli*
gen, at den gjorde Lejonetoch haren til flågtingarr
allenaft derfore atbågge hafva klor. HerrLiNNÄ-
v$ afflvilde dem i det ftållet uti vifla ordningar ef-

ter deras tänder, fåfom de verktyg, hvarmed de for

da fig , hvilka ock åro ftålde och fkäpade efter

hvart och et djurs natur och lefnads art: bcgyx\-

nandes på de fullkomligafte, oeh fedan fortfaran-

des efter hand), til de ofriga djuren.

Uti forfta ordningen ftålde han de djur, fom
hafva tänder, lika Människans , och kunna lcf*

va både af kott och växter, faft ån de tyckas måft
vara fkapade, at åta frukter. Sådane åro Apan och
Trådrbjornen, Rradypus.

D@rnåftftaIiQF-DJURE
o
N,lom Jdnnas der

af, at de hafva 6 frarritånder, långa betar ochfpet*
figa oxeltånder. Defle delas i 10 flågter, nämli-
gen Katt, Hermelin, Hund, Sjal, Björn, Gråf-
fvin. Igelkott, Mullvad-qch Flådermus-rflågtet.

Tredje ordningen kallar Han BETTLARE,
hvilka £kiljas ifrån andra der med , at de hafva

inga tänder , utan en rund tunga fåfom én met-
mafk. Defle lefvaaf Infe&er, hålft af ftora my-
ror, och finnas i Indien, fådane fom Myrmecophaga
och Manis (g).

7

Fjer-

(g) Se K
?
Vet. Acad HandI* ffoOä. Nov, och Dec. 1749.
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Fjerde ordningen GNÄGARE, hvilka fått

tvåframtånder ofvan och två nedan i munnen^ {kam-

pade at gnaga barken af trån, få val fom af nötter

och annan frukt. Hit hora Sju flågter, hvaraf Ek*
orre, Hare, Båfver- och I^ått-flägtet åro de be-
kanta fte.

Femte ordningen har fått namn afBOSKAP.
Elephanten, Enhörningen, Beliemot, Haft- och
Syin-flägtet, forn hårtilråknas, åro få til fina tän-

der och lefnads art ifrån hvar andra och ifrån deöf-

riga Djuren åtfkilde, at de kunde utgöra hvar fin

färfkild ordning, men foras dock hår, for beqvåm-
lig kårthet fkul, tilfamman uti en enda.

Sjette ordningen innehåller FÄNÄDEN, de
for månnifkan nyttigafte djur, låfom Camel, M07
fcus, Hjort, Get, Får och Not-flågterna, hvilka

alla komma deruti ofverens, at de val hafva fram-
tånder nedre i jnunqen, men ej iöfra käften, lefv^

af grås och växter, hafva 4 magar ogh idifla.

Japite denna mycket Naturliga delning, har

jämväl H. LinnjEus gifvit tilråckoliga och tyde*

liga kännemärken, icke allenaft at fkilja flåkterna

inom hvar ordning fins emellan* utan ock arterna

inom hvarje ilagt} hvilket fédnare ingen för

honom vågat företaga.

På det fattet har han nnderfökt få många djur

han fått fe lefvande eller döda, och bringat alla hit

tils i veiiden bekanta fyrfotade djur til. allenaft 34
flågter, hvarunder begripas 1 fo arter. Befynner*
ligen har han med ftqrfta flit upfokt och beferif*

vit alla i Sverige befinteliga fyrfotg.de djur, hvil*

kas antal ej går högre ån til 44 arter eller flag (hj.

F f Den-

(h) Sc Fauna Svecica.
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Denna Academiens Handlingar har Han riktat

med utförliga befkrifningar på Fjåll-moflen eller

Lemlarna (i) och den Americanika Björnen^ kallad

Sjupp (k).

De fom eljeft fram for andra vinlagt fig om
djurens kännedom, åro i fynnerhet följande:

Gesnerus lemnade få goda befkrifningar på
en myckenhet djur, fom af hans tid kunde väntas,

och affkildrade dem med någorlunda liknande fi-

gurer 5
faft ån de allenait voro Ikurnc i trå.

Aldrovandus famlade med otrolig moda,
alt hvad deåldre om djuren fkrirvit,och fylde der-

med flera ftora böcker, fom hade biifvit mer nyt-

tiga, om han vetat urfkilja iägor och orimeliga

berättelfer ifrån trovärdiga ron.

Jonston drog derfore få val utur Gesnert
fom Aldrovandi arbeten det båila och tiifor-

liteligafte, och forbytte derjemte deras trå-figurer

uti fnyggare koppar-bilder, hvilka dock foga mer
liknade djuren han dermed ville foreftalla.

Rajus gaf ock uti fin Synopfi en kart Hifto-

ria om fyrfotade djuren, med nätta och tilforläte-

liga belkrifningar, dock utan figurer.

Dodart harjämväl uti K.Franfka Vet. Acad.

Handlingar noga beflcrifvit och präktigt afritat na-

rrad jur. Det famtna hafva ock andre gjort, uti åt-

fkilliga lärda Samhållens Handlingar, Refe-belkrif-

ningar, utgifne befkrifningar pä Natural-Samlin*

gar och andra böcker.

Icke

(i) V 4 A. Handl fSr Apr, Maj, Jun. 1740.

(k) For Oft, Nov f Dec, 1747.
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Icke dello mindre år denna Vetenfkajp ånnu
långt ifrån den fullkomlighet, hvartil vi onfke,i

anfeende til des nytta och nojlamhet, at den fnart

må hinna. Huru mänge djur åro icke ånnu aldeles

ökande? Och huru få, jåmvål ibland de bekante,

fom til alla lina in- och utvårtes förnam fta' delar,

lynne, lefnads-art, parnings och drågtighets tid,

lifs-långd 5
fått at upfoftra ungarna och forfvara

figemot fina fiender, egenteliga fpis och foda,

med mera horande til deras hushållning, rätteli-

gen åro befkrefne?

Vore en Linnjsus i hvart land, torde denne
delen af Natural Hiftorien , få val fom de ofrige,

fnart nog komma til fin påfyftade hogd.

PEHR WARGENTIN.
K, Vet, Acad, Secreterare,

(

UNDERSÖKNING
Om rätta och fördelaktigare fällningen af

Schakt -flänger uti Grufvor.
Af

ANDERS SWAB.

%^ chakt-ftånger,fom på en del orter kallas Slan-

gångar, brukas uti alla donlågige Grufvor
fcjr vid upfordringen , men det år at beklaga, at

man uti alt for få finner dem rått ftålde, få at de
i djupet kunna nyttjas, utan at inråtta nya upfor-

drings-verk, fom fora med lig många och ibland

alt for flora ölägenheter.

Jag kallar derfore den en rått inrättad Slan-gång

eller rätt ftålde Schaktftänger,uppå hvilka upfor-

drin-
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dringen kan fke ftåndigt ehuru djup grufvan blir,

och få långe gången ej undergår några ftora och
bcfynnerliga ändringar,

At vinna detta ändamålet bora Schakt - {lån-

gren ftå uti råtta ftupningenaf et planum, fom med
grufvan åger lika ftupning, och år råttvinkligt til

et annat verticalt planum , fom går genom Gruf-
vans ftupnings linia.

Låt IACK (Tab. IV. fig. r.) vara det planum,
hvarutinnnaii Slangängen ftar, låt planum EBD
v$ra verticalt och gå genom Grufvans ftupnings

lime £Dj och låt vinkelen EBD vara grufvans

ftupnings vinkel, då bor planum IACK^ utihvars

råtta ftupning Schaktftångren åro ftälte, vara

rätvinkligt til planum EBD^ och ftupnings vin-

kelen ELM vara likamed vinkelen EBD.

Denna propositionens riktighet lårer ej behof-

va bevis, efter mar> bor förmoda, at alla Bargs-

mån utan moda finna, livad ftora ölägenheter

lichaktftångcj* p| annat fått ftålde forfi med fig i

djupet*

Derforc, at inråtta en rått Slangäng eller rått

ftålda Schaktftånger, fordras for lt at vetaftållnin-

ten af den verticala planen EBD eniot gångens
rykande, och fedan huru många grader grufvan

ftupari famma plan.

Men innan man kan få veta detta, måfte man
forft kanna gångens donlåger ochmalmfaliens ftup^

niilg, och når de åro bekanta, finner man på föl-

jande fått det ofriga.

Låt ABCE vara et planum horizontale^ låt li*

nien AB vara ftrykandet af gången och linien BC
vinkelrätt til AB,

Po-
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Poiiera at linien FG , foift år råttvinklig til II*

jciien AB, utmärker huru mycket gängen fäller i-»

från lodlinien på et vift djup FD, låt linien FHr

fom år dragen vinkelrätt emot BC vifa malmfal-

lens fallande pä famma djup. Genom linieines FG
$>ch FH intericéfcion drag linien BE.

Efter Gmfrans råtta ftupning år Uti verticala

planen EBD, il. bor vinkelen ^ISiSgifva ftållningen

affamma plan tilkånna, och vinkelcnEBD ftupnin-

gen af grufvan. Bägge defle vinklar ABE och
EBD finner man

5
i anledning af hvad fom år be-

viit uti mina, til Kongl. Veteiilkaps Academien
inlämnade forfok at lampa Geometrien til Gruf^
ve-byggiiader (*). At fora detta uti bruket y tje~

na följande handgrep for Grufve-fogdar.

Figurerne i, 3 och 4, åro grundritningar , fom
vifa opningärne af donlägige Sehakter. AB år

hängandet och CD liggandet. Om nu malmfallen

år ftående eller olluttad på båda fidor om Schak-
tet^ få at ingendera af ftoflernc löper an in åt

Schaktet ABCD (Fig. 2O & dragés med et fnore

en linia AB efter vatteiipafs, på Schaktets liggan-

de vågg, uti hvilken linia Schakt-ftångerne El
%

Fm, Gn och Ho ftållas vinkelrätt emot fafnmå linia

AB, och i likafluttning med gångenjfå at på hvad
djup i Schaktet en linia lo dragés efter vattupafs

ifrån den ena af Schaktftångerne och efter Schak-
tets ftrykandej böra altid alla fyra Schaktftån*

gerne vara vinkelrätt ftålde emot (amma linia.

Men omMalmfallen åro fallande, få at ftofleii

BC

Sc nåftforegaende fjerdedels ars Handlingar^
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BC löper an in åt Schaktet , få måfte Schakt-
ftångerne ockfa ftupas efter, och lika med malm-
fallen, åfven fa vål fom efter gången, fom Figurer-

ne 3 och 4 vifa: Dagar det ej an, at låta alla fyra

Schaktftångerne ftå uti horisontal linien AB •> e-

medan tunnorne då foka den nårmefta linien til

den lodråtta och faledes aldeles falla af Schakt-,

ftångerne* ty måfte den ena Schakt (tången,, fom
år narmaft åt den fidan dit malmfallen faller, Hal-

las iå, at den har lika ftupning med gången och
med malmfallen. Låt linien El (Fig, 4.) utmärka
denna Schaktftängens läge. Ifrån punéfcen it

5
fö-

res et fnore vinkelrätt emot £7, åt den fidan til

til defs det kommer uti vatttipaff, då får man lini-

en ECj uti hvilken fedan Schaktftångerne Fm^
Gn och Ho&alfas alla paralelt med Schaktftången

Ely låat |>åhvad djup linien ei dragés efter vatten-

pafs ifrån Schaktftången £/, bora alla fyra

Schaktftångerne ftå vinkelrätt emot famma linia.

Men om Schaktet år fa trångt, at icke bada

tunnornes jgång rymmas i bredd, fnett ofver

Schaktet, fa kunna båda Schaktftångerne El och
Gm (Fig. 3.) följa Schaktets liggande, efter den
grund, fom om Él fades (Fig. 4.; och bada paral-

lelerne EK och Gl dragas ut på famma fatt, fom
om EC (Fig. 4.) fades* uti hvilka liiiier ÉK och
G/, Schaktftångerne Fn och Ho ftalias fom förr

år fagt 3 dock bor hår i akt tagas
5

at hvardera

ftång-paret, ftår lå långt ifrån hvart annat, atTunn-
gången ej på något fatt hindras.

Cilladt den 13 April.

RÖN
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RÖN
Om

Laxens Natur, och Fijkande i de Norrland'

fka Äifvarna ,

Samlade af

NILS GISLER.
Andra Stycket,

Om
Laxens natur och egenfkaper.

en fom vil rått kanna laxen til des egenfka-

per 5 måfte förut noga veta at åtfkiija alla

{lag och arter deraf, fom åro olika både
til ftorlek, natur och upgångs tid, famt ålfka oli-

ka djup, botten och vatten: famt tillika hafva lig

bekant alla defia flagens befynnerliga förhållande

och ändringar , fom de undergå fedan de upkom-
mit i ålfverna, til dels de utflyta, eller ock ftan-

na qvar ofver vinteren i ålfvar och fjärdar. I våra

nordifka ålfvar finner man följande:

i. Sp. SALMO rofiro infra inferiorem maxillam

fape prominente. Linn. Faun. 306. Arted. fp. 48,
på Svenfka Lax.

(a) Hajlax, Blanklax eller Gmmacke, kallas den Ho-
ra laxen, fom upkommer från hafvet med fin

fulla fetma, fyllighet i kottet, blanka filfverfårg

på fidorna, grönaktiga fårg up i nacken och pa
båda fidorna om ryggfenan, famt fmå glefa och
fvarta flackar fom ftjernor på fidorna. En del

af denna år bredare, tjockare och -mörkare, lamt

ryggen midt efter mera upftigande ifrån hufvu-
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det til ftjcrteri i en krokig linea; en del merä
rak til kroppen, längre oéh ljufare*

(b) Vrak-laki) grå -krok- eller långfäl-laic källas

den famma, når han i ftrommarna utarbetat lig,

öch blifvit lidit mager ocli grå, med en lång krok
fram i nedre kåken^ i fynnerhet på hannarna, fe*

dan kottet bårttvinati

i. Spec. Laxoringar.

(c) SALMO m&culiscinereis, caUdé extremö dfudii*

Linn. F.* 307. på Svenfka Laxöring, Lax-ockel,
Fjerd-éller Eriksmåfs-lax, kalläs deii fiMrre la-

len, fom år lång och fmart, med tjockt fkintl,

och foga mårkeligeii utväxta fjäll genom huden
af bly-grå fargfamt fvart-gfå ftjenilika flackar.

En del af defle år likaledes mörkare och kårtar£

med röda flackar , eller ljufafe oc!h låiigre med
fvartgrå flåckäf. 175*0 den 2, Maji fågjäg eftef

belkaffenheten af nåninde' lax-orings forter, forti

då under hogfta vår-floden flikades uti Bjork-ån,

fentvår-ålf, fom inkommer uti Ångerman ålf*

VeniÖfverlånås focken(§, 3.). kroppen var låiig^

fimal öch fpitfig åt fpoldn. Hiilvtidet på hortor-*

na kårt, i iynilerhet fram om ogönettj rnért

längre hos hannarna. Broftfenan 13,; 14 til ty

ftralar. Bukfenan litet bakomjåmnvigts-purtften
äf 9 och 10 ftralar. Ryggfenan midt ofver nyfs-

nåmnde, med 1 3 ftrålar. Buk-opnings fenan midt
emellan Stjerten och bukfenan 1 i llrålar. Spol-

fenan vid pafs 30. Fårgen var alt ofver blygrå*

med fvarta tåta fmå flackar, fåfom kors, punaer*
fijernor 5 half-månär, &c. Råmkaflan var ledig

frän hinna åt den fidan, fom veter utåt* eller up-

It ryggen : kornen fom kålfro ftöre och kottfär-

gade, En Krok-lax eller hanne, fom hade mår-
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kelig krok) var ftorft och vog 12 marker. Skin-

net var på den famma tjockare och gråare. De
ofrige voro allefamman honor utan krok, från f
til 8 markers vigt. En del af defle voro något
mörkare til fårgen , hade tjockare fkinn, bre-

dare och tvårare fpol, famt hela kroppen en li*

ten mon kårtare. Blanka lmårta laxöringar fås

lika ftora i Jemtlands infjoar,fom i hafvet, men
åro faftare i kottet och ej fa fmakelige.

(d) Salmo latus^ maculis rubris nigxisqut, cauda tequalu

drted. fpec.fi. Tvårfpol. Har namn af fin tvära

ftjert* kroppen år tjock, har roda fläckar, och
hufvudet ftorre, ån på de andra fmå Hagen.

(t) Salmo maculis nigris bruna, cinttis. Linn. F. 308.
* Borting, Sikmatk, Taimen eller lodjor: liknar

tåmméligenblank-lax a) men år mindre til väx-
ten, kårtare ock bredare, har ock tätare fvarta

fläckar med brun färg omgifne*

(f) Salmo minor vulgärtfimilis*) Jrted.fp. fu Lax-un-
ge, fmå-lax eller pådrifvare* år gallfiik eller måft
hannar, fom följa fifta dunen vid laxens upgångj
hafva fmala hufvuden och fmårt kropp , med
mycket klufven ftj ert och fvarta fläckar.

3
Spec. SALMO maxilla inferiore paulo lon^iare^ ma-
culis rubris. Art, fp, fl. Stenbit, Forell, Bäckro
eller Rofiik.

§* 10.

Alla upråknade lax-forter, under 1 och 1 Spe-
cies, undergå, då de en tid varit i ålfven, den förän-

dring, atde ej allenaft förlora mer och mindre fin

filfverhvitaoch l}ufafårg,utan varda och i ftållebly-

fårgade, mörka, fvarta eller bleka, magra och kraft

-

lofa, til kottet hvita och mindre begärliga at åta,

hvarafde ock fedan få namn af vrak-lax. Hannar,
fom ock hafva längre krok fram i nedre käken

,

G och
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och kallaj^äerfore krok4axät-, undergå mera förän-

dring i åffven , ån honorna eller låggan, fom val

blir tunnare åt buken och mager til kottet, fmakar
dock altid litet båttre, ån hannarne. Honor hafva
mindre och kårtare hufvud famt kårtare och bre-

dare kropp, ån hannarne, fom hafva defTe delar län-

gre, ftorre och mera utftråkte, famt merendels Iju-

fare til fårgen, Låggor åro aldrig få flora, utan

hålla fig fmårre och jämnflore.

£^*ö^/Lax6ring eller Is-fifk (§,p.O fom ock
kallas vår - eller kåla-Taimen, fliger up i ålfven

llrax om våren vid is-lofTningen, och flråfvar myc-
ket efter at gå in i tvår-ålfverna under fjelfvavår-

floden och bryr lig ej om at få mycket följa dju-

pet, utan fimmer nu vid ena nu vid andra ftranden.

Den har flt hemvift hår i Norr-botten famt i fjärdar

och flora fjoar, och börjar flyta tilbaka i de femma
ifrån Jacob i til efter Michaélis tid. Har råmm och
mjolke$ flåpper ock fjällen. Är vid upkomflen
redan något mager, har blekaktigt kott: florieken

på ockel, fom år mörkare och kårtare, ifrån f til

iz marker: på laxöringen eller vår-taimen, fom år

ljufare och längre, från f til 1% hogfl 2,0 marker*

Haf- eller Blank-lax (§. 9. äJ) af hvilken den,
fom forfl upftiger til ålfven nafl efter laxoringen,

har råmm och mjolke, fom i ålfven mer minfkas ån

okes. Och får all den lax, hvars råmm i ålfven blir

utmärglad, ingen mogen råmm^forr ån annat år,

om hankommerigen, då den ock år magrare, ån an*

dre des nykomne kamrater från våflerhafvet. Han
begynner vid forfla floden ftiga til ålfven med full

fetma och rodt kott, och kommer up vid Sol-

liånds-tiden. Huden blir fedan alt mörkare, ju
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längre han kommerup i ålfven,' blir ock alt magra-

re, men kottet behåller dock fin fårg : har allenaft

litet teken til krok^ men ej någon riktig. Är icke

eller lå angelägen om ftorfta djupet. Af denna

märkes ej affoda up i ålfveii 5
men val vid hafs kan-

ten: des ttorlek ån til iflispimd. .Strax efter nys-

nåmde, kommer åfven et flag af Blank-lax
5 lika

med forenånide, men litet itorre och fetare, hvars

tåmm val mognas i ålfven , men ilåppes icke
?

e-

medan han går ut forr lek-tiden. Går h äldre på djupt

ån grundt vatten, efter vatnet då börjar blif-

va varmare: har ock litet ftorre mårke til krok,*

i nedre kåken: fångas från 2 til 3 k lispimd, kommer
up i medio jun. börjar gå utföré i September, Siffc

af Blank-lax upftigamaft ftora råmmlaxar
5 ej alde-

les fåfete,fom de förre, hvilka ock följa djupet.

Krok-elleiGra-läx (i. 9. år ftorftj harrånim
öcli mjolke, hvilken merendels aldeles mognar^
och til Hor del Ilåppes i ålfven. Här ftor öch full-

komlig krok: går hälft på djupt vatten. Kommer
Up vid flutet afjun. och börjar flyta ut i Septemb.'

Fångas genom Ijuftring til midt i Novemb.uti In-

dals ålfven. De iiora Grålaxar,- fdm ftå qvar up i

ådalarna om vintren, börja i forfta våren at ftiga

aldra långft up i ålfverna. Huden bleknar efter

fom han blir magrare. Råd- eller Kalföott-lax år

af lika utfeendé. Hannen år lårigré och 1jtifare

honan kårtare och mörkare. Efter fjällens ytterfta

omkrets år en final kottfårgad rand efter deras

krokning. Ingen utom detta flag leker fullkpmli-

gen i ålfven, emedan de ofriga måfiafflyta, innan
råmm öch mjolke mognar. Storleken hos bagge
år 3 oeh 4 lispund.

ö* i Tvär*
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Tvär/pol (§.9. d.) följer altid med fjelfva haf-

laxen, och ibland vid flutet af lax-gången, rammar
famma tid fom haf-laxen* Fås från iz til 14 mar-
ker. Den går ockfå up vid Michaélis tid, idefma
ålfvar och backar , fom rinna ned efter hafs kanten

på flera ftållen, at lågga fin råmm, och flyter ilrax

tilbaka. Den fas i myckenhet uti ryfkjor, når myc-
ket hofl-rågn år med ftor flod i backarna.

Borting eller faimen (§. 9. e.) ^år up i|ålfvar ef-

ter lax-gången, fift i Julii eller början af Augufti

,

och blir der ofver vintren, går ut igen om Vwåren

med ilen, och behåller altid fin filfver-hvita färg

utan på, famt roda fårg i kottet. Har råmm och
mjolkej men fynes nyfs hafva lekt, då han kom-
mer up i ålfven. Storleken år if til 2,0 marken

Lax-unge (§. 9./.) når denna tillika med Borting

til myckenhet långt fram på fommaren vifar fig

,

årdetvift teken, at laxen då ftigit förbi, långt

up i ålfvarna.

Stenbit (§. 9. Sp, 3,) har fit ftåndiga hemvift

iimå ålfvar, tjärnar och fjoar, och finnas rått få

längre ned åt landet i ftora forflarna. Har finråm-

låggning i fmå ålfvar vid medlet af September. I

klart vatten med ften - och fand-botten år han

ljus til fårgen, men på gyttja och dy-botten, helt

fvartaktig.

All den lax, fom varit up i ålfven året förut, och
går neder til fjärdarna eller hafvet, men kommer
ater up nåfta vår, år magrare och hvitatc i kottet,

famt gråare i fårgen. Stor krok fram i nedre kåken,

fom åfven finnes hos fomliga blank-laxar, hvilka

åro ftorre ån andre, år fåkert mårke, at de tilfornc

va-
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varit up i ålfvar och varit Grålaxar. Hela Höften

alt til Jul-tiden, år, lika fom fjället på laxen, fom
år i ålfverna, blefve ofvervåxt af det grå fkinnet,

hvarmed laxen, fåfom med et tjockt läder, år 6f-

verdragen -

y men ifrån Jul-tiden afnotes detta gråa

ikinnet mer och mer, färgen blir mera filfver-hvit,

kroppen mera kottfull, krafterna qvickare,ån(kont

han ftår qvar i ålfven.

Åtfkilliga ålfvar hafva ock fkilnad i lax-fortcr.

I Njurunda ålf (§. t.) fångas lång och fmal lax$ i

Indals ålfven (§. 2..) fås den kart , bred, anfenligen

ftorre och fetare. Sjelfva ftrommen i ålfverna gor
åfven fkilnad hårutinnan, i det den ftarkare laxen

ftiger til de ftridare ftrommar, men den fvagare

allenaft til de fpakare ålfvar. Dock år funnit , at

denna åtfkilnad hålft har rum up i ålfvarna och de-

ras armar, fom hår i Angerman-ålfvens fodra gren

($. hvilken med ftorfta håftighet ingjuter

nt vatten i den norra, til hvilken och den
ftorfta och ftarkafte laxen måft ftiger. I nor-

ra grenen finner man famma åtfkilnad. Vid Li-
dens Kron-fors, der ålfven af holmar delas i flera

grenar af olika ftrid ftrom, fås den fmårtare och
fnipugare laxen , i de ftridafte grenarna. Nåft-
ledne fommarfingo de hår emot vanligheten myc-
ket af hel fmå, fmårt lax, fom fik, hvilken få fnålt

fprång up efter hallarna emot ftrommen, lika fom
man upkaftat kåppar. Likaledes fingo de i Indals -

ålf foreller 8 år fedanfiftpå fommaren, når fifket

fornt aldeles flagit felt, haf-lax med tjocka van-
fkapeliga neder-kåftar,fådane, fom de der ej tilfo-

rene fångat.

Til åtfkilnaden på lax i våra ålfvar, finnes åf-

Ven fjelfva vatnets lamt botnens beikafFenhetva-

G 3 ra
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ra Qrfaken. Sjåla-ålf (§. 4.) har engyttjeaktig fmak.
ochderjemte ringa och mager lax, fom ej märkes
undergå någon förändring af ålfvens vatten, utan
år lådan, fomhan forft ftigeråt ålfven: Hvaraf fes,

at andra forter fly detta vatnet* åfven fom man fin-

ner alt vatten ej behaga all flags fifk. Ingen Lax*-

oring ftiger til denna älf, hvilken likväl märkes
lipgä i långt mindre ålfvar. I Ljustorps ålfven (§.

2) fom har brunt vatten, up ftiger ftrax vid forfta

floden fmå Ericsfnåfs-lax (§. <} £.) om 3, 4, til

if a 17 marker ftora, få der ofverj men ganfWfåL-
lan få de någon ftor eller rått haf-lax, ånfkontden
nog finnes i Indals ålfven, i hvilken denna aflemnar

fit vatten. Dock flinker altid någon med i de ålf-

var, iom aga mindre behageligt vatten. S tvax ålf-

ven om våren af rågn blir grumlig, får laxen enaii-

nan färg, innom et dygn, och ju långre han då
ftår ftilla eller vräker plbaka, des ftorre förändring

imdergår han, och år denna af lika befkaffenhet

fom den ändring han om höften undergår. Laxens
förändring hårrorer dels ^f åtf]dlna<ien, forn år på
vår- fommar- och hoft-vatten, dels af faknaden af

hans ålfkeliga rorelfe , fåfom når den måfte ftanna

iied om forfs-byggningar, eller djupa hölj or, el-

ler i någon fjerd, då for paycket gmndt vatten

möter pfvan de fånarna* eller då han måfte gå ge-

nom grunda ålfvar
f Så fnart laxen om fommaren

undergåt någon förändring^ ftår han gan(ka litet at:

botas, förr ån han åter får var-vatnet, hvilket gifvcy

honom lika fom å nyo lif, och lackar honom åter

upfore ålfven, då han vid upftigandet fmåningom
upfrifkas i kottet. Ty den fom forft fås om våren?

harånnu tåmmeligen grå fårg och hvitt kottt

Men ju längre det lider, des hvitare blir flnn-

net och kottet des rödare. Fjällen börja ock då
alt

i
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alt mer* och mer vifa fig, til des de åro riktigt

framvuxne.
Om haf-laxen, fom har fit hemviftofver vintern

i hafvet , år lika foråndrig underkaftad , har man
cj låkra ron, Fafl: kottet af den haf-lax fom fas vid

ålfmynnet om vårenej formenes få den rodna i falt-

ningen, fom den, hvilkenfått af vår»vatnet oehro-

relfen forfriika fit kott, och fångas litet längre up
i ålfven. Ehuru alla lax^-forter fynas af fit arbete

mot ftroramen undergå förändring, märkes dock
ilorfta ändringen råtta fig efter årstiderna* ty man
finner vid Luciae tid, at laxen år då fom gråaft och
magraft, men om någon af de i ålfven qvarftående

fångas Påls-måfib tiden, år han då redan til farg,

fetma och quickhet bättrad,

ft. iz-

Om laxens förhållande vid upgängen i dlfverna.

Laxens hogfta åtrå år flromt och frifkt vatten j

derfore foker han hafs-ftrånderna ftrax vid is-los-

ningen, ftråckandes fig långrt norr efter dem,
tils han finner laglig upgang i ålfverna. Om
han i hafvet kan århålla famma formon af frifkt

vatten, hvilket ibland fker då mycken haf-is dar

ligger ofmålt, följer han med den och förgäter

ålfverna. Laxen år ock ganfka laggran om vatnet.

Våiwatnet tycker han båft om, och går då fom
Saåft til ålfverna, anfkont de åro helt grumlige*
men få fnart vatnet om fommaren blandas med
rågn , rufar han val til forfta dygnet , men Ifedan

afltannar all hans ifver, i fynnerhet om ålfven

deraf blifver grumlig, och börjar han åfven flyta

tilbaka, hvarvid hans hud och kott få en annan
fårg , lika fom om höften , få at ju längre han då

ftår iiilla, des ftorre förändring undergår han,fom

G 4 til-
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tilforene år fagt (§. ii.). Ju högre flod, des bät-

tre ftiger laxen til ålfven, hålft varma vårar, då
haf-ifen fnart fmålter, och vårfloden kommer i

god tid 5 at han kan vara förbi til Eriks-måflan,

famt fjäll-floden då ftrax följer på,at laxen på des
längre håll må få fmak af det fota vatnet. Hår
til hjelpcr vädret mycket, då det följer ftrommen
efter, det bonden kallar Lax-vind : Ty om vädret
blåfer upfore ftrommen, har laxen ej få ftark kän-
ning af honom, utan ftryker förbi i vikarna. E-
medan nu ålfverna utflyta i olika väderftrek, blir

ock lax- vinden olika. Ar 1749 fiks ingen lax

i Torneå ålf, men i Kifcni fingo de nog. Orfa-
ken år, at då mera oftan- blåft år om våren, ftiger

hanmeraåtKimi,menivåftanmera åt Torneå>och
i S. til hafs, Ångerman ålf vil hålft hafva våftan.

For S. W. ochN, kan ock en hop upftiga genom
norra inloppet, af dem, fom ^ått förbi det fodra.

Sjåla-ålf ållkar W. men Gidea S, det få ålfvar el-

jeft gora. Sedan Laxen inftigit ur hafvet, forlu-

ftar han fig ej långe i fjärdarna, utan ftryker ef-

ter ftrom- råken fort, om laxvinden blåfer * eljeft

går han af och til, och fås då båft i ftakagårdar,

hvarföre ock de fom dem bruka, måft taga ftrom-

uddar i akt, fom åro något djupe,

Laxens upftigande ifrån hafvet (ker, fåfom al*

le forfatne filkare berätta, i ftegar eller duner,
fom formera två fidor af en triangel, på lika fått

fom Gåfs och Måfar gora tvånne armar under fin

flyttning, fålunda, at en, fom gemenligen år ftorft,

gar fråmft, i andra raden vid pafs en aln derefter

gå två i bredd åfven en aln ifrån hvarandra, o. f.

v. Sa atom dunet år til 30 ftyckerr gå 1 y på hvarje

fida i rad efter hvaråndra. Honorna gå maft fråmft

i lek-
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i lektiden. Små hannär gå altid efterft på ftegen,

fä at når någon liten fås, vet man at ej mer van-

kas af famma ftege den gången, dock komma ock
några fmå förut utan ordning. Fifkare hafva ofta

råkat lax-ftegar up i ålfven få ftore, at de bårtta-

git hela noten , fom fkedt ^å Bergoren och Éds-
forflen iÅngerman-ålfven,då de i en fådan ordning

marcherat lå ftarkt, at gnyet deraf har hörts pa
landet, likt et ftormvåder eller lindrig tordon, då

ock laxen ibland ^år med halfva ryggen 6fver, el-

ler fynes fåfom vågor på vatnet. Men går han ned
i vatnet på botnen, fom han gor då väderleken

år mycket ftormfam, famt längre in på fommaren,
for fvalkan fkull, höres intet dån, De forfta i fte-

gan hälla fig midt ifjelfva å-mergen , jnen de fom
efter komma, på fidan, bredare och bredare, fom
dunet år ftort til. I Indals ålf år ront, at laxen

håller fig ena året mer på fodra ån den norra fi-

dan, alt fom den börjar ftiga om våren. Och
når han ena året hållit fig mer på enaftdan, bytes

det gerna omsåret derpå. I fådan ordning går nu
laxen, och kan upfokas på åtfkilliga not-vallar i

följe af defs jåmna gång, til defs han möter nå-

^ot hinder, fom Ikingrar honom, hvilket kan vara

atfkilligt* fåfom ftormvåder, not-dragning, m.m*
Vid fjelfva åmynningen fordeles dunet, da vådret

blåfer tvart mot ålfvens dire&ion, at han ej vift

känner hvarifrån det fota vatnet kommer, utan
vaglar hit och dit i vikarna, få at han ock dår

kan fås med not och i ftakagårdar, fom eljeft å-

ro fruktlofe. Skjutande, timmer och brådvrålo
ning, fiottning famt grund med fådant merakun-
na ock fåtta honom i oordning, ty under 10 a iz
alnars djup kan han vid u^ftigningen i ftora alt-

var ej trifvas. Når de få ga i fred, kunna de hin-

G f na
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na 1 mil på dygnet, ibland mer. Når de raka nå-
gon forfs,målte de ock åtfkiljas, fedan famkas de
våligen, men fordelte i mindre flockar,

Hvareft nu byggningar åro for honom utfatte,

komma de fifta raderna, fom följa landet, in-

nomdeutbygde ftenkiftorna, och altfå ifrån fit

förra följe, hvarfore de i La^-byggningar ej få få

Hor. lax, fom med not, ty i ftegan gå gemenligen
de ftorfta fråmft, och midt efter ålfven, de fmårre

på flutet af ftegan, och folgakteligen närmare lan-

det, hvareft lax-byggningarna ftå på enafidan, och
hinna fållan Kungs-ådren. Så fnart flera ålfvar

motas, delas iax~ftegan,då det år märkvärdigt, hu-

ru viffa flockar utvälja finavifla ålfvar. Njuran-
da och Indals ålfvar hafva bagge fin förening ge-

jiomSunds -valls fjerden,menändock fångas ej i dem
famma flags lax 3 orfaken fynes vara, at Njurun-»

da alf ar vid utloppet grundare, hvaraf ock hån-»

der, af den råtta blank-laxen i den fanorna ej ofta-

re upftiger, ån då det år ovanlig flod. Ofvan for

Torneå märkes, at laxen heldre ftiger dgr efter en

gren, fom har mörk botten, ån efter den andra,

10m har ljufare. Efter vatnets åtfkilljga befkaf*

fenhet rattar den fig och mycket, fom tilforene år

vifat . Vid Jlrjustorps ålfven år ront, at lax-dunet kan
ftå under laxrbyggningen, forn tilfluter hela ålfven,

hela dygnet, men få fnart kaflarna uptagas och
vittjas, rufar hafy til genom opningen i et ogna^

bleck. Lax-duner komma ibland 3 och 4 hvart

dygn up , faft man der imellan ock kan få någon
enda. Eljefl under ftorfta upgängen, år hela alf-

ven i rorelfe af fiik^ få at det ej år ofver iohogft

zo alnar emellan defs klappande, utan åtfkilnad på
dag pch natt.

2ec-



I75 1 * ^Pr
* Maj* Jun- t07

Tecken til hans upfiigande i duner år, at han lika

fora et Marfvin ftjelper fig om, klappar oeh fprit-

ter up i vattnet, hvilket han vid utflytandet al-

drig märkes göras ibland med fräfande up i vat->

tenbrynen. Måfar, Glaclor och Örnar iftorafkoc-*

kar göra årefolje up efter ålfven, der de fe laxen, och
beflita lig om rof, men måfte ofta fjelfva fatta lif-

vettil, når de råka llarka filkar. Dc ftora Mås-
fkockarna faraup åt fjellen och följa i mil efter

lax-ftegan. En och annan Mås Hannar quar påde
Italien , dar den fångade laxen renfas. Når laxen år

i full gång , höres at de få i Angerman-ålfven på
alla not-varp alt från Hammar, hela ålfven upfore.

Det hålles fore, at dunerna följas åt få långe nå-*

gon år quar, och fom de komma från hafvet, gä
de federmera efter hvarandra. Ty ingen åtfkilnad

år i fjelfva fifktiden , hvarken med not-dragning
eller andra fifke-vånor, allenafl, at når hårdt vader

och tordon inftunda, går han helt fakta, eller hål-?

ler lig ftilla, der djupt år, men under ijelfva blå-,

fandet eller dundret ftiger den aldrahåftigaft. I

dugg r vader ftiger den ock ftarkt. Är väderleken

mycket ftormfam, får man aldrig fe dunen up i

vattnet, utan håller han fig då på djupet. De
forfta ftegarna åro fetaft, men ju längre det lider

åt höften, ju magrare blifver han* ty ju mervatr
net utfaller, des fvårare har han at arbeta fig up,
och des magrare blir han, få at långt up i fors-^

farna, vid Helgonmåffo-tiden, finnas de, fom hafva

llora hål på fidorna.

Laxen håller fig i upftigande efter djupet och
ftarkafte ftrommen, ftiger ock fortare i lagom
ftroni ån fpak ålf, faft han ibland hvilar på de få

kallade tvedrågt-vatten. I forfiar följer den ena på
den andra, tils de komma i någon eda, [der de i*

bland
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bland litet ftanna. Ju längre han kommer up, des
mer faktar han fit lopp , alt fom ftrömmen blir

ftarkare. Sommar-varman bidrager ej mer til up-
ftigaitdet, än om han år ftark , blir fliken lat, hälft

fom ålfven då vid fit infall i fjärdarna blir grunda-
re. Lika få år med regnaktiga fomrar

, ty da drif-

ves han tiibaka, om rågnet påflår. Når laxen

långe arbetat i forflar, och då vid någon ålfs del-

ning möter en fpak och en ftrid gren, haller han fig

efter den förra, hvilket ej fker når han möter få-

dana grenar nåra til hafvet, då han ännu ej arbetat

fig trott, eller blifvit fornogd af det frifka vattnet.

A t laxen går långfammare längre up ån neder til i

ålfvarna, märkes i Indals ålfven, der han från de for-

flå ftrom-nackarna upftiger efter jemnftrykande
flrom til § mil på 8 dagar, då han längre ned foga

fordrar en half dag til få lång våg. I fpakt vatten

går han långfamt, fynnerlig när Sunnan blåfer, el-

ler år lungt. I varmt våder och folfkengårhange-

menligen och fpelar ofverft i vatnet, och flår med
fig} men blåler land-våder och år kulit , går han
fortare. I liten flod och ftröm går han fakta up,

men i ftorre flod med ftridare ftrom, fortare. Når
floden ftiger, går han fort up och fångas då ej lått

med not. Når floden år flående, tås han båft.

Om laxens förhållande vid upgdngen i fortfarna.

Når laxen hv ilat. litet, under flora ftenar, då han
kommer til branta forflar, fkjuter han fig fom en

pil ofver, t til 3 alnar ofver om vatnet, och år obfer-

verat at han ej behofver gripa fig mycket an, dä
han går genom forflen. Ja man får ie honom flå

ofverft pa fors-hufvudet i en flygande flrom, och
allenaft litet rora ftjerten, hvarpa han fedan ftry-

ker fin kos. Så fnarthandå kommit ofver forfs-

nac-



nacken, flår han med fpolen, lika fom at dermed

betyga fin fågnadj dock faller han ock ofta tilba-

ka, men forfoker då fin lycka flera gångor, tils

han tröttnar. Flera följa efter, då en hoppar förut.

Så långe han har hufvudet neder i vatnet, har han

dubbel ftyrka, men når det uplyftes, flår han fig

foga af kroken. Den 3
Maji, ar 17^0, fåg jag lax-

oringar hel lått fpringa ofver fåg-dammen i Bjork-

ån, iom var frånbottnen 7 alnar, men vatnetshögd

af floden gjorde, at defs fall ej var nu ofver 3 al-

nar. Under denna dam hade en hel hop laxoringar

flått och väntat til floden var fom hogft, hvilkaej

budo til at hoppa förr. Når han vil Springa, fom
hälft {ket mot aftonen, gifver han fig nåra un-

der dammen och fkjuter fig anda up val z alnar

ofver vatnet, och om han hinner få långt up pä
dammen der vatnet år ivart, går han med haft

up fin våg. Når laxen har at arbeta fig up for

ftrid ftrom , ftår han halfva dygnet bakom någon
ftor fteir, fedan ftiger han up til 60 eller 100 fteg,

och der fom år rått fvår ftrom, fkjuter han fig fram
ochup om vatnet, hela z famnarup efter ftronlmen,

at vinna fin refa fa mycket fnarare. Derpå hvilar

han, och fkjuter fedan på lika fått. Hufvudet aktar

han noga vid flika (kött, och faller ned med flata

fidan eller fpolen förut. Når laxen drifves tilbaka,

vänder han ej hufvudet undan ftrömmenj utan
låter ftrommen vräka fig med ftjerten förut. Kun-
de han vånda fig lika väl utåt ftrommen, fkulle han
ej få lått fångas i fifk-byggningar : men han
har den olågenheten, at fa fnart han bjuder til

at vånda fig, och kommer på tvåran for ftrom-

men, mifter han fin ftyrka, och drifves in i vrak-
hus, ftrytor och in på ftenar, Scc. och fi, denna o-

lågenhet år, fom gor honom måft fången. Om
det
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det ej år val djupt under fors-fallen, kan han éj

gorahogt fprång. Når han upkaftat fig til et par
famnar ofverft pa drifvande forfs-fallet, ligger han
ofvan på vatnet och håller fig långa Hunden med
utfpårrade fenor. Ofta finnas de ihjelflagne ned
om flora fors-fall. Den fom år ftackig och krok-
ryggig-, år ftarkaféjån den raka laxen. Äfven år

den fmå fiiipuga laxen , fom i ftoriek och fkapnad

liknar fik, nog arg at fpririga och käfta fig i ftro-

xnerL Når ålfven begynner om våfen flöda., ja ock
et dygn förut

,
ftiger han flitigare y men fä fnart

hon begynner falla, faktar han fin gång. Den 5

Maj i i74pvarofver-floden i Bjorkan i Ångerman-
land , fom plågar påilå 8 a 14 dagar, upitigjén f
aln, då ock laxoringar, hälft den z Maj i, marktes

omnogt upftiga i forffen, faft det var rulkigt våj

der, med fno och rågn. Pa klara dagar ftiger han
mera midt up efter forflarna, men i mulna dagar

håldre inåt landet och i forsbygningar. Laxen går

måft undan ftrommen , när han {krämfes vid lju-

ftrande, dock ränner han ock ftundom emot.

Der ftromen år ftrid får man väl komma både

på fidorna och ofver honom med båt. Ehuru la-

xen år mycket mon om ren båtten och klart vat-

ten, ftår han dock icke långe ftilla på fteri-och

land-botten, undantagande i forffar och ftrid ftrom

om höften, hvarfore ock de, fom hafva vånor ftål-

la dem i ålfvert der bottnen år lerblandad, och de

jfom ljuftra, foka fand och lerblandad botten. I

forffar ftår han om höften ofvan for någon ftor

fteil med hufvudet mot ftrommen,. och ned mot
ftenen med ftjerten. Faft fian från fit hviiö rum
blir fkråmd, kommer han dock fiiart tilbaka igen,

få at ljuftrare altid veta, hvar de (kola få igenho-

nom5 då de en gång blifvit hvarfe hans hvilo Itål-
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kn. Om vatnet gör virflar ofvanfore ftenen,ftan-

nar laxen aldrig der: icke elierom vatnet faller fid-

vårts på ftenenj men faller det jåmt ofver och for-

bi, år man fåker, at han hvilar der. Nål' laxen år

i upgången, ftår han nedanfore ftenar, men i ned*

gången om höften ofvanfore, på fått fom anfört år.

Når laxen om höften vantar flod, ligger hanftilla,

men ftrax det begynt flöda, ftiger han ernotftrom-

men.
§. .14,

Om Laxens aktfämket at undvika allehanda Ft*

fke-vanor* Laxens gång hindras ej litet af de mån-
ga förfåt och fifk-vånor, for honom ftållas, hvar-

vid han, fåfom en aktfam flik, har många uptåg.

I klart våder och vatten fås han ej få lått, fom i

mulit, och når grumligt vatten betager honomut-
figten; hålft när vädret blåfer mot ftrommen, och
den ej år des ftarkare, I klart våder och vatten

fokerhan opningar, och ehuru han måft går 6f-

verft i vattnet, förra delen af fommaren (hvarfore

ock ftakagårdania i ålfven, fållan hafva nåt på ar-

marna fom racka til botnen, forr ån emot kroken,

fom ock en del i foriTarna vid hog flod hafva Te-
nan in mot vattu-brynetoch ej i bottnen), har han
dock, då klart år, bäfta tilfålle, at foka flg under,

fom man ock fer många eljeft gora. Annars fclja

flere nåtettil kroken ochfaitna dar, famt i forsfar-

na gå de genom forfta opningen in i Tenan, efter

de der hafva mindre tid at foka undflygt. Men
i klart våder och vatten vet vål den, fom ej finner

vågen under, at gora en krok omkring aitfammans*

Man får fe honom fimma anda up til ftakagården,

men ftrax han blifvit honom varfe, i fådan haft

vånda tilbaka, at uren ftått efter honom hela lån-*

ga ftycket utfore. Men når han fåledes z a 3 re-
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for fkyggt ,
gor han fig åridteligen driftigare;, kom-

mer närmare och likfom betraktar altfammans,
börjar fedan at fpatfera i kring, fe fig fore och fo-

ka efter hål få driftigt, at han med nolen profvar

alleftådes omhankan kommaigenom. Vid Fru-fi-

Iket i Luleå år ront, huru han rad-tals gått genom
en ihålig afp, hvilken få långe hon låg i vatnet,var

fifket hel eländigt. Ändteligen blefvo de i klart va-

der varfe detta, då afpen togs bart och fans all i-

genom flemmig och full med fjäll. Han aktar fig

ock for ingången til vanorna, och går ofta en hel

krok den famma förbi. Finner han ingen annan 6p-
ning, eller gång förbi hela byggningen, eller om
något hindrar honom at gå utan om altfammans

,

fålom i fortfarna, når ftrommen år for ftark utom
byggningen, kan han ftå hela dagen derutanfore,

til folgången, då han merendels i fpakt vatten må-
fte fram. I forflarna kunna laxarna ftå några dygn,
under byggningen, hålft på något fpakt ftälle,

jemnfides med hufvuden bredevid hvarandra, men
i häftig ftrom måfte^de genaft forfoka fin Ijc-

ka och få ej eller då tid fe fig fore , utan mafte

hufvudftupa gå in , då ofta de fmå, fom gå
efterft i raden, hoppa up och framfor de andra

in i byggningen. Dock fer han fig förft om på fi-

dorna^om han kan gå förbi, fynnerligen de ftarka-

fte. De fvagare foka fig fram. genom bårg-fkolor,

ehuru litet vatten der är, allenaft det går dem på
fidorna, då de lågga fig på flata fidan och fivjuta

fig fram. Är byggningen låg*, bjuder han til at fprin-

ga ofver. Vid Lidens lax-filke kunde man förra å-

ren fe hela hopen i fonder hoppa i vådret: lom han
ock brukar gora i fvåra ftromfall, når han ej har

magt at fimma igenom , käftar han fig Sfver vat-

net förbi det vårfta. Vid Eds-forsdam fås om hö-

ften
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ften Lax-oring på det fåttet, ät han fpringer 6f-

ver dammefi, och ilar ftrommen då far uti hoiiöfn,

dragés han tilbaka in i eii korg, fom ffcår under

dammen. I alla försbyggnin^arbygges den ytter-

fta ftenkiftan något utför ftrommen, låtigre åtl dé

fom åro innanföre* ftållas nu defld ftenluftof ej rått

efter ftr6mmen$ utan åldrig få litet fnedt $ blifvér

det fåfom eiiedävid yttra lidari, den laxenvet friålt

efterfölja, til des han kommer ofverft for åndan,då

hari med all magt rufar til, öch drager fig tipfofe

ftrommen förbi byggningen. Rätt fram och hiot

ftrommen vil altid laxen gå^ gor han hagori krok

på fig, mifter han fin kraft, och ftröfnrnen foréf

honom aldeles; på fida tilbaka. Ty gar han éj gér-

nä$ om han fer fig någon utvåg, dit han måfte k rö-

ka fig. Är kroken få ftor, at han äldeles måfte

vånda fidaii til, har han ingen kraft at flipj^afräm:

Derforepaflaock de$ fom hafva vrak-hus, at ingån-

gen hvarken blir for bred,at han kan gå fått defige-

hom, då han går lika val ut fom in , eller for ftfiål^ ät

ftrommen flår honom å fidö, förf ån ftorre delen

af kroppen år inne, få ät ftrommen dfirvér höhom
i vfak-hufet och ej tilbaka Ur ingången. Öm ftjér-

tén åf han ock mycket fådd$ at få fnart någon tar

i honom ^ filfar han til utan betänkande^ det vare

lig på fidå eller eljeft. Derfore Hållas altid ingån-

garna få til vrak-htifet, ät ftjérten nödvändigt fkäl

taga i yttfa balken defaf. Stäkägårds-iiåtet ftålles

ock håf efter, ät ftjefteri pa flutet fkal taga i inra ar-

inen$ dåhän genaft rufafpå deri andra. Då hanvräker
tilbaka^ våriderhäh altid ftjérten fofut, ät kanna ef-

teröm något år i Vågefh Ödl åf ät märka vid Vrak*»

nirigen^ ät i ftållét lläti Vid upgåiigehhvikr under
fortfarna, öch fram för ftora itériar , ftämiar hån,

tvårt emötf afvanÉré förshufvudeii och ftenäf^

M fom
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fomftå i någon ftarkftrom,derhan af Ljuftrareåf*

ven få vålfom i Edor fångas* dock ftår han ej ger-

na hvarken iu|? ellernedergång iblagvatten,ej eller

gar han in i vanor, for hvilkas ingång vatnet bla-

gar. Orfaken år,at han hvarken fårifådant vatten
Ila ftilla, utan lyftesup ochneder, ej eller kan rått

framftryka åt ingången, utan når vatnet håfver

fig, lyftes ftjerten up, athan ej rått kan ftyra,och

måfte ftota fte;, utan at komma igenom. Man har

mårkthonom hela långa tiden ftå utanfore Edsdam*
men , och få långe gnagit fig på ftenarna, tils alt

fjåll under buken varit på mänga ftållen bårta$

och hål på fjelfva fkinnet , blott derfore at blag-

vatten varit emot honom i ftora ten-ledet, hvilket

ikef,når vattnet affallit ifrån de inre ten-leden, och
det ftora derefter börjar få blagvatten, fom år ftor

fkada for detta fifket.

Når laxen forft råkar ftrotiimen, fpelar haft dcr-

igenom lika fom med luft och foker aldrig hvila.

Sollefteå ochRamfdeforffen aktar han ingen ting,

Utan ftryker midt upföre honom: derfore fls der

ock i Vanorna allenaft den fvagafte ochminfta,hel

fparfamt. Vid Eds-forflen måfte han forft taga flg

en hvila, den han foker bakom uddar, ftenar^ hallar

och bårgs- fkolor, många ftundomi efi håla. Lika*
ledes i Lidsforflenj de andra aktar han litet. Huru
härdig och outtrottelig denna fifk ån, fes och der*

af, at han upfpringer lika frifkt,faft han ofta har
framkåkarna jåmt med ögonen afftagna mot bårg-
hällorna, ftjerten fondergnageit in til ryggbenen,
eller hål på fidorna: han löper dock utan affky å

nyo i ftorfta fara, och oftaft i våldfam dod. Ifpak-
ålfven vandrar han nätter och dagar, det Lax-riot-

dragare vitnaj men i fortfarna ftår han altid {tillä
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ofvef hogfta natten. Torde dock hånda, atdéftfom

fås i lax-noten om nätterna, fkråmes allenaft från

det ena varpet til det andra. Vid Sjåla-ålfmårkes5

at han ej eller i fpakt vatten hogfta natten ftiger

in i vanorna. I forflarna börjar han förft rora fig

om morgonen,men går dock fparfamt då åt Vanor-

nas hvarfore ock morgon -vittjandet år det fåm*

fta. Men dag-vittjandet drygare ochfdlgåilgs-vit*

tjandet gdmenligen drygaft. I grumligt vatten ak*

tar han icke mycket Fulfen eller Torfven , foitt

han hår kallas, utan kan gå mot honom $ och tåla

at med honom blifva ftotterj hvarfo.re ock i förra

tider inga puls notar brukades $ få långe ålfveft

flodde och hade oklart vatten* men dé fenare tidet

hafva funnit, at måfta dunerna imedldrtid gått firi

kos förbi, famt at få mycket mindre $ föm laxeri

i grumligt vatten går på garnet, få mycket tnef

lkyrhan på fidornaoch under telarna i kkrt vat-

ten, derföre börja de draga not, få fnart de i ftrom*

men kunna ftyra henne, och laxen vifar fig.

i ip , : f
Laxens iipfiignings tid rattar fig efter vår-gångéfi

och floden. Ockel-och fjard-laxar (§. p. K) vifa fig

i Ångerman- ålfven vid Ersmåflb-tiden, ibland förn
Haf-laxenfom går up 14 dagar for midfomniafen,
Iiinner til Stamfele by i Ramfele, tp§ fnil Fråll

Hernofand* til OlsmåfTo tiden; och fbrt&f ined
upftigningelltil Larsmäflari. De få, fbm Upkötnma
til Afele, märkas hinna fram til Jacob i tid. 1 74^
den

3Jun. började ftöra haf-laxen fångas méd iiöt

upåt Ångerman - ålfven^ fom var nog tidigt; Men
I 7f° g*ck ^ei> måfta förbi redan i Majö, föfri år

ovanligt. Öckel-ocli fjård-lax npftigér i Ånger-
tnan-ålfven få tidigt^ at de forfta dunéme gå äl-

H i de-
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deles tullfrie for alla vanor, tils de komma til Li-
dens Krono-fors, der de vifa fig få fnart vanorna
kunna fattas ut, dock fås ej fårdeles forr, åniju-
lii månad. I Tuna ålfven märkes, at når de om
våren i fit vrak-hus börja få utflyttningen af den
lax, fom ofver vintren flått i fjon Marmen, möter
då famma utflyttning i Klingfta forflen, den råtta

upftignings-laxen,fa atom utflyttningen fkerfent,

kommer och råtta upgångs-laxen fent« Lax-oring
går ock ftrax om våren, nåftan famma tid fom is-

Harren, eller litet forr, nämligen i början af Majo.
Äfven då håggen blomftrar famlas laxarna i ftora

duner, få val i hafvet, fom ftorre och mindre ålf-

var, der de ilippa up, men hafva ej mårkeligråm
forr ån mot höften. Haf-laxen vil hafva åltvertren

från is, innan han ftiger, fom hår fker merendels i

Maji månad, och vifar fig i Liden, fift i Jul. och
Aug. dock litet. Den fom ftiger ur hafvet mid-
fommars tiden eller fenare, kommer ej långt, och
måfta delen ej ofver ? mil från hafvet. Bértin*

gen åfven fom fiken upkommer Jacobi tid. Dc
ftorfta duner dcraf vifa fig allenaft i 3 dygn, hvil*

ka börja forr eller fenare upgå, fom åren åro til.

Dock vil altid Borting hafva något forfprång for

fiken, ftiger ock på grundare vatten, ån både lax

och fik, i å at han ock ftiger up for backar: men
kommer flod fedan han börjat ftiga, vräker både
han och fiken tilbaka* hvarfore ock, når mycket
rågn kommer vid Jabobi tid, at ålfven flödar,

raknäs det for vift mårke til litet fifke af badafla-

fen. Lax-oring, fom ftiger Mårmåflb-tiden, kallas

4årmafs-lax, fer måft ut fom Foreller, och år

ganfka god.

Vid mynningen af Sjåla-ålf in i fjerden, gick

lax-
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lax-oring långt ofver Jacobs-måfs, det torra året

1749, och lika fom väntade på vatten: få fhart

haf-fjon gjorde ålfven, med fit upftigande, vid

mynnet djupare, fteg laxen åt ålfven, men flot

ftrax tilbaka, då haf-fjon fank undan: hvaraf fes
,

at lax ej ftiger åt ålfven, om han ej har tilråcke-

ligt djup. Laxens upftigande i Ljustorps ån (§.£.)

förhåller fig fåledes , at når ån om våren hinner flö-

da forr ån Indals ålfven(§. x.)upftiger laxenmer
ån eljcft i duner, få långt fom ålfven år djup och
fpak} men når han möter fortfarna, börjar han
liiingras, och vid ålfvens upgrundning lägger fig

aldeles ililla i de djupa holjor , fom åro imellan

fortfarna, iå långe torkan påftår och ålfven år

grunds nien få fnartvatnet irågnvåderokas, om ej

mer ån några tum, ftiger han högre up, tils han vid
Lagfors-hammar, dit dock ej någon myckenhet
hinner, aldeles måfte ftanna. Af Mårmåfs-laxen,
fom ftiger til Indals ålf , årnar fig val en del til

denna ålf, men måfte måft, i brift på vatten, ftan-

na qvar i Logdo- fjerden. Utflytningen flcer i Oéfc.

fedan de förut i ålfven rammat, varande denna lax

ej af ftor art, utan mellan 5 a 4 til 16, 17 marker.
Siftledne vår fingo de hår några Blank-laxar, eme-
dan denna tvår-ålf var i fin hogfta flod, få at den
heldre fokte vågen hit, ån til ftor-ålfven, fom ej

ånnu hade känning af någon fjell-flod. Når laxen

kommer up i frifkt vatten, åter han ingenting, u-

tanhar då hel tom maga, och gallan, fom då håller

rf uns, blir på flutet aldeles ingen, och fortares i

famma mon, fom magen blir tom. Rudor brukas
om våren til agn åt lax-oring, fom märkes vara gan-
fkaglupfk, få at hvar enda kan utmetas af den
upftigande i fmå ålfvar. På lång-ref tager han båft

fmå harr, fik, ften-fimpor, mort och kåll-frofkar.

H 3 Med
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Med krokar på långa {lakar utfatta, få de litet vid
alf-mynningarna om våren 1749 den 1 £ Aug. fick

jag en Blank-lax vid hafs-kanten,fom var hel fet y
pch hade niagan full af ftrommiiig och annan fnrå

fiflc.Den fom fås 6 mil längre uputi Angerman-?ålf-
venmed not,har gemenligen heltom maga,och mår-?

kes <der ej åta, föran han börjar flyta tjibaka*Lax»

oring märkes ibland taga metrkrok i fpakrålfvenun-

der nedfiytandet. När lagligt rågn kommer, år

han n^atfoifkare, ån i varma odi foHkenj åfvenfom
fifk då år mera rörlig, och når den då flagtas 5

vi-

far fig mera lått-rinnande blod,hvaraf dehafva fin

yegei: Fijkeq blgder mycket
,
ty han väntar rågn+

§. 16*

Om utftytningen. När alt for {tor flod kom^
mer om höften, flyter laxen mera och fnarare

tilbaka, emedan den förut få arbetat i ftro-

men, at han ej formar hälla fig eller {liga iåtm

gre. I raiigt vader med rågn och fno?glopp, xxcå^

flyter den ock ymnogare. Dock hälleren del fig i

$e
o
ftridafte forflar , ända emot Jul. Utflytningen

i Ångerman- och Indals-ålfvarna fker gemenligen

4 gånger om hoflen. 1 mellan Korsmåffan och
Mathsmåflan, z Michels må{To. 3 Simon- ochhel-

gon-måfio, 4 Andersnmåfib tiden* hvilket flott år

ymnigaft, och beftår jåmvål af ftorfta laxen, faft

deremellan några då och då flyta, hvarforeallalju*

iler-farare taga defla tider noga i akt. Den lax *

fom forft iliger up, kommer forft tilbaka* derfo-

re flyter och en del ned, om Maths^måffan , både

med råmm och mjolke. I* Tårne och andra Va-

jlerbotteiis ålfvar, flutes utflytningen forr, ån hår

i Ångermanland och Medelpad. Bortingar och lod-
,

jor (§, <?<) fom fas til flutet af Novemb. bcftå
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fig långft, at de cj magra eller hvitna i kotte t,

uppehålla fig altid vid Edgårdar oeh på fpaka

ftållen, hvareft de ej tvingas få mycket af den
ftarka ftrornmen. I ftora (jöar, fåfom Hålgoms Ijon

(§. 3.) ftå laxar qvar ofver vintern, fom i vårens

början framte fip, och upftiga i fortfarna, åro då
hel blå, och val fä feta, om icke fetare, ån den lax,

fom redan hunnit från hafvet och de yttre fjer^

dar up genom fortfarna, hvilken ar mer utmagrad
af arbete i ftrommen, få at den förra hålles i det

affeendc for båttre. Aldramagraft blir laxen un-
der råmm-låggningen , men tager hull å nyo, når

han får ftå i ftilla vatten och hvila ofver vintern,

ånfkont viftandet varit allenaft infjöar. Nederft i

fjon Marmen i Tuna ålf, märkes lax-oring ftå och
hålla fig fåfom i en fump långt på höften, och en
flor del til våren, då de på en gång derpå utflyta

och fångas i flotthufen neder i ftrommen. Lax-
ockel från iotil if marker har Herr Bruks-Patron
Kräpp haft i fin lump från höftenoch Julen,långt

in på våren, hvilken ej märkes ferdeles blifva ma-
ger, då fumpen har ftått i frifkt vatten i ålfven,

Jultiden, 1748, fick han lax-ockel, famtenoch
annan Blank-lax i Logdo fj6n,fom kommit atftå

der qvar. En del blir och quar i ålfven i golor och
djup til nafta vår, i fynnerhet den fom varit långft

up eller ftigit fent. Stor myckenhet ftår om vin-

tren under ftora Eds fallet i Indals ålfven. Den
qvarflående ftiger fedan forft up genom ålfven,

få at han åtminftone år uppe i fortfarna 8 a 10 da-
gar förr fjelfva upgångs laxen, 1749 den 4. y. 6.

Ö<5fcob, var hela Laxrdunet in vid bryggorna hår

1 ftadenHernofand, fpm i folfkenet holt fig ofverft

I vattnet, på hvilket goflar fkuto med hagel.

H 4 Det
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Petar fåkertat minfta delen af den lax, fötn

om fornmaren ftiger åt ålfven, kommer tilbaka

til hafvet,utqinen del ftannar qvari fjoar ochtrålk,

genom hviika ålfven flyter, en del i Ijelfva ålfven,

oca, ftorfta delen i fjärdarna. Då is-forjan vifar

lig om höften
,

nedflyter laxen måft, oph ftåller

fig då uti djupare vatten. Siftledne hoft, når is*]

forjan började flyt^ i Indals ålfven, gaf lax och fik

fig undan, fteg in genom mjnnet af Ljustprps
ålfven, pch ftannade i Logdo fjon; och ju fory fi-

fken pm höften på nämnde fått der inkommer,ju
foarare år vintren for handen. I Nerpis fockgn fa

(de lax hela vintren. I årikilliga ålfvar har jag fedt:

laxen, vid PålsmåflTo tiden, blifva Ijuftrad. §Qåm
ålfven tilfruftt, blir laxen flående der han då år,

famt börjar efter nyåret få fina fjåll och fin hvita

fårg ip;en> år dock ftågot mager* men når ålfven

pm våren begynner röra fig, går han längre up ,

ånflkont ifen ån {kulle ligga quar. Når laxen ned-;

kommit til nederfta ftromarna, nårmaft hafvet ,

ftannar han ej i de famma, utan far ftrax neder åt

fjärdarna* hvilket man åfven finner i Sollefteå fors-

fen (§. 3.)$ men långre up vifar han fig mera ,ocfi

fångas både med ljufter och nåt långt in på vin-

tern, dår ifen
o
lemnat några tjenliga opningar. I

Indals pch Ångerman ålfven fås mera af utflyt-

nings lax, ån i Njurunda ålfven pm hoftarna* or-

fakeq år, at laxen i de förra håller fig långre, och
finnes der mer an i den fenare, i hvilken han har

kårtare våg at upgå* ty då han uti Ängerman-ålf-

ven far leda fig up genom ftromtmr öch fjoar of-

ver 2,0 mil, kommer han ej mer ån i\ mil i Nju-?

runda ålf, innan han aldeles forftånges vid M^t*
forffen.
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Om alflringen. Når lek-tiden år,{oker laxen ftri-

dafte ftrommen, at få mycket lättare få råmmen
från fig, hvilken mjolkfifken fedan efterföljer i

hamn och hål, och med fin mjolke befrodar, fom
i forfiarna ogonfkenligen fes> menen fådanilåppt

råmm i de ftrida och fteniga fortfar blir dels af

ftrommen fordårfvad, dels af Harr, Rödingar och
Lakar förtärd, hvilka fåfom (napp-hanar efterföl-

ja leken* få at nog ringa afvel , i anfeende til

råmmens myckenhlet formårkes. Når laxen leker,

flåpper han fjällen, blir magrare, och farlikfom

en ny hud, då den förra våxer bart. -Män har mårkt
når krok- eller rod-laxen leker, har han ock hon
faiiat fig tilhopa med krokarna, och få flutit ut-
fore ålfven, harva ock ftundom under fådant fly-

tande blifvit flagne med ljufter. Ibland nappa dc
ock ihop med hyarandra med krokarna få hårdt, at

de med ljufter-fkaftet i häftighet blifvit inkallade

i båten. Under det de fåledes flyta oelx hålla til-

farrimans med krokarna, klappa de ibland lä ftarkt

med ftjårtarna tilfammans , iom z bräder flogos til-

hopa. Detta fker ock under tiden med z honor,
hvilket de låra gora, til at få mycket forr blifva af

med lin råmm. IJådc nedan fore formar och i ålf-

ven fåfta de fålunda ihop fig om' höften, och flåfs

tappert långa ftunden ofvan på vatnet, at uren
ftar i hogden: de komma och ibland fåledfcs hop-
fåftade alt til landet.

En del berätta, at innan honan blifvit quitt fin

råmm, har hon flukat up hannens mjolke. Ofta ftå dc
och rora fig brede vid hvarannan, da honan ftår fnett

ut med; mjolk-fifken få tått, at hon nåftan ftiger

mjölken ur honom: men om råmmen fkal genom
H f mjok
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mjölkens upllukande befrodas, vet man ej, få vi-

da laxen denna tid börjar åta och fluka hvad åte-

ligt fom förft förekommer) fom man ock marker
fik gora, ty både hannar ock honor finnas full-

ftoppade i magen af egen rånim, fom de fluka i

fig under fjelfva råmm -fattningen. Likaledes for-

nimmes at likar fuga och bita taft lig vid galen el-

ler broftfenorna på hvarandra, då dc på famma fått

fom laxar med krokarna, flingra och arbeta ut
rammen och mjölken, iå at man ej vet, antingen
fik-honorna åro angelägne at fluka i fig mjölken
for råmmens befrodning, eller om det flcer af fnål-

het. Råmmfifken går altid innanföre åt landet, ef-

ter han fordrar mer klämning och gnidning, men
hannar gå utanfore, hvilkas mjolke år mera lått

flytande. Laxar fom fås med ljuftcr imellan Mi*
chaelis och Helgonmåflan, märkas flå z och z vid

hvarandra, at bagge kunna röras med ljuftren. Ju
fenare på höften, junårniare up åt ften-grunden fti*

ga de. Ofta finnas döda laxar influtne i ifen, då de
Vid landet blifvit infrusne. De måfta fifkar,fom

åga dubbel råmm-kafia , finnas vara quickare vid

råmm-låggningen, åndeföm aga enkel råmm-kafla.

Den lax, fom forfta gången upkommer ftinn

och fet ifrån hafvet up i älfvarna, och ej året for-*

ut varit i ftrommen, märkes hafva nog liten mjöl*

ke och råmm,få at dc då åromåft ^all-fiikan meft

grofrc och mognare råmm och mjolke finnes den
hafva, fom år mager och grå, och förut arbetat i

forflarna. Vid medlet af November, 1748, fick

jag en hanne eller krokrlax tillika med en hona

eller lägga, om et lispund ftora, nyfs fångade med
ljuftcr up i ftrommarna, på hvilka gjordes följande

anmärkningar, at maii derafmå kunna fe, huru det-

ta
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ta fifk-flag under lek-tiden år befkaffadt. Låggan
hade kårtare och mindre hufvud, \ qnfeende til

krok-laxen : nedre käken utan krok med en litei^

uphögning allcnaft af läppen, hvaremot fvaradeen

liten grop iofre käken. Buken tillika med broftet

och fenor voro ut-efter hela fifken anfenligen not-

ta, fjällen bårta, fkinnet tjockt och mork-grätt.

Nedom fidoliniei) voro fidorna blekt kottfargade,

men åfvanfammalinea voro fidorna grå, med fvarta

oordenteliga fläckar. Fjällen på ryggen och fidor-

na futo qvar, men lika fom indragne i den tjocka,

huden. Hela fifken vqx mager, hopfallen och
fkrankig. Breda aflånga rämm-kaflar iågo, en på
hvardera fidan af magen, den vanftra börjades med
fnedt gående band under mellan-gården, andarna a,f

råmmkaflan voro ofvan och nedan tunnare och til-

flutne, midt på var kaflen lika bred med magen,
Råmm-kaflans fida, fom vetter åt magan,beftodaf
flark membranos hinna, fåftact jttft efter fidan af

magan, midt emot defs många pylori eller appeiv*

dices, medelft nerver och ådror.

Den fidan af råmm-kaflan, fom vetter emot fi-

dan och ryggen af fliken, var ledig af hinna eller

något täcke, lå at alla tvärfållor, fom futo tätt vid

hvarandra, tvårsofver och utefter hela längden af
råmm-kaflan, fyntes opna och utan allmänt ofver-,

drag. Tvär? fållarna, fom lågo når intil hvarandra*
hade hvardera dubbel hinna , och var hela råmim
kaflan, tvärs ofver alt ned igenom, delt eller lik$

fom fkuren i täta, tunna rimfor^ På alla fidor af
defla tvårfållor eller rimfor, famt på bottnen mel-
lan hvardera, fyntes årr , (cicatrices) efter hvarfc

råmm-korn fom der futit fåfladt. En del flora full-,

mognaråmm-korn fom arter, voro ånnu qvarfittan-»

de, hvilka vqiq inneilutne och fållade under tvär-?

fal.
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fallomas hinnor, och få fnart jag med en nål Sp-

nade den yttra hinnan, kom råmm-kornet loft och
ledigt utfallandes. Råmm-kornet Var af blek kott-

farg> på ena fidån fyntes inuti lika fom fmå blek-
roda, oljaktiga, i en rundel flere tilfammans lig-

gande blåfor af f lin. bredd. Kornen voro i ofrigt

inutiupfyIde med ljusgråt flem lik ågghvita fom ut-

rann, få fnart en tunn enkel och leg hinna opnades.

Sedan denna var utrunnen, marktes liknelfe til

laxungen af if lin. långd, hel genom-fkinande, los,

hvit och flemmig, genom hvilken fyntes hel val

fkapnadentil hjernan, ögonen, ryggbaitet, de ftor-

fta hufvud benen famt rygg-knotorna &c. Når dc
kokades lindrigt i vatten, ftelnade hvitan fom u-

ti ef agg.

Håraffer man,at Jax^flågtet h$r albumen tillika

med cicatricula HarvjEi, tydligt fynliga, fom
vår Artedi uti de måfta pifcikus cartilagineis

anmärkt. Philof. M. p. Äfven tyckes håraf

Jujnna flutas, at dcfla auara?fittan<Je aggens befruk-

tande fkedt, medan rammen ånnu varinnom mo-
dren uti frohufetj emedan alla delar til lax-ungens

titredning och naturliga kropps byggnad, ej an-

nars kunnat vifa fig fa tydeiigaj Falt man ej vet

nåmna fåttet och vågen til den uplifvande i ådes-

angans gång, eller huru agget der blifvit befro-

dadt. Tyånne råmm^korn voro ock fåftade utanpå
råmm-kafl^ns hinna, åt den fidan, fom låg emot ma-
gen, fom fåkert der hade onaturligt läge, Den
högre rånim-kaflan var aldeles tom af ågg,lågnå-
ftaii utlder magen, af lika befkaffenhet med den
yänftra. I bagge råmm-kaflarna fyntes redan bör-

jan til nya rai^m-korn helt fmå, hvilka lågo under
ytterita tvår-fållarnas hinnor til oräkneligt antal,
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fbmligaide gamla årren {cicatricei)^ andra bredc*

vid och emellan de famma belågne. Romm-gän-
gens opning var ned om bukopningen, närmare åt

pinna anu Sjeifvaafvel-gången var utomkring med
et tum tjokt fett omgifven* inuti var den famffia.

hel mork-blå, glatt och fåliig, vidytterfta åndart

få mork-blå och brun, fom den varit rörd af kal-

brand, hvilket härrörde af råmm-låggningen och
den ftarka g-nidiiingfamt ftåndiga r6rclfe,fom dcr-

vid varit* V åderblafari , hel tunn, vid och filfver-

fårgad, låg urider och bakom råmm-kaflan, hade en
opning frän {valget. Nåä under mellan-gården på
vånltra fidan, famt utgången ned vid borren i fam-
ma opning med råmm-queden. Denna biafa år hos
laxen ganfka vid, och går fom en botten ofver hela

buken på fifken, på hvilketi alla inmaten uppehal*
las, famt råmmen utrinner.

Krok-laxen eller mjolk-fifkenhade bagge kåkar-
na fram om näsborrarna längre framitrackta, ån på
låggan. På ändan af nedra kåken var en krok en
tum lång, vid fmalafte åndan in åtbogd. I ofra

kåken var en der emöt fvarandeaflang grop,f tum
djup. Hela laxen fåg mork-gråut> fjällen hel tun-

lia och veka, famt lika löm indragne i det tjocka

fkinnet. Svarta oordenteliga fläckar, lika ftoramed
fjällen ofver hela kroppen. Vid fjällens ytterfta

omkrets var en fmal kottfårgäd rand efter fjällens

krokning, hvaraf denne ock heter kalf-kott- lax.

Väriftra mjölk- facken hade lika längd och läge

hos honan, fom vånitra råmrri-kaflan, famt en vid

och öppen utgång nåft in vid och bakom buk-op-
nirigen, med nåftan lika vidd in uti fom hos honan.

Des anda ftod litet drygare utdfagen ån på buk-
opningen, och var i öfrigt foga någon fibilnad från

afvel-
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afvcl-gangen hos honan. Den högra mjölken lag

närmare åt ryggen , famt nåftan under ma^en, litet

åt höger, åfvenfom högra råmm-kaflan. Fjällen un-

der buken voro tånimeligenafnotte, men ej var el-

ler fyntes något in på fjélfva Ikinnet och fenorna

nott^ fom hos honan: Mjolk-fåcken var annars hel

llapp^ ihopdragen och tom, famt inuti af et hvitt

porolt våfende. Det kokade kottet var hos dem
bagge fegt, hvitt och öfmakeligt, få at man fhart

deraf blef ledfen med våmjelfe. Foga lårer någon
fifk vara, fom harftorrebefvåroeh flitermera ondt

for fin råmm-fåtning ån Laxen. Ty forft måfte den

i ftrommarna arbeta bårt all ofverfiodig fetma och
fyllighet i kottet^ innan den blir fruktfam. Derfkal

han under fj elva råmtidenfå aldeles utmärglas, at

hv arken faft eller blod år ofrig; Oriaken til den-

na fifkens befvårliga gnidning och myckna rorelfe

under råmm-lå(Tningen,utom ftrommen, fom ock
hjelper til, h årrorer deraf, at ramm-kaflarna ej haf-

va någon fårfkild hinna och öppen ftrång^ afhvil*-

ka råmmen kan omflutas, och fåledes lättare och
fnarare utgå* utan hos laxen faller hvart rånim>

korn, fedan det låffnat utur den fålliga rämm-kaf-
lan, juft in i lediga iholighetefit på buken, hvari-

från den fedan mafte arbetas ut efter den botten

fom våderblåfan gor, til des den hinner igenom 6p-

ningen, under och på bagge fidor om ånde-tarmen

vit genom afvelgången. Derfore går ock få lång

tid ut, innan allråmmen hinner uttömmas, emedan
ingen matrix eller omflutande hinna och gång år

,

fom kan med fit fammandragande fortare uri-

derhjelpa rårrimens utflutning. Mjolkfifkenhar

lättare och mindre arbete, efter lian har mjolk-

fåcken med öppen ftrång for mjölkans utflytniri^.

Stora laxar hafva hela ftopetochderofverafråmitt5

fotrt
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fom goi*4 Skalpand eller 23040 gran, farht lika

få många råmm-korn$ emedan hvart korn under

lek-tiden hos de ftorre laxarna våger 1 gran. Hvar
af fes^ at laxens afkomma {kulle blifva til otroligt

antal, om alt finge fin riktiga utredning och til-

våxt> men märkes dock nog ringa del dcraf hlif-

Va fynlig i våra ålfvar, fjoar och träfk . Råmm-los-
ningen Iker på åtfkillig tid, efter Landsorternas j

vatnens och deras hemiiållens befkafFenhet.

Når laxen börjar flyta (§. 16.) tilbaka, iket

ock begynnelfen til råmm och mjölkens utflyt-

ning .> I Tårfte lemnar den måfta laxen ålfven Mi-
chaelis tid, då all råmmen märkes vara utrunnen.-'O
Men de, fom i Ångerman ålfven nedflyta famma
tid, vid Sållefteå, hafva åndå både råmm ochmjoi-
ke i behåll, men låra dock flåppa den, innan de
hinna aldeles utur ålfven, och har dcn^ foni då fly-

ter, ej varit långt up. Af den, fom kommer vid Si-

mon- och Helgon-måflan fåfom mer långvåga, har
cn del redan flåpt aldeles, men en del allenaft bör-
jat något litet uttömma råmmen. Sifta fljtningen

vid Anders-måflb tiden, år aldeles utan ramm och
mjölka, fåat alt aliter af denna fort lemnes i ålf-

ven. Och emedan .icke all la&, fom viftas i haf-

vet , går eller hinner komma til ålfvarna^ måfts
ock den famma vid lek-tiden flåppa fin råmm i

hafvet , fom der alftras och upvåxer. Så fort den
mogna råmmen flyter af, våxer den nya til, fåfom
gryn eller hel hård och hvit fand, hvilket fes i

råmm-hufet, faft det då år ihopdragit. Når de bör-
ja få lax med noten i Junii månad^ år råmmen half*

mogen och hel rod. Imellan Michaelis och Hel-
gonmåflan* år råmmen vid utflytandet, fom en art

ftor, och Jos fom gilé. Så långe ftora grå*laxen har

hård
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hård råmm , vantes ej vinter, men få friart ram*
men börjar loflha, år vintern for handen. De fiftä

råmm-läxar,foni riedflyta, finnas hälft fkafhe på bäg-
ge fidorömfpoleii, famt med hål i ftdrinet pa fidor-

na. Ingen ramm nar någörtfin fynts i ålfven$ dock
måtte något alfter blifva af råmmen i ålfverna, ef-

ter deteljeft vore orimligt, ät få mycken filk {kul-

le dar fåfängt nedlägga fin råmrri. I Ångermari-
ålfven ftiger laxen alt up til Ströms fjon i Jämt-
land, ofver 20 mil från hafVet. Äfven få dékrok-
laxar ofvari om Stom alt under fjällen vid Norrli-

de, til hela Lispunds vigt och der ofver, föm vis-

ferligen år affoda af den upftigande Laxen. I al-

la vatten och fjo ar, fom hafVa förening med den-

tle ålf,hafva ftora blanka Lax^oringår ymnigt, til

ii, if marker, foiiilige 1 pund,blifvit farignd. Små
öringar til et quarter och mindre fäs i forfiar med
metkrok, fom åro afkomne af upgårigs kxen,och
ikiljas lått från ftenbit g;eriöm detfas blanka fårg$

fVartä flackar och rodaktiga kotn

17ig och 1729, når floden fonderbrot forbyg-

nirigén vid MatforiTen i Tuna ålf, fteg mycken
haf-läx up til Hafvero föcken, iämt efter Gimm-
ålfven tip til ftora Leringe och Holm-fjoarna, få

ät i de famma följande åren anfenligt lax-oring fyn-

tes, och år märkvärdigt, at upgångs-läxeri af haf-

vet ymnögare alftras^ och tagör heldre fit hemvift

i fjoar och ålfvar, föm liggä irier åt odemarken
öth fjållkariteri, der vatrien åfö kalland och frifka-

fe, ån ned åt foriiåiiiftå å^dalaftiä* ty i ällä fjoar

,

fom Gimmeri gerioniflyter, trifs Laxöringen hål-

dre, efter denna ålf^däl går långré norrtit i parallel

med råtta hiifvud å-daleli ^ forii år lågré och har

Varmare vatten. Derfore finner
1 man i Torp fjon
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foga en enda laxöring, hvareft hufvud-ådalen lik**

Vilt ar, emedan den har ler-botten, mycken fåfja

och r6r- vafs,(amt grundt och varmt vat.ten,och lig-

ger 1 det afftånd frän hafvet, atluft-kretfenderår

varmaft* men längre up kan dock finnas tj enligt

hemvift for laxöring, fa vida åfven råtta hufvud-

ådalarna hafva kallare climat och vatten, få fnart

det hinner ofver ioa u mil up ifrån hafvet. Hår
på beror nu fornåmfta grunden til Lax-alftringens

forkofring: at alla möjeliga hinder och forbygg*

ningar undanrcdjas, och läglig våg öpnas for up-
gångs-laxen af hafvet, hålft til de äifvar och fj&-

ar, hvareft vatnet år fri(tt och laxen alla tider, fl

långe den af hafvet fått upgå, ymnigaft vift och
kunnat vifa fin afvel: och borde ej naturen hår ut-

innan förmenas*, at åfven få meddela de aflågfnarc

frän hafvet fina (katter j hvilket likvål fkedt, fnart

i alla nordifka ålfver, fom man och fåkert finner

detta var^ fornåmfta orfaken til det ringa affode,

fom af alla lax-forter nu for tiden formårkes i alla

ålfvar. Ty få långe laxen får årligen obehindrad
ftiga fram och tilbaka i fjoar och ålfvar , trifs

den båft, och vifar ymnigafte alfter, men få fnart

det fker annorledes, minlkes den och vantrifves*

Når laxen fått någon opning at inkomma i några
fjoar och ålfvar, fom varit forftångde* finnes, at

defs afkomme på 3 och 4 år hinner til 3 och 4
marker. Dock blifva altid laxoringar mindre til

ftorleken , fom alllras up i ltommarna, ånfkont de
varit råtta affodan af den ftora krok? och haf-la*

xcn.

Den 23 Febr»

1 NTTT
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RTTT PÅFUND,
Vid Väder-qttamars inrättning, at i lungt

väder målningen md kunna forrattas
medelft haft-vind.

CARL KNUTBERG.
r V

il at befpara omkoftnaden på de hus och

H innanreden, hvilka til dc nu brukeliga

JL haft- qvarnar fordras , vore det nyttigt,

om våder-qvarnar få i början blefvo inrättade, at

uti ftilla vader dar kunde malas med tilhjelp af

häftar.

Til en fådan inrättning tjenadc på Hollåndfkt

fått byggde våderqvarnar aldrabåft, hvilka defsu-

tan icke ailenaft til ijelfva byggnaden åro fakrare,

ån de, fom hvila på en enda hjertftock ,*utan ock
kunna draga längre ving-rår, til få mycket ftar-

kare drift.

Uti fådana qvarnar (kulle nederft Vara rum fa

val til fpanmål och mald, iom och til håft-vind for

en eller 4 häftar.

Enda fvårigheten vid denna inrättning år, at de
uti én våderqtiarn nödige flora ftenar medelft håft-

vind beqvåmligen och utan många utväxlings

hjul må kunna drifvas til en lagom häftig r5relfe.

Det år genom forfarenhet faftftållt och for re-

gel antagit, at löparen eller ofra ftenen af 1 % qvar-

ters diameter, uti en våderquarft bor gå 7 til p
gånger omkring, medan vingarne gä en gång

:

deremot bor famma löpare uti en håftqvarn gå 14
eller
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eller 1 8 gångör,nårhåftarne uti $ö alnars omkrets

gå en gång. Det år hvad jap trodt kunna verkftål-'

las på det fått, föm hosgaeitde ritnings Tab. V.
nårmarb torde vifa.

jl. Öfra kugg-hjulet har kuggar äfff tums
delnings med 4 alnar och 2, tums diameter af del-

nings firkeln,

iS. Stora trållaii håller 1% trållvalar, med lika

delning och z alnar 1 tums diameter af delnings II*

nien.

C Ofrä ftjåm-hjulet beftåf af 48 kuggar
tums delning och 3 alnar 8/T tums diameter af

delnings firkeln.

D> Trållanvid. löparen iä trållvalar, f-v tums:

delnings iof-|tums diameter af delnings firkeln.

E. Armar på våndftockeri, hVardeta f alnar

långa ifrån medelpunkten.
Nedrä Stjärnhjulét 128 kuggar, 8 alnar

2. 1 tums diameter, f% tums delning,

G< Nedra trållan med 8 tråll-valaf tUms
delning och 13!^ tums diameter afdefs delnings

firkeL

Efter denna proportion kommer fåledes löpa-

ren, åtgå 8 gåiigor omkring, når qVaiTiVingamaga

cn gång, och deremot 16 gångor medan håftarna

gå en^ gång.

Når våderquärneh icke behofVer tilhjelp af
Håll-vinden, kan den hedra ftjårnhjuls flocken,
dragas ifrån, da kilarna tagas up«

Når uti lungt vader håå-vindenendaft nyttjas,

katt trållan DD upljftas , medelft håf-bomen /, få
ät K gaffeln icke rorer qvarnfeglet O.

Nar et par qvarnftenar allenaft nyttjas, tages
endera trållan ifrari .ftjårn-hjulet C* Kiläme fota i

i
fådant fall tagasup, P*

I i Når



i|2 1751. Apr. Maj. ]unl

Når äter vädrets kraft cnfamticke råratdrif-

va qvarnftenarna j^, utan behofver tilhjelp afhåft*

vinden, kunna jåmvål bagge verken R S hjelpas

åt: hvilket år en {fordel, fom vid alla fårlkildta haft-

och vader-qvarnar faknas

.

L. Et hifshjul med des tralla, fom drifves af
vädret, til fpannemålens uphiffande.

M* Et annat hifshjul tilfammabehof, fom dra-

gés med handkraft.

På det driften må fke defto lättare med häftar,

torde vara rådligt, at det ftcn-paret, fom fkal drif-

vas med håft-vind, må göras något mindre.

Formera varaktighet fkuli tiden,kunde hjul och
trållor med utvåxling inråttas*

Den 4 Maji\

FÖRSÖK
At foda Orrar med hvarjehanda orter

och löf:

Infåndt af

JOHAN OTTO HAGSTRÖM.
Med. Doft,

A t med nytta oth minfta omkoftnad kuna upfo-
da Orrar,vore få mycket angelägnare at på-

tänkas , fom våra vanliga hons fortära en an?

fenlig hop fpanmål, då Orrar deremot, fom intet

fådeskorn behofva, tjena ofs lika fullt mediitkott,

och gifva ofs på köpet dun, hvilken man annars af

utlänningen måfte dyrt nog kopa.

Orr-ungar vipfoftras likfora kyklingar, hvilket

forfarenheten redan beftyrkt. Når man uti Iko-

gen



Apr. Maj\ Jun, 13 5

gen tager Orr-ungar ifrån deras moder, och flåp-

per dem til én kykling-hona vid garden, plågar

honan fållan taga emot detta främmande barnen

,

utan hugger dem merendels ifrån (ig. Ungarna,
fom ej eller (kota mycket om en få hårdhjertad

Styfmoder, vantrifvas, och do efterhanden, få framt
de ej åro redan lå ftora, at de utan moderfjelfva

kunna med Enebår foda fig , hvilket ock kan få-

kcrt (ke, når de til ftorlek åro lika med 6 a 7 vec-
kors gamla kyklingar. Men fåkraft år åndock, at ta-

ga äggen från en Orr-hona i (kogen, och lågga

dem under en hemtamd hona, at utkläckas, då un-
garna altid blifva fpaka> och i fall någon (kulle

vilja gora (ig til rymmare, kan det lått hindras,om
man afklipper ving-fjådrarna på ena vingen.

Umgänge med månni(kor gor en ftor del af

(kogsdjurcn fpaka, åfven fom ock i brifb derafde
herntamda blifva ville. Exempel harpa har man
alt for många af häftar, getter, renar och oxar,
hvilka, ehuru tame de åro, blifva dock vilda och
fky for folk, når de långe blifvit lemnade for fig

fjelfva i (kogen (*). Orrar hafva famma egen(kap:

ju mera folk de få fe, ju fpakarc blifva de. Ige-
nom Herr Lif-Medicus BåcK har jag bekommit
åtfkilliga kårutinnan gjorda anmårkningar,an(lål-

de af Herr Cammar-Herren Fredrich Wat-
trang, på Sandmar, hvilkcn upfodt herntamda
Orrar , och funnit, at Orr-ungar, fom blifvit af
aggen utklåkte under en gårds-hona, voro långt
tamare, ån andra kyklingar: at ungarna, medan de
vorofmå,åto gryn och mjölk, men federmera Enc-

I 3 bår,

£*) Se Linn* Phiiof. Botanic, pag, 2l5.Sk5nlka rcfan p.
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bår, kål-blad, yåppling, krus-bår, mafkar, flugor,

ifcars for dem, At dock de tante cj altidåro til tro*

ende s 5 har han nyligen fett på en Orr-hona, hvil»

ken i forleden Martii månad, titan at hafva blifvit

ffcråmd,flog och brot fig ut genom fonftret,och {kil*

de fig ifrån fin tupp. Herr Fålt-BokhållarenSuN*
Dell har mårkt, at Orrar ålfka rent och fnygt
num, at viftas uti; at rent vatten år mycket ange*
laget for dem: at de ej trifvas i hons-hus blandhon*
fen: at de ungar, fom tagas ur fkogen, blifvafål*

lan få fpaka, fom de, hvilka utkläckas under en
gårds-höna: at vid Olofs^måflb tiden mifta de fi*

na pennor,och få blodpennor, hvarfore de då måfl;

hålla fig vid jorden, emedan de fvårli^en kunna
flyga, och juft vid den tiden mogna blabåren, en
fmakelig mat for Orrar: at ungarna derertiot icke

byta om fina fjädrar forfta året, utan flyga lått

(f): at Lekatten, Hermlin kallad, år enfvår fien*

de for Orrar och hela honfe-flågtet, foga båttre ån

höken; at dun och fjäder af Orrar brukas ofver

alt* men deremot aldrig af hons, il mycket man
förnummit?

Fogelhus, Folierer kallade, fom brukas vid for»

nåma Herrars hof, åro mera for nöje ån nytta fkul

inrättade, Foglen kan ej blifva tam i et fådant

hus, emedan den inneflutes hår, likfom i etfangel*

fe-rum , ifrån månnifkors åfyn och {ålfkap. Utom
des . oroas han ock hår af de omlopandes buller.

Om fådana hus bygdes vid rinnande vatten, at ej

den, fom vatnar, behofde oftafkråma fogelen, fkul*

le han båttre trifvas, efter han ändock uti dylika hus
i brift

l*Sjtmi Linn. Skån&.Refa, p, 353.
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i brift af folks umgänge, knapt kan afvånjas i-

från fin vilda natur.

Fogel-burar af ftorre flag , til fkapnad fåfom

de, hvaruti Bolider infora lina kyklingar til ftåder-

11a 5
åro deruti artiga, at Orr-fogelen uti fådana

burar blir tåmmelig fpak. Jag har fett, at Orren ,

i en fådan bur, ätit Utur händerna på mig ochan^

dra. Herr Cpmminiftern Mag. Anund Hammar
i Gotheborg, har haft en få tam Orre, at han le-

gat i des knä och kuttrat , medan han ftrukit ho-

nom på ryggen. Såkra (kål, at Orrar kunna ge-

nom kånft bringas til tåmmelig fpakfårdighet, når

man på iådant fått hyggar fig til dem.

Frågor uplyfa mången fordold fak, hvarfore

jag ock underliår mig , at hår framftålla en frå-

ga; Pä lovad fått bemtamde Orrar och Kadrar
kunna formas at värpa ägg^ och kläcka dem ut} Ge-
nom anftålda ron torde någon flitig Naturens ran-

fakarc kunna fnart nog förnöja vår nyttiga nyfi-

kenhet hårutinnan. Imediertid vet man, det jNa*
turen få inrättat defla foglars gifto-lagar, at Or-
rar och Kadrar ilfkas och leka i {kackar, det år ,

aten Hanne har mänga huftrur ileken,når där-

emotHjerpar och Sno-Ripor förena fig partals, det

år t och z tilfammans. Mån denna lagen något
bidragit dertil, at man af en tam Orre och Orr-
hona (flere plåga fållan vara af detflageti en Bur),
hittils icke kunnat få något agg? Når man dock
jåmforer den ringa och miftriga foda af fkogen,
fom Orrar tarfva, emot den koitfamma fåden,hvil-

ken honien fordra, tyckes det, at Orrars Ikona dun
fvara altid emot honfens dyra agg: vinnften af de
förra blifver ånnu ftorre.., når man funnit medel at

främja varpningen,

I 4 Vin-
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Vinter-fodan for Orrar bar manfåkraftaf
björk, hvars kumrar eller 'knäppar de garna åta

:

likaledes Enebår, af hvilkas ofverflod vi eljeft go-

jre ofs litet gagn.

Med Kadrar bar jag ej haft tilfålle at anftålfo

forfok. Jag kan allenail om dem nåmna, huru
jag forleden vinter åtfkiliiga gängor {kar up kråf-

van pä Kadrar, och fant altid
" dar en myckenhet

Tall-barr, hvaraf man fer, det Kadrar ock kunna
med ganfka ringa fpis underhällas*

Sattet huru jag ånftållt mina Ron, år följande:

hvarje afton ihopbandt jag tvånne knippen, en

fårfkild ort uti hvardera. Pä ena åndan af defTa

knippen kdes en tegelften, och ibland en gråstorf,

på det knipporna fkulle ligga ftadigt, når fogelen

ville åta deraf. Orfaken hartil var, det jag mark-
te, at fogeln annars blef rådd, dä han fkulle åta

af de for honom loft kaftade orter, Alla orter och
I6f hafva jåmvål varit farlka och gröna, når jag for-

fokt dem pä Orrar.

Trampgräs Polygonum Linn. Flor. Svec. 322.

Detta Bohvete-flag år til des bruk och nytta f^r

tam Bofkap, foglar och kyklingar redanbcKant(*).

Orrarna åta med fårdeles begår både blad och

blomma af detta grås. Äfvenfå utaf bladen på R61-
loka (Achillea. FL Sv. 705.) fårdeles om man läg-

ger for dem en torf,hyarpå Rollöka ymnigt våxer;

Sjeltva blomman {kota de icke om.

Mjolk-tiftel, Soncbus Linn, Fl £^643. Det år

nåftan otroligt, med hvad luft Orrar åta denna 6r-

ten.

få) Sc Kongl SvenfK. Vet. Academ, Handlingar iv 1750.
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ten. Ja bladftaften och blomikaften voro dem en

mycket koftelig mat, afvenfom nåltfoljande ort:

Fet-tiftel, Sonchus FL Sv. 64i.hvilken blifver^

fåfom et onyttigt gräs, bårtkaftad utur trägårdar-

na, faft han år det båfta underhåll for.. Or*
rar, Vifte vi den ftora,Verk-måftarens ändamål
vid hvarje växt, (kulle vi ej få mycket klaga 6f-

ver de fkadeliga ogråfen, fom vi nu tycka befvå-

ra ofs.

Peruk-blomma, Leontodon, Linn. Fl. Sv. 6zj.

Både blomman, bladen och ltjelken, åro for Orrar
en läcker fpis. De gora fig ock en god måltid af

Rodvåpling, Trifolium purpureum FL Sv. 6if. Äf-

venvål finna de en fårdeles fmak i blad och blom-
man af Mus-ärter, Vicia FL Sv. 6of. Tran-årter,

Vicia Fl. Sv. 601, och Gran-arter, Orobus FL Sv.

fpf, Samt Vial, Lathyrus Fl. Sv. fpp. Härvid
märkte jag, at ju fpädare alla defla växter voro,
des håldretogo Orrarna dem til godo. Når blom-
man gått i fro, lemnade de hanne , och förtärde då
alienaft bladen.

Hallon, Rubus FL £v# 4o.8. Orrarna måtta fig

gärna af Hallonbladen, nåftan framfor annat fårfkt

lof, undantagande Sålg, (Salix Fl. Sv. 811.) hvil-

kenbehagar dem ändock mera, det jag ofta i akt ta-

git. På Lenna Bruk i Södermanland, blef en m>
fkuren back godd, 1748 om höften,, på det fått, at

backen fick hvar afton, når han kom hem ur fko-»

gen, en mark Hallon- lof blandadt med Lom> lof

(getters aldrafmakeligafte foda)ivid paft trenne
veckors tid. När han efter nämnde tid flagtades,

hade han ofver if marker talg, och et ofvermät-
tan vålfmakande fett kött. Det vore vårdt forfo^

I f ka,
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ka, af hvilka växter i fynnerhct hvart djur trifves

bäd? Sannerligen Ikulle hvar och en, fom fadantmed
flit ville utrona,gorahushålls vetenfkapen en mårke-
lig tjenft. Herr Archiater Linn^eus har redan up-
tåndt ofs ljus i Vetenfkapen om djurens foda,hvar-

orakanlåfas Pan Svecicus,och FloraLappon.p. i fp.

Popeltrå, Vopulus alba FL Sv. 8io. Det år ej få

allmänt bekant, at Popel-trädet finnes hos ofs norr

om Gotheborg. Vid Rofersberg år det planteradt

och tåflar i växten med de ftorita tråii: Des ftam

år af 6 alnars omkrets, och grenarna af iz alnars

längd. Gröna lofven af Popel-trå åtas med begår
af Orrar. Sammaledes kål- och Humle-blader.
Annars år märkvärdigt, huru defle foglar veta väl-

ja, fig fpis efter fin fmak: ty de åta häldre Sålg-ån

hailon-iof: hallon-iofhäldre ån ronn: ronn-lof häldre

ån haflel- björk - och popel-lof, och få vidare,

Nåftan fämma val taga de ock i akt vid de förut

anförda örter.

Otjänliga orter och lof for Orrar fant jag föl-

jande, Fläder Sambucus FL Sv. 2fo. LiMlickaZi-
gufticum, Hort. Upf. 6z. Svalort Cbelidonium FLSv*

430, Mannablod Sambucus Fl. Sv. zyi. Alflcogs-

villa Datura FL Sv. i8f . Lillekongvalle Convalla*-

ria Fl. Sv. 2,73, Fråkcn Equifetum FL Sv. 836.

Hund-exing Cynoforus FL Sv. 83. Qyickrot fritU

cum FL Sv. 10 f. Etternåfla Urtica FL Sv. jjz,
Brån-nåfla Urtica FL Sv, 774. Kattoft Malva FL

.
Sv, f8o.

Den 1 1 Ma&

AN-
I
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ANMÄRKNING,
Om Refbens-Mufklarnas Fibrers ftållnlng ,

4m Af -''V

H. De SAUVAGES.

Det år bekant, at ref-bcnen höja och fånka

fig til lkiftes,då vi dragé andan åt ofs, och
da vi pufte ut* famt at de vånda fig pä

en punét i ryggbenen, hvarvid de åro fåftade, och
at denne deras rorelfe foroifaka& af ref-bens Mufk^
lernas (Mufculorum intcrcoftalium) Fibrersomfom
titftråckande och forkårtandc. Deffe Fibrer, at de
val må kunna lyfta refrbens hvalfvet, fitta ej, få-

fom på håfftånger, (Ve&es) vanligt år, vid Jtterfta

andan af ref-benen, utan åro hår och dår, längs ef-

ter ref-benen, Ifrån det ena til det andra utftfåk-

te # Fibrerne åro delte i tvännc hvarf, nämligen det

yttre, fom tjenar at uplyfta ref-bcnen, och det i}i-

re, åmnadt, at åter draga dem neder, fåfom Herr
Hamberger vifat(^), Bagge hvarfv.cn hafvaen
vifs lutning til ref-benen, och at jag nu allenaft ma
handla om det yttra, gora des fibrer en fpitfig

vinkel med det nedra, men en trubbig med det of-

ta ref-henet, under det de gå ifrån rygg-kotorna
filBroftkolcn (fternum.)

Emedan månnifkans kropp år fammanfatt af en
vis byggmåftare, kan intet derpå finnas, fom cj

har fina vifla ffcål och affigter, hvilkas utforfkan-

de år for hvar och en vishetens ålfkare,etej mindre
värdigt ån nyttigt oqh nojfamt åmne,

. Rcf-

jgfr) Academicn tager ingen del uti 4en Évift, fom upkommit
i anledning af cfenna Theori^
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Ref-benenåro håf-ltånger (w£fo),krokte i bo-
gar, på det de tillika må kunna innefatta och tac-

ka brottets iholighet. Deflc håf-ftånger hafva en
lutning til kroppens äxel,nederåt, på det de utan
olågenhet måge til fkiftes kunna vid deras uplyft-

ning utvidga broftets iholighet, hvilket ej hade
kunnat fke, om deras ftållning varit vinkelrätt til

kroppens axel.

Om de nu anfes for håf-ftånger, fom fjelfve ej

hafva någon tyngd 5
och fom af Mufkel- fibrerna

bora dragas s fordras dertilenvifs Fibrernas Hål-

ning, fom gor at de låttaft kunna lyfta.

Låt håfftången ^F(Tab, IV, fig. y .} vara få

faftad vid A, at hon dock deromkring fåfom fin

medelpunÄ kan vånda fig. Tag en annan pun£fe

i?, hvar ifrån går et fhore, fom ftal fållas' vid nå-

gon punft på håf-ftången, til at dermed lyftahen-

ne. Samma fnöre går då antingen vinkelrätt ifrån

B til ftången, och möter henne i C\ eller går det

fnedt emot ftången til D eller F. Drag ifrån Ay

til alla mojeliga fnorets ftålningar, fåfom i?C
3
BD„

BF
y
vinkeiråtta liniér /1C, AB, AE\ få låra ofs

Mechanilka lagarna, at det fnoret gor båft af alla

lin tjenft, til hvilket den från A dragna vinkel-

råtta linien år långlt; Det kommer altfå an uppå

at finna någon punft D uppå häf-itången, fom, då

den famnianbindes genom en råt linia BD med
drag-punéfcen B> och ifrån A til famma BD falles

en vinkel-rått linia AB, (kal {amma AB vara län-

gre ån någon r fom ifrån A til en annan drag-linia

BC eller BF kan dragas. En fådan punft kan ge-

nom Cakulus de Maximis uträknas.



I75 1 * Apn Maj. Jun. 141

Lat derfore AC vara =a. BCzzb, CD—x¥ få

måfte BDä ybb+x*.
Trianglarna CBD

y
ABD, åro råttvinklige, och

hafva en gemenfam vinkel, hvar af följer, at de a-

ro lik-vinklige, Derfore förhåller fig BD :BC : :

AD : åBj oeh om man brukar deras vården,

ab-+-bx
ybb-+xx:b::a-+-x: - -

y/bb-hxx

t e rZ ro 1 rr 41*+**
LatyW+xxvara=z;ia blifver— ——

t r 1 1 11 1 9

ybb^rxx
och £j-t-x#=r£Z.

^ T .-f-uvS- J&+hx bzdx- abdz- bxdz
Nu ar differentialen ar — ±2 >

—

?
z zz

fom bor vara lika med noll:

Derfore blir bzdx ~ abdz -*- bxdz, och i följe

xdx
deraf>lamt efter » =3 dz\ måfte bdx^bb^xx

ybb^rxx

abxdxA-bxxdx „ < . ti -—
_

_ — , af hvilken sequation kommer

Y bb ^r- xx

b 3 dx-jt-bxxdx ==:abxdx-\-bxxdx 9 öch vidare

bb
b*zzabx. Altfå år**r:0x,och— 2*, F6ljaktell«

en, emedan a:b::btx
5 eller -<fC

:

BCt fBCt CD ,

å år triangelen ABD råttvinklig i i?, det år,

drag4iniensi?Z) ftållning år då fordelaktigaft , når

den infrån A til henne Upfordä vinkelråtta Linien
möter heilrie uti ijelfvä drag-pun£fcen B: hvilket

var det fom borde finnas , och utan tvifvel på nå-

got ånnu låttare fått hade kunnat finnas,

Mufkel
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Muflcel Fibrernas belägenhet Ikulle i följe hår-

af vara fordelaktigaft til ref-benens lyftning, då en
linia dragen ifrån ref-benets vånd-purtét, är vin-

kelrätt til Fibrens direftions linia.

Men emedan revbenen årö håf-ftattger, lönt

fjdfve hafva t£i%d och ftyfhet, hvafmed de go-

$é tnotftånd * få lårer ofs Mefchaiiiken, at öm de
allenaft med et fnore {kola dragas, får ej drag-

kraften fållas Utan åtfkilnad hvaT man vil, vitan

vid håf-ftångeris percuffions centrum, fom, om håf-

ftången delas i tre lik-dryga delar, år beläget två

tredjedelar af hela ftångeiis längd ifrån våndpun-
aen yf, (Fig. d.) och altfå vid D.

På det derföre Hållningen af detta håf-tyg må
få mycket mojeligt år, lyda bagge anförda reg*

fornas år nödigt, at fibern ej gör aldeles en rått

vinkel ABd, med linien AB\ efter den förra re-

geln: icke eller få trubbig vinkel ^i?Z>
5
fom den

fertare fordrar, utan der rhidtimcllan. Och på det

opningarn i imellan ref-benen må aldeles fyllas och
tilflutas, måite alla refbens-mufklarnas Fiorer, då

de ftråcka lig emot den brufkaktiga delen af ref-

benets fom är två tredjedelar af hela längden ifraa

rygg-kotorna, gora en litet fpitiigare vinkel med
det undra ref-benet, fom (kal lyftas, på det derna

fammanilota vid percuflioils centrum : hviiket A*,

natomien intygar verkeligen fke»

Månne icke då af denna ehuru enfaldiga an-

ipårkning, kan flutas, at vår kropp anda til dels

minfta delar, år af den vife Skaparen byggd efter

de ftrångafte Mechanifka lagar? Och mån icke

jåmvål hår af-ftyrkas, at Gud gjolt alt efter mått,

tal och vigt?

Den i Junix,
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BESKRIFNING
Hurti Socker gåres uti Norra America af

åtfkilliga Jlags trän.

Af
PEHR KALM.

A t focker och firap i nog långliga tider blif-

vit tilverkadeaf Socker-ror, farnt at man i

fenare tiden, fedan Navigation blifvit me-
ra upodlad, ånnlt flitigare börjat cultivera famma
våxt, at hafva båtnad och nytta derutaf, år en all-

mänt bekant fak.

Forfarenheten vilar, at Socker-ror endaft kan
trifvas och våxa uti varmare Climater, och fnart

fagt fådana, fom ligga under linien , eller årmin-

fione nårmall til den famma. På orter längre til

norr kan det ej komma fort med fordel: man kan
val hafva det uti et orangerié, men det fker endaft

£or nöje {kul5 utan at få focker deraf.

Våra förfader hafva derfore få i brift
5 fom okun-

noghet om det råtta fockret, betjent fig af ho-
nung och mjod, hviiket af flera ftållen i våra gam-
la hiftorier kan inhämtas. Det famma hafva mån-
ga andra af de Eitropeilka och Afiatifka folkila-

gen gjordt i åldfta tider.

Andra Nationer hafva betjent fig af något an-
nat til Socker* få berättar Herr Strahlenberg
uti fin Nord- und Ofiliche Vtheil von Europa und AJia

430. och åfven p, 434. om en frukt kallad Aba»
hatka^ den inbyggarne uti Kamtfchatki måft bruka
i ftållet for Socker \ på famma fått hafva andra
folkflag åfven haft några växter eller dylikt, hvar-
af de tilverkat fig någon focker-lik materia eller

faft. Ut
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De vilde Inbyggarefom bo i Norra Ame-
rica hafva icke kunnat fkaffa fig Socker af
Socker-ror, emedan det for den ftrånga kölden fkul
afven få litet växer der, fom hos ofs^i Sverige* al
förtiga, det Socker-ror icke varit bekant uti Ame-
rica, forr ån Columbus upfann den nya verlden,
och Européerna fedan flyttade det dkfrån Ofl>
indien, om det annars år fant hvad fomliga {krifva:

andre mena dock annorlunda.

Ej eller hafva Vilkrna uti Norra America
kunnat betjena fig af honung och mjod, fåfom
Vara förfader, i Hållet for Socker$*emeclan de icke

haft fig det ringafte bekant om Bi, forr ån Eu-
ropeerne kommo dit i landet, lom förft bragte Bi
ofver med fig från Europa* hvadan Villarne ännu
uti deras fpråk ej hafva något annat namn på Bin,

utan kalla dem Angehmans flugor. Nu hafva Bien
fl forokt fig der i landet, at man finner ofta Bi*

flockar på atfkilliga Hällen uti fkogarna.

Imedlertid hafva dock deffc Villar ej varit utan

deras Socker, firap och mjod* ty hos dem våxa vildt

åtfkilliga trån och orter, af hvilka de från urmin-
nes tider, och långt forr ån Europeerne kommo
dit i landet, gjort fit Socker och fota faker.

Jag vil hår kårteligen upråkna dem, fom blifvit

mig bekanta under mitt viftande i norra America^
och åro följande:

a Af Trån.
i, SOCKER-LÖNN, (fe num.4.uti min^-

tättelfe om nyttan och fkotfeln af de nyttigare växter
t

afhvilkafrån nyligen blifvit bembragte frän norra A«
merha. tryckt hos H# Salvius) Denne år,afhvil-

ken det målta focker uti norra America gorcs.

Trädet kalks af Franfofem^ i Canada Btméx af
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Ängelsmåiinerne Sugar*mapU, Sugartree^Sugarmood^

Black mapk) Hard rnapley af Holländare oeh Ty-
fkar Noordtfche Noienboomy af de Svenlkä i Penfyl-

Vanien Rinntrå* afde Iroquoifkä Villar Qzékéhta*

Jag vet ej åiinu någon Botäiiicus, fom gifvit den-

na något latinfktnamn* RajUS uti des Hift4 Pknt-
T. IL p. tf/Qt . förer den under Acer montanum can*

didum C, B. men den år et fårfkilt Species.

i. LÖNN med råda blommor. ACERfoliö pal-

mato aiiguktö, flore fere apetatofeffili
5 fru6tu pe-

dunculato corymbofo Gron* Flor. Firg^i. Linn,

Hort. Upf* P4. (fe nyfsnåmde beråttelfe it- f,) Af
denna gores ock ganfka mycket focfcerj denne gif-

ver mera vattenaktig laka ån deil förra, få at man
har mera at kokabårf , och altfå mindre mycken-
het af Socker i proportion mot Socker-lönnen,

famt Sockret desutom fvartare eller morkarejmeii
det blifver dock f6tare, och hålfofammare at bru-
ka, famt ganfka Ikont for brottet* Kallas af Frän-
foferne Plaine^ii. Planey af Änglåiidare fimpliciter

Maple , af Holländare Bellstael.

t. SOCKER-BJÖRK, (årBetulafo}. öv. obL
äcum. ferratis,'<7r"0#. Flor. Pirg* 188.) af dennas fäft

gores ock nog focker j men det blir icke få fort,

fom af de 2,:ne föregående, utan fmakar litet befk-

aktigt. Trädet kallas! af Franfoferiie Meri/ter-, af

Änglåndare Sugar*Birch, tVild-Btrch^ Black- Birch.

Obf. Vår allmänna Svenfka Björk finnes i ftor-

ffca myckenhet i norra America, ty det år af des

nåfver, fom få val Villarne , fom Ffänfoferne gora
deras nåfver-båtar , hvaraf jäg lett fomliga i å fto-

raj at de knnnat bara 30 man och mera, och ån-
dock fa låtta^at 6 karlar burit den pä deras allar 6
.fjerdedels våg ofver land och höga bårg, och det

.(å fort, at jag haft rttoda at följa dem, faftjag haft

KL ih-
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ingen ting at bara. Af dennas faft hafva fl y§I

: Frarifoferne, fom Villarne forfokt, at koka focker^
men det har intet lönt mödan.

4. HICKERY , Nux juglans Virginiana al-

ba minor, fruftu nucis mofchatx fimilis, cortice
glabrojfummo fafligio veluti in aculeum produ£h>.

Plukn. phyt. fom åren art af Valnot-trå, (fe ofvan-

nåmde beråttelfe n. 64.). Håraf gores ibland Soc-
ker, hvilket blir fotare, ån Socker gjordt af de an-

dra flagen> men trädet gifver få litet faft, at det

icke ftort lönar mödan. Kallas af Franfoferna Afo-

yer amer-> af Änglåndarne Hicke^ af SvenfkaiVbV-

botn^ af Holländare Notenbom, it. Kijketatnas.

V. GLEDITSIA, Grön. Virg.19^ Lim. Hört.

Upf. 298. eller Honungs-ärt- trädet* (fe -ofvannåmdc

beråttelfe n. 48.) af flddorna kokafomliga Mjod.
Lawson uti des Natural Hifiory of Carolina p. pj m

fager, atde börjat på fomliga ftållen uti Virginien

plantera deraf hela trägårdar for famma åndamål

{kul. Kallas af Ängelsmånnerna Honey-Locttjt.

j3 Af Örter.
6. MAYS, eller Turkijkt hvete, Zea Lin. Hört.

Cliff. 437- NårMays-ftjelken år gron, och axen ej

yål mogna, år inuti ftjelken vid lederna en klar

faft, hvilken år ganfka fot, hvaraf ibland blif-

vit gjord fockerj men man fkåmmer bart for myc*
ken Mays derigenom, emedan hvar ftjelk har ba-

ra en liten quantitet af fådan faft. Villarna och
andra bruka, atfkåra afde gröna Mays-itjelkarna,

och fuga ut famma fota faft.

7. ASCLEPlAS caule erefto fimplici annuo
&c. Linn. Hort* CUff. 78. (fe ofvannåmdc beråt-

telfe n. if.)af defs blommor kokas fockcrfålunda.

Blomrapraa tagas om morgonen bittida, då de än-

nu
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. nu åro fulla med dagg, hvijken kryftes ut, och ko-

kas föcker deraf, (om år brunt , ffcont och ganika

godt> men fås uti få ringa quantitet, ät det ej ftort

I6nar mödan.
Pater Charleyöix uti des Hifioire de laNou-

wlle France T. F. p. i g i . (krifver, at man ock gör

focker Utåt faften af afk , famt at det år mycket
fott, faft man icke far någon myckenhet deraf

>

men jag hörde fjelf aldrig bqråttäs något derom i

Norra America, få at jag icke vet, huru härmed
förhåller fig. Mon icke P. Charlevoix tagit

hår for Afk, Lönn med /ffklöf, eller Acer Fraxinijo-

liis (fe Gron.Firg. i f4-fom våxer nog ymnogt i Nor-
ra America,och der af gemena man allmänt, faft o-

rått, kallas Afk,it. Hvit A/k}om den om våren hug-

ges eller färgas flyter hela långa tiden cn ymnog-
het fot faft derutur.

Flera trån och orter, hvaraf Villarna eller Eu-
ropeerne uti Norra America, anten tilverka fig foc-

ker eller någon fot faft, mins jag ej, atjag hort

omtalas. Men lom det i fynnerhet år af det for-

ila flaget, eller den få kallade Socker-Lorfiien,

fom det måfta Sockret der gores, få vil jag hår

iåmna en befkrifning huru det (ker, i fynnerhet

fom måft alt det Socker eller Sirup, fom tilver-

kas af de andra {lagen, fker måft på famma fått*

Man finner val detta omtaladt, och til en del be-
fkrifvit af andra Au&orer , men det år anten endaft

med få ord nåmnt, eller ofullkomligt, eller åtmin-
ftone (kiljaktigt från hvad jag dels fjelf fett, dels

af flera hort förtäljas och for mig befkrifvas. I-

medlertid at den. fom har luft at fe, hvad andra
hårorti fkrifvit, ma veta hvar han fkal foka deref-

tcr, vil jag hår infofla de Au&orer, fom i deras

verk tak hårom
> och tag nu i haft kan påminna
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mig. Nåftan alla af dem hafva endaft tak om det
forfta flaget eller Socker- Lönnen, och ganfka li-

tet eller intet nåmt något om de ajidra flagen. Dc
åro följande:

Rajus uti des Hifioria plantarum Tom. II. p.

170 1, fåger der endaft, at Canadenférne tilver-

ka Socker af faften, men befkrifver icke fåttet*

Afhonom hafva fedan flera Betanices Scriptores

infort famma uti deras fkrifter, antingen då de kom-
mit at tala om denna Socker-lonnen , eller om vå-

ra Europeifka Lönnar, och det gemenligenej med
flera ord ån Rajus,, Jag går dem nu alla förbi, U~
ti Herr Raji Philofophical Letters^ fom utkommo
efter hans dod, omtalas detta ock p. 177. 179. igo»

men icke vidlyftigare, ån uti defs Hiftoria.

Lawson uti des Natural Hifiory of Carolina y

ftrykt år 1718- 4-to) p.ioj\ nämner, at Villarne

koka Socker af des faft* men befkrifver det icke

vidlyftigare*

Dudley uti The Philofophical Tranfaftions N.
364..P. 27, eller for år 1720. famt uti Lowthorps
Philof, Transattions abridged Fel. VI. P. IL p. ^-79+

befkrifver, faft nog kart , Proceilen huru foclter

gores håraf5 men utelemnar dock en ftor hop nö-

diga omftåndigheter* ja 5 om man följer hans me-
thod, fkal hvart trå man tapjpar lakan af, blifva

ruineradt och do ut inom få ar. Eljeft finner man i

famma Philof. Transaét. faft många år tilforene,på

et annat ftålle åfven omordadt, at v illarne i Norra
America tilverkat Socker af et flags Lonn^ faft

fåttet ej blifvit befkrifyit.

Beverley uti des Hifiory of
* Virginia (trykt Ir

1721. 8:vo) p. 1 18 och 1 ip. har åtfkilligt hårom
fom icke finnes hos andra, dock utior han det ej

yidlyftigt.

rater
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Pater Charlevoix uti des Hifioirede la Nou^
velie France, (tryktår 1744. n:mo) Tom. V. måft

från och med början af p. 179, til och med flutet

afp. 181. handlar vidlyftigt hårom. Han har myc-
ket , fom de andra icke hafva, men utelemnarock
åtfldlliga nödiga omftåndigheter, at fortiga, det han
fatt en fålfk underråttelfe derutinnan, at detta foc-

ker fkal vara mera fpisfamt, ån det, fom gores af

Socker-roren. Defle åro de förnånifta au&orcr,

fom handlat hårom* men nu vil jag komma til

fjelfva bcfkrifningen på Socker- görandet.

Socker-Lönnen år altfå det trå, hvaraf man
fornåmligaft och i långliga tider gjordt Socker i

Norra America.
Vid denna Socker-lSnnen år at mårka, at uti

Canada, och norrafte delen a£de Ängelfka Colonier,

der vintrarna åro långa och ftrånga, år den et af
de aldra-allmånnafte trån, hvaraf fkogarna til ftör-

fta delen beftå. Men då man kommer långre til

foder, blir den der et af de måft fållfynta trån,

fom endaft då {jnnes,(ochdet åfven fållan) antin-

gen på mycket höga bårg, eller på norra fidan af

höga kullar och ålfsbackar, få at den år et trå 5

fom likafom nödvändigt fordrar et kalt climat.

Villarnc åro fornåmligaft de, fom från urmin-
nes tider, och långt for an Europeerne funno up
America, tilverkat , och ånnu tilverka fockcr der-

af) men få hafva ock Europeerne nu lårt at följa

deras exempel, få at nåftan alla af dem, fom bo på
de ftållen, der deffa trån våxa, gora håraf årligen
en flor myckenhet Socker. Uti Canada gora både
Villar och Franfofer detta Socker, dock årdetge-
menligen båttre, hvilket deFranfka gora, emedan
Villania ofta utblanda deras med mjöl, antingen
det då {kedt^ at gora det fpisfimmare atåta, eller

K 5 at
7
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at ta mera myckenhet deraf at fålja> dock kan man
fmålta up et fådant focker

,
fkilja mjölet derifråri,

och gora det rent.

Sattet huru detta Socker tilverkas år följande:

Om råren, då fnon börjar gå bårt, begynner trä-

det blifva fullt med laft, på fammafått fom Björk
hos ofs uti Sverige. Hugger eller fkår man da uti

trädet, få rinner en ftor myckenhet afdenna faften

ut. Gemenligen rinner trädet då uti 3 vekors tid,

dock andras det något, alt fom väderleken år,hvar-

om mera längre ned. Derfore få fnart fnon bör-

jar fmålta, hugger eller borar man måft på famma
fått , fom vi gora med vår Björk hår i Sve-
rige, et hål uti trädet, fåtter en liten rånna under
kalet, och et kåril under rännan, då faften i ym*
noghet rinner uti kårilet.

Når man famlat et kar fullt med laka, eller få

mycket man behagar, begifver man fig at koka
Socker deraf, fomlker fålunda, at man har en ftor

gryta eller kittel af jern eller kappar, den flår man
full med lake, kokar til den blir fa tjock, at flef-

ven icke mera vil låta fora fig val omkring. Når
det årgjordt, lyfter man den af elden, rorcr flitigt

omkring, tils den aldeles blifver fval, då Socker-
firupen ftelnar och blir til Socker. Vil man haf-

va Sockret uti någon vifs form , flår man denna
tjocka fimp antingen i en {kål, kapp eller annat kå-

ril, då den antager fkapnaden derefter.

Man blandar ingen tinjj i denna vörten, (atjag

få må kalla henne) til at fa den tjock* utan den år

hel ren, och Sockret beftår af det allenaft, fom
kommit från Socker-Lönnen.

Andra, fom vela vara mer« granlaga vid Soc-

kerkokningen} forråtta den på följande fått: fedan

man fått tnråckelig laka, at börja med, begynner
man



man koka fockret» Man har da vid kokningen me*
rendels mänga kettlar på elden, utaf hvilka en gc-

menligen år ftor, deri den vörten år, fom blirvit

fammankokad. Når man lagt frifk lake i de andre

kcttlarn^, låter man den koka, tils hälften eller me-
ra år bårtdunftadt, och då tager man det få hettfom
det år, och håller det uti den ftora kettilen, deri

den ftarkare vörten är. Samma ftora kettel ftår

altid på elden och kokar tils vörten blifyit full

tjotk , och bor man for all ting taga vara, at al-

drig käfta kall laka uti den famma. Således kokar
man lakan och vörten ftraxt tilhopa i den famma,
tils den börjar jblifva ganika tjock. Man har två

prof, hvaraf man kan döma, om lakan eller vör-

ten år fylleft kokad, at den kan blifva Socker. Det
ena år, at vid det vörten kokas , år gemcnligen
ftarkt fkurrt påhennejfå långe det fynes, år ej vör-
ten fullkokads men ju närmare det lider, at den
fkal blifva fullkokad, ju mindre Ikum börjar blif-

va på vörten, Det andra tecken och prof år, at

man tager af denna vörten uti en fked, låter ftå

och fvala,då man får fe, om det tjocknar och foc-

k rar fig^ gör det icke det, få år det icke ånnu
fullkokadt: eljeft fades, at den, fom blir vahn med
kokandet, kan låtteligen fe och mårka når det år

fullkokadt och lagom tjockt, hvilket icke få med
orden kan belkritvas och låras, fom af 1jelfya of-

ningen.

Når det nu år få tjockt, lom det bör vara, ta-

ges kettelen af elden, fåttes fedan på kåhl och
röres flitigt omkring, at ej vörten måtte brännas och
Sockret vid kettelen faftna: man fortfar i detta

rörande tils vörten få tjocknat, at den börjar blif-

va fom et mjöl, och då fåtter man kettelen på et

K 4 kalt
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kallt ftålle: pä det fått får man focker, fom år likt

det bruna mj oliga fockret eller Mufcovade.
Men om man vil hafva det uti kakor eller uti

en folid kropp, rores ej få långe omkring i ket-

teien, at det blifver tort fom et mjöl, utan me-
dan det innu. år tåmmeligen flytande, ofes

det i fkålar eller andra kåril, alt fom man vil haf-

va Ikapnad derpå, och låter det få fvalna och
torka.

Vid detta Sockergorande märkes följande om*
ftåndigheter:

Ju mera fno om vintern, och ju ftarkare köld^

ju mera laka gifver Socker-Lonn om våren efter.

Den forfta faft, fom om våren begyiiner rinna

af Socjker-Lonnen år fotare, ån den, fom rinner vid

flutet, få at ju ftarkare kold det år, )u mera Soc-
ker år i faften, men ju hetare det år i luften, ju

mindre Socker i lakan, fom rinner af tråder.

Bålla tiden at få denna faften, och då tråden

gifva den måft, år då fnon börjar lmålta, och e-

medan det ånnu år froft quarj ty då det kommer
vårma, ofvergifva tråden at rinna.

Ju långfammare Våren kommer, och ju längre

fnon då varar, innan den fmålter, ju mera laft

,

och folgakteligen mera focker gifva de, men om
Våren kommer i en haft, och tager fnart bart fnon,

få få de på långt når icke få mycken faft , eme-
dan tråden for värman då fnart ftanna at rinna. Slår

fturk hetta til, ftannar altid rinnandet ftrax,

Nar oftlig vind blåfer, fina tråden Mrt och gif-

va ganflca litet laka, emedan den vinden år antin-

gen fuktig eller varm.

Ju mera det om Våren, då trådet rinner, fryfer

om nätterna, ju mer laka rinner följande dagen.

Uti klart vader gifva tråden mer laka, ån uti mu-
lit väder. Om
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Om det fryfcr braf om nätterna, och dagarna fe-

dan åro klara,men e
j alt for kalla,då fårman deamåfta

laka. Om nätterna gifva tråden få godt fom ingen

laka, få framt icke nätterna åro mycket blida.

Medelmåttigt ftora trån gifva måfta och bå-

fta faft* ty af dem, fom åro mycket ftora och
gamla, bruka de fällan at tappa något mera.

Sådana trån, fom man tappat laka af i många
år, gifva val i proportion mindre myckenhet af

laka, men den år dock f6tare,

Trän af lika ålder gifva ej altid lika mycket
Socker, och ej altid lika mycket laka. Ofta Iker,

at faft det ena trädet gifver få mycken faft eller

laka, fom det andra, fa får man dock ej altid lika

mycket Socker derefter.

Den Socker-Lonn , fom växer på ftenigt och
bergigt eller höglandt land gifver mycket fot faft*

deremot år fälten af den Socker-Lonn, fom våxer

på laglåndt land, vattenaktig, och på långt når ic-

ke fa fot, fom af den förra. En kanna af den fe-

nare gifver ock ej få mycket fockcr, fom en kan-
na af den forrat

Gemenligen räknar man,at et godt trä, kan
gifva från 4. til 7 a 8 kannor laka om dygnet, når

det rinner fom båft, emedan det då år, fnartfagt

uti et continuerligt rinnande.

Då Våren år något lång, kan man få af et enda
godt trå från 30 til 60 kannor laka, och ibland

mera, om trädet år utvaldt godt, och väderleken
fadan, fomnåft ofvanfore omtalt år.

Af 16 kannor laka, kan jnan fa et godt fkal-

pund focker* år lakan mycket fot, fordras ånnu
mindre dertil; jag har tak med dem, fom aldeles

förfäktat mig, at de flera gångor fått et fkålpund

focker utaf f kannor laka, men lakan har då va-

lt f rit
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rit tagenaF Socker-Lönnar, fotfi våxt på hoglåndt,

ftenigt och bergigt land.

Två perfoner kunna en Vår bcquåmligen ko*
ka zoo fkålpund focker, och tillika forråtta åtfkil-

liga andra iyflor.

Når man rått umgås med tråden, få do de ej

,

•och taga ingen Ikada, faft ån man få årligen tap-

par af dem. De kunna vara i många år, ochhvart
ar gifva ymnighet af laka. Vid huggandet uti

trädet bor man laga få , at fkuran eller bårningen

fker upfor trådet, och ej nedfor* ty om den iker

ta trådet j desutan bor man taga i akt, at man altid

hugger hvart år fkuran på famma fida af trådet

;

ty annars dor trådet bårt efter några år, fedanman
huggit rundt omkring det.

Sockret, fom gores af detra trå, hålles fore va-

ra mycket hålfofammare , an vanligt focker, famt

utvalt och {kont,at bruka for broilet och des fjuk-

domar.
Det år til fårgen brunaktigt, emedan det ej år

raffinerat: år ibland loft, fom et mjöl och likt mu-
fcovade Socker* men merendels fttter det tilho-

pa uti ftorre eller mindre klimpar* gemenligen
iandes det uti fmå tvärhands breda kakor ofvcr til

Europa, faft ån man dock tilverkar det uti åtfkil-

lig Ikapnad och florlek, alt efter formen och ftor*

leken af kårilcn, fom det ftadgar fig uti, då det

ofes ur grytan eller kettelen.

Det yil icke fmålta fort då matt lägger det i

vatten eller nå^on annan vådka. Når jag bruka-

de det med The.e, fann jag, at vanligt Socker,

gjordt af Socker-ror, kunde fmålta 3 eller 4 gån-

ger fortare, ån detta.
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fpisfamt, fom orcjinairt focker. Man holt gemenli-

gen fore, at et fkålpund af vanligt focker kunde
eftadkomma lå ftor fotnia, fom z fkålpund af detta.

Detta Sockret hålles fore vara båttre ån van-

ligt Socker til Chocolad* och lika godt fom vanligt

hvitt Socker at infylta Citroner och Tranbår,
med, lamt åtfkilliga andra ting- I norra America,
hvareft Lingon åroganfka rara, betjente de fig af

Tranbar i det ftållet, dem de tilreda på alla fått

fbm vi gora med våra Lingon.
Deremot hålles detta Socker ej få godt fom m

vanligt focker, at infylta krusbår; ej eller år det

få godt fom det hvita at bruka i The och Coffe*

dock om man vid defla fakers drickande blandar
mjölk deri, går det tåmmeligen an.

Det år ej utan, at ju detta Socker kunde gan-
fka mycket förbättras och raffineras , och då tor-

de det kunna^tåfla med det vanliga Sockret, ty til

denna dag, har det måft varit bara Villar och bön-
der, fom tilverkat det for deras egit behof, och
man kantänka huru långt deras tankar låraftråc-

ka fig, at bättra det, fom de af fina förfader

lårt. •

Man fkickar dock årligen cn myckenhet af

detta Socker ofver til Frankrike, och det måft for

den egenfkap fom det hafver, at hjelpa emot
broftfjukdomar.

Öfver alt då vi kommo til Villarnas byar, fin-

fo
vi af dem til fkånks ftora ftycken håraf, fom

ommo ofs ganfka val til måtto på vår refa uti

odemarkerna: når de kokade ofs vålling eller grot
af Maysmjol, hofvo de ftora klimpar af detta, Soc-
ker deruti , at upfylla hvad fom faknades i mjölks
ty Villarne hafva ingen bofkap, då jag imdantagit
hundar och loppor. Tag markte nåftan altid, at

Euro-
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Eupeerne redan ofvergått dem uti konften, at gö-
ra Socker, ty uti det Socker Villarne gjorde, var
ånnu ganika mycket firap quar, och man hadefvå-
righet at fora det med fig.

Menige rnan, fåide mäft til Norr belågnaÄn-
gelfka Colonier , fom i fynnerhet hos de Franlka
uti Canada, forfe fig hvar Vår med en myckenhet
af detta Socker: man fkal fe den bonden, fom har
hela fjerdingen full deraf til fit husbehof; på fam-
ixti fått hade måft hvar Soldat i de Franfka fatt-

ningarna tilverkat fig om Våren en tilråckelig års

förnödenhet. Når man kommer til någon af dem,
få får man icke fe annat focker brukas. Sattes

mjölk fram, få lågges deruti fullt afdetta Socker,
och desutom fåttes flora Sockerfiltet på bordet, at

hvar och en har frihet atfockra maten efter behag.

Ofta om Våren och fommaren uti Canada, då
menige man ej har annat fåfvel, tager han detta foc-

ker, och åter tillika med brödet; eller breder foc-

kret tjokt på brödet och åter, fom vi åte fmorgås,

hvaraf de må val; dock fker, at om man åter for

mycket deraf, miftcr man tänderna, och flkadar

åfven helfan; men detta år allmänt med alt fott u-

ti myckenhet ätit. Jag har på mina refor genom
Villarnas länder gjort mångt godt mål af bara

brod och detta focker, då intet någon annan mat
varit til fångs.

Likaledes, då jag for genom odemarkerna der

i landet, hvare ft man ej kan fora något dricka med
fig, emedan på fomliga ftållen for de djupa mo*
rafs, ingen får betjena fig af häftar, utan fjelfnod-

gas bära på ryggen hvad man hafver, plågade

jag altid taga en bit af detta Socker uti munnen ,

när jag drack af det vatten, fom der kunde fin-

nas, hvilket gjorde det ofta eljelt elaka vatnet til
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fmaken behagligt, och bekom mig ganfka välj då

dercmot mina följeflagare, ja fjelfva Vill arria, fom

på Angelika fåttet blandade en myckenhet afRum
eller brånvin uti vatnet, de drucko, flera refor

blefvo på vågen dodfjuke».

Quitzera, eller den kraftmaten-, fom Villarna

och åfven Franfoferna bruka på deras långa refor

genom flora ödemarker,, der de ej kunna fora

mycket mat med fig, gores af Mays-mjol o^h
detta focker på et fynnerligt fatt tilredt och til»

hopa blandadt. Jag hörde Franfoferne uti Canada
ofta fåja, at om vår ftore Konung CARL XIL
brukat det, få hade han kunnat intaga hela verl-

den, ty en liten pofe full deraf, fom karlen kan ba-
ra under armen , kan vara allena tilråckelig föda

for honom en eller par månader. En annan gång
når jag kommer at tala om egenffcaperne, fkotfeln

och nyttan af Mayfen, Ikal åfvea detta blifvabe-

fkrifvit.

På många ftållen holt folket detta focker når»

ftan dubbelt båttre, ån ordinairt Socker* ty ehu-
ru deraf i proportion gick,mera åt, når manikul-
le bruka det, fa värdet dock mycket håifofamma-

re och tillika mera födande, ån annat focker.

Utom Sockret, fom nu beflmfvit år , tilver-

kas ock firap håraf, fom år ganlta (k5n.

Når man vil koka en fådan firap, få låter man
lakan ej koka tils den blir for tjock, Man kan vid
kokningen gora firapen af livad tjocklek manfjelf
behagar. Vid hvar gång man gor eller kokar (oc-

ker, blir altid litet nrap quarj och fom vid flutet
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af rinnandet, lakan år nog fvag., få betjenar man
fig ofta af den, at göra firap.

Denna dråpen år ganfka fot, kylande, mycket
vederqueckande , god for broftet och magen, famt
til fmaken den behageligafte man vil hafva. Jag
har fedt den, fom varit foga tjock, men få fot,

at man måft blanda den ut med mycket vatten, in-

nan en kunnat dricka den. Man {kal finna ofver

alt uti Franfka fattningarna i Canada, at Officera-

rena hvar Vårforfett fig med en myckenhet afden-

na firap, hvarmed de fågna deras vänner, då de
komma til dem. Når man blandar denna Sirapen

med vatten, blir den en Ikon och helfofam drick.

Eljeft brukas den ock til åtfkilliga confiturer och
frukters infyltning.

Sjelfva lakan af trädet år ock mycket fkon, at

dricka, fåfom ägande én ljuflig och vederquec-
kande fötma, famt ganfka helfofam.

Detta år, hvad jag uti America kunnat inhäm-
ta om Sockrets och firapens tilverkning af Socker
Lönnen, Hvar Landtman der anfer 20 å 40 af

defla trån fåfom en vacker hjelp årligen uti des

hushåld, och fom nog betala den flack afjord de
våxa på, utom det at en liten fkogslund af få nyt-

tiga trån år en prydnad for gården. Trådet ålfkar

et kalt Climat, och kan derföre utan möda kom-
ina fort hos ofs hår i Sverige.

Til ilut vil jag märka, at det år en få flor 6f-

verenskommelfe emellan denna SockerLonnenoch
vår Svenfka Lönn, både til (kapnad på löf och

ttå^ fam; *t\ at våxa, at den, fonv icke fer no-

gare
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gare til, ital fnart kunna blifva bedragen, och ta-

ga den ena for den andra. Atflallige hafva berät-

tat mig, at om man om Vårenhugger eller ftar i

nyfsnåmde vår Sverifka Lonn, ikal icke allenaft

en fockerfot (lift flyta derutur, utan aC ock fom-
lige i fjelfva vertet (kolat hafva kokat och fatt

Socker deraf. Det vore vål^ om fiere ville upre-

pa famma forfok. Rajus och andre Botanici fkrif-

va , at måft alla Lönnar gifva om Våren mer eller

mindre ymnighet af fot faft från fig> det kom-
mer då an på forfok , hvilkeh fom gifver

denmåfta faft, och ftorfta my<;-

kei)het Socker*

Den 22 Jfuny.

#
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VARANDE PRESES

Herr CARL LEJELU

VETENSKAPS HISTORIEN^
Om

ORNIfHQLOGIEtf.
Ornitbölogim^ eller en grundeligare kunfkap om

Foglama, räknar fin ålder ifrån fammatid*
och har merendels undergått lika oden,

famt blifvit af famma idkare upodlad, fom veten^

(kapen om fyrfotade djuren (a). Den fom fatt

L luft

(4) Se hiftorien om Fyrfotade djuren uti nlftforegäencte

dedels är« handlingar^
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luft for någon del af Natural-hitlorien, blifver

gemenligen af likheten., fom år emellan alla defs

delar, och afde märkvärdigheter, fom uti dem al-

la ömnogt förekomma, friart dragen til karlek for

de ofriga.

Af alla Aristotelis (krifter lårcr val de(£

JJiftoria Animalium blifva den , fom lång ft behåller

fit värde. Tanke-fått och på egna begrep eller på
blotta vilkorliga fatfer grundade kunlkaper , ån-

dras och om itupas dageligenj få at man ofta {kul-

le tro, at äét varit et annat flags månnifkjor^foiu

tänkt fordomdags, ån de nu lefvande: der emot de
Vctcnfkaper, fom flodja fig på fjelfva naturen,

utröna och belkrifva defs verkningar, eller åro

bygde på förnuftets' grund- fafta fanningar, blifva

beflående, få långe fjelfva naturen är den famrna.

All den ändring de åro underkailade, bellår alle-

naft deruti, at de vifla tider mer eller mindre vår-

das och vårderas , famt at de efter hand utvid-

gas och riktas med nya påfund, och flera uptåk-

ta fanningar.

Ari5Toteles bod til at befkrifva alk foglar

han ifrån närmare och fj crran orter famlat, och la-

de der med åtminftone forfta grunden til Omitholo»

gien, fall ån det gick med denna, fåfom merendels

med alla vetenfkaper i deras barndom, at mycket
lemnades ofullkomligt. Han var ej i rtånd, atmed
tilråckeliga befkrifningar och kånneteken, mindre

med figurer, få forellälla Fogiarna, at de kun-

de fåkert igenkännas och fkiljas ifrån hvar

andra. Hans efterföljare, fom fatte fin fornåmfta

heder uti at förklara fin mållares fkrifter, gjorde

intet annat, ån fatte faken uti ån ftorre oreda: i

det hvar och en otygelig utlåtelfe blef imellan

dem
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dem et tråte-fro. Det kom då ej an uppa, huru

laken i fjelfva verket forhölt fig, utan hvad A-
ristoteles hadc.ment? Til all lycka hollo de

{ig måft vid hans Metaphyfifka fkrifter, fom ock

fafvo dem tilråekeligare ämnen til tviftigheter :

y det år åter en fördelaktig egenfkap afMathe>
matik och en rått Naturkunnighet, at de ej gifva

få många anledningar til genfägelfer, emedan na*

turen fjelf föaik ftilj er trätan., om hon rådfrågas.

Imedlertid lemnades Naturkunnigheten, ofver

mänga hundrade år, i vanvård, då det holts.foran-

fp&gnare at veta, huru veriden kunde vara, än

uru hon verkeligen är, och då det var lärdare, at

for.ftå fig pade mogeliga tingen, ån på några for-?

aktade djur, fifkar eller kräk.

Den berömde Plinius var en ibland de få,

fom betraktade naturen. Han famlade och införde

uti fin Hiftoria Naturaii alt märkvärdigt honom
förekom, antingen utur de lärdas fkrifter, eller af

refandes beråttelfer : och finnes jämväl deruti åt-

£killigt artigt omFoglarna {by% fom dock ej kun*
Hat gifva vetenfkapen mycket ljus, emedan dean-
gelågnafte kånneteken, tagne af nåf, fötter, pen-
nor, m. m, nåftan ofver alt faknas. Defsutom fy-

nes, iom hade Plinius ofta varit mer låt- trogen
och mon om, at berätta underliga fafcer, ån en Na*
turfor fk are anltår , fom fomåmligaft bor vara an-

gelägen om fanningen.

Således har Ornith ologikn ej mycket at tilfkrif-

va de äldres flit, utan mält at tacka följande lär-

de mån for fin tilvåxt.

Den namnkunnige SveimrenGE$NEftus,föm
genom fin ogemena flit gjort fig fram for andra

L \ väl

(O Lib. X4 Hift, Nat
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val fortjent af Natural-hiftorienjhar icke aflenaft

mycket bidragit til Foglarnas kännedom, utan
det kan ock med fkål fågas, at han år den, fom
gifvit denna vetenfkapenlif (c). Han befkref få

många Europeifka Foglar han fick fe, och afrita-

de dem få tydeligen, fom den tiden ville tillåta:

utfor(kade jåmvål deras art, hushållning och lef-

nads fått. Han indelte dem ock någorlunda efter

naturliga och beftåndiga kännemärken, fäll ån ho-

nom fattades ron, at i det målet göra något hufvud*
fakeligt.

Bellonius, en Fransman, lefde på fammatid
fom Gesnerus, midtuti i6:de åra-hundrade och
anftålde vidlyftiga refor omkring Medel-hafvet

,

til ^Egypten ,
Paheftina, &c. at upfpana Foglar

och Fifkar. Han forokte Vetenfkapen med be-*

fkrifningar på många forr obekanta foglar, och
utrönte jåmvål mycket nytt om de allmännare och
forr bekanta {d).

Aldrovandtjs gaf ut, år 161 o, et verk aftre

flora band, angående Foglarsoch andra djurs na-

tur, hvaruti han indrog det fornåmfta af hvad an-

dre tilforene fkrifvit om Foglarna, lånandes det

måftaaf Gesnero, hvars fkickelighet at utröna,

famla och utgifva, ej var mindre, ån Aldrovan-
di flit och arbetfamhct, atiåfa och utdraga andras

ron.

Något efterhonom komJoNSTONUS,hvilken ock
författade en dylik vidlyftig befkrifning om Fog-
larna (e) y iom dock innehöll minft af hans egna

rön,

(V) Hiftoria animalium, de Natura avium. Francf. Anno
1586» p. 806,

(d) Pohraits de Hertesn Oifeaux, Serpens &c. Paris, Ir 1557.
(ej Hiftoria Nafc de Avibus, Francf Ir

I
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ron, och var nåftan ej annat, ån et utdrag utur

Gésnerus och Aldrovandus. Jonstons ftorfla

fortjenft ar, dt han förbytte de forras grofva trä-

figurer, uti koppar-ftycken, fom åtminllone fågo

båttre ut, faft de ej altid vorolikarc Foglarna,

Jfom dermed fkulle afbildas.

Den forfte,fom affjeliva grunden upråttade och
Upftådade Ornithologien , var Willoughby* en

Ängelfk Adelsman. Han vandrade omkring ftorre

delen afEuropa, for denna vctenfkapen fkul , och
hade den arbetfamma Rajus i fitt Sållfkap. Han
nogde fig icke med de gamlas befkrifningar, utan

ville fjelf fe djuren, och gjorde fedan nya långt

fullkomligare befkrifningar, famt indelte dem, ef-

ter naturens egen anledning, uti vifla flågter. Han
forfokte jämväl at fkilja flågterna uti fina mindre
genera, fall det ej altid lyckades for honom, atgif-

va tilråckeliga fkilje-mårken,

Rajus utgaf, efter Willoughbys dod, ar

167Ö, en Ormthologia nformata, och en Synopjis

Metkodica avium , fom åro hufvud-bocker i denna
Vetenfkapen. Belynnerligen år den fenare envig
hand-bok, fom innehåller karta och vackra befkrif-

ningar, uti redig ordning, på en ftor myckenhet
Foglar, ifrån alla verldenes delar, hvilka Sloane
och andre Vetenfkapens gynnare hjelpte honom
at famla.

i Dodart har måfterligenaffkildrat några foglar

(/), at fortiga dem Bradley (g), Petjver [h\
L 3 Mer

(f)
Mcmoires, pour fervir A 1'Hiftoire des animeaur. Paris,

1676 in fol, (g) Philofo; hieal aceoimts of Works of Nat-

tur «. Lond. 1721. {h) Centurix Mu£ Pettiver. l*ond<

1695* och Gazophyl, Nat. & artis, Lond. 17^
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RET (O, ChARLETON WaGNER (/) , WoR-
mius (wi 5

Oleari.us (n\ Seba (0) och andre
inblandat uti fina Skrifter.

Catesby refte fjelf til America, befynnerli-

gen til Carolina, hvareil han fant mänga fallfynta

foglar, dem han, jämte andra, med lifliga -får-

gor afbildade, fä präktigt, at verlden ännu aldrig

fedt vackrare i det {laget. Han okade Vetenfka-
pen med 100 nya foglar (/>)• Om han varit fa

ikickelig,at befkrifva,fom at rita, hade näppeligen

någon kunnat med honom jämföras uti denna kun-
(kapen.

Albinus , en Målare i Ängland, har efter*

folgtCatesby och ganlka liffigen affkildrat en ftor

myckenhet både Europeifka och utlåndlka foglar,

med bifogade anmärkningar och befkrifningar ar

Derham Något dylikt (kal åfvenen Edvard
nyligen harva gjordt.

Herr Ljnn-äus har uti fin Fauna Svecicaup-
teknat de foglar, fom finnas hår i Riket, ochgif-

vit karta befkrifningar på dem, fom ej tilforene vo-
ro fullkorn ligen kände. Vid hvarje Fogel har,

han bifogat defs Synonyma eller de namn, fom
andra auetorer honom gifvit, på det at andras der

på utgifne befkrifningar och Figurer må kunna
tipfokas ock jämföras.

Vi bore ej forgåta, at nämna framledne Ar-
chiatern Rudbecks, den yngres, arbete uti

denna fakem Han har afritat våra Svenlka

^ ^
(i) Pinax rerum Natural. Britann, Lond. 1667. (k) Ono-

mafticon Zooicum, Lond. 1668. (/: Hift. Nat. Helvetiae.

Tignr. 1680. (m) Mufeura Wormianum*, Haffn. 1655*

(») Gottorfifche kunft-Kaminer. Slesv. 1666. (o)Thefain%

rer. Nat. Amft. 1734. (p) Hift. Nat. Corolinse. (if) Na-
tural, Hiftory of Birds, Lond, 1738-) *re Tomer in quarto*
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foglar få lifligcn, at ftorre Måftarc-ftyckc uti

cknna konften, näppeligen lårer kunna up vilas.Den
båila kännare {kulle latteligen hår blifva bedragen,

at tro det fogelen ilode der lefvande. Huru om-

fkeligt vore icke, at detta präktiga verk gjordes

allmänt, och atgraf-ftickelen blefve få lycklig, fom
penfelen varit: I medlértid är fägnefamt at veta,

det verket år uti få goda händer, fom Herr De
Géers.

Sedan vi ledt, genom hvilkas flit denna V eien-

{kapen, i anfeende til famlingen af foglar, blifvit

upbygd y återftår at nämna, på hvad fått en få

ftor myckenhet foglar blifvit bragt uti Syftema-

tifk ordning, forutaa hvilken den ej förtjänte

namn af Vetenlkap.

Aristoteles delte dem allenaft uti tvånne

Flockar, ocli tog kännemärken dertil af fötterna

,

hvilkahan ock hade tagit til grund uti indelningen

af Fyrfotade djuren. Sjo-foglarna gjorde den tor-

ra flocken, hvilkas tår eller klor åro med en hin-

na iammanväxte, at blifva tjerjjige verktyg til

ömmande. Den fenare målte emottaga alla Land-
foglar, fom hafva åtfkilda klor. Men ho fer icke,

at uti denna fenare flocken alt for många til fin

natur helt åtfkilda foglar fammanparas ?

GESNERus afdelte derfore den fenare Flocken
uti tvånne

, nämligen rof-foglar och fnåppor,

Willoughby gick ännu vidare , och aflkil-

de jämväl hons- och fparf-ilågterna.

Herr Linn^us haranftålten allmän monftring
med foglarna, och delt dem uti 6 llågter eller

ordines, fkilde ifrån hvarannan fornåmligalt genom
nåfvens olika fkapiiad. Ty fåfom fyrfotade dju-

rens egcnteliga art båft vifar fig på deras tånde.r .

L 4 f •
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fa kannas och foglarna båfi af nåfvet, fom år det

verktyg , hvarmed de fkola foda fig.

Rof-foglartias nåf åro krokuga, vafTa och med
håll-hakar forfeddc, at flita fonder kottet: fåfom
falkars, örnars, hökars, papegojors &c.

Spisarna hafva kullriga och mot andan fpitfiga

nåf, at fonderhugga rutna ftubbar, trån och tuf-

vor, och at derutur upgrafva Infeéter, Hit hora
korpar, kråkor, fkator, m. fl.

Sjofoglarna hafva breda trubbiga och jpå fidorna

med taggar eller fjåll befatta nåf, at fa, mycket
båttre finna finfodapåfi6~botnen,når de den blind-

vis foka , och at utfila vatnet på fidorna, utan at

opna munnen, famt fåledes både uphåmta och
behålla maten.

Snäpporna igenkännas af deras langa fpitfiganåf,at

leta födan ibland dyen. Sådaneåro tranor, ftorkar,

hågrar, vipor, åkerhons, ftrandpipare,

Hons-Jlågtet fkiljes ifrån andra med kågel-for-

miga nåf, at hacka ut fron utur {kålen : hit hora
allehanda vilda och tama hons, tjädrar, orrar,

hjerpar. m. m,
Sparf-Jlägtet har fmå fpitfiga och fmala nåf, at

dermed fånga Infeéfcer och plåcka fmå lofa fron.

Men at vidare fordela foglarna innom hvarje
flågte til viffa genera^ ilag* famt flagen vidare uti

fina fpecieSj arter* och det, fåfom fig bor, genom
fåkra och beftåndiga marken* har varit räknat nå-

ftan for omogeligt, hålft emedan färgen få myc-
ket andrår fig på de flåfta, efter årstider, ålder

och kon. Ändteligen har Herr Linnrus funnit,

at ehuru fogelen i ofrigt kan ombyta fårg,ården

dock på vilda foglars ving-pennor, remiges , och
Äjcrt-pcnnor, r^ffrwj, beftåndig: hvilkethantyde-
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ligen bevifat pä Sno-fparfven (r). Genom defla

pennors antal, fkapnad och fårg, klornas antal och
ftållning, famt andra känne-teken,fom icke under-

få
någon förändring hos et och fammä flag,harH.

jnnjeus upftålt i Naturlig ordning f i fårfkilta

flags foglar, hvart flag under Ht tilborliga {lagte:

och zfo arter, hyar art under fitflag(j>. Af defla

har han funnit 104 i Sverige (/). Ty den lätthet

foglarna hafva at befoka främmande orter, och
fjelfva Naturens inrättning, at en ftor del af dem
måftc årligen flytta ifrån de varma til de kallare

länder, och tvårt om, gor, at ej få mycken olik-

het finnes uti aflågfna länder, på foglar, fom på
andra djur och Naturalier. En Indifk Sornmar-gu-

Ung vifar fig ftundom i Sverige (u).

Emedan likväl de Natur-kunnige tro, at ifrån

jz til 14 hundrade arter af foglar Ikola gifvas i

Naturen 3 få fer man nogfamt, huru mycket än-

nu fattas i denna Vetenfkapen. Derfore låter och
Academien vara fig angeläget, at Jämväl bidraga
til defs tilvåxt, och beikrifvafå mänga hon kan of-

verkomma af defla vackra djur, fom ej tilfdrene

åro nog bekante. Sno-fparfven och Sommar-Gu-
lingen, fom redan åro nämnde, en art af Hack-
fpik (x), Stormväders- fogelen (y\ en Indifk Sparf
(V), hvilka Herr Linsoeus befkrifvit y och den
jfllgyptifka Bärg-falken, fom HasselquiSt nu
meddelar, vitna nogfamt derom.

Af allmänna anmärkningar om Foglar, har Herr
LinnjEus nu lemnat följande.

L f Fog-

(r) K. Vet, Acad.Handl. for ar 1740. (s) Syftem. Nar.

(t) Fauna Svecica. (u) Vet. Acad. Handl. for år 1750.
{x) V. A. HandL för år 1740, (y) V4 A # H. för är 174c,

* (*) V# A. H. får år 1750,
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Foglarnaåro ibland djuren de vackraftej ty in-

tet djur kan i fägring och prakt jämföras med På-

fågeln, Älla foglar åro på ett lått klådde med fjå*

drar eller ^reniga hår, hvars grenar åro lagde på
två håll, pa det et mindre antal af dem, må kunna
tacka hela kroppen. De gå alla på ta, at de må
vara färdiga i loppet eller hoppaude: ty alla djur,

fom gå på hela foten , fåfom björnen, åro fenfo-

tade, och når de fkola lopa, måfte de anda fpringa

på tå. Deras fottet och Den åro merendels magre
och utan kott, at de må vara få mycket-lättare

,

hålffc emedan de fållan behofva mycket lita på dem*
Främbenen på foglarna har Skaparen våndt til vin-

gar, på hvilka han fatt allenaft en tumme och et

finger, famt derpå fåftat pennorna i rad. Fyrfo-

tade djurens fornåmfta ftyrka år uti deras tjocka

lår: deremot år foglarnas uti broftet, hvareft

mufklarna och kott-fibrerna åro fåftade, fom ut-

göra vingarnas ftyrka. Kåkarna på foglarna har

naturen dragit utur munnen, och gjort til nåf,

utan tänder, dåfjelfva kåkarna goratånderstjenft.

De på fyrfotade djuren titftående öronen, har

naturen fpart på foglarna, och i ftållet gifvit dem
lång hals, högt hufvud och fkarpa ögon, at koxa
fig omkring och akta lig for ofvervåld. På Natt-
foglarna har dock Forfynen fatt flora fjädrar vid

öronen, at upfånga ljudet, i ftållet for de utilåen-

de öronen på djuren, fom fkulle blifva for tunga

for foglarna. Lika lått år ock deras invårtes byg-

nad inrättad. De åro merendels fmå, i jåmforelle

emot andra djur. Strutfen och Cafuarien åro fto •

tZy men kunna ej eller flyga : dem åter har natu-

ren gifvit kottfulla ben. Foglarna hafva blifvit

fkonte ifrån at foda lefvande ungar, utan aflågga

et ågg i fonder, efter fom de mogna, uti viffa

kon-
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konftiga nåften,hvilka, i ftållet for qved, utkläcka

ungarna. Detta, fom ock , at de hafva ingen vat-

tu-blåfa, gor, at de altid åro låtte. De hafva

tvånne öppningar emellan lungorna och ihålighe-

ten af bröitet, hv^r igenom de kunna upfyIla hek
broflet med luft, hvilkét ej ringa befordrar deras

lätthet at flyta i luften. For famma orfak tyckes

ock Corpus Callofum och fornix uti hjernan, famt

Epiglottis uti Svalget vara uteflutne. De fom
fått långa ben, hafva ock lång hals 5 hvarcmot
ftjerten på dem gemenligen blifvit fpard, då föt-

terna tjåna dem til ftyre uti luft-feglingen. Vån

åt våra ögon hvart vi vilje i Naturen, få rake vi

alleftådes lyfande profaf enoutgrundeligen vis och
mild Forfyn.

PEHR WARGENTIN.
K. Vet. Acad. Secreterare,

RÖN
: Om
Laxens Natur och Bfkande i de Norrland-

fka Åljvarna.
Samlade af

NILS GISLER.
Tredje Stycket.

Anmärkningar\ om fjeljva Fijket.

....
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Når ftoraSno-vintrarblifVa,hålft i fjällen, med
påföljande tidiga, goda oeh varma vårär,

at vår-floden får komma både flor och ti-

dig
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dig, famtat-fj all-floden kommer derpå( i råttan

tid, då upftiger laxen ymnigare* och le laxfifkare

gerna, at vår-floden år torbi, til den 18 Maji, då
tjall-floden ftrax derefter begynner, och år fom
hogft något for midfommären, lamt i råttan

o
tid af-

faller. Fem ftora floder hafva de anmärkt i Ånger-
man ålfven: 1705, 1713, 172.1, 1743 och 1749,
hvilka kommit bittida och åfven haft goda lax-år

i följe med fig. Til anförde omftåndigheter bidra-

ga ock deflas at det år ringa haf-is , eller at den
famma tidigt fmålter* ty då nodgas laxen ftiga

tip i ålfvarna och foka frifkt vatten: at vid up-
gängs tiden blåfer ftarkt våflan och NW,i8 eller

14 dagar, fom år godt tecken for Torne, Calix

och de ändra på våftrafidanbelågne ålfvar: For Ki-
mi och andra Öfterbotnifka ålfvar, år ftarkt NO.
och Ö mera gagneligt. 1747 om våren var liten

flod , men ingen haf-is, och båttre fifke. 1748, åf-

ven liten flod* men långlam haf-is och ringa filke.

Med haf-ifen följer ock laxen, och på den kanten

ifen fmålter , famlas ock laxen mera. Når ålfven

blir om höften upfyld med (krof-is, fom hopfores

i ftora högar vid ålf-ftrånderna, hålles for godt

tecken til laxfiflce, famt når ålfvar, backar och
myror mycket fvalla och upfkjuta is-forjaomvin-

tren. Men defla tecken hålla ej ftrek allena, om
icke forr nämnde goda tecken tillika åro folgakti-

ga$ fom man fick formårka, 4r 1748.

Ju högre vatnct år i haf-fjon och ju varmare

{ömmar inftundar , defto håldre ftigcr laxen åt ålf-

ven. Stadig väderlek, varaktig lax-vind, och ej for

häftig påkommande fommar-varma, fom gor vat-

net tidigt varmt ,
bidraga til laxens ftåndaktigarc

upgång längre up$ ledan han inftigit i ålfvarna.



Då lax fås, fom har ytonigt lus, hvilken fåftat

fig i ganen, och rått nu fkal beflcrifvas , år godt

lax^år.

Storjaeller Lax-ftorja följer i ymniga lax-ar up
åtålfvarna, fiil i Lax-dunerna, och har fållan

mänga laxar i följe med fig. Den år fångad i Ån-*

german-ålfven med lax-not til 18 och 20 lispunds

vigt. Når Ståmm, Id, Harr och annan fmå fiik

flitigt upftiger i ålfven, år ftorre hopp om mera
Lax. Sa långe ålfven floder om våren, fångas

nämnde fifkeilag lått med ryfkjor och nåt> men få

fnart den år i aifallet , fås intet.

Magra Lax-ar medfölja dejfa tecken: Når ringa

vår-floder vifa fig,iåfom detfkedti fynnerhetåren

1738, 3p, 40,41, 42, 44, 4^,4(5,485på hvilkaganfka

litet lax blifvit fångad. Når mycken haf-is är, fom
ligger långe qvar om våren , ibland til Erics-mås-

fo-tiden, hälft når den famma Hår införd vidåmyn-
ningen* har Laxen der under fin fvalka och for-

frilkning j följer åfven med ifen, i fall den drifyes

bårt til annat ftålle, når litet vatten år i ålfvarna,

få at Laxen deraf ej kan hafva någon känning och
ledning up i de famma. Når fjåll-floden for den
kalla väderleken ej kommer, torr ån tiden tilla-

xens måfta upgång år inne, få blir litet upgångs
fifke. Når de nika ymnigt ftromming, år litet

hopp om godt laxfifke, och tvårt om, Detta flog

dock felt nåftledne fommar^ ty då fingo de vackert

af båda flagen. Når litet ftåmm och annan fmå fifk

vifar fig i ålfven, år ock ringa hopp til lax-fifke.

Når floden häftigt och mycket affaller, den tiden

laxen fkal ftiga up i ålfverna,år ej godt mårke: iå-

fom, 1748, fifkades i fpak-ålfven i Ångermanland
ganfka ringa lax* men i forflarna var något båttre.

Likaledes forholt det fig i Njurunda och Indals

ålf-
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ålfvarna 5 famma klagan var ock i Umca. Orfa-
ken w 5 at floden fom nog ringa kom, midfom-
marstiden, häftigt affoll, den tiden laxen fkulleup-

komma. Samma år fiks med noten något lax,fift

i Juiiioch början afAugufti, i Indals och Njurun-
da ålfyer, fom år ovanligt, emedan tiden til fi-

ltandet långt förut uphort. Orfaken var, at en del

af den upftigande laxen hade hållit fig tilbaka, for

idet ringa vatnet, fom var i åifvarna. Laxen vräker
tilbaka,når han fårnågon ovanlig ny flod emot fig,

fedan han kommit up i forffarna, fom det fkedde

1748 uti Refele ålfven, dä om våren lax begynte
ymnogt upgå i lagom flod, men emedan några da-

gar derpå en ftarkare flod ofverkomj få fitknades

all lax i haft, och drefs tilbaka.

Når hogfta floden infaller, den tiden dc (kola

utfåtta fina fors-byggningar, och blir »långe ftåen-

des, fom det åfven hände 175*0, då floden vid den 16

Jun. kom nog hög och blef flående in på deras bå-

fta filke-tid ; få förorfakar håg flod, fom annars år

tagnelig, hinder i deras Lax-fånge. Så långe fj ål-

oden år i fit hogfta tiltagande, fas ej fardeles

lax med not. Pä den fidan, fom vädret blåier på
et (kår eller holme, der fångas laxen {rarare , ån

den andra, fom ligger i lugn. Sammaledes fångas

han båttre i ftarkt, än lungt vader, då han häller fig

.{kock-tals ut ifrån landet på djupet. Ifunnanvind

går laxöring båft til landsvid Itärgårdar och hafs«^

kanten, åfven fom Harr i nordan. Om våren gar

han mera på grundt vatten, ån då det lider på fom-

maren, dä han mer foker djupet och kait vatten.

Vid det at vädret går om eller vänder fig, kom-
mer han mera i rorelfe och låter fig fåledes då bät-

tre fånga. Lagom rågn hindrar hvarken eller be-

fråm-
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främjar Laxfånget , men fno-fall, tordon och ha-

gel fkingrar och drifver honom på djupet.

§. ip.

fil ål/varnas fifk-rikjset bidraga följande omfländig*

heter: Ju längre ut i hafvet ålfven kan drifva fit

frifka vatten, at laxen deraffår känning, defto me-
ra inftiger han dit ifrån hafvet. Derfore aga ftora

ålfvar torman for de fmå, ifynnerhet de, fom haf-

va fria infall i hafvet, utan at ftromen afbrytes.

De fom utfalla vid något land, fom ftråcker fig

långt ut i hafvet, åro bättre , an de, fom falla in i

ftora breda fjärdar: dock om defle hafva tilråo

keligt djup och någon lång udde på norra fidan

om mynnet,fom vetter i föder tillika med fjärden,

kan det ena årfåtta det andra. De ålfvar, fom ock
med mynningen vetta åt foder , och hafva långa

uddar på norra fidan, åro drågtigare ån andre. Ju
längre in åt norrbotten, ju håldre friger laxen.

Strändernas befkaffenhet bidrager ock hårtil. Hvi-

ta ftränder hållas for de båfta, hälft om de åro

fkog-rika,at fiiken får fpela under (kuggan 3 derfo-

re år ej rådligt, at rödja bart Ikogen vid ålfven^ ty

det fordarfvar lax-fifket, åfven fom man vet at

ftrornmingen fkyr dertore. Laxen fordrar ock god
låglighet, om han (kal upftiga ymnogt, få at in-

tet hinder bor vara i vågen. Sadane hinder äro up-
grundade ålf-mynnenj ty fall han långt up i ålf-

ven kan gå oförfyiit på grundt vatten, få at ibland

halfva ryggen fyhes, fa ger han. -fig dock vid ålf-

mynaet god tid at foka djupaftc värnet, få framtej
ftromens häftighet fortager honom det , eller

ock på djupet år få ftrömt vatten, at han vid lan-

det måfte draga fig upföre grundet* men i fpakt
vatten fkyggar han altid for grund, och ger fig ej

dit,
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dit, fä framt ej då , når vatriet af ftorm och flod

år mycket uprort och grumligt, at han ej fer

hvart han tager vågen.

Orfaken til mer och mindre lax , famt til åt-

lkilnaden på deis godhet, i våra ålfvar, år nu fjelf-

va ålfvarnas belägenhet jåmte vatnens befkaffen-

het. Indals och Luleå lax raknäs ibland de båfta.

I de ofriga ålfverfås mer och mindre af fåmre och
båttre flag. Atfkilliga grenar i ålfvama hafva ock
åtfldlnad harutinnan. I den ena armen af Luleå
alf, fåttas aldrig lax ; i den andra fins icke en en-

da: orfaken hår til borde vatnens nogare profvan-

de utvifa.

§. 20.

Hinder for laxfifket famt orfaker til Laxens for-*

minfkning. At laxfiiket nu emot fordna tider anfen-

ligen aftagit,vifasogonflvenligtderaf, at nupåmåa-

fa
ftållen ej fas få många laxar, fom forr tunnor.

Ivilket ock af efterföljande Taxi -kan inhämtas.

Hår til bidraga åtfkilliga orfaker. Når laxen vid

forfta inloppet finner motftånd, vänder han gehaffc

tilbaka. Käkarna- boerne i Neder-Tårneå hatv a, år

17^0, flyttat Pata-byggningen pzo alnar långre

neder och ytterft vid mynnet i hafvet, hvilket

fororfakade tvift med Kimi-boerne. Vid denna
nya Patagård pliktades djupet til nf alnar, men
der bredevid ailenaft til j alnar, få at råtta Kungs-
ådren och laxgången upfore djupet af Kimi ålf

blef ftångd, och fororfakade brift i fånget , få at

* defs like forr aldrig funnits. I fynnerhet vånder la-

xen tilbaka, når hanvid forfta up (tigandet från haf-

fjon finner ftångfel for fig i å-mynnet* Äfven var

det ock en annan orfak, fom hår til bidrog, och
förhindrade laxens upftigande, nämligen, at Kaka-
ma-boerne icke gifvit opning på den fidan , der
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Kimi ftrém utfaller, utan närmare emot landet y

der Käkarna åens gytjakttga vatten utflutit; ty for

fådana Itränder, hvareit kärr och fump-dyar haf-

va fitt utlopps fkyr ock laxen. Har af fes,

at opningen for laxen bor altid hallas i ftorfta dju-

pet, famt at alla (kår- och ikata-fiftren i hafs-kan-

ten åro hinderlige for upg^ngen. Och emedan la-

xen desutom går långt in på fommaren fa når,at

de kunna brukas, få borde dermed uppehållas, iå

långe upiligningen i ålfverna varar*

De Brattfall , fom i en del ålfver brukas, åro

ock (kadelige. Når defle åro bygde nåra vid haf-

vet5 har fiften icke långt flyeke at vandra på, fom
nogfamt rones i Gidea ålf, hvilken deraf blifvit

aldeles filk-los. Ty emedan han for hinder lkui

icke flipper fram, ioker han annan älf > at förti-

ga, det genom Brattfall alla ledare i fortid bärt-

tagas, fom den ofriga fifken til alfven (kulle led-

faga. Haraf år klart, at alfven ej får vara forbygd

nåra vid mynnet, ej eller något fvårt och hinder-

iigt ftromfall ftrax mota, ty en få ftackug refa

år ej honom til behag. Älfvernas upgrundning
vid mynningarna ,

bidrager icke mindre, emedan
laxen der v il hafva djupt vatten, det han icke far5

öm han ej kommer, medan hogfta floden varar. Up-
grundningen kommer til en del af det myckna
grus och (kog, fom årligen flyter til älf-mynnin-

gen, hvaraf ftrom-ådren blir afbruten, at laxen

vid fin ankomft ej råkar på den iamma, eller dri-

llar at gå up« 1728 vari Njurunda ål/den ft6r-

fta flod, fom de i manna minne haft. År 1719 var

den litet mindre, DelTe åren gick lax omnigt up
i Gimmen , famt efter fodra grenen, anda til or-

vcrfta byanu i Borgfjé facken; men federmetu
M ivar
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har ej lax blifvit der fedd. Orfaken var, atbyg-
ningarna vid Mat-forflen iTuna fpcken blefvoaf
den {lärka floden losrefne, hvarigenom laxen fick

fritt rum, atgåupfore ålfvenj men fedan delTafifk-

byggningar följande aren äter blcfvo upråttade,

har ej en enda lax blifvit feddcr längre up. 1748
var ock tåmmelig hog flod i famma älf§ men än-

nu llorre 1749, då likvift ingen lax fyntes ofvan-

fore nyfsnåmnda byggningar, hvilket år et få-

kert bevis, at ehuru någon opning blifver lem-
nad i Mat-förflen, få år den dock icke tjenlig och
tilråckelig for Laxeris upgång, få långe laxbyg-
ningarna Pcå quar, utan blir han igenom dem flängd

ifrån de högre up belägna ålfver och fjoar, fom
for alllringen åro mera bequåmlige$ hvarom for-

na tider lemna oryggeliga bevis. *

Så mycket en tåt och jåmnlkog vid åbråddar-

na år gagnelig* få mycket åro någre enda hår och
dar ftäende och ofver å-brådden lutande trån fka-

delige> ty de fkräma fiffcen från ;landet, i fyn-

nerhet när de af vädret (kakas, hvarfore ock få-

dana plåga undanrodjas af dem, fom fifka vid flika

llrånder. Timmer-flyttningen år få hinderlig, at

om några iocorde laxar voro i upgående, måftc

de alla tilbaka, når timret vräker. Afveh få år

det befkaÉFadtmedbråd-vråkning,'af hvilkasfkim-

rande i vatnet laxen ån mera flvråmes, Hvad på-

folgd fådant hade, markte Kyrkoherden Berg, då

laxen i Rcfele-ålfven holts tilbaka en hel natt, få

långe han 4er ofvanfore flyttade fina bråder , få

at Öftanbåcks-boerne fingo mer lax den natten,

ån hela året tilfornes men Eds noten, fom Varåf-

vanföre flyttningen , alsintet, emedan han ej tor-

de fligafram. De rep, hvarpå fpjåloj; eller flickor
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at 1 alns långd åro bundne, med några Äertäf e-

meilan, och kallas Spiåla-rep, fom brukas i Fors
focken i Jämtland, vitna ock der om: ty derige-

nom flcråmes laxea tilbaka hufvudltupa in i en
rånna, genom hvilken den nedkaftas in pä en jord

-

tufva, der de tfiga honom* Hår af fes, *hvad
ftada timmer -och bråd-fiyttning gor, fom ftåftäft

hela fommaren påftår: likaledes Hyrande Vrak-ved.

Såg-fpån hindrar . ock laxfiikét, afven fom all

annan fifk, och gor goda ålfver fiiklofi. Den mär-
kes fråta, uploia och fonderfkåra älfsbötnen och
leder fig i djupa gropar in under ålf-niponja, få

at de fnart nedfalla. Såg-fpån lofer och fräter lika-

ledes hård lera på åkrar, men mifter denna egen*
fkap, når den fått rutna. Den har och famma ver*
kan, fom fand på ålfsbotncn, med fit lekande och
rorelfe. Smärre ålfver och fund finnas aldeles up-
grundade af den famma, då man ofvanfore fägar-
na ej förnummit, at famma alfver undergåt rtagon

fådan ändring. Vid Lo^funden i Angerman-alf-
ven, var tilförene detbåfta fiike af Gäddor $ Ab*
bor, Id, Mort, &c. fom efter fåg-byggnaden der
nu til ftorfta delen faknas. Man vet, at fifk i nya
fumpar af tall-timmer ej garna trifves, utan dor
bart, fom dock ej fkett fedan de ftatt 3 eller 4
ar, hvilket fornåmligaft hårrorer af kådafl,foixi al-

tid medföljer denna tråds^arten, hvarfore ockgo*
da hushållare låta forlt bränna timret,» hvaraffum*
ar Ikola byggas^ föm befunnits hafva gö"d ver*
an,

I fynne
o
rhet fluttgras laxen afde flora kx-iidtaf*

fom nu i Ångerman- och Indals-ålfver brukas, at
intaga hela ålfVen, och måft åro Puls- hotar. "De
få ej XQo:de delen af de laxar, fom åra i nöten j.M i tV
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ty de fly både hit och dit, få vid dragningen,
hvilken gar gånfka läkta, hela langa ftunden ut-

fore ålfven, fom når hon hopringas och pulfen bör-

jar gå, da laxen går emot fjettva pulfen och kry-

per under teiarna, och då de opnas, följer hela ho-

pen efter. När nu fåtedes noten dragés på fl^a

ftållen upfore hela ålfven, måfte hela (kockarna

aldeles fkingras. De fom ftått ofver vintren i fjär-

darna och upftiga forrån lax-noten kommer ut, åra

de ende, fom hinna ofkinsrade tilforffarna. Når A?
rendatorer i Angerman-älfven innehade lax-fiikct,

i Liden, Ed och Långfele, och Kronan fjelf bru-

kade deiTa fifken, ftodo alla lax-notar under Kro-
no-forflarnas llyrfel,hvilka forefatte dem vifslångd

på fina filke-redfkaper, fom ånnu i Vafterbotten

i akt tages, och tilhollo dem vifta dagar i veckan,

at aldeles laphora med fifkandc;, då kunde någon
lax-fkock flippa ofkingrad och vifa fig up i ålfven.

Men fedan i ftallet for den, år 172,7, befalta

profning, hvart fifke blef farfkildt, åren 1739 och

1 748, til den mäftbjudande uplåtit , mifte Fors- A-
rendatorerne fin förra förmon, och lax-not- Inter*

eftenterne fingo fritt välde ofver fina fifken, fig

fjeifva til ganfka flor, men fortfarna til obotplig

fkada, fom påfolgden nog vifat. Håraf måfte nu
for tiden alla lax-dun-er fkingras, mer fkråmas och
med dubbel moda fångas. Derfore är ock rattat,

haf-laxen i de ofre fifken hel fållfynt.

Äfven hålles for hinderligt, om några lofa

pålar eller dylikt finnes i ålfven, fom af ftromen
röras, emedan laxen fkyr for alt hvad honom o~

vanligt förekommer , och tager i akt den minfta

Ikuggans rorelfe på vatnet ; fom de kunna iftty-

ga, hviika om dagen bruka ljuilra honom, då dc
altid
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altid måflc ftålla fig fä, at fluiggen cj ma af laxen

kunna märkas. Det famma finnes ock af de lån-

ga och breda bråd-fpilror,, fom bindas vid et rep

och nedfinkas med ilenar, ät fkråma laxen ifrån

djupa höljer och ränlar, der notenej kan hinna

honom. Ljus botten och klart vatten åro

cj mindre hinder i lax-fiflket, ty då fkygger fl-

iken for alla vanor. I Indals älfven up ät Liden

,

och längre up ät Fors focken i Jämtland , der

ftromar åro , och hvareft de nu i fenare tider

drifva itarkare filke, få märkes, at om dc råka at

fånga mycket det ena året-, faknas den ct par år

eller flera, hvilket de förmena deraf härröra, at in-

gen få kallad vana-fifk år qvar, fom kan leda an-

dra med fig på famma väg $ hvilket ock tyckes

kunna flutas deraf, at villa flags laxar gå endaft och
följa til vifla ålfver. Desutom utfifkas de verkc-

ligen, i fynnerhet de forter, fom hår i öfter-fjon

allena alftras -> och vilja många påftå, at lax få

val fom all annor flik, hårfina vifla vift-ftållen v
hvareft, om den alt for mycket fångas, han ock
verkeligen utodes, lika fom ftromming.

Själarna åro altid med vid upgångs tiden, och
hafva fynnerligen gjort Bilfta-boerne i Sollefteå

focken ftor (kåda, om höften 1747 oc^ v^er*

1748, fivilke vitna, at Själen holt fig, hela vin-

tern ofver, uppe i Sollefteå forfien, fom ligger

ftrax nedanfore berörde not-varp. För/vi ft märke
räknas ock, nar Sjålen vifar fig på no^-varpet ne-

danfore iamma fors, i fynnerhet efer iVI ichaelis

,

då fynes aldrig en fik eller annan -^O'. AtQciliige

laxar fångas i alfven, fom åro bitne af Sjålen un-

der buken, hyilket kommer deraf, at laxen ger

fig undan Själen up i vatnet. Ibland finnes laxen cf-

M 3 terft
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tcrft vid fpolen biten fhedt med djupa fkåroi\ Så
ofta Sjålcn år inne i Lax-noten vid upgångs tiden,

få de aldrig lax.

Buller och fkott hafva~oek flört intryck: man
vet at fiycke^fkott fkråmt hela lax-duner ifrån

den ena ltranden til den andra, famt utfore ålfven

i Torneå, fom år ifo famnar bred. I de ålfver,

der laxen obehindrad får gå långfl upfore, låter

han håldre romm och rnjolke, och märkes deraf

blifva mer affode och lax-aifter, fåfom det fker

med Stroms-fjon i Jämtlands men i de ålfver, fom
hafva hinder nåra til haf~fjon, hinner han flyta til-

baka, innan romm och rnjolke mognas. Hvilketej
allenaft fker vid lax-fifket, utan ock med alla an-

dra fifkflag, fom hälft llråfva efter och trifvas

båft, når de få hafva fin fria gång genom ålfver

och fjoar: hvilket med otaliga bevis af alla ålf-

ver, efter hela hafs-kantenhårftådes, kunde be-

ftyrlcas. Sik,Harr, Id, Brax &c. ftä i flora flockar

med f2&äng längtan , nea om fi{k-byggnader, låg-

dammar, utgrundade ålfrriynningar, utan at flippa

längre. I fjoar, nära til hafvet är ock faknadenaf
berörde fifkflag få flor, fedan nämnde förebygg-

ringar affkurit all undjättnifig och nybyggare i^

från hafvet, at nåppeligeit en enda finnes, utom
litet af Geddor, Abbor,Ål och Mort, fom förökas

och upvåxa i fjelfva fjoarna. Öch hålla äfven

defla fenare fifk-flag til godo, at årligen refa up
ocli nedfore, emellan infjoar , ålfver och hafvet,

når de äga låglighet dertil.

Låt ofs ock jämföra antalet af de forna och
nu varande Lax-fifkerier, lamt deras Taxeringar,

at vi må fe hvilka flut deraf kunna göras,0
En-



1 751. Jul. Aug. Sep t. 183

Enligt i<Sp4 års Taxerings -längder, voro alla

Lax-fifkerierna uti Medelpad upförde til fi tun-

nors och tre lispunds taxa årligen til Kronan.

Men efter 1748 års' Taxering, kunde taxan ej

bringas högre, än til 2,8 tunnor nf lispund, famt

zz daler Z4 6rc Silfvermynt i penningar.

Altfå ar taxan nu vid pafs två femtedelar

mindre blefven, innom f4 år : och i famma mon
år troligt, at jåmvål fjelfva fifket forminfkats.

Sammaledes alla Lax-fifken uti hela Ånger-
manland, taxeradesår 1727, til 78 tunnor, ifjer-

ding och 3 i pund, emedan fåfängt forfok då gjor-

des, at bringa taxan få högt, fom hon af ålder va-

rit, åtminftone fedan år i<5of . Men denna fenare

taxan befans dock federmera alt for dryg, ochfor-

minlkades derfore, år 1748, til allenaft 41 tun-

nor, 1 fjerding, i| pund. Af famma åldre Ta-
xerings längder fes, at for fo til 100 år fedan har

på mänga ftållen varit godt fifke, hvareft nu me-
ra alsintet vankar.

I ofrigt anföra Taxerings månneroa 1748, at

ehuru de gjort fin flit, at upbringa Taxan något
anfenligare, kunde man likväl dermed ej högre

komma* hälft lax-fifkeri-IntereiTenterne framförde

alla en klagan, med yttrande, at häldrc vilja up-
lågga fina fifke-redfkaper. fåfom en del redan

gjort, ån med deras ftora Ikada fåtta fig och de
fina uti ftuld, enär få mycken lax ej fas, fom
emot Taxan fvara kan 3 I ty at laxen emot förra

tider få anfenligen minfkats , at icke en femte del

i ålfven upftiger emot förra vanligheten; Skolan-
des dertil orfaken i fynnerhet vara, ut ålfven årli-

gen alt mer och mer upgrundar och urikår fig,

M 4 fa
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få at foga något rent not-varp i hela ålfven fin-

nes, fom til laxens fångande år tjenligt. Forflar-

na fkola icke eller hinna til 4:de delen, emot
den lax de i förra tider fångat, vetandes alla o-

våldige, at berätta, det Kronfors Intercflcntcrna

fomliga år, i fynnerhet 1741, 42,, och 43 , ej fått

få mycken lax in natura, hvarmed de kunnat up-
fylla Taxan, m, m,

"

Staka-gårdarna vid fjård- och ålf- mynningar
hafva lidit måfta undergången 3 dernåfl; not-var-

f>en uti fpakrålfven. Nu finnas e) lax-fifkerierne al-

enaft minlkade, utan ock ål-fiftet, få at utiiöof
års jordebok ^ ål hus äro upforde uti Ånger-
manland, men 1748 allenaft z:ne. Orfaken fore-

gifves, 'at de fmå fjoar, tjårnor, ålfver och bac-

kar, uti hvilka tilforene alen kunnat fångas , åro

nu fortiden måftadelen igenväxte och förtorkade.

Når nu de fmå ålfver och backar minlkas och for-

torkas, få kan ej annat Ike, anat vatnetidefto-
ra ålfverna åfven måfte i famma mon aftaga. De
högre ålf-ftrånder, holmar och nipor uti och vid

de flora ålfverna, til hvilkas hogd nu ingen flod

mera hinner, utvifa med fina tåta och mängajord-
hvarf, at de varit fenare tidfens foder, och mga^
ktnda af den forfta allmänna floden* ty de ofante-

liga jord-vallar, fom hogfta bårg-åfar, hvilka afden
allmänna härröra, vifa aldrig fa tåta och tydeliga _

jord-hvarf, der de finnas af ftromarna någorftå-

des aftkurne, fom förenämnde, Botnens undanfkå-

rande kan ej flcyllasj emedan famma omftåndig-

heter finnas, der (len och helle-botten år. Når ,

och på hvad fått (kulle de många åif-quarnar,forn

omtalas ,(§. 5'.) blifvit fvarfvade, högt ifrån bräd-

darna af ålfven* i bårgshällorna , om icke vatriet i

forna
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forna tider ftått hogrc ? Ja, naturen talar fjelf

om detta aldramåft , når en del månnilkor ej tola

at härom- namnes,

§. iii

Om Lax-lufen, Siftledne vår, den 3 Maji, fantjag

i Bjork-ån på en krok-lax i galet allenaft en lus,

men på en lägga futo ofver 20, hvilka malt få-

llat lig innevit på ganen up åt nacken på fjelf-

va gal-bogarnas tradiga utfkott,famt innerft i vin-

kelen, der minfta rorelfen år af galet. De futo

alla få faft, at de ej kunde hämtas, utom at lös-

rifva ftycket, fom äc fållat fig vid.

Skapnadenoch deras hvit-gråa f arg liknade ea

allmän Svin-lus, men ftorleken af fomliga dubbelt

drygare.

Hufvudet var nedåt bogdt. Munnen bred och
kunde val med en nål opnas, och tycktes likna en

annan lus i men kunde ej tydeligen märkas, huru
ppningen inuti var belkaffad.

Ögonen fmå och fvarta.

Bak på halfen faflaftes lika fom tvånne armar,

långa fotn halfva kråket, hvilka med andarna fram

om halfen voro lammanhåftade , och Hutades i en

rund och kårtare ftrång,*med hvilkens ytterfta

anda lufen var fåftad vid lax-galet.

Honorna voro litet kårtare i lifvet, hade tvån-

ne runda råmrn^kaflar, lika långa fom lufen, bak-

efter hängande med 8 a 9 rader agg,, med en alK
månn hinna takte, utur hvilken de runda genom-
{k inliga äggen lått fkildes från hvarandx*a med en
Oi

nal.

Så mycket,|fom med et fimpeltMjcrofcop kun-
de märkas vid defs delar, år afritadt Tab, VI.

Fig.
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Fig. r. Lax-lufen i fin naturliga, ftållning,fom den
fitter fåftad vid lax-ganen.

Fig. 2. Den famma på ryggen. /, fmå hål efter ryg-

.gen.

Fig. $. En hanne vidöppen liggande.

Fig. 4. Håft-armamaaflkilde. håft-ftrången, fom
lluter armarna, på hvilken åro fmå hål och et

litet utfkott.

Fig, y * Råmm-kaflarna med fina håft-ftrångar.

Med håft-ftrångens anda, fom fluter armarna,var

lufenfaftvåxt vid galet eller ganen, och fyntes äfven

fnbå hvita uphogningar, der nera tilforne futit,fom

re^an voro losrefne och (kulle den ej på detta fått

fåffas, utan hade fötter , få refte den fnart fin våg
i ftrommen.

Ibland 1 z laxoringar hade allenaft tre något af

denna ohyra, hvilka ej llgo få txifka och röda ut

i ganen, famt utvårtes hade mera bly-grå fårg,

med litet utfpårrande fj all.

Stora hat-laxen ned i fpak ålfven fant jag på
lika fått hafva defla kraken långt ftorre och fe-

tare.

Når detta Zoophyton finnes hos måfta delen,

fom fångas i början af fifket, år detnåftan fåkert

mårke tilgodt filte > men deremot blir fiiket rin-

ga, om det ej märkes. Vid infallande varma vårar

fynesdet håldre, ån eljeft. Uti de många mafk-li-

ka utflrott vid Laxens maga, har jag ock funnit

mycket af hvita iglar til i tum langa,, famt hel

fmå hvita afcarides. Och märkas de Lax-öringar,

fom hafva nämnde ohyra, vara hel magre och
fpinkige, med ganfka tunt (kinn och fogafynli-

gafjålL
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Skata-nåten, Skär-mockor eller lax-nät i haf-

vet, fattas ut vid fjelfva hafs-kanten eller fkårgår-

darna vid uddar emot vikar
,

fjärdar, hvita fand-

eller bårgs-klippor, fom kunde kalkflås, hålft der

laxen finner känning af något frifkt vatten i någ-

den. Vid hafs-uddaroch der ftenbotten år, brukas
långa gran- eller Tall-fkatar, fom fafthållas med
ftenade rep ända utifrån landet til 30 famnar el-

ler derofver i längden utliggande, efter hvilka
näten utfättas oeh fafthåftas.

Vid yttra andan af ftången fåttes nåte-kroken
eller filk-hufet til 6 a 7 famnar, fe Tab. VI.
Fig. <S, kroktri enfpitftg vinkel, och fäftad med
fin ända vid en fmal ftång, fom år vid nedre ändan
ftenad och med ofra ändan faftbunden fnedt lutan-

de emot de utliggande (katarna. Nåte-balkenbin-
des af hampe-blär, men fjelfva kroken måfte vara
af god häcklad hampa: Ju finare och ftarka-

rc garn en kan få, ju fifkeligare år det. Van-
liga tjockleken på garnet brukes fom en fmal
Ikrif-penna, fidan af hvar mafka ifrån 3 i hogli- 6
tum. Djupleken på nätet, efter vatnens befkaf-

fenhet, ifrån f til 1 z alnar. Tvånne nåt böra va-»

ra til hands, for ombytet vid torkningen.

Lax-nåt bora ej ftållas ytterft i uddarna for

den {trånga ftromen fkul, utan litet åt fidan

nedom. Kroken fkal altid flå nedfore och undan
ftromen , emedan laxen endaft håller fig emot ftro*

men. En del bruka tvånne krokar vid nåt-ändan*
efter ftromen käftar fig fram och tilbakahvar-

efter ockfå laxens gång rättar fig. Fiike-tiden är

ifrån Erics-måffo til Pers-måflai^ ibland längre
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vid hafs-uddar, fom vettaemot vikar. Laxen kom-
mer foder ifrån och går in åt viken, fedan föl-

jer han landet upåt, och förbi uddarna medelft
fokande efter frifkt vatten* derforé bor altid kro-
ken vetta åt viken. Ju mer det ftormar, ju hål-

dre fås laxen, når hafvet fvallar och forflarftarkt

emot klippor och land. Forft fås is-lax (§. 10.)*

fedan haf-lax, fift boningar och oringar, måft un-
der och til 1 Lispund flora, fa derofver. I myc-
ket varma fomrar, kommer ej laxen tidigt til

lands, fom marktes J747 och 1748,^ den ibland

fås långt efter Pers-måflan, och har håndt, at de
då fått rått mycket. Når lungnt våder Ir, går
ej laxen på näten, utan då mårka fi{karey at han
följer nåtet efter til andan, då han fånker fig an-

da ned åt botnen och foker fig undan. Men i

ftorm går han in i kroken cbc och når defs anda i
kommer at rora vid ftj arten, fpringer 91kr trån-

ger han fig in på nåtet gent emot vid IK På den
rått utilåendc nåt-armen ab faftnar ingen lax, om
icke Själen jagar någon dit. Ifrån Eriks-måflb til

Vårfrudagen är gångs-tiden inåt landet, och då

går han altid ofverft eller midt i vatnct* fedan

håller han fij* til botnen
?
och då år fiiket alt \

åndteligen £ar han ej en gång in åt landet, utan

håller fi|* da efter ftrom- råken, fom altid et ftyc-

ke ut fran landet år ftarkaft, hvareft den ofta fy-

nes lekande i vattubrynet, och häftigt upfprittan-

de, då han efterjagas af Sjålem Detta fifite fkul-

le lona mödan for dem, fom bo få når hafvet, at

de kunna paffa up ftorm, och akta fig for denbe-
fvårliga befokaren Själen, emedan det år ganfka

fet och god lax, fom fångas, faft de ej gerna få

ofver t til 4 i fonder. Når Själen år tilftådes vid

nåtet) år tekep at lax ock är dår, och blir for

^

|hopp-
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hoppning, at någon kan fångas* men når ingen

Själ dar omkring formårkes, år ej godt tcken.

Laxen gar fållan eller aldrig på nåt om ntftten,u-

tan ifrån klockan 10 til iz for middagen gar han
båft, och da bor en karl fitta uti båten vid kro-

ken at bårtfkråma Själen. Ifrån iz til 4cm. går
laxen något mindre , men derefter behofves ingen
vakt. Om Sjal-vakten fomnar, år Sjålen ftrax

tilreds,at nappa laxen af nåtet. Så långe Sjålen

dukar under vatnet, aktar han ej någon lkråck el-

ler buller, utan kan då fara både under och på alla

fidor om båten. Månne icke Sjålen ftode at anhål-

las från kroken, om någon fkrapuk eller annat iål—

famt och rörligt (kulle faftas på flytande bråder?
Ty jag vet, at några flaggor utfatta på en ftåna

hafva aldeles fkråmt honom ifrån en Sjal-1ena da
de, fom et fotment flugt påfund utfattes, at vifa

Sjålen våg til tenan, i ftållct for de annars bruk-
liga Skot-vårdar, hvilka Sjålen bättre kåntier, e-

piedan han år van, at deraf få anvisning til mat for

fig. Hårftådes år detta fifke af en och annan for-

fökt vid Hernon, fom vift fig vål nog lona mö-
dan , men de hafva aldrig förmått och noga vetat

akta fig for ftorm, fom bårttagit deras nät,hvar*

af både luft och förmåga, at gor.a något vidare

förfok, forfvunnit.

I Piteå fkårgård år grundare vatten, få at de må-
fta nåteftållen der åro allenaft ifrån 1 til hogft 3
famnars djup, hvarfore ock lax-nåt eller fkår-moc-

kor derftådes mera åro i bruk, få at de nu kunna
råkna 17 brukeliga nåt- ftållen allenaft i ikårgår-

den. Lax-nåtpi nyttjas från 10 til i z famnar lån-

ga och 1 aln mera ån vatnets djup på hvartftål-

ie kan raknäs. Nåten utläggas fålunda : ut ifrån

lan-

j
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landet, når hålle-backen tager vid, fåttcs et eller

flera nåt, anda ut, och fåftas med ftora ftenar el-

ler en påle i hvar anda. Vid yttra andan göres

fjelfva mockan eller kroken dubbel å ömfe lidor

emot hvarannan, af et annat nåt. Se Fig. 6 hvarefi

lin. a b utvifar det ifrån landet utfatta nåtet. Vid ccb

åro 3 pålar på hvilka mockan dannas , enligt den
Ikapnad, fom de utdragnelinierne emellan pålarna

ågeiv d år et band fom håller tilhopa nåt- andarna,

och gor ingången i mockan, e och / åro ånnutvån-

ne utflagna mockar, fom ibland efter omftåndig-

heternatilredesut efter et och famma nåte-lag,fom

figuren gifver tilkånna. Det fått, fom brukas af

^n del, at hafva nåtet alienaft s> alnar, når djupet

kan vara på famma liålle 30 eller 40 alnar, årmin-
dre tilforliteligt, ty faft laxen går up i vatnet och
in vid landet förra delen af fommaren ; få finner

den nog lått vågen under et fådant från botnen
hängande nåt, når lungt vader år.

Gilladt den 23 Febr,

B 6SKR1FN1NG
5

P4 hvad fått dricka gores i Norra America

af et /lags Gran,

PEHR KAtM-

Ibland annan drVck, hvaraf Europeerne i Nor-
ra America: hg betjena, år äfven et flagtf

dricka
7
htilket de tilverka af en art uta£

Gran, fom der på fomliga flållen finnes , och a#

Botanicis kallas Abm Pke* foliis brevibus co-

ni$
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nis tninimis. Rand. Mil. Gard. Dittion. Spec. f af

Franfoferne i Canada Epinette,oc\i Epinette blanche$

af Ängelsmånnerne och Holländare Spruce»

Denna Gran finnes nog allmän uti Canada,

och liknar ganfka mycket var Svenlka gran, få at

en \ id forfta påfcendet låtteligen kunde taga dem
bagge for en och den famma* men kättarna pä
den Americanfka årt> hel fmå# Uti Angelika Pro*

vincierna i norra America blir dcfi nog rar* ty det

år et trå, fom fordrar et kallare Climat, och nå-

lian aldeles forfvinner,få fnart enkommer något när-

mare åt Söder. Der, nämligen längre åt foder, finnes

den endaft antingen på ofverfta ryggen och fpitfarna

af de ganfka höga få kallade Blå-Bårgen, eller på
Norra fidan afde famma, hvareft fnon liggermyc*
ket längre qtiar om våren, och kommer tidigare

om höften, ån på alla de deromkring liggande

trakter» Eljeft växer den i Canada på aldeles lika*

dana ftällen, fom vår Svenfka Gran.

Franfoferna uti Canada åro, fom fornåmligaft

brygga fig dricka håraf. Hollåndarena , fom bo
vid AlbanyutiNew-yorksProvince, långft til norr

vid Hudfons flod, bruka och detta dricka* af Än-
gelsmånnerne finnas få, fom hafva det, om ej i

Nya Ängland och Nya Skottland, Orfakenår den,

at Trädet år allmänt i Canada, men vid Albany
mycket fållfamt,at en måfte gå flera fjårdels våg
efter det* och i de andra Ängelika Provincierna

,

utom de forenåmda, ftår det fvårligen til finnandes*

Huru Hollåndarne gjorde detta dricka, hade
jag ej tilfålle at fe* men jag drack det ofta, och
fann det mycket fkontj denbefkrifning de gåfvp

mig om des tilverkande vat fadan;

Om
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Om man tager til brygden få mycket vattea
til exempel, fom går uti et ankare , få Ilas

det uti en koppar-kettel och fattes på elden, fe-

dan tages inemot et ftop, eller få mycket
fom kan hållas imellan bagge händerna uti göpnen
åf imått granris utaf forenätfide gran, och käftar

famma uti kettilen, Om granrifet år fårfkt, ta-

ges mindre derutaf, emedan det då år ftarka-

re) men mera, om det år något tort. Granrifet år

fmått fonderhackadt, ungefar fom vi plåga fon-

derhacka granris på golf, eller ock ibland litet

finare, dock åro de ej få noga håruti. På fomli-

ga ftållen, der de hafva at gå långt efter denna
granen, taga de mycket ris deraf hem med fig

pa en gång, och förvara- hvad fom blir ofrigt, u-

ti kallare, til en annan gång > derföre blir undcr-
ftundom granrifet få tort, at barren falla af, och
då taga de5

i brift af fårfkt Granris, de torra

barren och qviftarna, och betjena fig deraf.

Når man lagt få mycket af detta granris, fom
öfvan formålt är, uti kettiln, få låter man det

koka tilfammans med vatnet vid pafs en tima, då

man tager det at elden, flår det uti något kåril,

och lemnar det at ftå en ftuttd tils det blir

ljumt; få lågges jåftderi, och man låter det jåfa>

man lägger ock den et godt fkälpund focker, at

fortaga den kådaktiga fmaken det annars torde

hafva.

Sedan det ut jåft, tappas det antingen uti

tunnor, ankare, eller, fom år det båfta, uti Bou?
teiller, at forvaras.

Detta dricka kan hålla fig godt en lång tid, och
.

fades allmänt hafva den formon , at det icke fur*

nar få fnart om fommaren, fpm annat dricka. Det
efr
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fer brunt och klart ut fom ordinairt dricka, fma-
kar mycket val, faft en -liten grand af kåda
eller terpentin, dock få litet, at det näppeligen
mårkes* är låttdruckit, och då man flår det utur
Bouteiller i et glas, hvåfer och kokar det uti bor 4-

jan mycket. Folket derpå orten räknade detta
dricka mycket hålfofamt, och fodes det bland an-
nat hafva den egenfkapen , åt det år diuretiflu,

eller at det drifver tåmmeligen vatnet*

Sådan var den beråttelfe Hollåndarne gofvo
mig om bryggandet af detta dricka, det de kal-

lade Sprucc~beer , eller Gran-dricka,

Når jag fedan kom til Canada, hade jag flerc

refor tilfälle, at fjelf fe, huru Franfoferné tilver-

kade fig deras drickä af denna gran> ty det år $£
märka, atuti Canada vet man knapt at tala om
61 och annat dricka, brygdt af malt, emedan de al-

drig bruka det famma der s och vin år endaft de
rikas drick,fom måfte koftfamt låtaförfkafifa fig defr

famma från Frankrike; faft ock de rika ofta betje-

m fig af detta Gran-dricka , emedan det hålles

före vara mycket hålfofamt, famt tillika flåcker
braf torften. Defs bryggande £ker på detta fått.

Om man, til exempel, vil brygga af fådant
dricka ungefår få mycket, fom går i par våra,

vanliga öl-tunnor, få (kaffar man fig förut hem
Granris af förenåmndaGraii. Detta Granris tager
man hem frånfkogenj antingen då man vil brygga,
eller kan man ock taga

?
det en god tid förut, och

förvara det i källaren, at det icke torkas. Mail
lagar gerna 5 at kättarna for famma året

3 fom mail
brygger * iitta på granrifet; ty kådatl utur dem

N ||
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år ganfta hålfofam, och gör drickat ån bittre. Se-

dan har man en eller par kettlar af koppar, dem
man fyller med vatten , lägger få fullt med qvi-

itar at ofvannåmde Gran med des barr och kåttar

deri-, deffe qviftar huggas ej fonder , utan allenaft

de åro få fmå, at de ca i kettelen, få år det nog.

Man lägger håraf fa mycket i kettelen , at det

mail täcker ofver vatnet, och låter det koka tils

malt halfparten af vatnet är bårtkokadt. Imedler*

tid medan det kokar , har man en ffcekpanna,

deri man lägger något hvete (det fades, at man
ock kan bruka råg dertil, at korn ar årmu långt

båttre ån hvete och rågvoch at Mays år det aldra*

båfta). Denna fädes-art, antingen den da år hvete,

råg, korn eller mays, bränner man i pannan ofver el-

den juft pl famma fatt 5 fom man brukar brånna
Caffée 5 tils fådes-arten blir måft fvartj och innan

det få blir , måtte det många gånger våndas om*
och ikakas.

Når det år fullroftadt eller fullbråndt, käftar,

man det i ketteln, och låter koka tilfammans med
granrifet.

Likaledes tager mun til en fådan kettel par

fmå kakor brod af hvete eller annan fåd, iåggcr

dem på elden, och låter dem ligga der, tils de

blifva måft genombrända, hvarefter de åfven ka-

llas i kettelen, och lemnas at koka til&mmans
med granrifet och den bråndk fåden.

Til en bryggd aftvl tunnors dricka fordras

ungefär par kappar fadan brand fåd, och to fmå
kakor fådant bråndt brod.

Orfaken hvarfore en lägger det brånda brödet

ochfäden deri, fades vara i :o och fornåmligaft

,

at
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åt gifvä drickat en brun-gul fåfg> fom forUt och

äf bara graitrifet har en färg > fom ej fkiljes ftort

fraii Vatten. 2*0 at gifva drickät ett behägeligfmak.

3:0 ät läga, det detta dricka åfven blir något nä-

rande.

Når det nu på detta fått fått ftå öch kökå* tils

hälfparten af vatnet år bartkokadt^ och tils en fer,

Ät barken lofsnar frätt gränris*qviiläiliä$ tagas

gränris*qviftafna Ut* öCh kaftäs bart) h varefter

ttiäil haf et kar eller aiirtat ftort käril i lägger der-

ofvef en duk eller et kläde j filäf genom det famma
det kokade vatnet eller vörten uti karet, få ät det

blir fritt från granris , från den brända fåden ock
från det brånda brödet*

Man fo«&r pa detta fått ät koka fa många
kettkr vatten.» fom man behofvet til pär tunnors

bryggd
i
odh når en det fått^ tager man ungefär

1 til 3 ftop Sirap
i

ibland mera ibland öch
mindr^ oeh flår uti Vörten, (ät jag fä må källa

den,) ät dermedelft bårttaga och fofmmfka den
båfka ifaiakerij föm det annars äf grailrifet ödi
kådan fåttjochgofadet mera behageligt atdrieka.

Vörten lemttas fedatt ät ftå
5 tils defi blifvéi?

ljum, då man har antingen jåft^ eller en klimp fut*

degs den man lägger i vörten $ ät den må jåfaj

fkummet och öfenligheten, fom deraf upftiger^

fkummäs hårt} och når det jåft ut, tunnas det
i tunnor 5 och fpruildas t, eller tappas dettttibou-

teiller , fbm ännu år mycket bättre, öm et dygn
derefter^ kan maft dricka det* Detta år kårteligett

hela proc*eiren5

Detta dricka hav1 alk de egen&äper
5
fom för-*

Ut åro omordade ^ imakär nög godt^ fa at det kärt

N % tåf*
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tåfla med godt fvag-dricka$ famt utgifves af alla,

fom ock tyckes vara mycket fannolikt, f8r gan-
fka hålfofamt.

"
Invanarena och de förnam fla uti

Canada af Franfoferna hafva brukat det för da*

gelig drick uti läng tid, och befunnit fig myc-
ket val deraf. Nåftan den måfta drick, fom Of-
ficerare och andra uti Fattningarna bruka» år

detta Gran-dricka.

Som det åren få flor likhet nåftan uti alt e--

mellan denna Americanika Granen och var Sven*

ika, få ftodc at forfoka, om man ej på famma
eller något annat fått, kunde gora et få hålfofåmt

dricka af y%*> Gran.
( * > ! ^ v n\py fy

Den 6 Julii.

BSSKRIFNING
På

Egyptijka Bärg-Falken,

I Infånd ifrån Egypten

Af

FREDRIC HASSELQUIST.

I, Jf Jfufvudet vetter nedåt, år i form af triangel,

T~V ofvan til ofver hjäfFan platt, vid fidorna

Bl A bakom ögonen något rundadt, fram for

och under ögonen utgropt med en afläng djup
och bred grop* år helt och hållit bart och na*

got fkrynkogtj endaft Ungs efter ofver hjåfFan

går en ojåmn rad af några få ganfka fmå dun,
iom fnarare likna har ån fjädrar.

. U ' z.

1
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z.Hakenlx omnogarc beitrodd med dylika (1) fmå
fjädrar.

3 . Vid andan af näbben framfor ögonen , fes långs

^frer några ftyfva hår, fom ej åro många tilaiv

talet.

4. Ozonen åro nedanför kanten af hjåflan vid fidorna

af hufvudet, närmare til näbben ån flutet af

hufvudet, och fta nog ut ur (kallen. Ö^tf^w» år'

ganfta ftör och fvart* Sgne-rwgenyiom ejfynes,

emedan den täckes af ognelockcn, år hyitj^w-
locken åro rörlige, och kunna dragas up och ned>

ognebrynerne åro täckte med ftyfva h^r, fom vid

fin inra anda åro tjocke och vid den yttra fpet-

fige.

f> Öronen åro på fidorna af hufvudet vid defs flut,

med ftor 6pning,och åro omgifne af en los hud
lom ligger i dubbel tåll> de åro bare, endaft ar

i ytterila kanten åro rundt omkring mjuka hår,

6. Näbben år Hor och ftark, vid hufvudet aflång el-

ler cylindrifk, vid [ipciicn hopkramad och gan-

flca krokugj kroken utgores af den ofre maxil-

len^ fom är mycket långrc ån den nedre.

7. Nåbbfkinnet (cera) ftracker lig från efterfta ån-
1

dan af näbben fram ofver nåsborarna, och täc-

ker altfå mer ån des halfva del, år tjock, faft,
' jåmn och til fårgen gul.

8. Näs bärarna åro närmare til flutet ån fpetfen af

iiåbben, och nårmare til nederfta kanten ån til

ryggen af maxillen, fpetfigc åt bada andarna,

ganfta vida: deras undre brådd år jåmn och
platt, men den ofre hvälfd.

^Tungan åraflång, jämn, defs kanter åro bogdeup-
åt, och emellan dem längs efter år en djup rän-

na, fpetlen är något truobog,

N 3 to.
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lo, Halfen år kart , cylindrifk och jåmn, ofvantil

täckt med uprättftaqnde fjädrar, under år den
frammantil bar^ enduft betrodd med några dun

,

men vid flutet tåckt med fjädrar.

-Il 'Rygg** ar nedkramad och platt åfven få val

fbm buken: Skuldrome äro något uphögde och
rundade; Sidorne åro något platte.

12. Vingarna åro perpendieulere och ftålde jåmnt
efter fidorna, utan at tacka någon del af ryg
gen.

I £• Fingvfjddrafn* (remiges) åro 28, af hvilka 1 år

kårtare ån t\ 2,, 3 åro längre ån alla de andra ,

ifrån 4 til to taga de fmåningom af. De följan-

de åro dubbelt kårtare, och de innerfta åro nå*
got längre ån defla. De yttcrfta fjädrarna äro

ftarke, och deras yttre kant år midt på infkuren

och nedan tor inlärningen mycket fmalare ån
ofvan til.

l^Stjerten år fpetfig* Stjrrt-fjådrarna (reélriacs)

*4, fom ifrån de ytterfta ti! de medlerfta ta^a

fmåningom til, få at de två medlerfta åro na*

got längre ån de andra.

*f\ Fötterna åro at lagom långdi anfeende til kröp-

pen. Låren aflånga, fmalare vid knån, och ofver-

alt täckta med fjädrar, Benen cylindrifka, bara,

och ofveralt takte med vårtor, fom åro nåftan

runda, litet uphogda och platta och hånga ihop

den ena med den andra.

J<J. farna (digiti) åro 4, de främre 3 och I baktil,

Af de fränare år den medlerfta längre ån de fom
åro på bida fidor om honom * hvilka åro med
hvarannan like. Den yttre vid fin eiterfta an-

da fåftad vid den medlerfta med en tjock hin-

na; den Wé år aldeles fri. Den efterftehv nåftan

il lång fom de afråmfte. Alle åro ofvantii ry-
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lige,ocli under tåcktc med aftånga tjocka kaflar,

hvilka på den itmerfta af de framila , och pä den
efterfta åro ganlka liont.

I Naglarna eller felorna åro ftore och ofvcrmåf
tan uarke, den medlerfte är ofvantil rundad och
icke få mycket krokug fom de päjtdorna, hvil-

ka åro hopkramade och nog krokuge* den efter-

ile är ganfka krokug och flarkare ån de andra,

de åro alle fpetfige och under jåmne.

j8, Fårgen år olika i anfeende til hon och han j d$n
förre (honan) år hel och hållen hvit, och harving-

fjädrarna fvarta, hvilkas yttre kant år grå, un-

dantagande de två ytterfta, lom åro hel och
hållne fvarte; Den fenare (hanen) år til hela

kroppen grå , men balfen och jkulärbrna åro

fvartaktige, och i kanten af fkuldrorna åro nå-

gre hvita fläckar* ving-fjådrarna åro åfven fon>

i den förra fvarte med grå kant, endait at den-

ne har de 4 ytterfta helt fvarta.

ffufoudet på hanen år ftarkt Citron-gult, och

på honan af enfvagare ^ui färg,

htåbbjkinnet år på bada tva citron-gult j näbben och
naglarna åro ivarta$ fhterna åro grå/

Ip. Storleken år vid pafs af en Slagbok (Falco 13.

Linn. Syft, Nat.) eller nSgot ftorre än en Gla-
da (Falco 7.)..

e

'Längden ifrån hjåflan tilytterft af ftjerten år 2fot$

näbben år % tum lång, naglarna i tum, och ftjer-

ten i fot.

Bredden midt Sfver ryggen år f i fpan. Honan år

något (torre ån hanen, fom år almånt i detta

ftågte.

N 4 Egen-
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Egenjkaper.
I. Jnfeendet af fogelcn är det ohyggeligafte, och
jag tor fåga det fifeligaite man kan ie ibland alt

det fom heter fogel : Den fom får fe honom
lefvande med fitt bara och fkrynkoga hufvud 5

ilora kol-fvarta ögon, en fvart krokug och rof-

vifk nibb, med ^rufvcliga klor fom ltå tilrofs,

uprefte fjädrarna halfen, och åndteligen krop-
pen hel och hallen upfyld med orenlighct af

tftinkande as* denlomfår fe honom, fager jag, i

denna Hållning, fom jag fer hundrade tals hvar
dag, larer ge mig rått, och komma med mig
ofver^ns ät han år det famma ibland de ftygga
foglar, fom Honungsfogeln

, Påfogeln och Pen-
taden ibland de vackra.

z. Roflen år i början hvifsknde och flutar fig med
en art vrenande.

3. Fiygten har han intet hog, och fa mycket jag
vet, en af de lägaile i detta flågte. Hanofverger
ej, eller flyger långt ifrån de Hällen der han vi-

llas . Han låter ej eller {kråma fig
, ickeengång-

af ikott> når man fkutit, flyger han ifrån fitftål-

le , men kommer 1 et ognableck tilbaka , och
når man dödat en, komma hundradetals omkring
honom på famma fatt fom vår allmänna kråka
fCornix cinereä Linn. Syft. Nat. 40. fa)

4, Han år, få mycket mig är bekant , det endafte

vilda djur fom kan lefva i fålMkap och fåmjas

med hunden (Canis domeflicus Linn. S. Nat,
8. 1. a.).

Hunden år oren efter Mahomets lag , och i

följe deraf husvill.

Alla gator i Cairo åro upfylde med hundar

och fnart fagdt ingen vrå år, der de icke gjort fin

bufa* De fom icke funnit herbårge i ftaden,

haf-
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hafva fofct fig om utom des portar, och intagit

der famma bonings-plats fom var fogel. Der
villas båda djuren tilfamman, lefva af famma
mat , gora fina bon och foda fina ungar kors

om hvar andra, utan at man blir varfe, at den
ena gor den andra något forfång.

ff Des mat år kott af utkallade as, och inelfvor

lamt aflkrap af flagtade kreatur.

6. Des tietnvift* der jag fedt honom, år utom Cai-

ro,aldramåft emellan forftaden Bulak och fjelf-

va ftaden : der uppehåller han fig i de- ofanteli-

gen ftora mullbårg, fom årö hopkomne och da-

gcligen tilvåxa af det grus och aflkrap, fom ut-

föres ur ftaden efter nedfalna hus.

Han finnes åfven i Syrien.

På den ftora platfen RoÄieli,fom år nedan for

Cairos flott, och t] enar til afråttsplats , kom-
ma de tillika med Glador i ftor myckenhet til-

fammans, morgon och afton. Det år ej forgäf-

ves, at de infinna fig på denna famleplatsj man
vet at i Muiulmaftfka religion barmhertighets

Utofvande ftråcker fig anda til de oförnuftiga

djur* defle foglar åtnjuta deraf i Cairo en mår-
kelig deU det utdelas åt dem hvar dag vid So-
lens up och nedgång på nåmnde plats en vifs

myckenhet fårfkt kott, och det i anledning af

froma månnifkors teftamenten, fom til detta än-

damål lemna evårdeliga medel.

I Europa fkulle man gerna upråtta teftamen-

ten at utöda en dylik fogel, om han der funnos
i fädan myckenhet, och hår gor man et reli-

gions verk af at underhålla honom : det torde
" intet vara få lått af afgora, hvilken delen har

rått.

Jag (kulle vara hogad for de fenare, om dc

N f utof-
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utdfvade fit goda verk fåfom Philofophcr och
kännare af Naturen, i ftållet för at det fker af

vidficepeliga Mufulmån.

Når Mecca-Caravan årligen anträder refan

från Cairo, år han folgd af en anfenlig tropp af

deffa foglar. Det år den rika utkom ft de fin-

na der Caravan flår låger, emedan der flagtas til

anfenlig myckenhet, fom föranlåter dem at fö-

retaga denna refa.

7. Nytta. Knapt bar något lefvandefattafJoriy-

nen et vigtigare goromål i Naturens hushållning

år denna fogel vid Cairo, och knapt lårernågot

vildjur fkaffa ftorre nytta åt en ort, ån vår fogel

gor åt famma ftad,

I Cairo, der få många tufendc häftar, åsnor,

mulåsnor, och Cameler åro i dageligt bruk, år

naturligt, at 1 00 :detals ärligen fjelfdoj Turkar,

ne, forekomne af fm tanka om odet, är det vårds-

lofalte folk i verlden, vid fina ftåders renhållan-

dej knapt fora de ut de döda kreaturens as ur

ftaden (i åtikilliga fmå ftåder i Natolien och Ar-

chipelhar jag fett dem rutna qvar på gatan)

och ingalunda göra de fig den mödan at gråfva

ned dem, eller at föra dem pa en affkild plats; dc

lemna dem fnarare vid ftora favvågen, der man

aldrig kan fara fram utan at fe en myckenhet af

deffa fula fpe&akel.

Man kanforeftålla fig, hvad en hop utkallade

as fkulle hafva for verkan i et yEgyptifkt cliraat,

om ej den vifa naturen vore hår dårars förmyn-

dare. Den fogel, hvilken jag lyktat at belkni-

va, år den fom förekommer deras olycka, och

fom ofelbart frålfar lifvet på många tufendc
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•fjålar, fom utom honom (kulle draga fig på halfen

dodeliga fjukdomar af en giftig itank.

Man fer omkring Cairo, at et as år ej forr ut-

kallat, ån det år omgifvit af hundradetals afdes-

fa fåglar, fom i fallfkap med hundar gora derpå
en häftig ända , förr ån defs giftiga utdunftnin-

gar fa dela lig med luften.

Djuren finna dervid fin åftundade näring, och
ftadenen obelkrtfvelig nytta, alraminft i akt ta-

gen af dem fom åtnjuta den.

Man kunde fråga, om han ej år af dem, fom
renfa jorden i iEgypten från den ohyra, grodor,

infe&er, m. m. fom blifvit qvar etter vatnets

afflytande, hvarom en och annan af dem fom
{kritvit om Egypten, gifvit et otorftåndeligt be-
grep? Här til Ivarar jags Nej. Jorden renfas

andre foglar,fom fatt denna fyfla af naturen: de
åro malt alle Snäppor (fcolopacesLinn.) famt en
och annan Flytfogel (Anferes Linn.) fom hit in-

til ej varit belkrifne * men Egyptens nnfetfes fog*

lar fortjena en fårlkild afhandling.

Jag fer en af våra omtalta foglar komma hvar
morgon utan for mitt kammar-fonfter, at fe fig

om i Canalen, fom löper der förbi (amnis Tra-
janus) och vid denna årstid år måft uttorkad, om
der finnes något fom ftår honom ans menjag fer

honom aitid flyga bårt medoforråttade ärender,

deremot fer jag en liten Mafe (Larus Linn.)
hit intil obefkrifven, hvilken tjog-tals der fin-

ner fin rakning, val forftaende af den myckna
ohyrai fom k alftrad i et rutnadt vatten»

vatnet afflutit , men det årö
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8. '3t$l denna af de gamle ^Egyptierns få vårdade
och af Egyptens fornhäfdare fä efterfokte fogel,

menar Maillet (
#

) varit denna fogel, menin-
gen gifsning har mindre fmak af fannolikhet

,

ån denna.

Jag fer ingen egenfkap af dem, fom de gamle

gifva åt IbtS) komma ofverens med denna 5
men

många hos denna, fom aldrig kunna, limpas til

m en fl älfkad fogcL

Hvad Ibis egenteligen varit for en fogel
5 torde

vara fvårt at med fåkerhet fäga, men at den va-*

rit af Snåppc-fiågtet (Scolopaces Linn.) kan jag

med flvål bevifa.

NaturaUhiftorien (kulle til åfverityrs ge ftor-

re ljus i forna handlingar ån man tånkt, menin-
gen Antiquarius har ånnu varit Naturalift.

g. Namn: På Arabijka kallas Fogelen RJkbame^hviU
ket vid pafs vil fäga: hvit iom marmor.

Turkarna i Syrien kalla honom Safran^nacha.

B3da namnen åro tagne af defs förÅ det förra af

honan fom år hvit
5
det fenare af badas gulahuf-

vud.

Fransmännerna^ fom handla i Caifo, kalla ho-

nom Chapon de Pharaon, och Maillet deras

fordna Conful, fom efter fit fått gifvit en Be-
fkrifhing ofver Egypten

,
ger orfaken til detta

namn
5
da han fager, at fogelen år lik en Capun,

endaft at han år något flörre. Om han nanfin

gjort fig den mödan at fe fogelen närmare ån i

flygten, hade han5 ptan at vara naturalift
3 kun-

(%) Defcription A'Egipte.
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natfe5
at likheten ej år ftorre ån emellan en o-

xe och enbjom 5
men natural hiftorien har hit

intil i landers befkrifning varit en artikel
?
fom

blifvit fkrifven for det han intet kunde gas for-

bi.

Egyptifk Bårg-Falk har jag tykt vara det tjeh-

ligafte namn på Svenfka^ tagit af hans hemvifl: och

flägte,

lo. Genus år 36. FALCO i Linn. Syft. Nat.

Ii. Speciis: Han lkiljes ganfka val från de ofriga

af detta flågte med lit bara hufvud, och kallas

derfore på latin:

FALCO capite nudo Linn. Syft. N. 36. u
12. Synonymon. Percnopterus hos Aristoteles,
Gesner

5
öc1i fler*4

5 lårer Vara fammafogel, men
ofullkomligt befkrifven* til åfventyrs hafvade

ock gjort af han och hon zfårikildta fpecies.

Den 27 Julii

RÖN
Och

Förfok angående järn, des förhållande mot an-

dra kropparJamt rodbråckt och kallbräckt

järns egenjkaper ochförbättring*

Af
GEORG BRANDT.

1 . årn låter% med Guld fammambknda genom

g fmåltning, ochblifvcr tilhopa en gråaktig

JL ' nå-
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jiågot fprod mafla, då af hvardera lika mycket ta-

ges, och dragés af magneten.

Z> Afjårnoch filfver, lika delar fammanfmål-
te, fås en blandning, til färgen näftan hvit fom
filfver j men ftyfvare ocli tämmcligen fmidig,
hvilken dragés af magneten.

3 . En del j årn med två delar tenn fammanfmål-
te, utgöra en blandning, i brottet mörkgrå, fom
vål utpinas kan, famt dragés af magneten.

4. Järn och koppar förena fig åfven genom
rammanfmåltning, blifvande kopparen deraf^i pro-
portion af järnets myckenhet, mer hård,jgräaktig,

fprod och fvårfmålt; liknar i brottet en ra*koppar,

fom ock gemenligen jårn innehafver, hvilket ge-
nom gärning der ifrån brannes, men dragés afmag-
neten, Ikont ån mindre järri hos mera koppar fig

belttcken

f. En del jårn med 3 delar bly, genom tilhjclp

af fvart flufs och kolltybbe til förbränningens

hindrande och fmåltningens lättande, fammanfo-
gade til enregulus, hatva anfeeiide af bly, kart

inridas och dragas af magneten,

6. Järnets förhållande emot qvickfilfver ar

fådant,atquickfilfverdermed til et amalgama Vafdä

käii
5
dågemeiljåm* Vitriöl och litet vatten flås der-

til under målningen: Men mercurius hänger ej

ilarkare vid järnet, all at, fedan detta amalgama fått

en eller äniian dag ftå, och hårdnat näftänfom et

amalganlä Veneris, och män fedatt gnider derpa $

hatt hel och hållen der ifrån fkiljes ödt ftoter jär-

net ifrån lig föm en cföcus eller röft, hvilken med
ingen konft kan fås ät åter häfta vid detta metalls

7< Jarrt
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j. Jårn med lika mycket regulo antimoniifam-

manfmålt, liknar tackjärn i brottet, mer dragés in-

tet af magneten.

8.Dåjårn med Arfenik och fvart flufs hopfmål-

tes, fås et dylikt (7) korn, fom ej heller dragés af

magneten,och år låttfmålt afregulo arfenici,hvilken

dels af fvarta fluflens, dels oék ^afjärnets egna
phlogifton ifrän en glafig form til half metall un-

der fmåltningen reduceras, och med jårnet lig

fammanfåtter til et korn.

p. Järn och regulus cobalti förena fig utana£
gång i vigten , enar fmåltningen flcer med alkali

och phlogifton, liknande åfven et tackjärn och
dragés af magneten*

lo. Jårn och vismut låta fig ock hopfmålta,
och dragés af magneten: varande blapdningen lik

vismut, då t delar af denna haif-metallen togs til

en del jårn.

1 1 - Jårn och zink kunna intet genom fmålt-

ning blandas med hvarannan
5 utan férbrånnes zin-

ken af den ftråiiga hetan, fom til järnets flytande

i elden behéfves.

iz. Jårn blifver for fig allena af låg-eld til en
crocus eller kalk.

1 3, Men forbrånnes intet uti flutit kafil 1 Iattgt

ftarkare hetta j utan varder dä renare och båttre u*
ti des metalli&a are,

1 4, Vegetabil* Salpeters och kokfalts (yrorna

uplofa denna metall* förlorande den forfta derige*

nom des fkarphet, få at fedan allenail et Vatten ge-

nom deftillation deräf igenfås-
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lf: Aqua regis, det må vara gjordt af ffcedvat-

ten med deruti uploft kokfalt, eller Salmiac, el-

ler af en blandning utaf fkedvatten med faltfyra,

eller ock af faltfyra med deruti uploft faltpeter

,

åftadkomma åfven fådana uplosningar (14).

16. Vitriols,fvafvcls eller alun-fyra uploferock-

få jårn,och kan fedan intet derifran fullkomligen

flygtig göras, med mindre en god roftning fker,

och ftark glödande hetta brukas, jåmte omröran-
de uti et -öppet och flackt kåril.

17. Calcinerat jårn (11) lolcs intet up i fked-

vatten, icke eller uti vegetabil - fyran, utan varda

faft mera tinéhirer deran afhvilka den förre floder

på gult, och den lenare blifver rod. Salt- fyran

griper något mer an jårn-kalken, och får en ltark

brand-gul färg^ famt vitriol-fyran en gron.

18. Denna metallens forhållande emot falpe-

ter årfådant: at filfpan med detta falt, hvardera

lika mycket fammanrifvit, fattar i en glödande di-«

gel låga,gores ltorre delen flygtig, och lemnaral-

lenaft en liten del, fom efter utlakningen år en

jarn-kalk.

ip. Af bly-glafets redu&ion til bly utaf jårn,

{konjes ån vidare järnets phlogifton^ ty dä filfver

med bly, på en teft, omgifven med en jårn-ring,

afdrifves, och blyglafet hinner til jarn-ringen* re-*

duceras det der, och -kpmmer at rinna til en god
del ned imellan ringen och teft>brådden, alkan

må vara få val utlutad och faft inflagen fom mo-
jeligt ar.

lo. Genom järnets blandning med fvafvel , i

h

medelft lindrig glogning, tiltåpt^ea crocusMarr
tis*
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tis, hvilket ockfå med de ofriga csemeritations ma-
terierne, fåföm kokfalt * alun , vitrioler, med flera

dylika falter, forråttas kan.

i% Dä jårn-kalk eller foftad jånl-malm med
falmiac famtnangnides^ låter den fig til flores der-

.med fublimera.

iz. Af hepar Sulphitfis, fal rnifabile, arcanum
duplicätum och flera af aeido vitrioli och alkali

lammänfatta falter^ uplofes jåfn få val fom andra

metaller genom fmåknings och bringas til Salini-

Ika mafior, i fyntierhet dä äfven et erforderligt

phlogiftoil til de tvånne feiiarc fälten kommer.

23. Af Idéttutl pfober-konften til järnmalmers
proberande brukeligä fl uffen, bcftåeiide foriiåmli-

gaft af alkälilkä filter^glas-åmneri och phlogiflon^

foråiidräs jäni genom fmåltiiing dermed, ifrån fmi-

digt tilfptodt, likt tack-jårn med några pro Cents
afgång uti fmåltniilgem

14. Afeiidel välartad jåffi-imlm, fålöm Bifs*

bårgs malmen r tilverkäs uti masugnar et fnlidigt

tack-jårn^ hvilket låter val fila fig lamt tål något
fmidas kalt: men med jårri-profs flufleil blifver

deraf utt digel et fprodt kdriij fom under harö*

inareri Itraxt bryter i ftyckcr,

ätf, Då jåniets egttå plllögiftöri okas med öiii-

gifiling af fådaiia materier , fom en ymnig och
tåmlig eldfaft fettmä iiiiiehafva^ fåfom hörn, klof-

var, med mera dylikt, fom uti flutna kåril hos lig

behåller des feta kol-fvärta, famt dermed glöggas

tiltåpt i blifver af jårn, ftåL
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16. Järnets förhållande emot gläs-åmnen år af

den beftaifenhet : at fedan denne metallen foril

blifvit gjord til glas-ämne, nämligen til en cro~

cus eller kalk, forflaggas han fedan utaii modamed
dylika åmnen. Hvadan kommer y at jårn-fi^fpan,

fom icke med bly pä fkjerfvel ' förflaggas * likväl

efter des calcination , utan moda med bly-glas el*

ler bly-kalk til glas varder.

27. Som ock jarn-kalk uti långt mindre hetta

medelft tillagda glas-åmnen forflaggas , ån genom
phlogiflon reduceras} dcremot de andra metaller

reduktionen: altfå år ock detta en mycket fördel-

aktig egenfkap, fom da den rått vid fmålt- proces-

ferna blifver i akt tagen, lägger grunden til jär-

nets forflaggning ock rena äffondring ifrån de åd*

lare metallerna.

28. Ehuruvål roftad järn-malm hvarken For

fig allena med en half timas blåft Qch hetta til glas

fmålter uti digel tiltåpt, eller kalk-ften, vare fig

bränd eller obrånd, for fig allena, med lika hetta

i digel uti en Prober- kammars åfkja: dock varda

bagge, lika til vigten, £immanblandade,medfådan
hetta til et fulkomligt rent ochfvart glas.

29. Flufs- eller glas-fpat, blandad til likamyc-
ket kalk, gor lamma vitnfications verkan påjårn-

malm (28^), på mindre ån hälften kårtate tid.

30. Svafvel-blandat jårn, fåfom fvafvel-kis,

blifver med lika mycket brand kalk-ften, genom
en hfilf timas fmålt-hetta tilfammans en fkjer-ften,

med allenalt en liten ilagg-hinna derunder vid di-

gel-bottnen : vifande Skjer-ftenens drygare vigt ån

behofva ftarkare hetta til deras forfl

den
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den 4ftvågne kifen, klarligen, at kalken fig tillika

med kifen til en ilen eller Jkjer-flren fammanfat*

tt\ Men af fvafvel-kis, ärfenicalifk kis,ocho-

fläkt kalk ^ hvardera lika mycket med hvarannan
fammanrifvit , blifver genom en half timas fmålt-

hetta eil fker-ften, tillika med en myckenhet (vart

flagg ruiidt omkring, och fas fk jer- ilen...hår min-
dre til vigteh, få ät af i lod fådaii invägen bland-

ning, foga mer ån I lod fkjer-ften erhålles: hviikeft

fkjer-fteii få vål beftar af järn med fvafvel-fyra
,

fomarfenicum blandad} röjande fig under digelen?

afkylning genom deras från fig gifvande lukt,forft

arfeniken och fedan fvafvel-fyran.

32. Tre fjerndcls lod fådan blandning f 3 1
) och

et hälft lod ghs-fpau gifva medelft en fjerndels ti-

mas fmåltning , en Ikjer-ften af lika beikaffenhet,

tillika med en omgifven lvart-brun flagg, vågande
fkjer-ftenen ~ lod/

33. Én^fyhi^pl^.jåm-rik, ^tg^Coboit^fA^sk
arfenikj men fom i det ftållet innehaft fvafvel, har4

efter des roftning gifvit et Imidigt, bäiia ftång-

jårn likt korn, medelft jårn-profs flufTenoch ftark

imålt-hetta, famt blifvit fedan med tiMats t^f arfe-

nik och glas-fats-, genom fmåltning, et kallbräckt

jårn, hvilket icke kunnat återfå defs fmidighet,

jkont ån. det der efter undergått roftningar och
ftarka imålt-hettor ; fes uti Kongl. VetenJiaps A-
cademiens handlingar for April, Maji och Junii

månader år 1746. ifrån p. i 19 til 1 30*

34* Enar nu af deffa glfna ron et käll-brå&t

jårfrs lammanfåttning vil utletas , få finnes at (7^ g*

P> 1P5 330 at de der nämnde 4 half-metallerifyn^

Ö % titt*
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nerhet kunna ga in i kärnan af järnet, och fig der

med til et korn förena : men aldenftund reguhts

cobalti intet ^6r et kall-bråkt jårn
> i ftod af (33>>

få blifva altfa trenné ofrige, nämligen regulus an-

timonii, arfenici, och vismut (7, 8, 10. )« Af defla

trenne åro den forfta och filta, eller deras malmer
mycket fallfynte uti Svenfka grufvor^ men Arfe*

nik-malmer icke (a. Blifver fordenfkul arfeniken

allena 6frig 5 fom kan hos ofs gora et kall-bräckt

järn. At ack famrrfagift ändrar det båfta oeh fmi-

digafte järn til kall-bråkt, famt dervid fig ganfka

ftarktfåfter, och fvårligen derifrån ilar tilat fkil-

jas,vifar (33). Yttermera beftyrkes detta dermed:

at et kall-bråkt järn år låttfmält, ock at arfeniken

år ibland alla mineralier den kraftigafte at gora

ftrångflytände malmer lättflytande i elden,

3 f. Beträffande nu fåttet at af en Arfcnik-hy-

fande järnmalm tilverkaet godt jårn, och om ige-

nom andra kroppars tilfats ock blandning en fådaii

oart må kunna hjelpas , och detta fåttet iåledes blif-

va grunden til förfoks anftållande i de ftora fmålt-

ningarna* lå år til märka, at arfeniken båttre och
lättare ifrån en terra martis genom calcinationer

och bränningar flyktig gores, an at han låter fafta

fig vid någon annan tilblandad kropp genom fmålt-

ning dermed. Ty ingen metall eller half-metall

finnes, hvarvid han fig ftarkare fåfter, ån vid jårn,

fedan han genom fmåltning fått fig dermed förena

(8, 33 ). Alkalifke falter ngera och binda honom
mer dervid, ån taga honom derifrån (8,). Svaf-

vel blandar fig väl med arfenik, och blifver deraf

genom fublimation et gult gift men duger icke

til fmåltningar* Glas- ämnen gå dermed til en
flagg, väl forftående, få mycket fom derat i el-



icn qvarblifver, hålft altid en flor del deraf i rok

genom hettan forlvinner. Men arfenik med jårn

genom fmåkning bundit, tages icke til fullo der
ifrån af glas-amnens forflaggning, fes (3 3): kunnan-

de de fnaraft forflaggande ämnen, fåfom kalk och
gks-fpat tilhopa, icke eller fullkomligen fådan

fränlkilgning gora*, fom åfven genom åtfkillige for-

fok blifvit utrönt. En blandning af fvafvel och ar-

fenik med jårn och kalk, utgör efter foregången

fmåkning en arfenicalifk ften eller fkjer-ilen (31),
hvarvid åfven en myckenhet af järnet férglafas

och går til fpillo : hvilket öckfå fker, då glas-foat

til förenämnde blanning fåttes (31.) Fördenfkui

kommer en kall-bråkt och arfenik- hyfande järn-

malms til godo görande egenteligcn an på en be-

hörig roftning: kunnande denna oarten mycket båt-

tre på fådant , in något annat fått, genom andra

..kroppars tilfats, hjälpas* hälft arfenikens egcnfkap

år, at roka bart utan fmåkning, enar han ej får nå-

gon annan kropp at fåfta fig vid, och bringa den
famma med fig i flufs. Til at få denna oarten få

mycket båttre bart genom bränningar och ro Ilnin-

gar, kunna imå kål til malmen blandas , på det

kolens phlogifton måtte i mojeligafte måtton hjel-

pa til, medellt en ftark glodgning, at göra honom
flyktig, och omfider deraf genom fmåkning et

tåmmeligen godt jårn århållas.

3<5. Hvad det rodbråkta flaget angår, få hår*

ror fådan befkaffenhet egenteligenaf en derhos va-

rande fvafvel-fyra,hvilken icke genom tilråckelig

roftning blifvit utdrifven. Hvadan ock et fådant

jårn år mer ftrångflytandc nien fom denna oart

icke går in i me 1 alléns kårna, utan allenaft håller

fig vid ytan, hålft rod-bråckan med utfmidningen
O 3 tor*
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férfvinneiyoch dcraf det bafta och fegafle jårn var-

da kan genom behörig roftning och fmåltning,al?

tid mer gällande, och nyttigare til allehanda hog-
rrodig och oumgångelig redfkap , ån det fkoraoch
bråckeliga kallbråkta järnet: altfå år ock angelä-

get, at malmen forflvjfl roftas, och fedari,at ftället

uti mas-ugnen icke gores djupt, pä det järnet ma
hålla fig defto mera qvikt, och ej for ftora, men
flera och mindre utftickningar blifva: då icke fela

fkal, at af fådant tilverkadt tackjärn det båftaoch

fegaite ftäng-jårn kan^utfaiidas.

Den 14 Sept,

m. ' " '
1 " """ " " * ' • * ~ m , ;

1 1 '
.

.
.

.» M i i. . .m—
,
m ... m i I t

B 6SKRIFN1NO
Pä en Åker- valt, til kokornas fbnderbräkan*

depä flark Lerjord, ock åkerns behöriga tilre*

dande och wyIlande under fänings tiden
y

vid infallande mycken torka.

MAGNUS LAGERSTRÖM.

Folk-briften, och lego-hjons dyra dagsver-

ken, nödga efomoftaft en Landthushallare,

hälft vid fvar- brukad jord, och då fanings

tiden påilyndar, at vara omtånkt på verktyg, at

låtta ht arbete
?
och fkaffa fig någon Befparing

i utgifterna.

Ju enfaldigare fådana verktyg åro, ju behage-

ligare blifva de for Landt-hushallaren, befynner-

ligen om nyttan fvärär emot det påfyftade anda-
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En Åker-vält, fom ock uti vifla Lands-orter kal-

las en A^r-bult, år et verktyg, fom långe fcdan år

bekandt, och fom vid åkeras tilredande, jämnan-

de och fadens nedermyliande, i alla tider haft fm
ftora nytta, hål it når jordmånen årlått-brukad,och

beftåraf land- eller fvart-mylla och annan los jord.

Men at fonderbråka en ftyf ler-jord och de der-

uti af häftig torka
5
belynncrligen vår-tiden, ge-

nom plogning eller annat upkörande fororfakade^

Hora ler-kokor, och bchorigen tilred;| åkern, at

kunna emottaga utfådet til nytta, famt lätta arbe-

tet vid den vanliga harfningenj dertil år en fådan

vanlig Åker-vält eller Bult ganfka otjenlig^ emedan
derigenom åkern val någorlunda jämnas, men ko-
korne icke fonderbrytas, utan blifva allena il ned-

trykte i jorden, hvarigcnoip en flor del at utfådet

aldeles förqväfves.

Forledit år 175*0, inföll vår-tiden, då åkern {kul-

le upbrukas til vår-fådet, en häftig och ovanlig

torka, hvarigenom landtmannens arbete ganfka

mycket befvarades. Man fåg fordenftul ofver alt

uppå åkrarna en myckenhet af folk med klubbor
och hackor, fysflofatte at fondcrflå de af torkan

fororfikade Hora ler~kokor, uppå den vid en del

hemman på on Hifingen be.finteliga ilyfva ler- jor-

den, hvarigenom ickeallenaft tiden ganfka mycket
utdrogs, utan ock utgifterna for lego-folk, hvareft

vanliga dagsverken af egit folk ickp kunde vara

tilråckelige ,
anfenligen oktes.

Mig foreftod vid en min gård uppå Hifingen
famma ode, hvarföre jag föll på. den tankan,om
icke den vanliga åker-vålten genom {packande

med fpetiade jårn taggar kunde göras tjenlig at

O 4 ut?
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vitråtta detjfom cljeft ftulle fordra många dags-

verken.

Jag yerjcilålte det famma genaft, och trodde,

#t karta j årn- taggar fom icke voro långt åtlkilde,

äldraminft Ikulle hindra vaken uti des kringlopan-»

de} Men då jag fant, at ehuru kårta jårntaggar^

jia voro, deras genom valans tyngd fororiakadc

nedtryckande, icke ville tillåta välten at omhvålf*
ya fig på fina axlar, utanat han lika fom en annan
harf, dock med ftorre befvår framllåpades} fånod*
gades jag at blanda de efter längden inflagne järn-

taggar rned karta efter vältens peripherje rundade
och tvårsfore ftålte knifvar, hvarigenom

j
ag årholt

mit åndemål, at den famma uti flt kringlopaiideic-'

ke hindrades, utan tillika fonderfkar, kroflade*

jämnade och myllade Ler-jorden, få at åkern blef

nåftan lik en fin tilredd trägårds jord, ochjagmed
två häftar och en dräng, uträttade på i| a % da-,

f
ar, hvad jag eljeif icke med 6 å 8 dagsverks och

.jgo^hjon pä 6 och flera dagar forr kuimat uträtta,

Åtflvillige Landt-hushållare af mina vänner få-*

go den tilårnade välten, medan den famma var un-
der arbete, och förmente, at jorden (kulle fålla fig

emellan de efter deras tycke for tätt fatte järn tag

gar och knifvar, och fåledes gora den famma onyt^

tig; men fedan jag fokte at ofvertyga dem, atu-

ti flor torka, då denna välten måft behofdes , f å-

dant icke kunde fl! at befruktas, emedan, når jor-

den af tjenlig väderlek och rågn vore blot, en dy-

lik vält icke fårdeles kunde behofvas, utan en van-*

lig harf vore tilråckelig nog,at fonderrifvajorden,

chuvu hon ock vore ummanpackad , uphörde de

våi med et fådant inkafts påyrkande, och ville af-
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bida profvetj men jag, fom var i ovifshet om icke

något dylikt torde banda, tog ftrax en annan

valt, och lat bellå den famma med rata knifvar ef-

ter längden, och med efter vakens peripherie run-

dade knifvar på tvåran, til fkiftes: Af hvilkenjag

haft nåftan famma nytta, fom af den forra^ Dock
håller jag for min del den for båttre, uppå hvilken

knifvarne med jirn-taggarne åro blandade, emedan
jag tycker, at jag båttre med den famma vunnit

mit ändamål.

Jag har, fom åfvan formålt år , af defla fåledes

beflagna Aker-våttar , både år 17 f'o och jåmvål in-

nevarande år ijf 1, haft mycket noje, ochderjåm-
te anfenlig nytta och befparing, både uti jordens

tilredning, tidens vinnande och utgifterne, hvar-

fore jag trodtmin fkyldighet vara, at af fådanaå-

ker-våltar infända til KongL Vetenfkaps Acade-
mien modeller, och underftålla hvars och ens om-
profvande , huruvida de torde finnas af en fådan
befkaffenhet, at jåmvål andra hushållare deraf kun-
de hafva gagn och nytta: varandes jag for min rin-

ga del aldeles ofvertygad, at ingen lårer ångra ct

få enfaldigt verktygs anfkaffande.

Forderas (kul, fom ej hafva tilfälle, atfe fjelfva

modellerna, bifogar jag hår en kårt belkrifning.

Välten kan göras af furu, i brift af ek, hvaraf
den lamma kan&e med ftorre nytta, hvad varak-

tigheten vidkommer, torde kunna förfärdigas: 10
qvarter lång och 16 tum i diameter , blifvandes den
{amma af järntaggarna och knifvarna, hvarmed han

.
beflås, nog tung, at icke ftorre tjocklek behofves.

Jag har fordelt den famma , dock utan at tro,

Of at
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åt famma fordelning, Ikulle vara ouingingeligen nö-

dig, uti 1 6 rader rundt omkring, til 3 goda tums
äfitånd ifrån hvanmd ra, efter längden; och efter

tvaran uti ,20 rader, likaledes 3 tum ifrån hvaran-

dra, och låtit beflåden famma uti delle raders eller

iiniers affkårnings punéter, med 4, kantiga fpetfadc

jirn*taggar af 2 tums hogd och 1 tum i fyrkant,

iom lagom tjocka åfvantil hväflade knifvar, åfven

a 2 tums hogd pä tvåran inflagne, med taggarna

til ftiftes.

Hvar jårn-tagg har under fit 2 tums hogahuf-
Tudyen lika lång fmal fpcts hackad, hvilkcn for-

tnedelft: et egit dertil gjordt ihåligt verktyg eller

hylfa,fom förvarar fpetien for hammarens våldfam-
het, inflåsuti välten,! de dertil förut hårade hälen.

Knifvarnc åro rundade efter peripherienaf väl-

ten, til del af famma peripheric, eller ungefar

6 goda tum långa., vävandes vid nedra kanten på
bägge andarna förledde, med 2 tums, i rått vinkel

nedgående, fpetiar, fom åfven uti förut bårade hål

på fina Italien, efter modellernas utvifande, m t las»

Välten faftfåttes uti des karm, med lina uti me-
del-punften afhvar ända inbårade och fåftade järn-

axlars och uppä karmens Tvär-flån, midt uppå,
iattes en jårnhake, hvarvid Dragarne fpannes, och

ifrån den ena flån til den andra, vid fram och åter-

dragningen på åker-ftycket ombytes: kunnandet

il:ne hallar beqvåmligen draga denna välten, fom
ock til koftnadens min(kning

5
i ftållet* for jårn,med

något hårdt trådflag på lika fått, fom med järn-

taggar och knifvar torde kunna hellås.

Figurarna 7 och 8. Tab. VI. kunde enfamme
glfva nog begrep om deffa vältars befkaffenhet.

Den 14 Scpt
Åbo
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Åbo Slotts belägenhet bfver vattubrynet
Afvågd af

JACOB GADOLIN.

Den frågan, om vatnets forminfkning i vara

fjoar ock haf, har nu for tiden bilfvit myc-
ket gångfe emellan de lårda.

. Saken kommer dcrpå an, om längden emellan
jordklotets medelpunkt och hafsbrynet, då vatnet i

anfeende til des dageliga af- och tilfiodande liar en
medelmåttig hogd, nu for tiden år lika fom den
varit fordomdags, eller om vatnet med tiden fmå-
ningom få minfkas , at hafsbrynet nu år mycket
närmare til bemålte medelpunkt, ån for flera hun-
drade år ledan,

Hvar och en lårer låtteligen finna, at man fvår-

ligen kan komma til råtta med denna frågans åt-

görande; om det ej mcdgifves, at några höga fjel^

lar eller jordfafte flenar och bårg altid behållit

famma afftånd ifrån jordens medelpunkt} derföre

hafva ock de, fom underfokt denna fråga, i fyn-

nerhct varit angelägne, at igenom ron och mat-
ningar få veta fådana bårgs hogder öfver vatnet,

eller fkilnaden emellan deras och hafsbrynets afflånd

ifrån jordens medelpunkt.
o "2 *-

Och fom Abo urgamla Slöts belägenhet åfven

blifvit andragit til exempel och bevis emot vat-

nets aftagande, få har jag varit föranlåten at at~

våga, defs grundvals hogd, förmodandes dermed
göra allom dem et nöje, fom åro angelägne om
fanniiigens frambringande i dagsljufet. Atminflo-

ne torde detta tjäna til et prof i framtiden, om
och huru mycket vatnet årligen aftager.

Tab,
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Tab. VII, Fig. i. foreftålles Slottets grand-
ritning, och huru det på tre fidor med vatten år

omfkitit, fom ock des belägenhet emot vader-
ftreken.

Rund t omkring, undantagandes den våftra-fi-

dan, år det omgifvit med en vall, hvaraf et ftyckc

år teknadt med Aca.

Uti vallen år likafom infkärfvadt et broftvårn,

tnuradt af gråflen nedantil, men ofvanförc af tegel

.

emellan flyckgluggarna,och år utmärkt med lini-

en ca.

Fång-garden år BB.
Yttra borg-gården C, och inra bofg-gården

D. På yttra borg-gården år en bnjnn jy, öcn i 6-

fira hornet en källare z.

Det tyckes vara redigaft, at forft tttfåtta dt ob-
ferverade punkters relativehogder,eller huru myc-*

ket den ena bcfiniies högre, ån den andra, ofver en
antagen horizohtal plan, hvaraf fedan allas dera*

abfolute hogder ofver vattubrynet låtteligen kan i-

genfås, få fnart man vet en 1 ådan gifven punkts
hogd derofver*

Fot. Tum*
Således fbm den yttre fidan af förbe*

make broftvårnår alralågll ofver vattubry-

net,få utfåttes,i fådant affeende, hogden af

punkten Cj hvilken år tagen på gräsvallen

in vid andan af muren * * o, o*

Samma broftvårns pftra anda a år hog 3. o,

Slottets nordvåltra horns e hogd tf;

Den utbygda tornfoten g, fom ligger

på.et jordfaft hällebårg, hvilket ftråcker lig

jin under en del af flottet och åfven fticker

%
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fig fram utanfore på den norra fidan, har

en hogd - » - - a?. 4.
Vid fkarfvenrafflottsvåggen och fång-

gården, år hogden - - 14. 8.

Otta alnar ifrän flottets fyd-våftra horn

år hogden af punften k 7. 9.

Hogden af detta iiftberaålte horn har

jag ej fa noga kunnat afmåta, for den dår i

långliga tider forfamlade myckna orenlighet

fkull> dock år det klart afbackens flätande ,

at den år nog mindre, ån denna fifta.

Inra Borggården är, tvifvelsutan ge-
nom fyllning, gjord horizontal, fåfom den
ock orver alt år ftenlagd, åfven fom den
yttra ^ varandes hogden af punkterna q. q. 24. 3*

Yttra borggårdens hogd vid defs vå-
ftra gafvel p - - 14, ff

Vatnets hogd uti brunnen / den 8 Maji
i7fo. ~ - - • i #

Brunnens djuplek under deji antagna
horizonten » *> - $. c?#

Om källaren märkes, at den icke alle-

naft i fenare tider cj år nyttjad, utan
ock blifvit med ften och grus iäupfyld,
at jag måfte låta fbyffla undan en hop rylU
ning, for ån man krypandes kunde komma,
derin, Hvalfvet år aldeles ofkadt, men fjelf-

va rummet få fullt , at man knapt kunde
rela (ig, at Utta deruti, Efter nogaftc mät-
ning blir hogden af de lågfta ftålleii uti

denna nu vattufjuka källaren % « l < f é

Gråsvallens hogd utan for flotts-run-

deln Q - « - - i< 8,

Sten-golfvets hogd uti yttra borggårds
porten.

"
- - * 4- 6,

Hårt
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Härvid märkes ock om flotts-fåltet
,

at det år en hårdvalls ang, fom nyttjas til

betesmark
?

och ligger tammeligen hori-
zontal. Midt igenom fältet , dar det likväl

år hogft, gar en våg til ftaden, fom år fyld
med land och ften, på fått, fom med all-

männa landsvågar år brukeligt, och ingen
i orten vet annat fåga, ån at denna vågen
ifrån urminnes tider varit til.

Dar fältet nårmaft in til vågen tyk tes

vara lågft, har jan funnit des hogd, uti förr

omrörde affeende under horizonten. — ©, p
På de högfta ftållen af faltet finnes ty-

deliga marken dertil, at der tilforene varit

kryddgårds fångar och brukad åker y och
når det år högt vatten, fåfom af vårflod i

fynnerhet, få ftåalla de lågre ftållen och
nåftan hela fältet under vatten*

Hvad nu egenteligen vidkommer fjelf-

va hogden öfver vattubrynet, få har jag fun-

nit den på fårfkilra tider få olika, at det

år ovisft, hvilken lera hogden man hålftma

blifva vid. Jag vit nu anföra dem alla på
fådant fått, at når en af delfa hogder låg-

ges tilhopa med någondera af dem, fom
ferut åro aiiteknade, fkal man ftrax få fe

äf fummaii, huru hog den deremot fva-

fande punkten under öbfervations tiden va-

rit ofver vattubrynet-, hvarvid i akt tages,at

brunnens djuplek och fålltets hogd med
negative numrer blifvit utfatte*

Således år befunnit den 50. Nov. if0*. Ä» 8»

9 Febr. ijfo* 2. 3*

If Apr. a 3. o*
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i Maj i ijfo. 3. 2,

. 8 dito - 3.3.
zy dito - 3. 8^

Öåfom en tilforlåtelig obfervation kan
hår, ock uptagäs, at jag den forfta Maji
farit på ftranden omkring flottet varaaffjon

upkaftadt allehanda fjovrak fäfom af grås

fpanor och dylikt, til den hogd, fobi hår

fordrar - - - - - 1, z¥

Et medium håraf blir z. 8.

Antingen nu detta medium fullkomligen

far in med det råtta, fom borde finnas , eller ej ,

få gor det icke tilfaken i anfeende til fjelfvapro-.

blemct> ty åtminftone kan man vara fäker derpå,

at det ej fcal gå långt derifrån. Til exempel: om
felet (kulle ftiga fig til en hel fot, det man dock
har foga orfak, at frukta före, få fkulle , om vat>

net faller 4f tum på 100 år, deraf allenaft följa, at

flottet vore vid pafs zz år förr eller [fenare anlagdt

ån det verkeligen års hvilket årtal år få ringa i

jåmforelfe emot flottets urminnes lider, Ht det al-
'

deles må föraktas"

Til et flut märkes ån, atde anförda punk-
ters hogder föreftållas i profil genom Fig. z, 3,4.
hvareft de med famma bokftåfver, fom i fjelfva

grundritningen åroteknade, utvifandeslinieriNV.
vattubrynet.

Fot. Tum,

Således blir efter det igenfunnä me-
dium, Fig. i, hogden af broftvårnets våftra

åndas ofver gråsvallen fynliga giaind, ellercd t * 8*

Fig. 3. Hogden af punkten / eller Im lé..7*
Fig«
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Fig. 4, Brunnens djup under hafsbrynet

eller ux - - - - fl z.

Den til hålften vid pafs opfyllta källa-

rens hogd, eller 20 - - 4- 3»

Gråsvallens hogd utmed rimdelen, eller

Och få vidare.

Den i4 Sept/

FéRS&K
fa Hoft* eller Lap*målJb*Råg om vinterm

på Snon<>

Af
JOHAN ADELHEIM,

At fa hoft- eller fa kallad Lärs-måflWag pa
fnon, har jag lorfokt tvånfte gånger hår vid
min gård Fredros i Vermland: nämligen år

1748, midt 1 Februarii månad ,.då fnon var djup
med ftark fkare^ fom kunde bara at gå påj och år

175*0 den < Febr, då ingen frto var, utan vått och
flafkigt, lådde jäg i nårvarö äf hjelp-Prålieii i or*

ten och tvInne andra mån, til prof på et Mofle-
land, fom år 1748 uparbetades å riyo och var nu
beredt. Bågge fåden lyckades, blefvö mogne om
höften, och det fenare, fom beftod allenäft af tre

ftop Råg, gaf 4 fjerdingar af fig, På ryktet af
detta fättet ^ har en Lieutenat fom bor ej långt

härifrån ^ fådt fvedjeland år 17fö$ på famtiia fåttj

och fått eil ovanlig vacker årsväxt, mogen öm
höften derpå.

Härvid år nu intet mera at m|rk% åii endaft

l;ma
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i:mo at akrcn eller landet måfte vara beredt om
höften förut, fåfom vanligtrlr til Råg-fåde. i:do

Atfaningen måfte Ike i 1 å god tid före dagjåm-i

nings tiden, at kornet kan gro forrån Solen går
inuti väduren. Råg^fom fås efter dagjamningen
i Aprilisoch Maji månad, mognar ej det året, u-
tan ftår året ofver,lika med den, fom fås vid Lars-

måflan .eller om höften. 3:tio At faningen fker ri-

kare ån vid Lars-måflb tiden, merendels likatjokt

fom fen-fådd ny-troftad hoft-råg. 4:10 At Rågen
fom fjunker efter hand genom fnon, eller lomel-
jeft fås på bar mark, vid famma tid, och blifver lig-

gande pa marken, harfvas ned med et drag eller två,

medan kålen år i marken* vil man ock icke harfva,

få år det lika mycket: bagge åro forfokte, och ingen
åtfkilnad funnen* ? :to Är valoumgångeligen nödigt

for åkerlandet, få i detta fom annat fått at (kota

åker, at det hålles med goda farfkott och diken,

f$at inga vattu-holor finnes på landet. For ofrigt

gåltcriika, om fno finnes, eller om marken årbar;

ffven få om åkren år torr eller våt, allena ft fånin*

gen fker i Februarii månad . Råg, fom faledes blif-

vit fadd, behofver vid pafs I4dagars längre tidom
höften, innan den mognar, ån annan vanlig Lars-

måffo-råg: Hvarfore ock de fodre Landsorter,

fom hafva längre lommar, fynas med mer fåkerhet

kunna få férenåmde års-tid ^ om annars marken
då år få hård, at håftar kunna brukas på åkeren.

Inkaft kan göras, at om kornet ej harfvas ned,

utan ligger på landet, fortares det af fogel> men
det (ker ei gerna, få framt icke (karen år ftark och
hård, at rågen ligger någon tid torr derpå-, ty når

kornet blir blott, fom fnart fker i fnon, få går ingen

fögel derpå, Forfok kan göras, at låta hatre ligga

P - få
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få långe i kalt vatten , at nan blotnar: och käfta

honom fedan for hons* de rora honom ogerna.

H|remot
4

kan ock invandas, at kornet blot-

nar i fnon eller i vit jord, och går fonder. Men
forfarenheten vifar,at vatten fordårfvar intet, utan

tilhjelp af varma, och fäledes lider kornet ingen

{kåda af den kalla vätan, utan hafver en tjenlig

grad til begynnelfen af groning.

Når man, for tidigt infallande vinter, eller an-

dra forhinder, ej kan få om höften, torde detta

fånings-fätt finnas nyttigt* och om det Ikulle ,

fom jag förmodar, altid lyckas, huru mycket åf-

ventyr (kulle ej höll- fadet derigenom undvika

,

hvaraf det ofta, redan innan vinteren ingår y tager

ikada?

Den 21 Sep t.

RÖN och FÖRSÖK
Gjorde med trenne fårnmalms arter,

A. F. CRONSTEDT.

Ingen metall forefaller få almånt fom jårn, och
deraf lårer knapt någorftådes finnas mera, in-

nom lika ftor rymd med den vårt kåra Fäder-
nesland innehafver. Det förra hafva Chymici til-

råckcliga ront, då de åfven i djur- och växt-riket
lkola funnit någon gång en fådan jord, fom med
tilfatt Phlogifto gifvit jårn, Det fenare åter eller

otverflodet af jårn i mång llags lynne, har hos ofs

haft den påfölgd, at vi til hushalls behof nyttjat

al-

1



allena de malm-arter , fom låttaft gifvit metallen
från figochrojt fin halt igenom tyngd, fårg,roft och
magnetilk attra&ion * men gått förbi de ofriga

,
hvarfore ock få hafva trodt, dem vara hår til

fångs, forrån Miyafte tiderna, då malm-kånnareup-
takt några, fåfom den tennhaltigafrån Vaftanfors
Dannemora , Kimito i Finland och Hålleforflcn*
Blodflenfrån Stollen, hvit Spatformig järn-malm
i Vefter filfbårget och Kriftierns bårget, Eisen-
man och Eifenram i Norrberkc med flera, fonx
torde vara androm båttre bekante.

Icke defto mindre kar jag faknat, både i boc^
ker och hos famlare, kunfkapen om trenne flags
jårn-malmer, hvarofver fårlkild befkrifning nu föl-

jer, i affigt at dermed fågna malm-kännare, och
gifva anledning til deras claflerande.

C 1 )

Den forfta år tagen uti Baftnås koppar-grufva
vid Riddarhyttan, der den faller i ymuoghet, in-

fprångd med koppar -och vismut-malm , men fål-

lan ren eller derb, och hardefla kånneteken:

1 . Är til fårgen rodlått, liffårgad och ftundooi

4>lek-gul.

2. Faller grynig i brottet, låter fig rifvas afjåm
til et hvitt pulfverj gifver dock få och matta
-gniftor for Hålet och vifar ingen mångfidig fi-

gur, når tilfälle gifves at Ikjuta an emot losnor

och lofare bårgarter, fåfom granat-bårg det altid

gor.

|, Har en anfenlig och mifstånkt tyngd, få at

den emot vatnet förhåller fig, fom 4,p88 til 1,00?*
och kan fke derofver, når den år hel-ikeft;

P i 4. I
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4. I elden mifter något af tyngden , blir ljus-

brun til fårgen, och ftår emot fmåltning for ftark

blåfter, mer ån någon bekant malm-art. Blifver

dock omfider glaslupen, men icke flytande, och
gifver lukt af fvafvel- fyra vid ftark hetta.

f . Smalt med lika mycket flufsfpat for ftark

blåfter, i f minuter, gifver en blekgul opac flagg,

fom år allenaft halffmålt vid botnen* men for-

glafad på brynet, der ock degelen blifver få

hårdt angripen fom vanligen (ke plågar, når flufs-

fpat förflaggar något åmne.

6. Galer icke med fyrliga fpiritus.

7. Dragés icke af magneten, forr ån han lån-

ge blifvit med Phlogifto roilad, då attraftioncn fmå-

ningom okar fig och des färg mörknar»

8. Sedan Svafvcl fyran år afrokt, och kolftyb-

be dertil fånes, i tjenlig tilftållning med deglar

for åsfjan, märkes zink afbrinna med den vanliga

lågan y men i måflings prof får kopparen ingei}

färdeles tilvåxt.

9. Ar otroligt fvår at reducera eller at bringa

til jårn-haltens gifvandej ty i vanlig eld-grad med
brukelig flufs tor jårn-malmer, har det for mig
varit fåfängt, utan har då alt gådt antingen i en
feg flufs-malla, fom varierat til fårgen efter gif-

ven hetta,eller har man fått flagg utan jårn-korn.

Sedan många prof derpå mifslyckats , blef jag

af Direéceuren Herr Rinman upmuntrad, at der-

med fortfara i ftarkare eld-grad. Derforc afblå-

ftes z:ne i I timar med en flufs af 1 delkolftybbe,

1 del lalmiac , 1 del åggelkal, i del borax , ~ fot
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och i del glas utan fvart flufs, vinften och annat
fom innehåller et alkali fixum5 efter fådant i för-

ra profven tyktes hafva gjort mindre gagn, och
crholts i det förra många fmå, och i det lenare et

jårn-korn til 30 procents men en del flagg var
fvart och magneten drog mycket pulfver, fom
häftade vid kolftybbet, fä at halten gar fåkert

högre. Vid detta har jag dock måft lata bero, for

des befvårlighet och ofåkerhetcn at få deglar,
fom uthärda lika hettan ty de, fom nu brukades,
blefvo få mjuka, at de af tången ihopklåmdes och
afblåfes eljeft, for fammablåfier, koppar-prof i 10
och jårn-prof i Zf minuter. Det falnejårn-kornet
var fprodt och drogs ftarkt af magneten.

'Szy, . . ; .

1.

Det andra flaget finnes i körtlar uti en koppar-
fkerpning på hogden af Bifpbårget i Säters foc-

ken, och år af följande egenfkap:

1. Fårgen Irhvit-grl, och vifar brottet ingen
vifs figur af Particlarna, utan år glåntfande hka
fom en del quartz och Spat-fjellig kalk-flen.

2. Har ingen fårdeles hårdhet, utan låter fig

rifvas til et hvitt pulfver 5 lika lått fom kalkfte-

nar*

3. Sprakar fonder i elden ,
gifver då ingen lukt

eller rok 3 men blifver rödaktig til fårgen: uthär-

dar i timas hetta for ftark blålter i degel, utan at

fmålta, och har enfam icke ftått at bringas til

flagg, ej eller förhåller fig derefter fåfom brand

kalkftens men

4* Smalt med lika mycket flufs-fpat i vt mi-
nuter, går til et blek-gult opad glas, fom åock

P 3 vid
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vid bottnen finnes vara allena halffmålt, och 'med
glas-lats i i tima til et igenomfkinligt fvartbrunt1

glas likt colophonium*

f. Är ganfka tung, nämligen inemot 6 gånger

mer ån vatten, och är förhållandet emellan deras

tyngder fåfom ffiif til j,ooo.

6. Magneten har til denna art ingen attra&ion,

forrån den med hartz (phlogifto) blifvit långe ro-

ftad, och är deraf anledning tagen, at, fedan den

på tenn, zink och andra metaller fåfängt blifvit

probéradj

7. Derafutbringa jårn, i et lika prof med det,

fom på den foregående arten blifvit anftålt, faft hal-

ten icke fåkert kan upgifvas, efter flaggen holt

fig feg och kornen voro (trodde både der i 6di i

det ofvanpå liggande kolftybbet.

8. Med acidis effervefcerar denna art hvarkem
rå eller roftad.

i (30
, .

.
v. . i

^
Det tredje ilaget år träffat i en liten körtel

Uti fpak-grufvan på Våfter-filfbarget, ftående in-

nefluten af derb lefver- färgad kjes. Dels forhål-

lande blef utrönt fådant:

1 Fårgen var fvart , texturen tåt och glån-

fande, brottet foll likt med flint-arteme, antingen

i convexa eller concave ytor, och hela utfe-

cnde liknade få noga bårg-bek eller de tåta ften-

kolen, at den båfta kännare kunde i häftighet

förtaga fig derpä.

* 2. Hade ingen fårdeles hårdhet, kunde fkra-

pas och lått pulvcriferas* var icke eller fårdeles

tung



tung, och rogdcs i defla omilåndighetér någort

ftilnad ifrån bårg-beck.

3. Ville ingen eleétrifk kraft, fom bårg-beck
gor, når det guides.

4. Blef icke angripen af menftruis,
*

f . I calcinations hetta hvarken brann eller

rökte, utan förlorade allenaft 4- af fin tyngd ; ofade

litet affvafvel-fyra och blef brunaktig til färgen.

6. Drogs af magneten något forr 5 men itarkt

efter Toitningen.

7. Af et litet ftycke, vågande 7 flcålpund pro-

bervigt, erholts i vanligt järnprof en jårn-regu-

lus til 1 2 pro cent, hvarvid dock något hade for-

flaggat fig.

I anledning af foregående rongores följande

Anmärkningar.

1. AtN. i. och 1 åro fådane arter, fom inne-

hålla jårn-jord, men tillika en annan, fom ganfka
trögt forflaggas, at järnet kan falla: hvarfore en
långvarig hetta torde gora mera ån häftig eld vid

reduftion. Defla fkilja lig tydeligen från den hvi-

ta fpatformiga jårn-malmen, fom icke åger den
tyngden , gåfer ofta med fyrliga fpiritus, lvartnar

under vittring och -'roIlning, da han ock fnartblir

ikickeligat attrahera magneten, farnt at i mindre
hetta, än någon annan järn-malm kråfver, fälla

fin järnhalt.

%. At man har ganflc a nådigt at utröna, om
fådana och andra forefallande arter hyfa någon
zink, ty den hindrar forflaggningen i flutén degel,

* P 4 och
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och derfore bor fvafvellyran forffc afdrifvas , tamt
derpå zinken, genom tilfatt phlogifton på tjenligt

fått 5 förr ån profven aniiållas, ttt utrönande af den
ofriga halten.

3, At vanlige jårn-malmer fom hår i Riket
brukas och hafva både metallifea färgen och e-

genlkapen at draga magneten, åro låtte at handte-

ras i jämförande emot foregående, och at fåledes

Tyfkarne icke hafva orått, då de göra fkilnad emel-
lan Eifenertz och Eiflen eller Stahl-ftein,fådanefom
förut namnes och hvartilde måfte både granat-odi
fkorlflag' torde kunna foras.

' Deras känning kan
och blifva mera nyttig, om vidare ron {kulle in-

tyga, at af dem folier tack-järn tjerlligare til ftåt,

?Ln af de vanliga malmer. Jmedlertid tyckes N.
i och 2 kunna i mineral Syftemer foras under
namn af Jirn-ften.

4. Det tredje flaget af järn-malm i
fom förut

befkrifves och liknar bårg-heck, har man for fit

lynnes (kul tykt fårtjena någon upiriårkfamhet.

Des läge i faft lflyft och icke vittrad kjes hindrar,

at man kan föra det til Ochror, fom oftai "finamån-

ga förändringar falla någorlunda lika dermed, öch
til ftilnad derifrån må denna kalks köl-fpegland*

järn-malm. Den gifver åtminftone Mineralogi an-

ledning, at icke lita på yttra utfeendet och forhafta

fig vid claflerande, hvarföre ock troligt fynes, at

de i relationer nåmde och i Viks koppar-grufva

fimdne ftenkol torde varit något dylikt; ty bårg-

beck var redan den tiden bekant, och malm- famt

bårg-arter i den grafvan åro lika dem, hvari den-

ne befkrefne år träffad.

Den 28 Sept.
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B8RÅ % ¥ SL SE
Om

Åttgelfk hvithafras nytta och bruk, efter an~

jiålda för/ok vid Lunda Frälfe-gård, uti

Vingåker Socken belägen.

Af
GERHARD WILLEMOT.

Condu&eur vid Fortification.

Den forfta nyttan jag funnit med denna An-
gelika hvit-hafran, år, at hon okar fig långt

mer ån andra korn- odihafre-flag,fomhär

på orten åro i bruk. Til at ftyrka detta, vil jäg an-
fora de forfok jag i defla åren gjort på rad-korqr

och himmels-korn, fåfom ofornekeligen de ftri-

dafte korn-flag, famt Ängclfk hvit-hafra.

|
År f748 9 då hår i orten var flor mifsvåxt på

pa korn och hafra, gaf rad-kornet ej mer ån fjerde

kornet, hvaremot Angelfk hvit- hafra gaf {jette

kornet. Ar 1749 fick jag efter en tunnas utfådc af

hafran, tretton tunnor: hvaremot en tunna afrad-

kornet ej gaf mer ån fex tunnor. Forledit år, 17^0,
gaf rad-kornet p, och himmels-kornet 8> men An-
gelika hvit-hafran aderton tunnor efter hvarjetun*

nas utfåde.

Den andra nyttan, fom famma hafra gifver, år,

at hon år grofvare och kårn-fullare ån den vanliga*

Jag har vägt Angelika hvit-hafran, och funnit, at

fex ottingar rad-kom åga lika tyngd med en tun-

na ÄngeKk hvit-hafra. Detta gaf mig anledning

atlåta målta tre ottingar rad-korn och enhalf tun-

na af forberorde hafra. Derpå låt jag brygga af

P f hvar-
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hvardera flags maltet fårfkildt, och fick val få

mycket och nåftan ft/arkare dricka efter fyra ottin-

far hafre-malt, ån efter tre ottingar radkorns-malt.

/medan drickat efter hafre- maltet fans i fig fjeift

hafva någon befkaktighet} ty lades ingen humla
derpå,'och drickat fmakade likafullt, iafom derpå
vant humla. Jag gaf åtfkilliga goda vänner at

fmaka håraf, fom pä tilfrågan {varade, at drickat

var rått godt, allenaft at det tycktes hafva fått nå-

ftan for litet fmak af humla: men då jag berät-

tade , at alsingen humla blifvit brukad, undrade

de ftorligen derofver. Jag fluter håraf, at man vid

bryggning af hafre- malt kan fpara atminttone två

tredje-delar humla, emot den fom tarfvas til dric-

ka af annan fad. Eljéft år fårgen" på hafre-dric-

kat nog blekare ån på vanligt dricka af korn-

malt.

Tredje nyttan, fom Ängelfkahvit-hafrantilde-

lar, är, utom den ftora båtnad man af honom hafver

til gryns malande, at des halm år oförlikneliga

gocf til foda i fynnerhet for häftar och får. De
förra åta håldre hafre-halm ån groft ho, ochdefe-

nare håldre ån fornt flags lof. Förleden höft fant

jag, at två kårfvar hafre-halm åro få dryge til ut-

fodring,fom envolmho. Ar iyfo om våren fåddes

hår en half tunna Ängelfk hvit-kafra, hvaraf jag

fick 9 tunnor hafra och 40 kårfvar halm, fom ef-

ter férutnåmda forfok fvara emot zo volmar ho.

Det fkulle vara en makalos ang, hvareft man på

få ftor plats , fom fordras til en half tunna hafras

utfäde, kunde bärga 20 volmar ho. Strocketfom

blifver efter denna fåd, når den af{kåres,åri fyn-

nerhet nyttigt at gifva Gumfar, den tid de fprin-

M med fåren om höften} ty de blifva derafmyc-
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ket brunftige. Äfvcn år det tjänligt at goda får

med til flagtnings.

Angående denna fådens råtta fkotfel och jord-

mån, fa år til märkande, at akréii härvid gården,

fom beftår af ftark ler-jord, år dek uti tre gärden,

hvaräfet befås med hoft-fåd, det andra med vår-

fåd,det tredje ligger i trade, hvilket når det legat

et år i trade, godes det få långt godfelen hinner

,

fom mail fker otver halfva gardet. Derpå fås for-

fta året hoft-fåd. Når den om höften derpå år bär-

gad, kores åkern en eller två gångor, efter fom ti-

den och omftåndigheterna medgifva. Sedan låter

jag åkern hvila til våren, då han upkores och be-
fås med vår-fåd, fåfom korn eller denna hafra.

Men innan Angelika halran fås, bor han ftopas uti

dyng-vattenat ligga deri vid pafs et dygn. Sålnart
hon fedan blifvit litet torkad, fås hon pa åkern
hel tunt, fåfom himmels-korn plågar fås, och
mylles ncder någorlunda djupt. Sedan faningen är
förrättad, låter man åkren ligga en dag eller mer,
efter fom väderleken {kickar lig: då man låter harf-

ven å nyo gå öfver åkern. På lika fått brukar jag få
rad -och himmels-kornet, undantagande at kornet
ej ftopes. •

Det år til märkande, at Angelika hafran ligger
långe i jorden, innan den kommer up: men fkjuter
fedan få mycket fortare. Når hon forft upkom-
mer,år hon mycket (kild ifrån andra korn-ochhaf-
re-ilag, genom des grofva broddar, ftora, breda
blad och mörka färg.

Huru denna hafra vil trifvas på plog-land, tan-
ker jag nåftkommande vår, vil Gud, forfoka.

Ben 28 Sept.

ur-
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UTDRAG
Vtur Kongl Vetenfkaps Academiens Dagbok

f

famt inkomna brej och Handlingar>fhr
månaderna "Julius, Aug. och Sep, dr jjsj*

Ijande vid Saltpeter verket uti Lindköping
anftålte ron åro infånde af H. C. Fr. Lund.

\:fta rönet.

Af 30 tunnor jord, beftående en del af kalk-

bruk af gamla murar, och en del af fådan afkafom
vid tvål-fjuderi et hälft år förut blifvit Utlakad*

famt en del 4 års gammal håfle-^odfel
5 fom legat

under bar himmel, har blifvit pä vanligt fått, utan

afka eller annan blandning, en lut utlakad, hvilken

inkokad, utan at filas genom afke byttor, hargif-

Vit 6 ikålp; rå faltpeter.

%;dra Rånet.

30 tunnor jord, innehållande enahanda blanning

fom forfta -forfoketj men legat fammanblandad uti

Saitpcter-lådanethélt år, och varit allenaft en gång
vattnad med gammal urin, famt vid famma tilf ål-

le en gång omkaftad: håraf har utlakningen fket

med dubbel lut, utan a(ka och afke-byttor, och år-

hållits zo£ ikålp. rå faltpeter.

yjje libnet.

Har åter med dubbel lut blifvit utlakade 36
tunnor jord af famma flag utur lådan, fom vid an-

dra forfoketj dock få, at uti hVart kar lades ibland

jorden f a 6 fkyfflar gemen afka, och gifvit Zff
ikålp. rå Saltpeter.

Ödi berättar Herr Lund at Saltpetern af fi-

Äa forfoket hade långt båttre ut&ende, ån den at

det



det andra, af det undra åter något båttre, an efter

det forftå.

Denna fåledes tilverkade faltpeter, fåger han

fig låtit vidare förfoka, få til kmtgorning efter

det hos gemene man brukeliga låttet, fom til me*
dicinalifkt behof,o&i befunnit honom vara aflika

godhet och egenfkap med annan inrikes faltpeter*

M. Stakel Fa&or vid Öftanå pappers-bruk i

Helfingland, har upvift prof på en art grå- papper,

fom han gjort allenaft af lof-blad, med lim-vatten

och några andra tilfatfer, fom han fjelf forbehållit

fig at uptåcka,utan at det ringalie af lumpor deri

finnes. Sammaledes et annat fiags papper, fom til

fårg ochftadighet tyckes komma nog nära tilCar-

dus papper, gjort pä famma fatt fom det förra,

med den ådkilnad allenaft, at deruti brukas fåg-

fpån i ftållet for lof-blad. Academien finner, at

defla papper kunna, fådane fom de nu åro, med for-,

del brukas nåftan til alla behof, hvartil det vanlige

grå- och Cardus - papperet plågar användas 5 och
af de förbättringar, fom, fedan forfta profvet for-

ledit år upviftes, åro redan derå gjorde, tyckes A-
cad^mien hafva anledning at förmoda, det famma
pat/per torde ånnu kunna blifva båttre. Hon fåg-

liar fig derfore ofver et påfund, at forådlatil få nyt-

tiga bruk deåmnen, fom hår tilsaldeles varit vård*

flofade : hälft uti et land, hvareft få mycken brift: ro-

nes på lumpor, til pappers-brukens förnödenhet.

III.

Förutan de Meteorologiska obfervationer, fom
dageligen hållas i Upfala, hvaraf Academien vil

fortfara at meddela utdrag i Handlingarna * får

Academien jamvål ärligen fådana Obfervationer,

med mycken flit och god^ redlkaper hållne uti
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åtfldlliga andra Landsorter. Såfom uti Utjocki i

Torneå Lappmark, af Kyrkoherden Hellan-
der: uti Tårneå af Skol-måltaren Wigeliusj
uti Hernofand af Do&or Gisler, i Abo af Pro-
feflbr Leche, uti Linköping af Le£tor Wimer-
MARKy i Calmar af Leélor Frigelius och i

Lund af Obfervator Schenmark: hvilkas flit

Academien icke allenaft tror lig bora hår med
uppenbarligen beroina, utan vil ock upmuntra
dem och andra, fom dertil hafv a lågenhet, at fram-

gent hafva moda och koflnad ofpard at fortfåtta

defla nyttiga anmärkningar. A t nu fortiga andra

vigtiga uplysningar om luftens befkaffenhet famt
om orfaker och marken til allehanda väderlekens

förändringar, fom ofelbart deraf kunna med tiden

hämtas^ vil Academien, få fnart hon får tilråcke-

lig famling af ron for mänga år, genom deras jäm-
förande fins emellan, vifa åtfkilnadeii emellan hvar-

je lands-orts climat hår i Riket, i anfeende til vär-

ma och kold, fom lårer kunna gifva någon anled-

ning at finna, hvad flags planteringar och fordel*

aktiga hushålls-inrättningar kunna i hvarje Lands-
ort inråttas} famt i hvad mål och huru vida landt-

hushållningen der tillåter förbättring, med mera.

Sedan, genom deras jåmforelfe med obfervationer

anftåldé i andra länder, vil ock Academien utfor-

fka Sven(ka climatets forhållande emot de utland-

{ka, fom Academien förmodar fkal blifva för det

allmänna ej mindre nyttigt och behageligt. Aca-
demien onfkar derfore, at åtminftone alla Låro-hu-

fen hår i Riket måtte vara forfedde med goda Ba-

rometrer och Thermometrer, jämte mått at mata

det fallna regnets och fmålta fhons hogd, famt at

någon faker man blefve påhvart ftällc utfedd at an-

tekna alla/faråndringar och til Academien årligen
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inlemna de gjorda anmärkningarna. Hvar vidbor

i akt tagas , at Barometerns och Thermometerns
hogd måfte åtminftone dageligen tvänne gångor
antcknas, nämligen den ftörfta och minftaj hvaraf

den förra
5
hvad Thermometern angår, gemenli-

gen år til väntande vid klockan z til 3 ettermid-

dagen, och den fenare något forr Solens upgång
om morgnarna. Väder-folar, ringar omkring Sol

och Måne, Ljung- eld och åfce-dunder med deras

forfporda verkningar, blås-vädrens direétion och
ftyrka, och i fynnerhet Norrfkenens Hållning på
himmelenfamt rörelfer och förändringar , med flera

meteora,, ingalunda til forgåtandes: borandes ti-

den efter uret, när hvar och en obfervation fker,

få noga mojeligt år, utmärkas. Kunde dervid bi-

fogas magnet-nålens rorelfer famt årliga, dageliga

och ftundeliga mifsvisningar, vore få mycket båt-

tre. Sammaledes vore nyttigt, at veta fanings- och
fkorde-tiden i hvar Landsort, famt fädes- och grås-

växtens ymnoghet och godhet for hvart år, tiden

når lofven på allehanda trånutfpricka och affalla;

når åar och fjoar tilfryfa om höften eller gåup om
våren, famt ifens tjocklek och ftyrka> när flytt-

foglar ankomma och bartgåj når och huru
mycket vattnen i åar, fjoar och haf itiga

eller falla j med mera

j^r ^ ^fe

Uti andra quarfalet för innevarande år , pag. 90. lin. 24., f

3

val fomi detta qu årtal, pag. 165, lin. 28. ftår DOBART, las Per-
RAULT : hvars Memoirts pourfervir a l

7

Htftoire Natureile da
Animaux åro å nyo uplagde-, rnied mycken tilokning i Paris, är

1732 och 1754, utgörande Tredje Tornen af Franfca Vet. A-
eademiens få kallade Mewotrcs Ancitns.

FOR
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På de rön , fbm finnas i detta quartals

Handlingar.

1. YYetenjkaps hijiorien om Örnithohgien - 16

1

2. wf Ron om Laxens natur och fijkande i de

f Norrlåndjka Ålfverna, famlade af
Nils Gisler, tredje jiycket^ Anmärknin-
gar om fjelfva Fifket. - - 171

3. Befkrifning på hvadfått dricka goxes i Norra
Jmerica af et flagsGran, afPehr Kalm. 190

4* Befkrifning på E&ptifka Bårg-Falken^ infänd

ifrån Egypten #/Fred. Hasselquist. 196
Ron och torf6k angåendejärn, des forhållande

mot andra kroppar^farnt rodbråckt och Kall-

bräckt järns egenjkaper och förbättring 5 af
GeORR BRANDT. - - - 20f

6. Befkrifning på en Aker-vålt, til kokornasJon-
derbråkande på ftark lerjord^ och åkrens be-

höriga tilredande och myIlande underfånings-

tideti) vid infallande mycken torka^ af Ma-
gnus Lagerström. - 214

7, Abo Slotts belägenhet ojver' vattubrynet
, af-

vägd af Jacob Gadolin. - - 219
8 f Förfok at få Hoft- eller Lars-måffo-råg om vin-

teren på Snon^ af Johan Adelheim 124

9. Rån och fotfék^ ?jorde med trennejåfmnalms-ar-

ter, af A. F. Cronstedt. - - 2,2,6

10. Befkrifning om Ångelfk Hvit-hafras nytta och

bruk) efter anflälde förfök vid Lunda Frålfe-
gård) uti Vingåker focken belägen^ a/H. Ger-
hard WlLLEMOT. - -

11. Utdrag utur Kongl. P et. Åcademiens dagbok^

famt inkomne bref och handlingar
b for måna* *

derne Julius ,
Jugujlusoch September^ år 17^ 1 • z$<&

***



















Kongl. Svenska Vhténskaps-

AGADEMIENS
HANDLINGAR,
O cto ber j November och December*

År 1751.
VARANDS PR£$£S

Frih, MATH1AS ALEXANDER ron
UNGERN STERNBERG»

AF FE TE NSKA PERNÅS
HISTORIAi

Mmimn . öm
SALAMONIAKKN.

Salamoniakén år i fig fjelf hos Chyfnifterna
et fa bekant falt öch bruka!* af dem vid få It-

fkilliga arbeten, at onödigt lärer Vara. athår

^ Chy-
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Chymicc feefkrifva defs egenfkaper , uti hvilka

de t" ifrån andra Saker fkiljes och igeokarines,

Äfven tyckes varaofverflodigt,at uprepade måtfc

faltet af de gamla.. blifvit

-tillagde, til at dermed fordolja hvad de 'verkeli-

gen derunder forMtt, da de kallat det Lapis adtr^

jfudix.-och flera fådana fållfammanamn. ' Hos en
del heter det ock Hvita Örn

9 for defs rofvånde

kraft , emedan det forer up metaller 5 i fynnerhet

de iämre.

Uti Herr Caspa^ Neumans Chymifk^i forc-

läfhin^r frfthes h^raf et ifcrr&rråd., öch^tipråk-

tm han 48 fäciaria t>lika tiamnjhvai^nledSakrnonia-

ke^ bhfWt beteknad. Af hvilka de Ifös ScribriT-

Herhe måft bfeukeiiga åto foijande : ÉkL mkwonia-

am %
Armoniacum

^
Hammmiacum^ Ammoniacalt,

jlrfÉeniamm ,
'AMmonimi^SaUGyrtnM

renofum eller dreme. , och af fomliga åfvea kallad

Kungen for Saltta, Ci ock .SalmiaL -

Af de fyra forfta har
.
nyfs upråknade namnen^

hafva en dei Scribentcr tagit »fig anlednii^, at leda

Saiammoniakens forita hårk0mit. ifrån jå& fcmsdiga

fälten kring om Jupitcr Ammons
bien^, bvilket* fordom tny^ket befofete*, ^hvMl*
la fore 5

at den derftades uti fanden blifvit alftrad af

Kamelernas urin* och fåledes fått det namnet
Ammons falt* .

.

t a r -

En del förmena ock, at föm detta falt *tjlforpni

kommit ifrån Armenien, har det derföreJjlp^it

kallat *Sal-ÅrmeniUcurn , eller rättare jTrmcnianÉnfi}
' - andra
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andra åter ifrån Cyrenciika landet Ammonia > hva-

rcft fådant fkal til ftor myckenhet blifvit grafvit

utur jorden
-

, och derafbekommit det namnet Stil*

Cyrenaicum eller Ammonium.

I fig fjelft fynes det ock kunna vara lika myc-
ket >

antingen det ordet Arnmoniak^kömtXktr afAm-
mons Tempel, eller af Ammonia > eller af andra

Orters och Landfkapers namn, eller ock af det

Grekifka ordet uppot, hvilket bemärker fand,

fom fomligetro, fåfom en fak af mindre vigt
5 och

merendels grundad på blotta giflhingar. Men der

man fkal fatta tro til de forna Naturkunnigas
beråttelfer och hvad de derom i krifvit

«, få krer de-
ras få kallade råtta Salammoniak ej allenaft varit

et annat falt-flag, ån det vi nu få kalle , utan ock
vcrkeligen et naturens fofter,

Piinitisuti }die Tornen af fin Nätural Hiftori*

$cb 6. Cap. fom handlar om Salt , ftrax efter fedan

han tak om bårgfoltet, fom fkal funnits i Berget O-
romenus i Indien/åger^ atfadant oc\upgrofves uturjor*

den i Cappadocien , fa ock vid Peluften , likaledes e*

mellan Egypten och Arabien , och detjämväl pä fumpi*

ga orter underfanden fä ock ät Africanijka fidan alt

in til Ammons Orakel ; ty Cyrenei(ka tra®erne voro

vckbekanta af etfalt, fom kallades Ammoniacum
5 eme-

dan det fants under fanden .

Defs färg, far han vidare fort, år lik Ahm, den
de kalla Scbifion^ med langa jkifvor , fom icke eller å*

ro igenomfkinlige
^ af obehagelig fmak %

men nyttig til

läkedomar, med mera,

CL & Agn*
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Agricola i fift Bok om Foffilierms natur kallar

ock det faltet Ammoniacum, foro funnits vid Pelu-

fien och det ofriga fom Plinius talar om och nyfs

om formålt år*

Plinius berättar ock ytterligare , det om detta

falt forcgifvits, at f ä långe det låge i fina hålor

vore det ganfka lått ^ men få fnart det kommc i

fria luften få finge det en otrolig tilvåxt i tyngden.

Om det i fjelfva verket fig få förhållit, tycke?
det i anfeende til denna egenfkapen fnarare varit

>någon art af Alkalifkt falt, fom dådet kommit i luf-

ten dragit våtfka til fig och fåledes hlifvit tyngre;

ty icke hafve vi någon lådan forfarenhet, iå vida

bekant år , hvarken af den gjorda Salammoniaken,
eller den, fom vi i våta tider vete,at ilaturen fjelf

framalftrar på vifTa orter, nåml. at luften föran-

drar defs tyngd.

Uti åfvannåmde Capitel , f åger åfven Plinius,

at det fältet , fom han talar om , ockfå forfalfkas

;

hvilka defs ord Agricola i boken om Foflilierna

uprepar , famt lägger det dertil, at bedrägeriet lått

kan tkonjas , i det
,

fager han , hafs-faltet fprakar

och hoppar bärt i elden , det Indijha går ingendera j

Men den fal/ka Salammoniaken formeras i bullar
, fprti-

kar icke i elden
, flyger der bart och fortares hel och häl*

len\ Den verkeliga Salammoniaken åur har aflånga

ulan brynor- (afem fpat s fprakar i elden och hoppar der

Hår vid år til märkandes , at åfven Agricok
»åmner om fin Salammoniak under det defs fore-

fats
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fats egcnteligen fynes vara , at flcrifva om hafs-falt,

brunns-falt och bärg-filt , och gor honom aldeles

til et Sal fojjili.

Man fer jåmvål afden befkrifning han deruppl

for 5
at han under det ordet Salammoniak haft et

ek annat falt-flag til6gnamårke,ån det vi nu med
famma namn betekne, och fom fnarare tyckes

komma ofverens meddenSalammoniakcn,hankal-
lar falik och eftergjord , i anfeende til de egen*

(kaper, han honom der tillägger, i det vår Salam*
moniak, lika fom den, i elden icke fprakar, men
der aldeles forflyger. Icke eller har denne aflanga

fpataktiga utnnbrynor, iafom den Agricola i fin tid

for den råtta utgifver, och efter defs befkrifning

mera liknar bårg-falt eller kök-falt, Sal commune^
hvilkct, fom bekant är, i elden hoppar och fpra-

kar, men for fig fjelft icke år flygtigt,

Dioscorides dä han beffcrifver den Salammo-
maken, fom fkal funnits kring om Ammons Tem-
pel, iafom en art elementa> ijkt fah^hårdt^ genom-

Jkinligt^ hvitt, fkifrigt ocb af mineralijkt vafende^

tyckes ej eller hafva forltätt derunder den nu al-

männa Salammoniaken.

Med ét ord : de underråttelfer, fom ofs af de
gamla lemnade åro om detta falt , äro fa mörka,
at man med vifshet ej deraf kanintaga om de fjelf-

Ve, med det ordet Salammoniak
5 alla ment et och

fimma falt, eller om de dei^mdcr hafva haft olika

betydningar , och hvad falt- flag det egenteligen

varit* ty de flefte af dcisa Scribenter i detta,

fom i många andra mål, hafva blott affkrifvithvad

Q.3 ^
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de äldre for dem anmärkt
5 utan at fjelfve kanna

de ämnen de handlat om.

Hvad åter den i fenare tider måft bekante och
med konft tilreddefä kallade officinala Salamn^o-
niaken angår, fom år. et medel-falt beftående"af

koks-falts lyra och et flvgtigt alkali, få vete vi, at

den varder tilvårkad ii&gypten, och medelflLe-
vantifke handelen kommer derifrån til Europa uti

Ikapnad af runda kakor , ungefår en tvår hand
tjocka och ärta eller tio tum i diameter vida. De
åro kupige på den ena fidani den andra år något
inhålkad, och hafva midt uppå den kupiga bry-
haden lika fom en knapp. Hvilken fkapnad de u-

tan tvifvel hafva efter kårilen , hvamti dc blifvit

fublimerade.

Det gifves val en annan åfven tilvårkad Salam-

moniak , fom ifrån den förra ej vidare ån til titvår-

tes fkaplynnet år fkiljaktig
5 och hålles med vifshet

fore {kola komma itrån Indiens men år hos ofs ej

få brukelig och bekant, fom den ^Egyptifke.

Defs fkapnad år fåfem en fåcker-tåpp , hvilkens

ofra fpets vore affkuren. Och berättar Herr
Geoffroy den yngre uti Kongl. Franfka Vetcn-
ftaps Academiens Handlingar for år 1713 p. ti 1 ,

det de ftorftc tåpparne , han fjelf fett af denna Sa-

lammoniak, varit nio tum i diameter i bottnen och

3 £ tum i fpetfen vida, famt 1 1 tum höga.

Hvad denyEgyptifka Salammoniakcnvidkommer,
livarom nu i fynnerhet tilfålle gifves at tala, i an-

ledning afAcademiens vårda medlem Herr Has-
sel-
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selqvists til henne ifrån Cairo derofver infånda

vackra befkrifning , få år defs urfprung och åmne
hvaraf, famt fattet huru han der tilverkas , na
mera ej någon få främmande och obekant fak, fom
tilforene och innan derom någon fåker underrättel-

fe var at tilgå, då Ghymifterne fin emellan ej vo-

ro enfe af hvadrådt ämne detta falt, hvilket dc val

funno vara et konftens folier, rätteligen hårftam-

madc* Ty; mångahanda giflhingar blefvo af dem
uptånkte til denna knutens uplcfning. Och fin-

xias åfven uti böcker åtfkillige belkrifningar angif-

neom Salammoniakens beredande. Defsegå måft

alle dcruppåut, at det ikal fke af urin, kok-falt

och fot, hvaraf de ftraxt velat fluta, at han ock i

^Egypten af fådaueblanningarblefve förfärdigad.

Ja man finner åfven ibland de nyare Chymifke
.Scribenter någre, fom tagit felt både om ratta ra

åmnet och fättet, fom iÉgyptierne bet] ena fig af

til Salammoniakens förfärdigande, fågandes,4/A4-
mel-win, kok-falt cchdetbåftä fatet af ved varda med
hvarandra infpicerade , j vatten kokade , intorkade och

fublimerade
, famt fedan äter uplnfte^ renade och coa-

gulerade, med flera dylika aldeles orimmeliga fått,

fom de foregifva varda brukade vid defs beredan-

de, oaktadt man då redan derom ägde nog tiiforiå-

telig kunfkap ifrån orten, hvaropi nedanfore {kal

talas. Men likafult hafva de folgt de gamla tätt i

fpåret, en del af okunnoghet om hvad i deras tid

i allmänna fkrifter derom blifvit afbandladt, en del

ock af blind tilgifvcnhet for den gamla meningen,
den de en gång antagit. Det paltar derfore utan
fkälig grund Herr C. Neuman , dåhan rorer det-

ta ämnet i defs Chymifka föreläsningar, det de

Q^4 fom
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fom fjelfve bäde fedt och befkrifvit Salammoniaks
verken på Delta, ej bekommit noga underråttelfer

orn den råtta blanningen, utan at iEgyptierne
dolgt for demy fåfom främmande, det väfendteli-

alre deraf, med mera fom i berörde defs bok
anlåfas. i

En. vifs Autor i T^fkland, fom forledit ar utgaf
en Metallurgifk Chymie, tyckes ej eller vara fåi*-

dcles kunnig i denna fak, i det, då han allenaft

med några ord nämner om Salammoniakens ur-

fprung, fager, at i JEgypten och Vwedig /kal mangö-
ra honom af kok-falt , urin och fpegelfot: hvareft han
och flere med honom bekommit dylika underråt-

telfer, det fortiga de aldeles. Och aldrig har man
ånnuhort at uagon Sälammoniakblifvit gjord i Ve-
nedig, faft den ortens invånare dermed drifvit

handel, men ijelfvc hämtade honom ifrån iE-
gypten.

Hvad de mera pålitelige befkrifningar om defs

tilverkande i Egypten angå, författade af trovår-

digaMån,fom fjelfve der varit, få åro de följande <;

Patef Sicard en Jefuitifk utfkickad til JE-
gypten, hafver år 1716, uti et bref til Grefven
af Touloufe , fkrifvit ifrån Gairo den t. Juniifam-

maår, kårtcligen berättat om detta faltets bered-

ning vid Damayers på on Delta. Detta brefår å-

ret dcruppå eller tjtj infort uti 2dra Tornen af

de få kallade Nouveaux memoires des mijjions de la

Compagnie de Jcfus.

Denna beråttelfcn år den forfle, få vida vitter-

ligt
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ligt år, fom om defsa Salammoniaks verken år

vorden til Europa infåndoch der igenom Trycket
allmän gjord.

Herr Sicard befkrifver deruti med några ord
de der til brukeliga ugnar , glafen och fjelfva ma-
terien hvarmed de fyllas, hvilken han fager (kola

vara/0/ efter bränd bojkaps-träckjitet hajs-falt och bo-

Jkap$-urin\ bvaraf Salammoniakenfedan updrifves el-

lerfublimeras ifkapnad afhvita och runda majfor.

Medelft den Kongl. Franfka Vetenfkaps Acade-
miens omforg, år denna faken federmera ån vida-

re utredd vorden, och fåttet huru detta fak i JE~
gypten tilverkas ännu tydeligare befkrifvit, i det

berörde Academie,år i7Zo,utgafi fina Handlingar,

jämte Herr Geofroy den yngres Anmhkpingar of-

ver Sa\ammonia\ens egenfkaper och fammanfåttning ^

en beråttelfe, fom Franfka Confulen i Cairo Herr
Lemere i fimmaämnetil henne ofverfänt , afden
29julii 17 1 p.

Denna ftåmmer val med den förra deruti ofver-

ens, at fjelfva rå åmnet år fot af bofkaps-tråck 5

Men Herr Lemere nämner icke et ord om nå-

gon tillåggning af hafs-falt och urin, utan at Sa-

lammoniaken derftådes endaft och allena af fådant

fot varder updrifvén.

Detta fynes ock beflyrka den vida berefte Än-
gelsmannen Herr Thomas Shaw uti defs Refor

och befkrifningar ofver Jlorre delen af Barbariet och

Levanten, fom utkommoar 1738 i Oxford, några Sr

efter fedan han r^ite omkring i defsa Länder. Han
Q^f be~
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beråttarp. f i Bihanget,at Salammoniaken varder

gjord aftråck , hälft , formenar han
, af Kamelernes^

jom fkal hållas for den fiarkefta och häfta y och at fa-

dan trick varder famlad, dels enkom dertil bränd*
dels i fpifarna i ftället for ved , och fotet deraf fa

väliCairo,fomialla byar deromkring,fordt til falt*

verken, hvareit: uti flora houteiller, fom han lager,

Saiammoniak deraf fublimeras. Och fluter han fin

beråttelfe med defsa ord: När det år gjordt^ bryta

de halfen af bouteillen och taga ut kakan , hvilken då
fädan fom hon är

,
/ändes tilEngland.

Ännu vidare ofvertygar ofs hårom forbemåltc

beftrifning,fomKongl; VetenfkapsAcademienhår-
ftldés erhållit ifrån Herr Hasselquist, huru Sa-

lammoniaken i ^Egypten beredes, nämligen at rat-

ta rä ämnet dertil är endait fot efter alt jlags träck
y

af de djur, fom han nfvlkmv^ocb det utan atfkildnad^

få at Kamelem bar intet företräde hafvtr for de andras^

och mycket mindre har defs unn Mr något rum.

Denna beråttelfen tyckes vara denmåftomftåri-
deliga af alla dem, fom' hit in tils i detta ämne til

Europa ankommit, och blifvit kunniga. , Och
nämner Herr Hasselquist, ibland andra

ttyttiga och fjelfva hushållningen dervid rörande

anmärkningar, jämväl rätta ars-tiden., famt fättet

huru träeken ftoilas och til fältbränningen beqväm
gores. Men i fynnerhct hafve vi at tacka honom
for en vigtig uplyfning, fom ix>rer fjelfva grun-
den til detta filtet, nämligen hvarifrån kok-falts-

fyran, hvilken, fom bekantar, deruti utgör en
vafcndtelig del, har fit urfprung, då likväl icke nå-

got annat vid fjelfva beredningen tillägges , fom
, kok-
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kokfalt innehåller, enligt defs egen beråttelfe,

utan at fådant förut verkcligen befinnes i fjelfva

tråcken, dit det aldraforft hårkommer både utur

de ialt& växter och gråfet, hvilket hofkapen i M,-
gypten njuter til fin.föda, fåfom ock utur det fat-

ta vatten, den dricker.

Denna omftåndighet hafver tiiforene iqgen af

dem anmärkt, fom de iEgyptifke Salammoniaks
verken befikrifvit* Deraf har altfå håndt , at de ,

fom låfit Herr Lemeres och Herr Shaws beråt-

teifer, icke deraf kunnat få lått intaga hvarifrån

kok-falts- fyran i denna Salamoniak härrörde , hvil-

ken annars ej plågar fås utur vanlig bofikapstråck

,

åtminltone icke fa tilråckelig, fom til Salammoniak
fordras. Månge hafva derfore fatt mera tro til

den blanning Herr §icard upgifvit, och re-

dan omtald är, emecj%n han der uttrvckeligen nånw
ner, at bafs -falt tilfåttes. Hvad anledning han der
til haft, år obekant: tor hända, at han rattat fig

endaft efter andras beråttelfe, och Ijclf ej varit

närvarande då materien blifvit inlagd.

Då Herr Hasselquist befkrifver Ijelfva til-

ftållningen vid detta faltets förfärdigande, med
mera, år han val uti några mål Ikiijaktig ifrån

hvad Herr Lemere förut derom til Franfka Aca-
demien berättat $ men de åro icke af den beskaf-

fenhet, at de förändra fjelfva det hufvudfakeliga

fam dertil horer, hvaruti de tåmmeligen ofvep-

ensftåmma, utan rora andaft något vid indelnin-

gen af verkftåderna, huru många glas på hvarje

ugn på en gång varda infatte famt huru högt til*

verkningen af Salammoniaken fig beftigeiv
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Den fkilnaden angående inrättningen af ugnar-
na , kan lått deraf hårrora, at fådan kunnat blif*

vit andrad fedan den tid då Herr Lemere villa-

des iiEgypren, och nu rymligare ugnar brukas,
eller ock at de fett olika verk.

Hvad tilverkningens hogd åter beträffar, hvar-
om lian berättar, at vid 2? ftora och några fmå
veYkflåder, fora då Jkola varit i Damayer, irli*

genblifvit tilverkade ifoo til 2,000 Quintaler el*

ler Centner Salammoniak : Men Herr Hassel-
QtrisT fager, at allenaft 600-Canthar Gcrovini

,

fom gora 848 Centner 578? ifrån Cairo årligen

utforas : Hvilken affåttning ej ftigcr til hälften

ufdentilverkningHerrLEMERFviipgifvit> Såikul-

le man kunna hålla fore , at det ofri»a blefve på an-

dra vå^ar förfand t och ifrån andra ibgyptifka ham-
nar utlkeppadt, fomHeri^HASSELQuisT cj juli

vetat af, kanfke ock en del inom landet nyttjas,

få framt nu mera åfven få mycken Salammoniak
der gores, fom for 32. år fedan , då den för-

ra derom fkrifvit.

Utaf Herr Hassi:lquists beråttelfe, kunna
iltfä de tvanne fornåmlla flutfitfer, til uplysning

i detta fältets hiftoria* med vifshet göras, hvilka

for det.ta florffca tvillcn om defs beredande förord-

fakat
,
nämligen

!

i.) At Salammoniaken i vEgypten, endaft af

fot efter brand bofkaps-tråck varder gjord, utan

någon vidare tilläts, hvarom få mycket mindre
behofves tvifla, fom man förut vetat, atder uti lin-

nes det flygtiga alkali, fom i djurriket allellådes an-

träffas,
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träffas, och man nu åfven år ofvertygad at ock
kokfaltetgårmed in ifammatråck,på fått, fom of-

van lagt år. Och da den (amma til lot varder

bränd^upftigerkok-fiilts-fyran) forenandes fig med
det flygtiga alkali. Och enar åndteligen detta fot

med fublimer-hetadrifves, upftigcr derafdet me-
del-faltet fom Salammoniak kallas ; De orena och
jordaktige delarne åter lkilja fig derifrån och ftan-

na qvar på botten.

$.) A t den ^Egyptifke Salammoniaken fådan,

fom den tagesiitur glafen efter fulländat arbete,

förfändes til Europa, och år altfå et verkeligt

fublimat. Detta beftyrkq. få vål alla beråttelfer

fom ifrån den orten ankommit der han gores , få-

fom ock den forfarenhet hvar och en i ut Ub&rato-

rio med ringa moda altid kan hafva tilfalle at in-

hämta, om man denna officinala Sal-ammoniak ,

allenaoch for fig fjelf, med behörig ochlagom heta
å nyo updrifver, ty då ftiger han up och fåtter

fig an i en faft och leadig maffa, fom inan år cry-

ftallinifk , når hon opnas , af enahanda befkaffen-

het, fom förut 5 Dock tilutvårtcs {kaplynnet lik*

nar hon altid kårillet, fådant fom det varit innantil

i-4cfs ofra bryne. Betjånar man fig derfore hår-

til af dylika runda glas, fom de iEgyptifke beflcrif-

vas vara, fås den å nyo updrefne Sal-ammonia-
keil, åter i fådåna kakor ut, fom han var tilfore-

ne,oaktadt Herr NEtiMANi24 Cap. tåfina före-

iäfningar , fom år 1740 åro afHerr Zimmérmann
i Trycket utgifne, aldeles nekar, at fådant kan lå-

ta fig gora. Och behofver man icke befara hår

vid någon afgäng , om arbetet med någorlunda

tktfamket gwes.
Fol-
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Följer altfå håraf, at den gifsningen aldeles före-

fallen, fom någre hafva låtit utgå, fom vore den
gjorda Sal-ammoniaken et infpisferat falt , fom for

detta i fynnerhet af Herr LemfIy förfäktades

,

nämligen uti Gt defs betänkande fom han år 171

6

i detta åmne til Franfka Academien ingaf, och
altfå innan famma Academie af hår förut omtalte

beråttelfer, var ofvertygad om at detta falt endalt .

medelft fublimation tilkom.

Samma mening efterfoljes i ofvan nyfsbemålte

Cap- af Herr Neumans forelåsningar, då Auto-
ren håller fore, at den fublimerade Sal-ammonia-
ken icke varder fådan förfand, utan at fublimatet

fedan lofes i litet vatten^ och med lindrig afdunftning

infpijferas tilfädana kakor icbjkifvor^fom den officina*

h befinne$¥

Detta foker han med åtfkilliga (kål bevifa, hvil*

ka alla ej åro af fårdeles vigt, och då man dem
noga påfer > i fjelfva verket ingen ting af defs fats

beftyrka.

Jåmvål år onödigt, at uprepa, hvadhanafnågoit
fårdeles cryftallifation , fom fkal vila fig midt uti

fådana kakor, vil fluta, fåfom ftridande , efter defs

mening , emot arten af fublimationen , fågandes,

det derafjkal fynas^ai den af en vätfka anjkutit , med
mera $ emedan ,

enligt hvad tilforene anfordt år, en

meraf riktig och tilforlåtelig forfarenhet nogfamt
ofvertygar ofs om vederfpelet, ochat var Sal-am-

moniak år et vårkeligt [ublimat.

Hvar ock en, fom vil gora fig den mödan, at me-
delft uplåsuing ©ch afdunftning infpiflera Sal-am-

monia-
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moniaken, ;kan ock lätt finna, huru litet fannolikt

det år 9 at 'de fom honom tilverka, kun^ia betjäna

fig af den vågen , at få hohom til kakoit af någon
täthet och fåltighet , ty då han fåledes handteras,

ter han fig helt annorlunda, nämligen

i.) Uti lindrig afdunftning i opet glas , Taxer,

up ofver kårillet, ochfåtter fig an innan och utan

hel fno-hvit, lurfvog och fåfom fmå coraller , det

ofriga på botten blifvcr ftorfta delen til ganfka fi •

na och lofa cryftaller, hvilket arbete år jåmvål
långvarigt, och fker ej utan forluft.

t.) Inkokas de$ uplofta Sal-ammoniaken ater i

ftarkare heta, blifver han på flutet aldeles til en
pulveraktig, los och ej fammanhangande niafsa,

utom det , at då ännu mera deraf förloras och me-
delft defs naturliga flygtighetbårtroker, fåat, ef-

ter få mycket befvår, åxven ej färdeles vinning

Voi%e at århålla.

At en dylik Sal-ammoniak, fom den officinala^

i anfendetil grunden af defsfammanfåttning, ock-
få kan drifvas utur flera ämnen, ån det nu bekan-

ta jfigyptifka, det vifarHerr Scheffer uti fin,

til Academien , vid detta tilfålle inlämnade karta

och vackra tillåggning, och nämner i fynnerhet

den, fom utur måfta delen leror, med kok-falt blan-

dade , kan århållas* Det famma fker åfven, med
alla flygtiga fiilter utur Djur-Riket , fåfom hjort-

horns falt, urin och flera, få ock det flygtiga al-

kali Utur fenap, peppar och ingefära, da någon*

dera afdem med kok-falts-fyra varder faturerad ^

och det af enahapda orfak , lem ovf\ det JLgypti-

fta forrnålt år.

Utur
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Utur månnifko-urin allena kan en fadan Sal-am-
moniak drifvas, emedan den uti (ig fjelf, fram-
for all annan urin efter andra kreatur

, hyfer til-

råckeligt kok-falt. Detta har ock Herr Geofroy
den yngre anmärkt , da han befkrifver Sal-ammo-
niakens natur och fammanfottning uti Franfka Aca-
demiens Handlingar for Ar ijzo. p. 200,

Beträffande den allmänna Sal-ammoniakens nyt-

ta och bruk, få år den fornåmligaft bekant utilå-

karekonften och chymien : Såfom, atdermedup-
drifva eller [ublimera metaller , i fynncrhct de fåm-
re, förhöja gullets fårg igenom fmåltnmg , at

gora AquaRegis, med mera. Han brukas ock
vid förtenningar pa jern, mefling och koppar;
men fårdeles gor han nytta vid det Turkiflca fåt~

tet at förtenna koppar med rent tenn, utan tilläts

äf bly. Hos åtfkilliga -Kpnftnärcr och Handt-
verkare kommer han äfven til gagns, vid forfilf-

ringar och dylikt*

Förutan den allmanna', varda åfven med flit

fammanfatte andra arter afSal-ammoniak, utafan-

dra fyror. Sådane åro, SaUammonhcum fecretutn

Glauberi, fom i ftållet for kok-falt-fyra, beftår af

vitriolens, med famma flygtiga alkali, fom den för-

ra. Likafå, den brinnande falpetern , hvilken var-

der gjord af faltpeter-fyra och et dylikt flygtigt

alkali. Denna brinner allena utan tilfats afphlogifion.

Utaf någon fyra utur växter och et flygtigt al-

kali århålks jåmvål en art Sal-ammoniak.

Alle defse hafva med den officins/a Sal-ammonia-
kcrt
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ken de gemenfamma egenfkaper, at de gifVa en

lukt af Stink- Spiritui då de rifvas med alkali fixo

eller ock kalk , åro ieldenflygtige ochderupftiga»

Under mit viftande i Freyberg, ar 1748, fag
jagock, uturen jord-gallmeja, drifvas en art Sal-

ammoniak, hos denna Kongl. Academiens vårda

Ledamot Herr von Kirchbach, hvilket haa
fjelf aldraforft utrönt och jåmvål lofvat med-
dela Academien en beflmfning derofver. Af
hvad llags fyra denna Salammoniak egentcligen

beftod, hade jag då icke tilfälle at utforflfca* men
defs flygtighet och ftarka lukt, då han med alka-

li fixo gnuggades, röjde ftraxt hvem han var,

Äfden Salammoniak, fom naturen fjelfpavifsa

orter framalftrar, åge vi icke något fåkrare prof,
ån det Herr Scheffer omnämner vara funnit vid
Pozzuolo i Italien. Det intyga val några beråt-

telfer, at fådanock fkal af de eldfprutande bårgcii

Utkallas $ men de åro nog (kiljaktige uti lina bc-

(krifnin^ar derofver , hvarfore af många nekas , at

den år någon verkelig Salammoniak. Herr Boc-
cone åter , i fina under[åkningar och anmärkningar

vid naturen, kallar den, fom Fefuvius från fig gifver,

aldeles med detta namnet} dock fynes, då han
honom belkrifver, at han åtminftone icke varit

ren och fri från andra blanningar.

Detta medel- falt, fom fåledesutur alla tre natu-
rens Riken kan leda fin hårkomft, och vanligen

kråfver , til fin fammanfattning ,
fyran utur mi*

neral- men det flygtiga alkali utur et af de andra |

i fynnerhet Djur- Riket y kan likvål utan något

éeras af de fenares tilhjelp, alltras uti bårgens e-
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git Itote , hvareft man af det foregående fer , zt

det flygtiga alkali finnes , åfven fa väl fom hos

djur och växter , hvilket jbcvifer Mineral -Rikets
omuoga. förråd af allehanda ilags ämnen, at fram*

bringa hvarjehanda folier,

C. LEYELE»

SAL-AMMONIARS
tilredande i i/Egypten ,

befkrifvit af

FREDRIC HASSELQVIST.

tÄMNET til Sal-Ammoniak år fot , famladt

efter brand träck af allehanda fyrfotade ,

och heimamde djur, fom lefva af väx*tér,

åfven utaf månnifkor.

Tråcken famlas afiEgyptierna, de forfta 4 må-
nader i året 5 fom år den tid, då deras bofkap,fom
beftår af Häftar , Afnox , Cameler

,
Oxar, Äor^

Bufflar, Får och Getter, lefver af fårikt grås , i

Synnerhet Lucerm , ( Méäicago i. Linn. Horu
tJpf. 2rZp. ) fom hvart år fås och fkäres.

Den tid då fånaden åter detta grås tårkät, famt

halm och andra torra växter , år tråcken icke fa

begärlig til fots brännande af dem, fom vilja fam-

la det til falt-verket, tiihvilken tid man kan räkna

hela fommstrc% dalandet år forbråndt af fölen, och
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hela höften ftmfc et ftycke af vinteren, då detftår

under vatten.

Hår vid år til märkandes, at knapt något Land
i verlden , om icke Pohleri , hyfer få mycket
köks-falt, Salcommum^i fit (köte, fom ^Egypten.
Defs grund beftår til en ftor del af fak-bårg, hvil*

ket fes afgrufvor, fom på åtfkilliga ftålien åroup-

tagne, hvilka gifva et rodagtigt falt
, nog kalk-

blandadt, i vår tid af ^Egyptierna kalladt Natron 5

mycket brukeligt i deras mat-lagning. De måfta

brunnar i ^Egypten hafva falt vatten, och det få all-

månt , at en brunn vid Matarée , de gamlas Helio*

polis, fom har fött vatten , hållesfor et underverk*

Om ej Nil-ftromen årfatte {kådan, fkulle detmå
olågenhet gora ^Egypten obyggelig , fafom dei*

gjort ftora traéter af Arabien. Den, fom uti /£-
gyptenoch Arabien har en kalla medfött vatten pä
lina egor, tror fig befitta den ftorfta härlighet)

och uptåcker iållan Hållet for andra ån fina barn*

Sjelfva fvart-myllaii i ./Egypten innehåller ock
mycket falt, hvilket nog märkes om morgnarna,
forr ån Solen går up^ då man på många ftålien fet

Jorden takt med hvitt kok-falt
, på famma fått fom

hon i Sverige plågar tackas öm hoft-moraarna

med rim-freft eller en nyfallen fno*m6geL Jag
har Utom ikpy^ten på intet ftålle i Öfterlandeit

fett jorden ;pa fadant fått takt med falt* mer ån
omkring döda hafvet, Lam Sodomitkus^ i hvars

negd jag åfven fåg jorden Vara affamma fkg^ fornt

den iÉgyptifkå*

1 falt jord trifvas faltå vå&t€i% Beik fimiää defc

It % , al
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af flera flag och i ftorre myckenhet i ^Egypten ,

In på någon af de öfterlåndfka orter jag igenom-
farit. Salicornia, Fl. Sv. 1 , åtlkilliga (lags Mefem-
bryanthema och Cbenopodia åro de allrnånnafte och
rått inhemfka orter i Egypten, icke allenaft vid

hafs-fidan, utan ock på många ftållen in;i fjelfva

landet.

Kreaturen, ålfkare af falta våxter, åta af alla

forenåmde 6rter i i£p;ypten, hvartoch et efter fin

fmak. Oxar och Far hålla fig til Chenopodia; Ka-
meler och Getter åta alt hvad grönt år, både falt

och fott, då de få råda fjelfva. De orter, fom
eljeft til fin natur ej åro falte , underlåta dock ej i

^Egypten, at hafva någon fåltahos fig. Uti fjelf*

va Trifoh'um % fom åtes grönt den tiden tråcken fam-

las til fot-brånning , och fedan torrt hela året, har*
jag kånt någon falt fmak.

mit iorefiitta åmne, då jag anfört defsa anmärk-
ningar om kok-falts ymnoghet i ^Egypten * eme-
dan deraf formodeligen kan inhämtas, hvarifrån

koks-falts-fyrankommer , fom finnes uti Salmiaken.

Den tid då fracken famlas , fer man dem , fom
dermed åro fyfselfatta, vara ganfka angelägna om
at hemtaden famma fårfk , ja få angelägna, at man
fer fattigt folkT.fom ha' fin näring afdenna famling,
följa hela dagen efter kreaturen , och med mycken
upmårkfamhet ge akt på, når något nyfs flåpt cx-
crementeme.

Om tråcken år få blot, at han icke enfam kan
up-
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uphåmtas, beftrcSs den med ba& af fonderhackad

halm, hampa, eller lin-ftjdkar*

Dc klena då faft den famlade tricken, i famma
ftorlekoch form, fom de tagit den af jorden, vid

en mur eller våggj der låta de den fltta til defs

hån år fa torrkad af folfen, at han år tjenlig til at

bränna.

Denna torrkade tricken, år et brånfle i iEgyp-
fen, ct fkogslåft land , och är allmänt i alla medel-
måttiga och fattiga hus Endaft de rikafte mågta
at kopa den dyra V^d, fom föres fj5-vågenhit från

Caramannien.

De fom intet annat brant i fina ugnar och fpifar

,

ån denna torrkade tråck , famla fotet och fålja det

. til Salt-Fabriquerne, och den myckenhet , fom
håraf finnes både i Städerne och på Landet, ger
ärligen omnigt forråd åt Sak-ugnarna.

Det år en anfenlig myckenhet af lådan tråck

fom dageligen brånnes i ^Egypten. Når man re-

fer utur Cairo om rnornarna, möter man altid nå-

gra hundrade åfnor laftade med denna vara.

Om Landet behofde tricken til godfel,hårfom
i Europa, få vore denna bränningen elak hushåll-

ning) men nu, då naturen förfett iEg/pten med
annat åmne til defs fruktbarhet

,
nämligen den le-

ra, fom årligen fåtter fig ofver jorden under den
tid landetilar under vatten, få år folket at beröm-
ma, fom veta at använda en få foraktelig fik , fom
•ljeffc (kulle tjåna til ingen ting, til en dubbel
nytta.

R 3 Sotet



175^ O&ob* Nov* Dcecmb.

Sotet efter all flags tråck, af de djur, fom forr

åro nåmde, tages til falt-bränning utan åtlkilnad.

Kamelens har hår icke något företräde for de an-

dras, och mycket mindre har defs Urin harnågot
rum s fom en del Auotorer lätit ofs forftå

5
få lån-

ge man intet fåkrare ån genom gifsning vetat å-

mnet til Salammoniak,

De, fom åro fyfselfatte med faltets brännande ,

faga dock, at de ikulle ge företrädet åt det fot, fom
vore bråndt tå mannijko-excixménter

y
famt af Far

och Gete-iråck , hvardera fårfkilt , om de med få-

kerhet och beqvåmlighet det kunde hafva.

Det jag nu lyktat at berätta om Ämnet til vårt

falt, år det angelågnafte, fom horer til defs be-

redande.

SÄTTET på hvilket de af beftrifne åmne , be-

reda faltet, år icke befynnerligt i annat affeende,

ån at det år ganika enfaldigt , men nog behändigt,

utan vidloftiga anftalter. En Chymicus i et v ål

inrättad laboratorium , fkulle ofelbart bereda det

med ftorre aktfamhet, men knapt med ftorre be-

qvåmlighet.

De bygga en ugn aflang af tegel och tråck hop-
fat, af den ftorlek, atpå defs hvalf eller tak, hvil-

ket år platt, kunna rymmas foglas-kolfvar, ftål-

de i f rader, 10 i längden och f i bredden. For
livar kolfår i hvalfvet et hål, i hvilket han ftålles.

Glas-kålfvarna aro randa , ofvan til flutna med
en hals, afen tums långd /och vid pafs i tums vidd.

Deras rymd år, mer eller mindre, af z Svenlka

kannemätt;
Defse
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Delse ofverdragas med lera af den , fom finnes

i Nilen, och utan på leran med halm y fyllas der-

pä med fot och fattas i fina häl.

Eld gSres då i ugnen 5 hvar til brukas torrkad.

trick.

I forftone år elden ej ftark y men Skes fnart til

fin ftorfta häftighet , hvilkende, fom arbeta der-

vid , kalla hslfvstes eld.

Vid denna hogd uHderhålles elden ftadigt i 3

gånger 24 timar ? efter ^Egyptiernas fått atråkna,

eller i 3
dygn.

Når elden ftigit til fin hogd , fer man en rSk fti-

gaup genom kolvens opning , då kännes oek en

fyrliglukt, fom e} år oangenäm.

Efter hand fätter fig faltet innan til vid opnin-

gen af kollVen, hvilkcn fnart blir tilftoppad.

Saltet okes ftadigt, til defs vanliga tiden år for-

bi, dä flår man fonder kolfven, och härunder defs

hals et ftycke Salammoniak , ofvan til kupigt 5 un-
der platt

5
innan hvitaktigt, utantil fvart> fådant

fom vi fe det foras kring hela verlden.

Det fot, fom famlas i ugnen under bränningen*
användes åfven, at deraf tilverka Salammoniak, e-
medan det hårkommer af ratta ämnet.

Vid Salt - Fabriken hafva de äfven inrättat en
Glas-ugn ^ ihvilkendc göra fina kålfvar, och fom
ingen ting i Egypten férfpilles, få kalla de nm
fonderflagna glas-kålfvar tiibaka i ugnen

3 och gö-
ra deraf nya, til nåfta falt-beredning.

R 4 TI-
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TIDEN da man idkar fältbränningen; år i A-
pril, Mars 5 och et %cke af Maj månader.

ORTEN år i fynnerhet ön Delta , hvars rike*

dom okes af en anfenlig myckenhet fådana falt*

ugnar.

en flor by på andra fidän om Nilen gent
emot; gamla Cairo, år den nårmafte ort der in til,

fom har något fådant verk. I Cairo Stad vet jag
ingen vara, men i Rofette tar jag fett några.

FÖRESTÅNDARE och arbetare vid defsa

verk , åro bönderna i byn , der någon ugn år an-

lagd. Konften år ej ftérre , ån at den enfaldiga-

Ite FeIla
( Bonde) kan altfammans utråtta,

ÄGARE til Salt-ugnarne åro Turkifke Befäl-

hafvarne ofverbyn, der de åro anlagde: Denna va-

ra år ej tilhorig Turkifke Kejfarensfkattkammare,

fåfom* Senna och Caflia , hvilka for defs rakning

bårt-arrenderas.

AFSÄTTNINCEN af Salammöniakcn år pa
Venedig, Livorno och Marfeille farpt något litet

på Turkiet.

Årligen raknäs härifrån utforas 600 Can-
thar-Gerovini, af hvilka.hvardera innehåller 110

ftotoli , hvar Rotoli räknad til 144 drachmer medi*

cinal-vigt,

TIL-
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tTll^qoninq
H. T. SCHEFFER.

Til denna, Herr Hasselq^ists, noga oeh
med all upmlrkfamhet gifna Hiitoriaom
Salamoniaks beredningen, tycjces mig

2nnu bora låggas forklarning ofvcr Salamoniaks
åmnet.

Salamoniak fas af åtfkilliga rl åmnen , utom det

fom Herr Hasselqvist har befkrifvit : den iub-

limeras af ijelfva naturen, til tåmlio; myckenhet

,

utur dc underjordifka rummen vid rozzuolo, af

hvilken Salamoniak jag har fatt något afHerr Af*
feflbr Swab, fom med egen hand har tagit den

på Hållet: drifves oehutur måft alla leror, blan-

dade med koks-falt, famt atfkilliga flera åmnen

>

men det endafte deribland , ånnu bekante , hvaraf
den med någon vinning tilverkas, år det, fom
Herr Hasselqvist har befkrifvit.

Det år allm ånt bekant genom Chymien,at al fa-

dan , alman , Salamoniak |r et medel- falt, famman-
fatt af famma fyra, fom koks-faltet oeh det flygtiga

alcali , fom gemenligen kallas alcali urinofum, nvil-

ket finnes allmåntuti Djur- riket j håraf fes ämnet
til den fenare Salamoniakens del, uti tricken.

Den förra delen ,
koks-falts-fyran , år nog me-

ra til vigten uti Salamoniak , ån den alcalifkc , af

hvilken fenare, den förra fordrar mindre til fin fa*

turation.

Den-
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Denna fyra hvarkcn alftras eller forftprcs iD jur-

riket. Så vida nu intet annat lågges til«> vid Sal*

amoniaks beredningen , fom innehåller något koks-
falt

5
hvilketfes af HerrHÅssELQyisTs beråttel-

fe s fåkän det faltet ej komma annorftåds ifrån* åu
utur fjélfva gråfet hvarmed bofkapcn fodes*

Det år ock offaken hvårföre tricken ej år få god
den tiden, då bofkapens foder blandas ut med halm
och andra växter, hvilka ej innehålla få omnogt
kok-falt, och {kulle gifva ingen Salamoniak

? ef-

ter den bofkap, fam fodes med foder utan kok-
falt: likaledes at det fot , däremot 5 med råtta bor
haforeträdet, fom vore brändt afmännifko- excrementer,

Jämt af Fär - och Gete-träckj emedan mårthi{kornä.
}

'

vanligen y åta det mifta faltet
5
och det ällkas* i-

blandbofkäpen, i fynnerhet af Får och Getter,

Igenom trickens bränning fkiljes koks-falts-fy-

ran ifrån des alcalifka del och forenar lig r under
iipftigandet, med det fiygtigaalcali

.,
hvilkethär*

af tråcken , utan förrutnelTe , men ej förr ån genom
elden 9

åldras, och "fkulle eljeft , utan denna lin

trogna foljeflagare
9

flraxt fodkiilgras i luften. I

hvilkeiL händelfe koks-faket kommer fom fenapen-

efter måltid då det fattes til fotet
3
fedan trkkenär

bittid.
'

i

t

*< ia. :.'••/<'• j

. •i-JiDQtw. • .1

itn 15 Decemb. 1750*

rr-
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tlTERUGARE TILLÅGGNING
•<

•' v Vid- -
••' •=•

Herr HASSELQVISTS BESKRIFNING
i cV^ *'< > Q* tähn £* •'• "• o--'

1

1

SALAMMONIÅKENS Tilredande

ULRIC RUDENSCHÖLD.

enna märkvärdiga Befkrifriing infåammer
uti det hufvudiakligalte med den under-
råttelfen, fom jag. vid mit viftande uti

Marfeille,år 1743, ftck om 5animaåmne,af en Man,
fom i några ars tid har varit uti ^Egypten, och,
efter äterkomften til Frankriket, anftält et forfok

hårutinnan, fom han berattade hafva liagit väl ut.

Nagre omftandigheter utur famma bcråttelfe fy-

llas dock härvid tioöSge, at tilläggas , fåfom

1:0 At man icke fåraldeles fylla glas-kålfvarne

med fotet, utan lämnas et rum ledigt, af några
tums hogd.

2:0 Börjas eldningen med halm, hopvefvad i fmå
buntar, padétglafen i bégynnelfenf ä mycket båt*
tre må kunna aktas.

3:0 Sa fnart Saltet kommit i .fjudning, fes en
emellan blått och violette fpclandc laga fta ut ge-
nom kålf-Jhalfarne.

4:0
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4:0 Lårer vara nedigt, at kåif-halfarne i början

af arbetet hållas opna 3 medelft en jårn-tråd 5 fom
efomoftaft ftotes nedcr, emedan kåliven eljeft {kul-

le af faltet for fnart tilftoppas och ilas 1 ftycken.

f:o Är til at märka, at utaf 16 fkalpuud fot*

fom , efter den beråttelfe jag fått > lågges i hvarjc

%Ui y fås gemenligen 6. ftålp. Salammoniak , fom
år nog lånande-

RÖN
• W Om

Laxens Natur och Fijkande i de Norrland*

fka Älfverna.

Samlade af

NILS GISLER.
Fjerde Stycket.

:

Om Fifke- Bragderna.

/. S *j. m% ni
:

Om Staka -och Pata- gärdar. En Fifk-rik Alf
bor noga vårdas 5 och ålf-mynnin^en aktas

for alt det
5
fom hindrar laxens upgang Fi~

fkerierne få anläggas 3 at dp ej fkråma honom } ju
längre up defto båttre. Måtteliga ftakagårdar kun-
na dock tålas i hafskanterna^ vid fådana ftållen,

der ftrom-raken fityker in pa dem 5 hålft under el-

ler
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ler vid/uddar. Ncder ät hafvet ftållas de på io-

dra 5
men icke norm fidan , for ån det lider in i

fjelfva ålfven, efter all lax kommer foder ifrån.

De fopi ligga på norra fidan , åro allenalt i grund-

ligt vatten filkelige. På jåmn botten bor en ftaka-

gard ftållas , och håldre klädas med nåt , ån ris
,

iom brukcs i Torneå. Ty ris-tappningen afleder

och Ikingrar ftrommens ftarkaile och råtafte ftråk,

hvarefter laxen altid har fin led at framftiga in til

alla fifkc-vanor > ty det blir en allmän regel : ju fria-

re ftrommen tår fpela i fin naturliga fart, defto fna-

rare går laxen dit. Sedan få (karts ock af ris-tåp-

ningen gropar i botnen, hvilka vid alla fifken fin-

nas fkadeliga. Samma olågenhet hafva ock ipja-

lar och grindor : åro dock långt båttre ån ris. Äf-
ven åro dc fom hafva fpjålar långs efter, i cn hori-

sontal linea jåmngående, båttre, ån dc fom hafva

dem up och ned ftålde, emedan de fenarc måfte

göras dubbelt tätare, om icke laxen (kal gå ige-

nom > ty hår får han gå uprått igenom, men ge-

nom de andra fkal han vånda fig på fidan och dra-

fa
fig fram , fom går ganfka (vårt. Nåt åro den

åfta ftångninö; , men b5fa*råcka tilbotnen, hvar

til ej få ftor kaftnad behofs, efter man altid kan
bruka dem til arm-nåt ,fom ej mera duga i kroken,

ty på armen går laxen nåftan aldrig -

y hvaraf oqk
arm-nåten af de fiåfta aldrig uptagas , fom dock år

ftor fkad^i, efter de dåfnart utrotas.

Den,fombrukar.ftakagård, bor åga dubbla nåt,

at han altid far byta om , då den omgången kan
råckaut 8 andra. Det rotes mer bart på 4 dygn,
når nåtet ftår ftåndigt 1 vatnet, ån eljeft på 8, når

det torrkas hvar dag* På en ftaka-gård år kroken
det
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det angelågnafte , at han rått ftålles Och vifar

förfarenheten, at en fpitfig vinkel på den famma
år båttre

5
ån de trubbiga eller de halfrunda kro-

kar, foni dock måft åro i bruk. Ty idehalfrun*
da och trubbiga har laxen godt rådrum, at vånda
lig , utan at ftjertenfkal någorftådes rora vid> men
i de andra far han ej långt komma, Iiålit om tun-

ga brukas, förr ån ftjerten Ikal nödvändigt vidrö-

ras, då han genall rufar på garnet. Forfigtige

Fifkate binda band ifrån den ena ften-telen til den
andra på flera ftållen, at kroken må komma i en
nog fpetfig vinkel , och inga påfar blifva ; Såtta

fedan tungan ifrån ftaka-gården i proportion efter

krokens ltorlek , at laxen må kunna riktigt fe 6p-
ningen , der tungan fluter fig , men dock ej kun-
na hel och hålleli vånda fig derefter , utan at ftjer-

ten ikal rora vid nätet. A t hafva en ftaka-gård i

ålfvén långe på et ftålle, duger ej fårdeles.j ty

botnen (kår fig då gemenligen ut , hvaraf ock ds
båfta ftaka-gårdar ofta blifvit förlorade , hvarofver

på flera Hållen nog klagas, falt r| hafva mårkt,
at forenåmde orfak merendels år der til vållande*

Och kommer fådant mycket deraf, at i fomliga

ålfvar ingen far rora fin pata-gård. ifrån de gamla
ftållen , oklandrad af de andra nfken der omkring.

Om vare ftaka-gårdsFiflcareåfvenmidtpåftak^-

gården (kulle bruka en krok, med Öpning på både
lidor, och tunga midt uti, fom en och annan med
fordel forfökt , famt at ftaka-gårdania hade någon'

convexitet , at laxen defsbåttre gitigeiil ififtakfo*

ken eller mockan, år troligt, at det våHkulielya?
kas. Der någon ftrom är och grundt Vatn, fkulle

tfck vara nyttigt, at hafva en eller två ryfllör eller

ftorä
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ftora garn-tenor, tvftra i andan y ifynncrhctom
til delamma gores en katifTe-ingång, på fatt, fora

i Sjåla-ålf brukas , i fiiridet* dock går detta allena,

an med grindor, då byggningen blir afdenna {kap-*

nad. (JSeTab. VIII. Fig. i.) a a kv den conve-

xa ftaka-gärden med homontela fpjålar, b katis-

fe-gården med ryffian r, midt på ofra balken e f
et litet krok-nåt, med tvånne ingångar ocli tim-

fan c , eller et kårt nåt ftålt emellan de famraa.

^t eller tvånne lika nåt midt på andra ftaka-gårds

armen} och et ftort krok-hat g h d 3 vid hvardera

åndan af gården, med en ingång. En fådan ftaka-

gård har den formon fram for andra, ät man i dc
fmå nåten kan altid få få mycket fom i flora kro-

ken, hvilken många gå förbi. Laxen går ock hal-

lie i de fmå näten , der han märker opning åfvenpå '

andra fidan , ån i det flora 5 fom på andra fidan åt

ftångt. I tena eller ryffia går la^en ej garna i fpa-

kare vatten , dock om han får en katiile ingång u>

tanfore, fom bor hafva någorlunda r^md, at han
kan fe der vara opniiag, få går han torft utan be-
tänkande in i den yttra gården, och fedan han der

inkommen år , finner han ingen annan utgång', ån
i ryffian, hvar til han, få långe grumligt vatn va-

rar , år hel rcdebogcn. Men fedan det blir klart

och Sommar-varman tiltagcr, måfle man med
trug jaga honom dit in, eller ock flå honom med
ljulter i den yttra gården. I grumligt vatten år rf$4
nan båttre, ån nåten > men fedan blifva nåten alt

båttre och båttre , efter fom det klarnar och Som-
mar-varman tiltager.

De i ålfvar allmänt brukeliga Staka-ellcr "Pata-

gärdar åro af följande belkäijFenhet ; Ifrån landet
*

i en
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i cn råt linea ånda ut til djupet, ilas pålar ned i

botnen, at de litet luta med ålfven, til en famn
frän hvarandra, på hvilka faftbindas flänger, en
famnofvan vatnet, längs ut efter Haka-garden lig-

gande. Vid hvar ainian, tredje eller fjerdc på-
la fattas motftåndare, fnett mot ftrommen, hvil-

ka gora med de förra den ftörka vinkel, fom de-

ras långd tillåter, at deras ofra ånda gir i kårsmed
de nedflagna pålarna , hvilka med vedjor och han-
kar vål fammanbindas. Up uti defsa kårs låggas

fedan utefter gården flera ftånger, fom laftas med
allehanda tyngder af trän och ftcnar. Sedermera
utflåppes de itenade gårds-nåten pä Sfra fidan ut
efter hela ftaka-gården, fä långt ifrån, at de vål

kunna fjunka til botnen int*an de faftna på pål-ver-

ket> ofre telen fåftes på krokar vid hvarje påla*

Krok - nåtet eller mockan fåttcs från ändan af pa-

ta-gården långs utefter ftrommen til 1 f a 20 alnar,

hvars yttra ånda dragés tilbaka i en lång krok , dl

éfra telen fäftes vid en pålamedband. Nedre te*

len dragés ock något in emot pålen, at denna

krok formerar lika fom en patse eller ryflia, ihvil*

ken laxen fångas. I denna krok får man ofta fe

laxen fpringa tilbaka mån det icke kunde fore*
* kommas pa något fått? e. g. Om man gjorde

grim-nåt, eller denna kil blefve flytande, fom en

ryflia med ingång ? Andra bruka flera krok-nåt pa

yttre fidan at ftaka-gården til. 10 a 12 famnar emel*

lan hvartera. Forbättring, fom kunde fke vid def-

fe krok-nåtens formerande och utfättande år tilfo-

rene vifad. Der ften-botten eller annat hindrar pair

ningen ned i botnen, bindas ftora ltenar på pål-än-

darna, fom hålla dem til botnen och förfares i of*

* rigt på lika fått, fom fagt h\ Men vid inra och
yttra
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yttre andan fattas hår några, motftåndare, at ej

iiaka-gården må ragla på hda efter defs långd.

Når det år mycket lång-grundt vid landet, at

de måfte börja med Ringningen et ftycke ut, fä
fatta de ftaka-gården litet up åt ftrommen, at la-

xen {kal ledas ut åt kroken, och ej taga vågen in-

nom åt landét. Staka-gården tåppes i Tornea-ål£
med upråttftålde Björkar af z tums tvår-linea, ful-

le med qviftar vid botten, famt til ^ tums afitånd

ifrån hvarandra, i ftållet for nåt, fa at 3die delen
af ålfven blir ftåppad$ fåfom Herr Hellant i

fin Disputation om Lax-fifket
, p* r 3 bevifer. I

Kimi-ålf brukas Patan på lika. fått tilftångd j men
i ftållét for krok-nåt brukas 8 eller p garn-tenor
eller ryffior, til 6 eller 7 alnar l?nga, 1 £ til z al-

nar höge vid ingången , mafkarna 4 tum : Defsa
fåttas i lika afftand från hvalandra, i gjorde opnin*
gar på Patan ; då man utan for den ytterfta tenan
Uåpperut et krok-nåt efter ftrommen, med en el-

ler z mockor på, famt en lax-gård på åndan, hvar-

på Herr Bonge i fin Disputation, de Salmonum
natura & pifcatione, gifvit afritning. Detta bjork-
flångfel, i ftållet for nåt-armen, foregifva de vara
drågeligareat bruka , fordenftarka ftrommen ock
grunda vatnet (kul, fom i Torneå- och Kimi- ålfver
gifvas.^ Dock åro haten långt båttre, ån fprotarna,
tor ftrommens friare aflopikul, famt at förekomma;
dåmningar och vridningar, famt vatnet^ trångfel
och fkumning^ hvilka äro Ikadeliga omftåndighe-
ter vid alla lax-vånor.

Carfina eller lax-gård i fpak ålf gores fålunda

:

Tyånne jåmngående pata-gårdar utilå*, ;o til iz
S fam^
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famnar från hvatandra, anda ut til djupet, då en
tvårbalk fortfåttes ifrån andan af den ofra Pata-ar-
men, anda utfor ftrommcn, tit 4 famnars längd
neder om den nedra gården , lamnandes i famma
horn en opningfå bred, at en liten båt flipperder
fram y hvarigenom den up (tigande laxen ockfå kan
ingå uti lax-gården, fom liknar en aflång paralie-

logram. ^När den vittjes, få brukas en liten not,

fom nedflåppes af krokar, på hvilka den efter in-

re fidan af gården alt omkring år hängande, och
dragés in åt landet. Vid andan af den ned for ftrom-

men ftåldä Pata-armen , kan en mocka eller krok-
nåt åfven utfåttas.

Et annat fått: från landet utfåttes in til djupet
enftaka-gård, vid hvilkens yttra ända, en Carfi-

fti eller lax-gård ftålles, lik en aflång parallelogram*

10 an famnajr bred, och dubbelt få lång, med
längden up och nedfore ftrommen Itåld, lamt in-

gången midt på, länglidan, fom vetter emot den
utgående land-armen.

Tvår-pata kalks den, fom bygges ofver hela

fpak-ålfven. Armarna, fom gå från bagge landen,:

måite ftållas något fnedt emot ftrommen och råkas

midt på, fålunda at den ena med ändan flår 3 a 4
alnar högre up ån den andra. Der armarna motas

blir ingången uti en aflång lax-gård på lika fatt

fom nåltnåmde fades vara bygd, Vid ofra tvårbal-

ken fatta fomlige et par Lax-tenor. Filk-hufet

vitt jas afton och morgon, då ét lax-nåt forft fånes

for ingången > fedan nedflåppes et nåt lika långt

fom hufets bredd ofverft uti, fom dragés , med
andarna tått in til väggarna, alt til nedra tvårbal-

ken,
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ken 5
fom altid ftar litet lutad undan ftrommen,

då nåtet updrages vid dcfnna balk med de inuti va-

rande laxar 5 och händer ofta, at laxen fpringer in i

tenorna vid ofra balken, når han med nåtet efter*

fåttes i lax-gården.

En annan tvår-pata : Öfver hela ålfven bygges
en ftaka-gård, och na i? famnar längre ned, en
lika ftaka- byggnad, fom rnidt på har ingången

med andarna litet upat bogd, famt en (kilje-vågg

ifrån ofta balken, anda rnidt ned genom opningen

til lax-gården, få at laxen medellt denna tvårbalk

får me rum,at gä in utihufen, hvilka vittjas med

Ännu et flags Carfrna : (Se Fig. z. ) a a år Pa-

ta-gården från bagge landen, b b b tre ofre väggar-

na, c c c de tre nedre väggarna, d d båggp ingån-

garna, //- noten. <? nederfta balken, * der noten

uptages.

I alla lax-gårdar , der not brukas, at vittja- med,
måfte den håriga vid inra fidan af väggarna på kro-

kar, och fmaningom flåppas ned, når hon dragés.

Alla lax-gårdar böra" ock noga hafva ftrommens
rtarkafte och fria ledning ned genom ingångarna,

der laxen fkal irrämftiga. Väggarna i lax-gårdar

brukas afhamp-garn, fprotar eller fpjålor: Sido-

väggarna vilja en del hålre hafva af garn, fom gor

hufet ljufare och begärligare for laxen at ingå, I

Hållet for tenor af grailfprotar brukas ofver alt i

Torneå-ålf ryflior eller mjårdar af garn
,

ju gran-

nare ju filkeligare 5 emedan det mindre hindrar lju-

fet och forörfakär något ovanligt fot laxen, hvar-

S z foit
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fore de ock färga garncn med lut och bjork-bark.

'Båft år, at fåtta pator och lax-gårdar vid det lan-

det, dar ålfven har ftarkaregång, i fynnerhet vid

uddar, få nåra in til djupet mankan komma, men
ej in på å-mårgen. Längden år ådkillig , efter

fom ådran på åtfkilliga ftällen går närmare landet

eller längre ut. De långfta åro i fpakt vatten i

Torneå-alf, 1 zo til 1 fo alnar 5 de kårtafte från

10 til fo alnar. Vatnets djup år vid de famma i-

från z til 10 alnar : Varandes gemenligen de lax*

gårdar, fom itå i djupt och ftrömt vatten, de ba-

fta, fä framt ej något nedanforé liggande ften-

grund hindrar fifkens gång. Kan ften-grundet ej

undvikas , fåar det balt, at Pata-gärden hed fl ås vid

nedra brädden af grundet, få at de utfore ttrom-

men hängande nåten ftota til djupare vatten, an-

nars år omkoftnaden fåfäng.

Mycket kommer ock an på ftadigheten viddef-

fa Pata-byggningar, at ej ftrommeh och floden

nedrifver altfammans, fom det Ikedde i Luleå

nåftledne Vår, hvareft på et ftållevid ålf-mynnin-

gen, bygnaden 1 gånger forftordes. Hvartil or-

faken var, at de binda vardsloft^ fmå ftenafvid

{)ål-åndarna, hvilka de ej färta i botnen, och ftål-

a ftod.cn emot de upråttftående pålar efter liten

vinkel, få at de i fiark ftrom ej kunna gora mot-

ftåndi Men fornåmligaft deraf, at de ej upfoka

til Patans byggande , en fådan krokug linca, fom
har ftorlla kraften at emotllå ftrommens anfall,

fåfom Herr Hellant ii[forenåmnde Disputation

vifar. I alla ålfver kunna ej Pata-och lax-gårdar

brukas, emedan bothen och ftrommen ej lämna i

alla lika beqvåmlighet. Uti Ångerman - och In-

dals-
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dals-ålfvcrna har ännu. ingen driftat, at hårmed

fora något forfok , for den lofa fand-och mjåla-

otnen, fom aldrig håller något ftånd. I de Sö-

dra Wefterbotnifka ålfverna årbotnen ftenjg och
hård, famt ftrommen få ftrid, atde ej eller kom-
ma hårmed på många ftålkn til våga, Dt måfta

brukas i Torneå- och Kimi- ålfvar.

Så långe vatnet år kallt, går laxen val få myc-
ket vid landet, fom djupet > men få fnart det blir

varmt , få forflårej ftort, at hafva lite någon Fata-

bragd i ålfven, emedan laxen då håller fig efter

ftorfta djupet.

Om Lax-notar. I de fpak-ålfver, famt på de
Milen, fom ej tillåta de (§.23.) befkrefne lax-byg-
nader, måfte man med långt ftorre arbete ock rin-

gare formon fånga laxen med ftora notar , fom bru-
kas påtvånne fatt. Lax-not 1 de ftora ålfverna

kan vara från 70 til 100 famnar lång, 3 til 4 fam-
nar djup : 8 famnar bindas af 1 lifp. Tyfk hampa
och räcker i 3 år. Garnet år fom en Ikrif-penna

tjokt, hvar mafka håller 4 til f tum i hvar lida.

Längre ned i ålfven bora de vara litet ftorre,ån up til.

Det ftycket,fcm nyttjas vid puls-andan på puls-

not, famt midt på land-noten, bor altid vara nytt.

Puls-hot dragés med z båtar, hvar til 6 perfoner
fordras : De fammanknåpä eller draga et band ge-
nopi mafkarna midt på noten, der hon altid årdc-
lad i tu ; ro fedan midt på ålfven , och fara få e-

mot hvar fit land , då hvardera båten utkallar fin

hälfva del. Fortfarandes federmera med jåmt ro-

S 3 ende
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ende nedfore ålfven , til J mil eller derofver, dä
bagge båtarna åter nalkas tillamman, och börjas

med llåndigt pulfande, til des ena not-åndan, fom
dragés nätt ut efter hela noten,, formerar en liten

rundel , då i haft ofre telen a* den famma föres til-

hopa och' vrides tilfammans i en tjock ftrång,fom

kallas torv-kiffe, i hvilket laxen merendels fitter

faftad. En och annan har forfokt, at fålla et grim-
nåt vid puls-åndan , at det gor lika fom en poflc

på noten , i hvilken laxen båttre qvarhåiles, ån i

de almånt brukeliga torv-kiffen.

Land-not dragés , fom annan not, inåt landet, år

långt fordelagtigare oqhfåkrare ån den förra } men
har den olägenheten, at vatnet drifver not-armar-

na lutande undan flrSmmcn 5
och emedan laxen en-

ckft ftrafvar och håller fig up emot ofra armen,
få uplyfter han ock låttnedra telen påfammaarm,
då han får rådrum at gå under. Puls-not år val

fri for denna olågenhet, allena.fi den kunde hjel-

pas med kil, fom torde kunna fke, om man up-
droge notera vid en faftflagen påle \ emedan laxen,

då han (kråmes och drifves
,

aldrig går undan u-

tan emot ftrommen, få at han altid fås påofre not-

armen. Små lax fpringer högt up och fåftcr fig

på noten, men ftor lax fåfter fig ned vid flen-te

len. Midt i natten år ej fårdeles fifkeligt > mor-
gon och afton- varpet, vid fol-gången, år balt.

Til et godt not- varp fordras, at det år utan fåfte,

famt har jämn botten och år afmedelmått ig långd.

Båft lyckas det , når man i häftighet får utkafta,

och indraga noten ; ty med långa varp tappar man
mera, ån man vinner, Stakar och pålar afftötas

•med en yxa > fom år häftad i en ftång-ånda. Oli-
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ka varp fordra} olika hogd af flod , efter fom dc

kunna vara djupa > derförc kan ofta på ena not-

varpet fiikas något, då det andra aldeles flår felt.

Annars år detta arbetfammafi (ket til ingen fördel*

ty om de endaft vilja jämföra omkoltnaden ©ch
arbetet, med den vinft,fom man förmenar fig här-

med bekomma, få fkal det fåkert finnas , at det

for de mäila är (kadeligt , fom det ock år {kadeligt

for det allmänna ; emedan laxen dermed fkråmmes
och lax - (kåckarna itingras. Ty när Vår - floden

börjat taga af, fom är rätta filke-tiden med noten,

ålfven blir grundare , vatnet varmare , fol-lkenet

iiarkt, vädret lungt, få fkråmmes laxen fnart at

vånda tilbaka utur älfven , når han möter ftåndigt

puifande och oro vid alla not-varp, up efter hela

fpak-älfven.

Lill-not, ryckar-not, eller kaik, fom den i

Weltcrbotten kallas, år en liten not, om 8 til zo

famnar, fom brukas måft i alla ftrömmar at dragas

"under forffar och hålle-fkolor, i hoijor och fmå
lugn-vatten. Jag vil beflcHfva dc£s bruk vid

et och annat ftålle. Nedanför fto,ra byggningen

i Eds-fortfen (§. g.) är en bärg-flvöla, 8 famnar

bred , och något djup , der hon faller in i ålfven.

Vid hog flod itromrnar vatnet genom denna bårgs-

fkola, då laxen fliger in uti den famma. Påöttra

fidan ar en lafva bygder, på hvilken lågges en 8

famnars not , med kil och rep forfedder , hvilken

neddrages, at den tapper yttre mynningen emot
ålfven, och dragés fakta, tildes not-armarna kom-
ma in til en flat hålla, der hjelpen (*) år. Då

S 4 bor-

('-0 Hjelpen kalla Fiikare dctftållct, hvareft noten dragesup

|>5 landet.
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börjar man käfta ftenar, och med vald fkråmmi
laxen i kilen, eljeft finner han val vågen under
?ioten, for botnens ojämnhet, famt den branta
hallan noten (kal tagas upfore. Den fom fedt de
ohyggeliga hålle-fldrfvor , fom vifa fig pa botnen
under vatnets utfall , kunde trotfa , at aldrig e$
£lk lkulie bida i noten. Detta varpet dragés alle-

naft om dagarna y emedan laxen om nätterna ej

gir i forfar, ej eller vid klart folfken, utan når

något moln går for Solen , eller jåront mulna da-

gar årö, och laxen märkes vara inne,.

Är fifket vackert, måfte folket, når de fatt k#
-xen i land, lågga fig ofver not och fifk , til defs

han fått flå fodra rafet af fig v eljeft flås noten fon-
der , ehuru ny den år. Hon kan ändock på 8 hogft

14 dagar, igodalak-år, blifvautfliten, at de må-
fte fkaffa fig en tjy igen/ Dock hafva de nu i fe-

nare tider fluppit denna mödan. Fordomdags gal-

de denna fatfen: Får man i 14 dagarbruka lill-no-

ten, få får fifket i byggningarna vara huru det

kan. For några och lo ar fedan, fåg Commini-
ftcrn Jom. Dajlenius, at der i et varp fiks fo
laxar, hvaremot nu fbmliga år knapt 1 tunna rås

hela fommaren. På fien- grund och vid fteniga

not-varp, bruka fomliga binda ftenarvidftora ån-

dan af björkar, och nedfanka med qviftar , då

ftrommen nedlägger den ofriga delen , få at björk

-

qviftarna med ftammen komma at ofverholja fte-

uarna
?
och noten flåpas der ofver. Defsafmå no-

tar, åro ibland de fordekktigafte fifkerier , der

tilf alle år til deras nyttjande.
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Lax-nåt uputi ftrommarna , brukas i Ångerman-
ålfven afmedelmåttig groftvinnad lin-tråd bundne,
och til mafkarna något mindre ån den vanliga lax-

noten 5 från f til if-famnar långa, hvilka utfått;as

i ftrom-uddar, hvareft ftrommen och drag-edan

komma tilhopa*, ty i detta tvedrågt. - vatten kan nä-

tet ila. Detta fått brukes vid laxens upgång.
Men vid defs nederflytande om höften lättas nä-

ten maft i edor eller lugn-vatten, efter laxen då

garna upfoker fådana at hvila : eller ock brukas

de vid förenämnde uddar, få at , når laxen efter

ftrommen kommer vrakandes och vil gifva fig in i

det fpaka vatnet, möter han nåtet och fnårjer fig

der uti. En del bruka ock , at nedflå några ftoc-

kar midt i ålfven i en rundel, fom fyHes medften
och fajnmanfpånnes med flåar vid ofra andarna, då

nåtet fe^lan utflåppes neder om denna byggnad
ut efter ftrommen. När nu laxen upgår driftigt

efter ftrommen, och råkar oforvarandes uti denna
'ed-fkol, få ränner han häftigt til malt tvårs ofver

edan, at igenfoka fin vanliga ftrom-gång, då han
idet famma råkar for nåtet. Likaledes när den fly-

ter tilbaka och får känning at någon eda, få be-
gifver han fig dit at hvila, men träffar åfvenledes

förlåt af nåtet.

Hufftad kallas de ftållcn , hvareft fiftenforftrom-

mens häftighet och fall nodgas ftanna och hvila

ned om någon hålla, få nåra in vid landet, atden
med ftora dertil gjorda håfvor kan uphämtas. De
brukas få val hår fom i Weftcrbotten på ftållen,

fom äro antingen med kånft och arbete , eller ar

naturen tilredde.

S j Lju*
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Ljuftrande forråttes med eixgrof-tinnad och fta-

dig ljufter, väl af 1 liip. tyngda Början flcer iAn-
german-och Indals ålfver 14 dagar efter Michao-
lis, til Andersmäffo-tiden , ibland ock längre,

med eld om nätterna. När laxen.om .höften bör-
jar flyta, begilver han lig efter något vrakande
undan ftrommen nära til, landet, och märkes låg-

gan eller honan ej få ofta gå in Tom hannen r utan
mera hälla Tig i ftarkafte Itrommen. Efter Anders-
-mäffo-tiden fökade åter djupet , at hvila ofver vin-

tern. Och år märkvärdigt , at laxen om vinter-

tid år lika fom half dod , famt äger da mindre lif-

aktighet och qvickhet , ån om fommaren. Hvar-
fore han ockfå om vintertid lättare fångas med
ljufter * ifynnerhetår den feta och Hackiga lax-

ockeln ganfka fpak och ovålig. Men bortingar

och de fnipuga lax-ungarna veta bättre at akta

fig, hvilka itrax fky for elden, I Fors Sockn up
åt Indals- ålfven, få de, fom bo längft neder

der vid ålfven, forr begynna at ljuftra, ande
Tom bo ofverft, livilket de tycka vara något fåll-

famt. Båfta Hallen äro i lugn-vatten emellan ftrom-

marna, och ju närmare man vågar fig til fors-huf-

vudet, ju båttre år det* ty der (kal man altid fin-

na några, fom ita och lika fom betänka fig, innan

de gifva fig utfåre forffen. I fpaka älfvar ljultras

ockfå, der vatnet drifves något häftigare, och
tjenlig botten gifves \ da fifkaren låter båten flyta

nedföre ålfven, och fer i mediertid noga efter hva-

reft laxen ftår, då. han hugger det nårmafte han

kan träffa in vid hufvudet , eljeft om han rakar

laxen vid ftjerten, flår han fig merendels los, e-

medan defs fornämfta ftyrka beftär i hufvudet. I

Tynnerhet årgodt, at filkamed nåt och ljufter,

uti
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uti de rantar, fom efter is-forjans nedftortande ftå le-

diga , i hvilka bottnen och vatnet år klart fom en

glänfandc is.

Under ftora Eds-fallet i Indajs-ålfven, der ingen

lax flipper fram, ftår en otrWig myckenhet uti

hölj an derunder, fom år 10 a iz famnar djup,
hvarelt de hafva mänga uptlg at fånga honom,
dels med ftång-lj u tter medlåilgt rep i Ikaftet, hy il-

ken de utkalla i böljorna, och med repet draga

tilbakars , hvarvid laxen oftamåfte följa ; dels ock
med hand-ljufter. Ibland hacka de .med en hvafs

jern-krok
,
pa en lång ftor, uti laxen i holjorna.

Likaledes brukas ockfå ljuftring på flera ftälien

onvdagarriqt, på förenämde fått. De ftorfta vrak-

och kalf-kott-laxar , til 3 och 4 lifpiind* blifva

under fiftnåmnde fall fångade. Filtet, fom fker

med nåt och ljultring om hoftärna* och Jule-tiden

år högft Ikadeligt för lax-fifkerierna, ty de ftorfta

och drågtigaftc ram m-laxar , blifva härigenom ut-

odde, hvilka den tiden endaftäro viftande i ftrom-

marna, och det fom aldramåft bidrager hår til

,

år, at de måfta af dem blifva fångade innande fått

aflåta någon råmmoch mjölke* da de likvift bor-

de rorfkonas och hållas fom vårdar och våg-vifareåt

andra taxar, hvilka de kunde lacka med fig up i

fämma ålf. Defsutan år ock laxen denna tid o-

duglig, magtr, leg och ofmaklig i köttet , at

den åfven derfore borde lämnas. Boningar, fom
ej ramma up i ålfven och behålla lin fetma och
godhet hela vintren, kunde vara tillätnc at fifkas,

men ingen lax, fom har lin råmm-fåttning , bor-
de efter Michaelis fångas. Och är det vilt

b
at pa

många ftällen fångas fent om höften val få många
laxar
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laxar med nåt och ljufter, fom med alla de ofriga

vanorna om fommaren : Naturen far dock ftorita

fkulden til forminfkningcn, fall männifkornas e-

gen oforfigtighet och otidiga nyttjande af Skapa-
rens godhet, år malt der til vållande.

Ten-drag brukas om v åren åt lax-oring, d$ man ror

flrakt upfåre drömmen; hvarmed fångas någon
enda då och dä. Når man far utfore Itrommcn
fjunker draget til botten.

Tdlg-kmfclkr ock en krokag fpik på cn kåpp-ån-
da, bruka fomliga at hugga lax-ockel och. oring

med i tvår-ålfver. Och veta de at berätta, huruledes

med detta ringa fifke-medel mera lax blifvit tagen

i holjornaup i Ljustorp-ålfvenfor 30 a4o årfedan,

når vatnet utfallit om fommaren , ån de nu kun-
na få med hela fin hx-byggnad , fedan ålfven af

den famma aldeles blifvit tilltångd.

Slutet af denna Handling fkal följa hårnåft.

Et lått Sått > <it förfärdiga Skeps-

Modeller.
'

* -af l*- >*> *'*

G. SHELDONv

'edan jag, år 1741 5 til Kongl. Vetenfk. Aca*
demien ingifvit mina förfok, at finna etSkeps-

tyngd och rymd uti vatnet, iå val fom defs

centrum gravitatis, genom modeller 3 har jag

mårkt åtfkilliga vara af den tankan, at det forefit-

tc
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te ändamålet ej få lått fkal kunna vinnas genom
fådana modeller : dels for fvårigheten {kul, atfå

defsa modeller få val utarbetade , at man med få-

kerhet vippa dem kan lita, dels ock, emedan mo-
dellernas förfärdigande formenes fordra mycken
tid och koftnad.

Défsa inkafl lära fornåmligaft härröra af okun-
nighet , huru modeller fkola och kunna båft gö-

ras ; ty om de (kulle göras på vanligt fått, med
fpant, fortimring, garnering och bord-läggning;

tllftår jag, at de kunde ej blifvanogaccurate,famt

at det {kulle fordra et års tid, at utarbeta alt efter

fcala och proportion, hvilket ej eller kunde afgå

utan ftor kolinad. Men når man på följande fått

tilarbetar et Skcps-mcdell, fkal det icke allenaft

blifva likt fjelfva Skeppet, utan ock på åtta da^

gar , med ringa koftnad, af hvar och en kunna
fullbordas.

TU detta Modell tages torrt fint trå 5 utan grof-

vagåror, fom ftycke-vis tilredes efter modellets

fcala, hvart ftycke få tjokt på längden af trädet

,

fom indelningen är emellan fpanten. De famman-
fogas , få många delar fom fpant , och utgöra he-

la Skeppets längd. Pä hvarje af defsa ltycken,

updragas fpanten med bord-läggnings plankornas

yttra kant, borjandes ifrån mid-rkepps eller på ena
åndan, och det nåft: in til, ackter-eller förut ,up-
drages på ancfra ändan, och få vidare ända til den
akterftaoch fråmfta delen, fom formerar ftåfvarna.

Sedan hvar del fåledes år tilredd , uthålas alla

(panten, och lämnas z eller 3 fots trä rundt om-
kring
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kring innan til* fom fes af Tab. IX. Fig. i,hva-
rcft A , B , C , utmärka fpantet for-om : D

, E, F,
G midfkeps fpantet 5

D B och GC, diftancen e-

piellan fpanterna. DefsaTpant fammanfåttas med
godt lim, fom ej uplofesjif vatten Således blir

hela Skeps-kroppen formerad. Tjldefs iftera få-

llande häftas kolenH r bårghultenl, och vågaren
K, längs hela modeliet , och fammanbindas ofver

bredden medbalkarna L, på det modelletmå ftån-

digt behålla fm fkapnad. Likaledes faftés Ror
och Gallions - (tåg vid modellet

, på det ingen

ting må gås förbi af hvad fom tager rum i vatnet.

Siftofverftrykes aiodellet med itark Fernifsa, bå-

de utan och innan til, fom afhåller vatnet at dragä

fig in uti trädet , hväraf det kunde furna, fyåua

tit och förändra kroppen under handterandet i

vatnet

På detta fåttet har jag förfärdigat dé modeller,

hvarmed jag gjort de atfkilliga forfok, fom uti

KongL Vetenlk. Academiens Handlingar firtnas

införde, for år 1741 pag. 168 och for år 1741 piig.

81 : fom vifa, med hvad fåkerhet man genom fa-

dana modeller kan utröna hvad fom fordras.

å, 12 O&ob.

RdN\
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RÖN och FÖRSÖK
Gjorde

Med en Malm-art , från Los Kobolt Gruf-
vor i Fårila Socken och Heljingeland.

&plL^xwdS-: Af
.

:

AXEL F. CRONSTEDT.

Den år i frifkt brott hvit, fiifver-fårgäd,

dock ftnndom något mörkare, löper an
litet red-gul nåftan llfom kupfernickel och

faller grynig i fijx famraanfättning,

Når han långe legat i luften eller i dag-klyfter-

na, vittrar han med grönt beflag eller cchra. Ut-
lakad gifver en hoggron lut, fom afrqkt och ftald

til Chryftallifation lemnar vitriol af famma fårg,
ånfkuten i långa fyrfidiga prifmata for andarna af-

fkurne antingen for tvånne fidor , håftan lika en
graf-ftickel, eller trånne fidor , hvilken figur jag

ock ibland mårkt hos Falu hvita- och blå- vitriol,

Forcnåmde vitriol (2.) calcinerad låmiw en ljus-

grön colcothar, hvilken med tre gångor få myc-
ket fvart flufs afblåft

,
gifver Regulus til fo Pro-

Gent.

(40
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( 4. >

Denne Regulus
( 3. ) år utan på gulaktig, men

i brottet filfverfärgad, litet lkyggande med fmå
planis mattan fom vifmut, år hård och fprod, dra-

gés litet af magneten och roflas tiletfvart ptilfver,

hvilka fenare bägge egenflcaper hårkomma af jern,

fom gått med in i vitriolcn * uplöfcs .cljeft i fked-

vatten, aqua regis ocb fpiritu fxl\s med cn hog-

fron fårg, hvarvid faller et fvart pulver, fom for

las-röret vifar fig vzrzrcguliphlogifton blandadtmed
litet af fjelfva metallen.

Vitriolens metallifka jord ( 5. ) nedfmålt med
Borax, gifver et opaét glas af ljusbrun fårg.

:

' -^ (*•)

Sjelfva malmen gifver under ro (Ining ifrån fig;

forft en ren fvafvel-rok och fedan en hvitgul, fom
luktar våmjaktig. Lcmnar man honom ät ftarka-

re hetta utan omrorning, fkjuta derutaf up grenar

likafom corall-zinker, hvilka beftå af en fådan

metall, fom förut (4.) befkrifves : calcincras

de famma Innu vidare, blifva de ljus -gröna til får-

gen alt igenom fammanhångande och klingande.

Det ofriga af malmen roftas ljus-brunt och inne-

håller mycket jårn.

-
^

-

;

{7.1 ^ ••

Smakas defsa grenar (4.) eller calcincrade me-
tall
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tall med Phlogifto
?

får man en Regulus affamma
befkaffenhet, fom den vitriolen (3.) gifver hvar-

ifrån järnet fkiljcs på det fåttet , at man roftar ho-

nom litet och fmålternedmed Borax 1 eller t gån-

ger, då glafet blifver brunt.

W^^i \; .(»•)/ ; \*Äö
"

Når järnet år frånfkildt (7.) finnes den ofriga Re-
?;ulus tingera Boraxen med den fkonafte blå faffera-

årg, til bevis at någon kobolt gått med in i bkn-
ningen •> men drifverman honom med nytt tillagd

Borax i en Ikårfvel eller fårblås-roret, blifver eu
regulus ofrig

5
fom icke färgar mera blått och icke

få lått vitrifaccras.

r
:"

r! :

^ (9 )
f '

'

Denna Regulus ( 8. ) år mera filfverfårgad > tåt

och glåntfande> ån han förut var, calcineras grön,

lik en malachit och upvåxer i ftarkare httta lika*

fom malmen, Dervid har man engångmårkt fmå
anfkutne Chryftaller af metallifkt glåntfande lyn-

ne. Vid denna itantlar ock ujpmårklamheten vid

defsaron; ty järnet och kolbolten utgöra minfia

delen i den råtta malmen och åra accidentelt >

(to-) '

,

:

.

Pa Capcllen drifver han (p. ) icke och Boraxen
forflaggar honörn icke få lätt (8. ) men blifver

dock omJider tingerad med enrod-brun eller Hya*
cinth-fårg.

(it.)

I ikedvatteauploft gör folutionen hog*gron, fl\-

T ler
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ler ingen koppar hvarken på järn eller zink ; pre
cipitcras icke af rent vatten, och långfamt med al»

kali fixo til et hvit litet grönaktigt pulver.

'

* (ii:) - ; : :

Om Spiritus falis ammoniaci antingen pra-cipi-

tcrar ochfedanår tilråckeligt at åter uplofa, eller

flås på det ediilcorerade praecipitatct, blifver den

efter hand blå $ men når den folution blifvit från-

fkild och våtfkan afdunftad, har -det icke velat

lyckas, at af fedimentet få i vanliga prof något

fom röjer koppars närvaro.

%t )

I Oleo vitrioli eller deftillerad åttika har man
icke kunnat uplofa denna Regulus , ehuruvål det

förra, antingen val concenterat eller dilueratmå-

fte ock vara defs menftruum (i') Icke eller har

jag fått den at amalgamera fig med qvickfilfver.

i

(I4°
I elden år han något flygtig och gifver hvit-

gul rok y men det fker icke utan påblafning : ty

eljeft calcineras han allenaft.

Når kobolten ånnu år qvar , blandar han fig med
Vifmut och blifver produéten litet morkaix til får-

gen och fkyggande. Således, år denna Regulus
(8. ) et meåel at förena vifmut och kobolt, lika*

foto Regulus Antimonii, enligt förfok.

(16.)

Om man fåkcr at franlkilja jernet uti den forfta

regulo



175 1 . Odtab. Nov. Dcccmb; *9

1

regulo (7.) igenom roftningmed fvafvel, mårkes
ätvaldetmåltajernetafbrinnerj men forrån det
val (kedt, upqvickasdet ofriga, fomfedan Ikiuter
an i grenar och calcineras med grön färg.

<*7-)

É.'^? lu f
gU
i
U
i-f

r igenom rmål«n'ng blandad
bade 1 dubbel och lika vigt med denna

( 7 ) och
blir deraf en grynigjern-grå Regulus , fom tiplofes
1 aquafom med en hog-råd fårg , fMm fom kobolt
regulus maft vifar i menftruis och i defs ochra ko
bolt-bluthen M&rkeligt år, at den gråna £årgen
viddetta tilfåHet fördoljes.

ö

(18.)
Flera férfak åro af mig gjorde, at blanda hela

och halfva metaller, idenaffigt, at få nfao*
produce, fom kunde likna denna (4, 7, 8 ^ men
det hai- icke flagit in. Jag har derfore nytt/at Hr
Directeuren Scheffers myckna infigt och oför-
trutenhet til famma ändamål, dock nar hans for-

rtagonuelyfnins-i
hvarfore gores en fädan °'

Slutfats:

At fom ingen af de bekante hvarken hela eller
halfva metaller rena och oblandade, vifa, et förhål-
lande likt med det anförda, i fynnerhet med den
gröna fårgen i vitriolcns lut ( 1. ) , i defs colcothar
( 3 ) , i kalben ( 6 , p ) , och i folution (4,11) famt
med upvaxandet 1 ltarkare hetta (o^p, \6). Icke
eller någon metalliik blanning af fadana egenfka-
per år kunnig 5 altfå lårer den regulus , fom blif-
ver åfrig, når jernct och kobolten årfrlnlkild ( p)«
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af hvilken ock de upråknadc phenomcna hårrora^

komma at anfes for en ny halt-metall, til defs nå-

gon upgifver fättet , at af de kände tolf hel-och

half-metaller göYa en dylik compofkion.

a- 26. Oöob.

ANMÅRKNINGAR

Sjå-Compdjfens fålljdmmct forhallande,]?det

,
Jlälle i Nylåndfka fkåren\

I akt tagne af

H. CARL JOH. GETE.

JufTari ar en Ö uti Nylåndfka ffcåren belägen, 3

mil ifrån Ekenås ftad och 6 mil ifrån Hänga*
udd. Öen ligger något långt ut ifrån den of*

riga flvårgården, och har ånnu flera fmå holmar
och klippor ifrån fig långré ut i fjon, kallade Jus-

fari gaddar, utom Ref och grund fom vattnets

rorelfe dels röja dels ofvertåcka.

Sädana och flere omftåndigheterhafva varit or*

faken , at denna orten blifvit namnkuniiigare af

fjo-farandes olyckorån några andra klippor i Fin-

fka {kåren. Gamle få val fom nyare tider gifva

fådana håndelfet nögfamt tilkånna. Et Danfkt
fkepp har en gång förolyckats på klippan F. Tab.
X. och eljeft hafva inom 10 år f fkepp och far?

tyg allena på klippan G. blifvit förlorade.

År
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År 1746 ftrandade en Lybeckare Jagt på vit>

eller få kallade Ler-harun , hvilken var lallad med
juft, talgj olja och andra Ryfka varor. Äfven
*famma år torgiks et annat fartyg på ftorfta gadden
eller Måfe-lkäret , lafiadt med talg, buldan,juft
och rått filke.

Genom dclTa och flera fådana olyckor, fom
minfagsman, Lotzen på Bufso, ej få noga kun-
nat erhlndra fig, hafva defse Ikåren blifvit aktade
for farliga ftållen. Förborgade grund och klippor

under vatten långt ut ifj6n,hafva icke allenaft va-

rit orfajcen dertil$ rycket om en Magnetifk kraft,

fom fkulle forvilla CompafTen , har ock bidragit

til en allmån fruktan och affky for denna vallen.

En fådan kraft- eller fa åkallad feger-ften om-
talar allaredan Jan MSnson i början af 1600 talet

i fin fj o-bok. Men alt fedan har den fuiåningom
blifvit få förglömd , ät man med moda kunnat få

råtta Hållet igen , emedan Jan MaNsoN det ej

få noga i akt-tagit.

I anfende til alt detta, fom ock den okunnog-*

het, hvaruti man hittils lefvat om råtta belägen-

heten af ytterfta {kårgården i Finfka viken, fa har

på Kongl. befallning Lots-Dire&euren famt Ca-
pitain-Lieutenanten vid Kongl. Amiralitetet Herr
Jonas Hahn, några år å rad, genom matande och
lodande i Finfka (kåren arbetat på, at uplågganya
Sjo-Cartor, och underloka lamt vipfinna nya
far-vatten. Under hvilken förrättning jag haft til-

ialle at vara närvarande, ock altia utur mina vid

Juflari gjorda anmärkningar författat följande be-

T 3 ftrif-
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tkrifrung, famt til tydeligare begrep upftålt hos-

fogade utdrag af deft upråttade Hydrographiflca

Chartan.

Forledit år i7fo,fedan måftadelen af fomrna-

ren var fornott med Porkala uds och des klippors

afmåtning, ankommo vi omfider til Juffari
5
hva-

reft ftraxt gjordes anftalt til famma {kårs och nåil-

grånfande holmars afmåtancle. På tredje dagen,

då jag dermed var färdig, värdet filta jag borde
|*6nfc, at taga Meridian- ftreckct pä min da förfat-

tade Charta, Til den andan fteg jag up på det hog-
fta af klippan til B, til at der gora en peiling pl
något annat vift mårke. Peil-Compaffen hedfat-

tes på bårget
9 men jag markte med forundran, at

han lopp omkring utan uppehåll. Efter ^ timas

forlopp flyttade jag honom ungefär en famn ifrån

famma ftålle, då han orfifider irannade, menvifte
med nålen våfier ut eller fedan jag genom fölen

fant et fäkrare Meridian- ftrek, fåg j^igNord-linien

vifauti SW til W, Jag forfokte fedan pa flera

Italien, men fant ingen fadan åtfkilnad mer. Min
nyfikenhet mäfte den gången vara dermed nogd
och alienaft mårka, at bärget på den fkoglofa

holmen tyckes^ara af vanlig gråftens art 5 famt

at det ftållet hvareft Compaflen nedfattes, var 4
a f iamnar högt åfver vattenbrynet,

Derpå begynte mandat upfoka den forenåmdc

fegerftenen efter Jan MåNsoNS anvifning , men
den gången var det fåfängt, at kunna finna honom:
väderleken, och dtn fena årstiden ville icke be-

qväma fig til etfådant företagande.

Men
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Men i ar gick det båttre for fig} man hade

icke förr kommit i negden med flupen, och lodet

var ej mänga -gånger fallit, forr ån Compaflen

röjde honom f]elf> emedan han vek iza i^ftrck

ifrån fit förra iland 3 dock hade man icke fä fnart

fedt det, forrån han åter gick til fin förra ort. Slu-

pens fart kunde icke få häftigt Hållas och fläcken

var ej ft6rre, ån at han i en haft blef akterut*

Ehufuvål man ej behofde mer ån ftryka et årtag

tilbaka, forrån famma förändring märktes. TilfSre-

ne och rundt omkring funno vi 10, 11 a iz fam-

nar" djupt vatten 5 men då jag här kaftade lodet

,

var det ej mer ån 3. Sedan vi tagit de nogaftc

peilingar af detta ftållet, fom mojeligtvar ,4>efans

det vara famma fegerftenen fom Jan MaNsoN
nåmnt , ehuruvål han ej få noga paflade in med
ftreket och diftanccn, och fom få lång tid varit

förglömd, at man tviflade om han verkeligen var

mera til. Jag brukade imedlertid det verktyg jag

hade til hands, nämligen lod och talg , at dermed
kunna fifka något ur bottnen ^ men i ftållet for ften

fickjag^rås. Det var något kart* men var rund t om?
kring härdt ochhvitt fom corall : fmå och kantiga

ftenar fyntes dock hafva ftott i talgen. 2 eller $

gånger fkiftade vi om ftållet ock åter lade dit igen,

då det var märkvärdigt, at nålen helt noga ftåjdte

fig på famma grad igen, fon hon forr varit. Hår
hade varit nojfamt, at längre uppehålla fig 3 men
tiden var kårt och vinden god, fom påminte ofs

at den foreftålte tiden -af vår refa gick fnart til-

anda. Icke defto mindre {kulle yi ännu göra et

hvarf omkring de ytterfta gaddarne, at dervid
-utröna vattnets djuphet och hafs-botnen$fkapnad.
Man kimde ej ledina vid et fådant forfkande. E-

T 4 hu-
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huru fkyarna åfvan ifrån, vinden pä fidorna, och
fjon nedan efter belonte vårt omak rått illa

5 få

fagriade ofs deremot Magneten med en ny an-

märkning af des förvillande. Det var vid Lit. C.
dä han ville inbilla ofs at vi fägo Liflåndlka klip-

por brede vid ofs, i Hållet for Finfka
5 jag menar

at han med fin foder-pol ville i norr eller nogare
fagt i N.N.W. Et fådant tilbud förekom ofs

främmande, hålft då vi kaftade lodet och funno

10 famnar.

Et ftycke af 1 eller 3 Slup-långder var han

pä detta fåttet i famma ftälnihg> men utom den
kretfen vifte han med en hail åter fit riktiga ftrek;

hår var intet grås5 utan något ftora och kantiga

ftenar, famt djupa hålor. 2:ne platfer funno vi

ånnu, nämligen D och ej långt ifrån C, den för-

ra ii; den fenare if famnar djupt > botten tyckes

hafva famma befkaffenhet, fom vid C. fedan vi ån-

nu hade fornott några iiunder med lodande, van-

de vi åter til lands och vår förrättning flutades

dermed for denna gången.

Om nu längre uti fjon åfven dylika Compas*
fen förvillande orfakér finnas 9 eller om åeffe vil-

lo-grunder i fjo- mörker och omnattetkJer allena

hafva forvållat foromtalte fjo-fkador, kan ånnuej
forviffo fågas > men imedlertid hafva deffa om-
ftåndigheter forefallit mig af det varde, at de bor-

de vara de fjo-farande bekante, fom hår efter kun-
na taga (ig til vara for deffa ftållen hvarfore jag
dem til KongL Vetenfkaps Academien bordt up-
gifva ? och hcmftåller til andras mögnare eftertän-

ka y om detta Compaffens förvillande kan tilfkrif-

vas



I75i< O&ob. Nov*' Decemb. $97

vas blotta Järnmalms klyfter eller verkeliga Mag-
net- ftrek i fjobotten, eller ock, torde hända, föro-

lyckade Järn-laddningar, fpm igenom tidfens långd

kunnat blitva Magnetiferade,

Den j\ December.

JEMFÖRELSE
Emellan

Hyperbola JEquilatera och Cirkeln.

r Af t

SAM. DUR^KUS.
§. 1.

Fall Cirkeln och Hyperbola iEquilatera å-

ro tvånne fårlkildta Imier, ty de fcrme-

ras på olika fått in folidoj år dock i de-

ras olikhet mycken analogie : At fom Se&orer af

Hyperbola JEquilatera aro. Logarithmer for ja-

kade verkelige tal, fa kunna Logarithmer för ne-

kade imaginera tal reprefenteras genom Cirkel-ba-

gar multiplicerade med irrationella exprellioner. .

Den forfte fom något fkrifvit hårom , har for-

modeligen varit Herr Joh. Bernoulli, hvilken

uti Parififka Vetcnflvaps Academiens Handlingar
for år 1702. ex^rimerat imaginaira Logarithmer
genom cirkcl-bagar fammanfogade med imaginaira

tal, utan tvifvel då han var i rtxidighet med Herr
Leibnits om nekade och imaginaira quantiteters

Logarithmer, hvilken ftridighet Herr Euler
anforer och afgor uti Berlinika Academiens Hand-
lingar for år 1749. Huru nämnda feéiorer ochcir-

T s kel-
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kelbågar dependera af hvar andra, fkal ock hår fo-

reltällas, och derjemte vifas, huru Logarithmcr
for nekade quantiteter, ochjåmvål för fådana ex-
ponentiella quantiteter, fom exprimeras påimagi-
nairt fått, åro imaginaira, och kunna reduceras til

cirkel-bågar multiplicerade med imaginaira fal.

§. 2. Til den andan år nödigt ,at mårka

1:0 At z kallas en cirkel-båge A B , ('Tab, IX
Fig. 1 ) hvars radius år 1 , finns ry cofinus c, och
tångens t y famt fålede!s c

1L ^s z—\ * och emedan
tangenten år fjerde proportionalen til cofinus fi-

nus och radius * /= —
' c

2:0 Fall man ej val kan inbilla (ig någon annan
ftorlek , ån den, fom år pofitiv eller jakad , och
fiorre ån intet, dock fom uti odeterminerade x-
quationer , den ena obekanta andras efter alla de mo-
jeliga ändringar den andra kan undergå, få händer
ofta , at då den ena har någon vifs ftorlek,den andra

determineras at antingen vara mindre ån intet , det

år, då man har andra quantiteter at jåmfora henne
med , at blifva tagen uti en contrair menimg, eller

ock at vara aldeles omojelig. Når fålunda någon .

quantitet determineras, at vara mindre ån intet,

kallas han Negativ eller Nekad, och når deter-

minationerne äro fådane , at han med dem ej kan
befta eller vara mojelig, kallas han imaginair eller

©nioiehg. Den förra, enligt fin natur, beteknas

med (— ) eller teknet minus , den fenare med et

rote-marke, hvars exponent ar et jåmnt tal framfor

cn nekad quantitet Ty et Problems omojelighet

kan altid vifa fig, få framt i calculn ar intagit alt
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fom fordras til Problemets conftrufbion, på det

fåttet : t. ex, om i något Problem framkommo ac-

quation* 2— zax -^b z ~o^ eller x 2
-+-

b

2 — z ax +

och b poneras ftorre ån a 5 fä år roten derutur

xzza^y a z— b z
, uti hvilken, emedan quadrat-

roten fupponeras utdragen ur en nekad quantitet

,

få domer man Problemet vara omojeligt : hvilket

bad fkonjes af asquation x z+ b
2, rzzzax; ty eme-

dan b år ftorre ån a, och fålunda zbx ftorre k\

zax, {kulle jemval 2. Avvara ftorre ån x z ^-b z
, el-

ler dubbla reét-angeln af tvånnc iinier (kulle vara

ftorre , ån fumman af famma liniers quadrater, hvil-

ket ej kan (ke, fom Euclides vilar uti 6. Prop.af
2 Boken. Men faftån teknet ( -j/— ij .ej be-

teknar någon quantitet och man faledes ej eller

kan bruka det allena och ikildt från andra tecken

fom betyda verkeliga quantitcter \ likväl då defse

imaginera expreffioner med de fenare rätteligen

fammanfogas, åro de ej allena ft nodvåndige til at

utvifa Problemets omojelighet i vifsa händelfer,

Utan ock ofta-, då genom dem calculen kan för-

kartas, gagncligare, än de verkeliga quahtitcterne.

Ty då de tildenåndan brukas, forfvinna de lika

fom af fig fjelfva, innan det kommer til flutet, om
de dar ej böra vara. Sålunda, om a + b y— 1

Ikulle multipliceras med a—by~-i , få blir de-

ras produfå # 2 -t-£ 2
, lika fom deras fumma är za.

f dx \ r dx n

rr— / ( 1— x

)

, da /bemärker Hyperbolifka Lo-
garithmen for det bifogade talet.

4:0 Om ifrån centrum C, Fig. 3, til en Hyperbola
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xquilatera, dragés en råt lineaC B til någon punft B
paHyperboln, och famma CB råkas uti D af rå-
ta limen AD, fom tangerar famma Hyperbola uti
A, och kallas x, då kan den Hyperbolifke Secto-

ren exprimeras genom \ f(—^~
}

f:o Om z-:/Af«,och N kallaset tal, hvars Hy.
perbolifka Logarithm. år i , få kan x exprimeras

både genomN" , och genom i H— -—h ~ .*.

I.» -.1.2.»*

é:oEmedan/==i,fåår-li£i!l~i —a -4-/1/— 1

.

* t v *

c—sy—i r c+sy—*i
och — =1

—

ty— 1, lamt _ ,

—
c c—sy—

1

I -ht Y I

1

—

ty— 1
*

7:0 Om '
Z

. < fa årx 2——

z

a
, x*g£-%~tV—i y-i

**=z*,x*~ — ,ochom*= fL.fåår

**=—Z%X 3 =
, X4 =2«,X S =

y— 1 y-i

$. 3. Emedan .—— •= ~ - -+- , fl
1 —X z

I

—

X

ar
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(T * 1 X-\—mmrS. Om dennajåmfores med

Cirkel ScftorenACBFig.2.exprim. i fin tangén^~r
5

dlerf/^
~-J)

befinnéS han hafva aldeles fam-

pia form, och endaft fkilja uti teknet frammanfor

/
2 ^råttderföre/ 2=:— få år x 2—— /%x=fi/-i,
och dx—äty—

1

5 famt —dxy— 1 rÄj altfå om
man fubftituerar defla vården på t

x och dt, få blif-

(f
—-—- )=—£ v'— i* J f \ och fjelfva cirkel*M —

x

2/ M

—

x'

/(—X ). MenZf }($.3pXogO

-si, *+— <+• — -+- — -+- &c. Sått altfa^y'—

1

3 f 7

i ftållet för *, få blifverz f= //-A-")-— | y

— ! . /( *. ) -1 — . h&C,

Når tångens = i, få år. bågen y af hela Cirkelns

©m*
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-omkrets eller 4?% altfå år ett Cirkelbåge af 4f

%

= 1—1-t-T— y+l— Stc. hvilkcn Series år den
famma fom Hr. Gregory forft gifvit for utråk-
nandet af Cirkelns omkrets.

§.4. Emcdm/(^L^^^iy^ijfl^S) f|

år en cirkelbage, hvars tångens år /«, eller *y'— t,

altfå år zy*—-i. A. tång. i^/fL^lY Såle-

des år en Cirkelbåge multiplicerad med en imagi-

ner expreflion, logarithme for et reelt tal,

$. f, Emedan— it/— t./—-—-\s=§V—

K

vi—/t/—ty

H^y ,-~ i)~
V ~"*- Eller ock år

—1/— 1. ;f
1 fsi^V^kt, /( )aV—jy—

i

7 v-jy-r

/f V ^-^'-/(^/y^-i)^', Altfå år

V—sy—1»

en Cirkelbåge 2, hvart radius år i, finns J,ochco»

£nus c, eller/( —)SS / (* y— I
)"V"% cUfif
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§. 6. Låt c vara o, och finus sr i . Sä blir vår cir-

keibågc z en fjerdedel af cirkelns omkrets; kalla

honom Q, få år Q_=/ (v'—, i Tv~\ eller =
I(—V—*)v~\ hvadan Qj/— i

——/(— y'— i)r
och — iQj/— 1=2/(—V— 1)= /(—y— 1}

2
SS

/(— O-, Altfaår/(—i)=±zQy— r=±Pv— 1,

om P fåttcs i ftållet for 2 Q. Om manmultiplice*

rar +Pi/--i=/(-i) med 3, blir ± 3 P y— 1—

3

/(_ i)=/(_ iy-it—xX Sålunda år j^Py-i—
?/(— 1)=/(— 1 )'=/(— 1); och ± 7 P y— 1 »
/(— i)

7 :r/(— 1). Så at alla logarithmerne for — 1,

eller /(— i)=±P V— 1; tiP^—i; tyPy-i;
±7Py—1; &c.

§. 7. Multiplicera med 2, få hXvc^zVy—irr%
/(— 1)=:/(— i)

2
=/(-4-i)} Sammaledes år tqPy-i^

/(— r)
4-/(-+-i); och +öPy-!=/(— i)

s
=/(^i)i

SIat/(-t-i)=oj tzFy—i; i4P/— i; ±6Fy—i;

±8Py— 1.5 &c.

§. 8. Emedan Qy—i=/(y— 1 ) (§. 6\)=§P P
—-i, lå år IP — 1 ~l(V— — 1) , och
ipy-i = i{v~ iy=i(V— o,
#V^OMjrs/(#*-iJi Men det år ockfl (§, 6.)

Qy—1=— Y— 0 =§PV— J, eller—iVy—

—

Y— 1); altfa år—|Pf—]=/(— t/—t) j

—i(-+y—i); och—jp y— 1 = /(—y— tym
l^y—t); farnt -yPy-i ^Z— i)

1
'==2

/(-+-y— 1). Sålunda åro alla Logarithmerne for

+V— i, eller/(-^V— i)=§Py— i; iPy— 1;

#PV— 1 j VPv-— 1 ; &c . famt—fP —£Py-i

;

—YPl/~ ij —yPy— 1; &c.

§. 9. Låt cofinus f vara o, och finus j vara— I,
få blir cirkelbågen z tre fjefdedelar af Cit&elrtf

om-
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omkrets 5 och af §. f. zzzl{— y—ipY* 1 cHcr

l(-+-V— hvadanfåfom tilforene, kandedu-*
ceras 5

at alla logarithmerne för — y— 1 , eller

Z(-i/-i)=
=lPy—i;#V— i;¥Pi/-i>VPv/—i;&c.famt

t *P -
1 ; -fP 1/- 1 ; fIV- 1 > -VIV- i ; &c. fom

Hr. Euler i de nåmde Handlingarne forft funnit..

§. 10. Emedan z zzl(c-+~s y— i)~-v~ x eller —

fåårN^zzw^-r^och Nv^r
—c—s V— 1 • Hvaraf, om man tager Summan och

/ < Nvzj +• n ,
fkilnaden, arc— _ . . ,„ . r och s

2

MenNv-x = i —

£ 3 24
1

—
:

—

k 8cc*
2 6*a—i 24 12,0y— 1 i2Q

;lt:S^ - Z 2, £ 5

ÖchN V*- A -sH

—

^bä^^i —i H — H~
y— t 2 Öv"— i 24

j2oy— 1 120 a

ifc-H— * ^ 8tc, och *Ä^r~r
—

24 120 1 <S izo

ajc— &c.
Hvilka åro dc bekanta Serier for finits och co«

fnitis af Hr, N »wTöfcr forft fundne
J
fom ock på et

mycket lått fatt hår årö uträknade^ hvarvid de un-

der räknandet brukade imaginaira expresfioaer af

fig fjelfva falla bort»

-Den f Decemö»
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' B6SKRIFNINQ~om ~MATS>
Huru den planteras och /kötes i Norra A*

merica , famt om denna Sådes-artens

mångfaldiga nytta.

Af
PEHR KALM,

Mays år cn Sådes-artv den Americaneme ej al*

lenaft uti Norra Americay utan fnart fågt i

alla delar af hela Veft-Indien, i Peru, Me?
xico, Chili, Terra firma &c. planterat och brukat
til deras foda från urminnes tider, och långt for?

ån Europeerne funno up den Nya verlden.

Denna Sådes-artcn kallas annars påSvenflcaTl/r-

kijkt Hvete-y hos orte-lkribenterna heter den Zea^
fe Herr Archiater Linnet hört. Upf. 281. Hott.Cliff.

437, der man ock kan fe hvad nämnden fatt afan-

dra Botanifter* af de Svenfka och Hollåndfka i

Norra America kallas den Mays^ och M'*gis> af de
Franfke Blé <F Inde*y af Angelsmånnerna Indian Gom\
äf Iroquoima öhnafta', af de Villar, fom fordom
bodde i Nya Sverige, men nu åro helt odh hållit

utodde 5 Jaéfkung > afViilarna i Nya Ängland 2£-

nvdcbim-neafb.

Ehuru Mays nu, fnart fagt, cultiveras i allaverl-

denes delar, få har den dock aldrig varit bekant u-

ti den få kallade gamla verlden, jag menar, uti Eu-
ropa, Afien och Africa förrän Columbus fan up
America, och Europeerne fedan fordeden därifrån*

ty hvad fomliga velapåftå, atPlinii Triticum Baftri»

mum^ eller ock hans Milittm indicum, fom uti Ne-
U , ronis
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ronis tid blef infordttil Italien, och hviiket omtalas

uti Plinii Hift. nai. Lik 18, cap.y. {bal vara vår
Mays, år af andra grundeligeri vederlagt, och vift,

at det ej kan vara den famma, utan at det år det få

kallade Africanjka Hvetet eller Hokus Linnet.

Men få år icke mindre märkvärdigt, at de villa A-
rnericaner aldrig haft fig afgammalt bekant,mindre
eultiverat någon af alla de Sädes-arter, fom man
i de andra verldenes delar från få långliga tider plan-

terat til fodo, fom Hvete, Råg, Korn, Hafra, Ris,

&c. utan alla defla fadesllag hafva forft af Euro-
peerne blifvit ofverbragte til America. Och år än-

nu denna dag mer ån fållfynt, at fe en ville hafva

börjat plantera någon af defla nyfs upråknade väx-

ter, utan han forblifver hålft vid fin Mays, fafthan

eljeft få garna åter bnHvete-bulla, fom någon Eu-
ro pée.

Hvarifrån Americancfne forft: fått deras Mays

,

år fvårt at fåga. Det år lå härmed fom med våra al-

månnafte fådesflag, Hvete, Råg, Korn, &c. dem
vi fjelfve eultivera, at vi ånnu ftå i ovifshet och
mörker, hvadan man fårft fått dem, eller hvareft

de ånnu våxa vilt. Af alla vandringsman, fom hand-
la om America, och fom jag har mig bekanta, är

cj en enda, fom nämner, at hanfunnit Mays på nå-

got ftålle vilt växande i America. Jag frågade af

Franfolerne i Canada, af hvilka fomliga genom-
farit måft hela Norra America anda från Mexican-
fka til Hudfonfka viken, om de då ingenftådes fun-

nit Mays vild? men de fvärade alla med et nej : den
kan val ibland få fig fjelf på åkrarna der den blif-

vit planterad, men det år ock allmänt med våra

Så-
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Sådes*arten Samma (Var fick jäg af alla Villar,

fom jag derom tilfporde. Men då jag frågade ar

Villarna, hvadan de tro, eller haft genom iägn,at

deras förfader förft fått Mays? gofvo de mig åt-

Ikilliga beråttelfer , fom vöro ej mindre Fabuleufa

ån röliga, efterfoljandes derutimian andra åldreoch
äf ofs Vifare kallade folkflag* jag far lof,at allenaft

infora en enda afderas hiftorier: de ofriga tordejag
fåtilfålle at nåmfta uti min refe-befkrihting.

Somliga Villar, i Ifytinerhet de öti nya Ängland,
fåga fig hafva fått af fina förfäder, ärett kVakä fort

ditdenforlta Böna, öéh en Mays-tjtif det forfta

korn af Mays, for hvilkeft örfak de hålla de&ifog*
lar lika fom héliga, och Vilja aldrig flå iriiål dem,
faft de ofta gora Villarna ganfka ftor fkada pade*
ras Mays-land. Mays*tjuf aren art af hel mörkblå
Stare, eller närmare, fom midt emellan Stare och
Kåja,hvilkenår befkrcfven och ganika väl med lif-

liga fårgor aftagen uti Mr. Catesbys Nätur&l-HijlQ*

ry of Carolina Voh L p. i tab> 1 1 .

Ehuruvål det ej/ gifves mera åil en aft (Species)

äf Mays, få finnas dock deraf flera ändringar (yfc
rieteter) alt efter Climatet, jordmån &c, enkanner-
ligen delas den i z forter, nämligen den ftbra, och
den Ijflla* den flora kallas Mays fimplement eller

utatt något tilläggande, men den lilla får gemenL
namn af Tre månaders Mays^ emedan han merendels
•på den tiden blir mogen, ja ibland på 10 Veckor,
då. den förra eller ftöra underftundom fordrar hela
6 Månader innan deft år mogen; den förra år til

itielken, i fynnerhet i Carolina och långre åt fo-
der, ofta 1 0, fot lång, då dererftot den feiiare un*
derftundom ej år ofver 3 ellei: 4 fot : pl den for*
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ra fer mangemenligencj teknhvarken til han - eller

hon-blomfter, dåden fenare ftår i fuH blomma.
Denna ftora Mayfen tager af i ftorlek ak fom man
kommer längre och längre til norr, få atden lika*

fom förlorar fig i den mindre.

Sedan fkiljes den at til fårgen, ty fomliga ax
beftå af gula korn , och det äro de målta \ andra

afhvita, genomfkinliga, blå, bruna, röda, mar-
morerade, eller af rodaoch hvita ränder. Ju lånare
til foder, ju flera flags Mays , hvad fårgen angår,

finner man , och med defto flera flcona färgor prå-

lar den, och tvärt om; uti Norra delen af Cana-
da fer man nåftan ingen annan Mays, ån hvit eller

blek, och underftundom blå. Den lilla Mayfen
fpelar ej få mycket med tårgor,fom den ftora. Un-
derftundom år det ena kornet uti axet gult,det an-

dra rödt, och få bortföre, hvilket kommer deraf,hu-

ru man planterat den; ty det år at mårka, at om,
til exempel, den gula och den röda Mayfen plan-

teras tätt bredeyid hvarandra, (kola de ax, fom
dä våxa dgrpå, liafva en blandning af rodaoch gu-
la korn, hvilket kommer af farina antherarum vid

blomnings-tiden, fom af vädret drifves från det e-

na ftåndet på det andra. Samma torde ock kunna
Ike , om man planterade den lilla eller 5 månaders

Mayfen brede vidden ftora, at deraf kunde blif-

va en blanning, dock (ker gemeriligen, at 3 må-
nads Mayfen blommar långt förr ån den andra. Den
fom derfore vil vara mon , at behålla Mayfen oför-

ändrad , måfte ej plantera fårfkilta flagafMays nä-

ra {ii hvarandra.

Uti de nyfstrykta Litt. {7/>/ä/.derDr. Col-
i>EN upråknar alla de varieteter afMays , fom fin-

nas
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nas i Ängelfka Colonicrna , anfårer han åfvcn en

p. 77. , fom han kallar TLeafwnine nudo, eller en art

af Mays 5 fom ej har den hårda hinnan utomkring
fig, fom alla de andra forter. Men når jag var hos

honom om fommaren 17^0, berättade han mig,at
hanblifvit bedragen, ty han hade fått Mays, på
hvilken den yttre hårde hinnan förut var genom
jut aftagenj detta hade han fig då icke bekant,
hvarfore han fådde defsa från , men väntade fåfängt

efter deras groende, ty de kommo aldrig up: fe-

dermera fick han veta hela belkaffenheten håraf.

Huru och til hvad anda man med lut aftager detta

Vttra {kalet, (kal nedanfore omröras.

Det åt märkvärdigt, hvad climatet och vanan
med Mayfen kan gora j ty faft det nu en och fam-

ma Mays, fom våxer i Virginien, hvilkeh är be-

lägen vid d^n 37. grad. lat. med den fom våxer i

Nya Ängland vid den 43. och 44. grad. lat.fåfker

dock, at om en forlkrifver Mays från Virginien

och får den uti Nya Ängland, år det med itorfvä-r

righet, at den kan mognas der i början, ja ibland,

om ej fommaren år alt for lång, mognar den alde-

les intet 5 men om man i foritone kinkar litet med
den och får den at mogna, häftar den fig fedan mer
och mer, få at efter några få år blifver den lika

(hart mogen, fom den andra. Samma befkaffen-

het år, om man tager Mays från Nya Ängland til

Canada, fom ligger vid 45* , 46, och 47. grad. lat.

Nu planteras Mays uti Norra America både af

Européer och Villar, ja långt mera af de förra, ty

de fenare eller Villarna lefva for måfta delen af a-

xct utafjagt. Når en refer i Ängelfka Colonier-

U 3 na
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lie 'iNorra America fes For hela milen och mera ej

annat, In ftoraMays-åkrar. Med denna fådendrif-

va invlnarena der nu en ftor handel j ty utom hvad
fom går åt i landet

,
utfkeppas ärligen en mycken-

het fa til Portugal , fom Södra America, Utafen
af Philadelphiie Gazetter. for är ij^f fes, atfran

den Zf, Martii 1734, til famrna datum 173 f. har
fränPhiladelphia allena blifvit utikepriadtaf Mays
1300. Tierei 10464. hush&ls, Prifet forbusheitt

gf Mays har eljeft uti Philadalphia varit följande

:

Sr 1715). 1 fkilL 6 a 8 pence, år 1749. z fkill. 7,

jenee, i7fo. i Oétob. \ fkiilingar, alt i Peteth*

lylväniae penningar, h vilka nu förhålla fig til Stcf»

iing j fom 1 00, til 170*

Uti Carolina, Virginien, Maryland, Pennfyl*

vanien
, Nya Jerfey , och til en ftor del uti nya

York bruka " Invånaretia maft den ftora Mayfen*
men den mindre eller Tre Månaders Mayfen plan-

teras mera i Nya Ängland och Cänada,faft de ock
harya der af den ftorre. Man finner dock mail i

alla i£torenåmde Prövineier en och annan :Landt>

man , fom åfven har något af tre månads Mayfen;
ty fom den blir mogen långt forr ån den andra, fa

brukar man ock då dels at lleka, dels atkokauefs
ax , medan de ånnn åro mjukn , och ej val mogna,
hvilket hålles fom en läcker fpis och hvarom me-
ra längre fram. Uti Permfylvanicn blifver denna
mogen 6 veckor forr, ån den ftora. Villarne bru-

ka denna tre månads Mayfen ganfta mycket. De
Svenfkai America berättade mig, at de fordom
åfven brukat den famma ganfka mycket -> men nu
maft ofver alt aflagt den , och cukivera den ftont

i det ffcållet, Orfaken foregåfvo de vara , at den
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ftora år mera gifvande både til korn och halms ty

axen åro flera och ftorrc , och ftjelken mycket låa-

gre, lamt full med långt flera blad y och altfå me-
ra fpisfam til foder förbofkapen. Tydetår åt mår--

ka, at ångarne åro innu der ganflca ufla, emedan
uti Norra America icke finnas af naturen några

fårdeles grås-arter och växter tjenliga at eultivera

på ångar, utan alt fådant måfle forfkafFas från Eu-
ropa. Nu år det val fant, at den lilla eller tre må-
nads Mayfen icke år aldeles få gifvande, fom den
ftoraj men få' fordrar den ock ej få ftort rum e •

mellan kuporna; fom den famma och får man af

et acreland mall lika mycket af den ena i bushel*;

tal, fom af den andra, at fortiga, det tre månads
Mayfen gifver ethvitare, finare och bättre mjöl,"

ån den Hora, hvarfore den ock af endeUoredrages
den famnaa.

Nu vil jag beratta på livad fått Mayfen planto-

ras och fkotcs uti Norra America, .

Båfta jordmon for Mays.år en fiindblandad. myl-
la, eller ock land jord v ty han ålftar i fynnerhet

en los jord : ut i lera och lerjord trifves den ej vai|

då den, i fandjord har inemot mogna? ax, ler man
näppeligen til något ax på den i lera, utom det, at

kornen blifva af en blek och dod f arg.

Jag har på flera ftållen I America fedt Mayfen
uti en ganfka torr och utmager fandjord, der en
fkulle tykt ingen ting kunna våxa for den (lärka

torkan och magerheten (kul, och dock har den
ilätt ganfka härlig $ ftjelkarna hafva der varit 4 al-

nar långa, ibland mera, och hel fulla med blad.

På hvar ftjelk h$r letat 1, z, 3 eller 4. kornfulla

U 4 fto-
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ftora ax : aldrig kunde en få fandaktig jord båttre

användas. Om de uti New Jerfey i Norra Amcw

rica, def all deras jordmon år nåftan ej annat, ån

{and-hedar, icke hade Mays at fä, fkulle de hafva

fvåit at lefva der, emedan for den magra jorden
ock torra fandeii hvarken hvete eller korn vil der

fort, undantagandes litet mg på fomliga ftållen.

Mm fet der ftällcn,, hvareft hvete ocn råg tvina

bort, der dock Mayfen Hår frodig. Mayfen tål

Itminftone mera torka ån någon annan fådes-art.

Sh Mayfen uti for fet jord, fkjuter den måfl:

uti blad ock ftjelk, men; litet i ax och kora* man
hindrar ock derigenom defs mognande. Denföm
vil hafva Mays tidigt mogen bor ej få den uti féf

fet jord.

Måfta delen ploga for Mayfen på det fått: om

Mays på. Den plöges da up fålunda , at icke all

åkern kores up^ tittn man ploger hår och der z. el-

ler 3 faror i bredd, tätt utmed hvarandra, låm-
nandes få ftor diftance oplogd emellan defse up-
plogda fåror, fom rum bor vara emellan Mays-
ftånden, naml. z eller 3. alnar for den ftorre May-
fen, och halfparten få mycket for den mindre for-

ten. Åkern fer då ut fåledes, ztz eller ? fåror åro

tipplogda, få 2,, 3,4 eller f. opl5gda^ åter z el-

ler 3 upplogda, cch få fkiftevis ofver hela landet.

Man far fedan med plogen tvårt ofver defsa up-
plogde faror hår och der i lika diftance , fom man
vil , at Mays^ftånden ftola ftä från hvarandra i qua-

drat, nämligen z. eller 3 alnar for den ftorre, och
halfparten få mycketfor den mindres man gorvid

åkern oplogd , fom de årna plantera

det-
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detta korandet tvärs ofver de uppiogda faror med
plogbill-åndan endaften liten rand tvårtofverhvar

tar, at man ma fe hvarde affkåradem, ty derkom-
mer Mayfen at planteras. Genom det man fåle-

des lämnar interilitia eller rummen emellan faror-

na oplögda, tror man fig lindra något af arbetet,

hälft i i jelfva fanings-tiden 5 då man har mycket
at gora 3 ty några dagar efter , ledan man fått, och
fått det brådafte frän {ig, plöger man up dc o-

plcgda ftällen emellan Mayfen, och vinner få en
hel plogning. Detta går änder litet ogräs är, och
år detta den plogning for Mayfen, fom måfta delen

bruka. Men de, fom vilja vara ftarka åkermän,
ploga på en gång om våren öp all åkern, och läg-

ga den jåmt s fedan ploga de faror långs eker åkern,

ungefär 4 eller 6. fot emellan livar får, derefter

på fimma fått fåror tvärs ofver åkern af lika vidd

emellan dem, nåml. 4. eller 6. fot emellan hrar-

dera för den Hora Mayfen, och halfpartcn min-
dre for den lilla forten j på de Milen , der defsa

fenare fåror affkåra de förra, kommer Mayfen at

planteras*

Somlige gödaåkren fornt, andre intet, alt fom
jordmonen är. Gödning gor mycket god t, om rågn-

ak tig väderlek foljer llrax efter planteringen j men
om itark torka infaller, tros den ikada mera, få

at den Mays, fom fått ingen gödning, växer

då förbi den, fom blifvit gödd. Om åkern är

mager, godes den beqvåmligaft på det fått, at

litet gödning lågges uti hvar kupa vid kornen, då
en ilipper göda den andra jorden emellan kuporna,
och Mayfen växer ändock ftåteligen derefter. Uti
New York fås m art af fill, hvaraf de derom-

U f kring
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kring boende taga en eller par , och lågga i hvar
kupa , hvilket blifver en Ikon och förtråffelig

gödning,

Sänings-tidcn for Mayfen år i Norra America
sgemenligcn i flutet på April, men ån mera i bör-

jan af May , eller den tiden måfl , fom de få korn
och hafra. Somlige itpfkjuta ock dermed til me-
dium af May månad, mendeåro få. Gcmcnligen
börjar man planteta den tiden om Våren, fom
man tror fig vara fåker, at inga 'ftarka froft>

nätter mera tkola infalla.

Uti Södra America {kal Mayfen hinna fas ocH
blifva mogen 2, gånger om Sommaren , få at den
Mays

r
fom är fadd bittida om Våren , blir mo-

gen vid eller litet efter Midfommars-tiden, då af
den iamnia igen blifvér utfått, fom da blir mogen

,
fent om höften * men i Norra America åro de ej få

lycklige* den fom der fås om Våren, hinner ej

blifva mogen förr ån om Höften.

Denna fådes-arten haren ftor formon dertiti,

at broddcn af den om Våren ofta kan fryfa bart,

och ändock kommer den fig fore igen. Man har

haft exempel derpå både uti Albany och annorftå-

des, at ibland om Våren bar brådden af denna zne

gaiigor fru t bart ned til jorden, och ändock har det

\icke allenalt vuxit up igen af(amma rot, utangif*

vit famma ar den håriigafte fkord.

Så år Mayfen ock derfore at recommendera , at

den kan långt mera hårda ut mot torkan, ån hve-
te, rag eller någon annan fades-årt. Ej eller år

c\Qt en ringa ting, at den fvarligen kan taga

fkada cfea låiigfam vaja v hvilket likväl andra

fådes-
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fåctes-flag gora, om mycket rågn infaller den tiden

de blifya mogna.

Til Mayfens planterande och nederkrattande
betjenar man fija; gemenligen af barn, gåflar och
flickor af6 til 14 årsålder och dcrunder* ty de kun-
narått väl forråtta denna fyllan, endaft det år någon
åldre, fom har upfeende ofver dem.

Man fåtter4 eller s korn af Mays pa hrart Häl-
le, der fårorna {kära af hvarandra, hvilketman gor
derfore, dels emedan man icke y,öt

a
om alla korn

åro goda och komma up, dels emedan man befa-

rar, at Kråkor och Maystjufvar, famt Ickornar
placka up något af de planterade korn. Om ock al-

la deila 4 a y korn komma up, i a 'hafva de alla än-

dock rum nog at växa pa, cmedan^Mayfen ar plante-

rad glelt> derfore' fer man ock, at i"dc mälfca ku-
por ila 3 eller 4 iland.

Sedan Villarnc planterat Mayfen, fatta de en el-

ler parveckör dcrefter af de villfka eller Iroquoi-

fka Bönor pä iamma ilälle, fom Mayfen, hviiketi

-da tjenar til et ilod for Bönorna, at linda fig om-
kring och llodja figpa. Men Européerna lata May •

fen fti allena. Äfvcn plantera VillarnaSoi*blonimor
bland Mayfen, at hafva til deras fodo.

Til at förekomma, det ej Kråkor, Maystjufvar
och Ickornar fkola krafia och placka up den nyfs-

fadda eller planterade Mayfen, bruka en del Bljäii-

.de : de taga roten af Fenitrum. Linn. hört. C l

iff.

46g. fom år lietleborns albm. J B. och der växer i

myckenhet pa våta ilallen uti kärr och rännilar.

Denna rot taga dt, koka den i vatten, låta vattnet

fvalna, och iföpa Mayfen, lom de åma få, deri, i
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det Mays-körnen laggas denom aftonen, och tagas

up om morgonen, da de dragit i fig faften af

vattnet, derpä planteras Mayfen* och då Xckornar,

Maystjyfvar, Kråkor eller andra for Mayfen (kade-

liga djur vilja plåcka up de fadda kornen, blifva

de af et eller par korn få yra i hufvudet, at de
tumla ofver anda, hvaraf de andra blifva rådda, oeh
våga fig ej mera dit. Vid det man fåhinda ftoper

Mayfen ^bor man vara forgfållig om, at ej något
kreatur rår fmaka af de kornen, foin blifvit ftoptey

ty de lopa då fara om lifvet. Om honi eller ankor,

få bara et k0111 cleraf, blifva de ganfka fjuka. El-

jeft tager Mayfen, fom itopes häri, och blifvcrftrax

utfådd, ingen Ikada håraf, ej eller far den deraf

Upväxande Mayfen någon Ikadelig egenlkap.

Kornen Eggas til 2 eller
3
tvånmgers djup. Det

vore vå3 båttre, om man lade dem bara liten grand

ned i jorden* ty forfarenhéten har lårt,atdcn då vä-

xer båft, men fom kråkor och andra (kade-djur då

hel fnart Ikulle komma til kornen, få matte man
lägga dem djupare ned. Somlige (lappa alla kornen

i et och famma hål i jorden, (ty man har med en

kryddgårds hacka gjort en liten grop for dem) lå-

tande dem ligga, fom de falla på hvarandra* men
andra göra 4 eller f hål tått breddvid hvarandra i

jorden, lagrande et korn i hvardera hålet, och det-

ta år det Safta. Så fnart man lagt kornen i deras

hal, ftryker man antingen med handen, eller med
hackan mull ofver dem til 1, z eller 5 tvårfingers

tjocklek.

De fom vilja vara Aarka hushållare obfervaravid

Mays-planteémdet följande : i^o Vilja de om hö-

ften tilförene ut de ftörfta och mäft mogna ax til

fro eller at plantera nåftfoljande vårj tyom kornen
ic-
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icke åro fullmogna, och man fédan om våren bio-

ter dem, och långfamt rågn infaller efter deras

plantering , kunna de ej ftä mot, utan nioglas och
rutna bart. tl:o Blota de kornen, innan de fä dem,
emedan de dä komma up nägra dagar fnarare ån
eljeft. 3:0 Satta de kornen mot et qvarter djupt

ned i jorden, dä de plantera dem, på det Maystjuf-

var och flika deras medbr6der ej må komma til

dem. Atfkillige påftå, at man kan fatta kornen än-

nu djupare, och de ftola ändock trånga fig med fin

brodd up , få framt icke någon tufva eller Ilen

kommit at låggas ofver fron.

När Mayfen blir något ofver et quarter lång,

ploger man emellan Maysftånden, at utoda ogråfet,

famt med en kryddgårds harka kärar eller makaf
mullen til Maysltjelkarna. De bruka til detta ploj

gande, gemenligenfamma plog, fom de ploga all fin

akcr med, ock kora ofta med par häftar i bredd

>

men få hafva ock fomligc en liten fårfkild plog
,

fom dragés endaft afen håftThvarmed de ploga emel*
lan Mays-ftånden. Man ploger fä, at jorden lågge$

til kupan eller Mays-ftånden och jämkar det ofriga

med hackan.Det år z gångorom fommaren,fom man
fålunda ploger emellan Mayfen ochkupardenfam-
ma. Om man til exempel, ploger emellan Mayfen
från Söder til Norr, eller på Ölira och våftra fi*

dan om ftånden, få upmakar man mullen på fodra

och norra fidan om Mays-ftånden med hackan*

men då man kommer at plöja nåfta gången deref-

ter, ploger man tvårts ofver det, fom man plogt

förut, och kärar dl mullen på det andra fattet, el-

ler på Öftra och Våftra fidan om Mays-ftånden.

Obf. Somlige plantera ej Mays-kornen få långt

fins emellan, utan de ftå näppeligen en aln fraa

livar-
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andra, och dä kan en ej med haft och plog kom-
ma emellan dem*, utan ogråfen utodas då^ ochmul-
len makas til Handen med en kryddgårds hac-
ka. Kuporna omkring Mayfen blifva på ilutet til

en half alns hogd,famt en alns diameter vid bafln*

och uti hvar kupa ftå geöicnligen 3 eller 4 Mays-
ftänd*

HvadfoiultcrftärafdciAarfandling fkaj följa hårnåfh

Den 14 Decemb*

ANMÄRKNINGAR
Öm

Skånfka CUmatet,
Ingifha af

ERIC GUST. LIDBECK,
Ad), Med) vid Liindi Academht

Skitit ligger ällenaft 4 grader låilgre til Söder

ånUplaiid: tlien uti Clntiätet år dock ftor

fkildnad, hvad våxt-riket angår, Ty l;ö

våxa i Skåne de måfta Siter frodigare
5 åfven fotxi

öck djur, e. g* Harar j Hons, Gafs, Ankor ^m*
£ årö def nog ftorre* ån up i landet. Tobaks^ftjel-

kar våxa gemenligen til (lofots hogd och åfö 3 tum
i Diameter, hvarföre de åfven hår brukas til bran*

fle^ faft de vid mat-kokning gifva ftagön obeha*

f
elig fmak: bladerna åro 3 fot langa famt i ~-bre«

a 5 afjivilka de mäfte i ar $ for det myckna rågitet,

varit åndock llörre. Lunds Stad,fompå några år

börjat gä långt med Tobaks-planteringen , tilvcr-

kar
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kar nu en anfenlig myckenhet tobak, hvilket

gjort , at Cumins , Cbrianders - och Kål - hagar

nu åro fållfynte, Rapfats ftjålkar våxa z fot hö-

ge , hålla 1 i tum i diameter , famt bruJcas åfven

tilbrånfle. Datura Hort. Upf. 43, växer til 5

fots hogd med många och tjocka grenar 5 fä at,

om den vore pcrennis, blefve den en prydnad
i Trä-gårdar. Americanfka Mayfen, fom fäddes

nog fent forleden Sommar, hant dock til 74 fpts

hogd: Robinia, eller SiberifkaÄrte-trädet til z |.

La wau växer kring alla Lunda-vallar, til 4 fots

hogd och derofver, med en ftark och blom-rik

ftjelk, fomffor fårgerierna {kul borde mera vårdas,

Äfven våxa de mätta Siberifka och Europeifka

fron, fom H. Baron Bielke och H. Arch. Lin-
kjevs Ikånkt hit til den nya Botanilka Trägården,
ftorre och frodigare, än der uppe.

2. Naturalifera fig främmande växter båttre

i Skåne, tyApricofer, Perfiker, Mandlar, druf-

vor , åkta Caftanier , Mulbärs-trän , Buxbom

,

Walnot-trån, af hvilka, et på femte året nu nyliga

burit frukt, åro jämte Håft-Caftanier och Renet-
ter med dylika frukt-trän , lik a fom urgamle Skin-
{ke Invånare , och börja Håft-Caftanier och Val*
nötter på fomliga ftållen at växa vildty Mtfem*
hryanthemum CryflaUinum s H. Upf. 12,7, fom rä-

knar fin hårkomft ifrån Africa, hvilken jag i Up-
fala fett vifa fin fägring uti Drif-hufet, har i ar

af fron, fom legat i jorden Sfver vinteren, fått

fig ofveralt uti Academifka Trägården i Lund och
utan ans vuxit til i~ fots hogd, med ftjelkar af

1 1 tums tjocklek,blommat och frambragt mogna
fron. LtHcojum Luteum^ H. U. i 87^ Linaria fp*
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1 , Blitum fp. z. Chryfantheyium
, 2<5$, Lycopjis^

Trifalmm fp. 4, hatva åfven fått fig fjelfva. Och
ehuru fifta vintefen var nåftan få ftark fom är 1740,
fa at hafvet i Februarii Månad var på några dagar
ftarkt tilfrufit emeilan Skåne och Seland , hafva

dock defse orter jämte Turkifka tobaken, fom
Ijelf börjat få fig ofver alt i Lunds täppor, i år li-

ka full upvuxit, fåfom de vårfte ogräs.

3:0 Blomma hår många i fria luften, fom i Up-
fila målte {kotas uti drif-hus. Såfom Commeltna

H Upf. fp i , Brovallia 179, Hibifcusfy. fjCafJ-

na Indicajp. i^hzivn alla blommat under bar himmel
och burit mogna fron.

Hår af gor jag följande flut-fatfer: Som det

ar hogft angelågit vid enfkilda hushållningens for-

bättrande, at hafva fig hvarje Landfkaps himmel
och belägenhet bekant, emedan man i annor hän-

delfe ofta använder fåfäng moda och koftnad på
det ena ftållet, då man pa et annat genom natu-

rens egen tilhjelp kunnat vinna ändamålets fa

följer, at Skåne år den beqvåmligafte ort i

Sverige til allehanda växters fortplantande. Ty
hvaffore behofve vi forflcrifva Vau utifrån, når

den finnes hemma til ofverflod? Hvilken tviflarom

krappens fortkomft, når man fett i Köpenhamn,
allenafi:4 mil hår ifrån, de hårligafte krap-plaft

tager? Borde icke Skåne genom vidare förökande

af Rapfats-plantager , forfe Riket med rof-olja?

jéfperula Fl S. iif, Vejde, 5*43, Spartium f§9,
jåmte mångfaldiga medicinal-växter , fom Hr. Är-
chiat. Linnjéus uti fin Skånika refa upteknat, vä-

xa här vilde. Mulbärs-trän finnas hår fom uthär-

dat
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dat dc fvårafte vintrar , utan ans. Hvarfore fkul-

le då icke Mulbårs-träns fortplantande , til filkes-

afvelens inrättande, hår vara mogelig, hållida

Hr. KaLM nu forfedt ofs med frön , fom åroifråa

et åfven få kalt , om icke kallare Climat ?

z:o At de SkånfkeStådernaochi fynnerhet Lundr
borde fram for alt fyflelfåttas med Plantager, ty

hår omkring Staden finnes en god och beqvåmlig
jordmån, hvaraf några 100 Tunn- land ligga o-

brukade 3 fom kunde användas til plantager for

Vau ,
Kräpp, Veide, Mulbårs-trånoch andra nö-

diga växter, fom eljeft utifrån årliga forfkrifvas,

til Rikets ftora faknad, Fältet hår omkring åom-
fe fidor ligger i et jåmt fluttande emot Söder.

Stadens Invånare åro hugade for planteringar, och
fom tilflåndet nu år , föga hindrade med handel

och andra inrättningar.

8? 14, Decemb.

FÖR,



FöRTEKNJNG
På Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar

För Oétober, November, och December, år 175 1.

i * \f etenfkapernes hiftoria, om Sahmmoniaken. 241
Z. r Salammoniaks tilredande i Mgypten^ be-

fkrifvit af Fredr. Hasselquist. 2f8
5. tilldggning af H. T. Scheff^r. 265*

4. Ttterligare tilldggning vid H. Hasselquists
BeJkrifningQmSalamm0niakenst1lredar.de af
Ulric Rudenschold. - 167

f.
Ron om Laxens natur och Fifkande i de Norr*

låndfka älfverna ^
famlade af"Nils Gisler

Fjerde flycket om Fifke-Bragderna. » 268
6. Et lått fätt, at förfärdiga Skeps-Modellery af

G. Sheldon. - - 284
7. Ron och Forfåk gjorde med en Malm-art

^ frän
LosKobolt Grufvor t Fårila Socken och HeU
fingeland af Axel F. Cronstedt 287

S* Anmärkningar ofver Sjo-Compaffens fåufamma
forhållande på et ftdlle i Nyland{ka fkåren;
i akt tagne af Carl, Joh. Gete. 29Z

9. Jämförelfe emellan Hyperbola JE^uilatera och

Cirkeln, af Sam. Dur^bus. 297
!© Befkrifningom Mays^ huru den planteras och

Jkotes i Norra America, famt om denna Så-

des - artens mångfaldiga nytta
, af Pehr

KALM. - -
3Of

II» Anmärkningar om Skånfka Climatet^ ingif-

»0 Eric Gust. Lidbeck. - 51g

Regi-



Regifter
Öfver dc R6n och Anmärkningar, fom finnas uti

Kongl. Vetenft. Academiens Handlingar
F5rSri75i. "

i

MbtrrtU**) ftjernornas, hiftorien derom - 2—. iq
rt Jmtrka^ Korta \ huru- focker der tilredes J43

jfX Huru dricka der brygges af gran-ris U* 190
Huru Mayfen der ikötes — . 305

Ahatomifke Ron och Anmärkningar.

Om hjertat och lefren uti et foft«c — 34
Om et ovanligt ftort rygg-bråk — 69
Om en ovanlig ben-fkerfva i et {vin 76
Om Ref-bens mufldernas fibrers fiållning — 139

Jrfeniekeriy gör jårnet kallbråkt — — 212
dftronomifke anmärkningar , om ftjernornas parallaxis och

aberrationer — — « I> 10
Bergs- Vetcnfkapen rörande r&n.

Reglor, hvarefter affkurne quarts gingar böra

upfokis — 42, 49
Om Geometriens tillåmpriing i Grufve-byggnader 60
Om fchakt -flångers fSrdelagtigafte Mllning i grufvor 91

Br$ft-hSidcr y fruentimmers , huru de kunna b«tas — 75
Canalis Venofus , huru den befurfnits i et fofter — 35
Chymifkt rén.

Om järnets fårhällande , i blanning med andra krop.205
Angående Sil ammoniaken — 241, 268

Cirketen, des jåmförelie med Hyperbola acquilatera — 297
Cycloider befkrifvas — —

39, 42
Djurens kånnedom i gemen, des öden —

• gi, 85* 162
Allmlnnafte fordelningar, med grunderna der til g?

Djurens , de fyrfotades i fynnerhet, fördelningar 86
Deras naturligafte Ikilje-nilrken — gg, 89

Dricka, bryggt af granris — — 190
Fifke>lax, i de Norrl. ålfverna, underrlttelfe der om 171, 184

Hvårföre det minikas — — 176
fifke-bragdcr , Lax-nåt, deras bruk — 187, 28

1

Staka^girdar, deras inrättning — 268
Lax-n©t, befkrifve* — — 277
Lax-noten fkadlig iov fifket

4
— 179
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Regifter.

togtl, cn af Falk-flågt@t befcrifves H 196
Eogiarnas kannedom, des oden — —

. l6l> VJt
Fordelningar och lki]je-marken —

• 167
Allmänna egenfkaper — 170

Fprfynen vifar fig alleflådes i naturen — ijo> 171, 202>

trcograpbifke anmärkningar.

Om Wefter-Norrlåndfka ålfverna — II. 3

O

BcrSctelfe om tvånne flott-öar — 77
Åbo - Slotts belägenhet — — - SI9
Om Jullari Gaddar i Finfka fkårgårdeu 292

Bran-ris^ der af brygges dricka i America — 190
GuLl-grufawna i Ådelfors

9
dels gångar och klyfter 43, 45

Gaggar 4 Grufvot fe Bergs-Vetenfkapen.

Ma/ra, .-Engelfk, defs fönnå?OT £ör den Svcnfka 233
Hcmicranie huru den blifvit bota4 —* 3O
Hus-halls-ron , de forpSmfte.

Turkifka Tröfknings-fåttet befkrifves — 50
Om Socker-tilverkning af Lönnars faft — 143
Om Lax-fifket — ,— 171, 184
Om dricka af gran-ris — — 190
Beikrifning på en åkervalt -— 214
Om rågens utf&ende på fnön 224
Engelfka Hvir-hafrans nytta — 233
Om Mays eller Turkifkt hvete — 305

Vlypcrbola JEquUatera, des jamförelfe med Cirkelen* 297
Hons ^ pami nnel fe om deras fkötfel — 79
Jtrn , defs förhållande i blanning med andra kroppar 20 5

Kali-bråkt r defs egenfkaper och förbittring 212
Réd-bråkt^ defs egenfkaper oeh förbättring 21}

Jem -malmer ^ fe mineralogie

Is-läggning i de Norrl. ålfvama, anmärkningar dervid 27— 3O
Klyfter i gm f\ or , huru de afikåra Malm-gångarma 42— 4S
Koppor , prx

r
ervariv deremot — — 31

Kokor, leer. på åkrar, huru de kunna fönder-krolTas 2 tö
Kal, påmmneife vid defs fkötfel ^74
L*Xj huru många flag der affinnas i Norrl, ålfverna 95 — 100

Defs förändringar efter års-tider &c. —» 97
Defs förhållande vid upgången i ålfverna j*»* IOJ
Defs gång genom foriTarna — — 10$
Aktfamhet at undvika förfåt «— III
Defs nedgång utur ålfVerna — 1 18

D«fs



Regljier.

Tefs lek-tid, romm- fattning och alftrkg | -130
Lsxfi/hc, fe fiike.

Le/ren uHtt fofter, huru den befunnits ,,
—

Lju/cts rörelfe., anmärkningar derom — 4^~8
Logarithmer för nekade och in\aginaire tal — 29g
Lif blad^ der af kan göras grå-papper —
Lonn^ af des faft kokas focker i America — 144'— j^g
Magnet- nålens omkaflning på et ftålle i Finfka fkåren 292
Mays, huru den eultiveras i Norra America

M/ithcmattkens tillämpning til grufve-byggnadcr .

Mathtmattfkt ron.

En Geometrifk Conftruclion —
Jåmförelfe emellan Hyperb. acquil. och Cirkelen 297

Mtcbanifk* fak er

En Tröfknings Machine — — ja
En Våder-qvarn , fom tillika kan drifvas m. håft-vind 1 50
Åtfkilligc Fifke-byggningar

. 26g —- 277
Om Skeps-Modeller — — ,2g^

Medicinfke rön.

Prfcfervativ émof kopporna 3

1

Bot for Broft-bolder — — 73
Hemicranie , botad genom Tinning Pnls-ådr. öpnande 37

Mattorologifka obfervat. hvad vid dem bor i akt tagas :> 37
MinerAlogifkc ron.

Öm fårncts forhållande mot andra kroppar COJ
Om trenne jern-malms arter — 226
Om en ny malrn-art — . — ^»87

Natttral-Htftorun rörande anmärkningar.

Sikt-Biet beikrifves — - — 56
Zoologiens Hiftoria — — 8

1

OrnitKologiens Hiftoria - - |m
Om laxens natur och alflxing 95

—

mö
Orrarnas foda — — I $ r

Beflwrifhing pa Lax- Infen ~ „ — 1$^
Egyptiika B<rg~falken befkrefven — i<j|6

Papper-grfat, gjordt af fåg-fpån och löfblad — 2317
ParalUxis jernornas * hiftorien derom —. % —» 1p
Pbyjifha rön.

Om Öar, fom til {kiftes flyta och fjunfea 7*6

Om is-förjan och klåggningen i ålfver 27— 3P
Fra-



Regijier.

Frågan om vatnete förminfk. i Öfterf}<5a 219
Magnet-nåleils miff-vifningar — 292
Saks utvittring utdr jorden i Egypten — 259

Potaioes fortplantade af från
.

— —»74
gjtartsgangor i grufvor — 43 * 48
g&a&n, Vader, nytt påfund deraf **» 130
Quitkftlfvtr ,^Cs förhållande i blanning med jern 206
Refhem mufklerftas fibrers ftållning — 139
Mg* kan fås om vintern på fnfln — 22?
Romm* Laxens befkrifves — —• 122—125
S^afviffa trlnoch orter, hvarafkan gSras focker 144
Sal ammoniak , defs mångahanda namn —- 242

De lldres meningar der om — 245—246
Huru den tilverkas i Egypten — 248-^268
Finnes ock af naturen fjelf tilvcrkad - 257,26?

Saltpetter* ron vid defs tilverkande * 236
Schakt-flänger i grufvor : deras ftållning —. 91
.Sj*ap. kokad af focker-16nnens faft 157
Sk e ps-modeller , huru de kunna gSras — 284
SUpnmgar efter förlorade malm-gängar, deras nytta 44
Socker, gores i America afåtikilligä tråns och 6rters faft 143— 1 59
Sot efter bråiid bofkaps-tråck, defs nytta — 248

—

260
Stjernornas oåndeliga diftauce ifrån jorden

Svafvel-fyra gSr jeniet rddbrakt .

fpinor.* deraf kan gSras en art Cardus-papper

SkadeKga för fifket i ålfverna —
Ttxa på latfifkeriernar anfcnligen minfkad

T*ofkning$-fatt ,
Turkarnas, beikrifves —

Track, torkad, brukas til brånfle i Egypten
Tu*kifkt Jovete, fe Mays.

Vader-quarn , et nytt påfund deraf —
Valt, at bråka Jer kokor på äkren —
Zoologie , fe djuren.

Å -dalarnas bcfcffenhet i Wefter-Norrland

Ägg , et litet inneflutit uti «t ftörre —
Slfvema > de Norrl. upraKnas och befkrifvas

Deras fifkrikhet — - M
%ar, fem til fkiftcs flyta och fjunka

10

213
237
179
183

51--56
261

13®
214

23--26

75
II--50
175-%
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FÖRTEKN2NG
På de Audorer hvilkas ron finnas infårdc

uti Kongl. Vetenfk. Academiens Handlingar,

for år ijfi-

A crel, Om et Ägg, uti hvilket ct mindre
fans inneuutit - « jf

Adelheim, Fårlok- ät, fa Hoft-Rågom vin-

tern på fnon [t
" - 224

Brandt5
Om Rod-och Kall-bråkt jårns c-

genlkaper och förbättring - 20f
Carleson,Om OrientallkaTrofknings Sattet 49
Cronstedt, Ax. Fr, Forfok med "trenne

jårn-malms arter - - zz6
- - Om en ny Metall-art 287
Dur^us, Demonftration på en Geometrific

Conftruftion - - 35*

- - JåmforeHe emellan Hypcrbola ^Equi-
latera och Cirkelen - 3^7

Gadolin, Abo Slotts belågenhet ofveröfter-

fjo vattu-bryne - - 215
(jETE

5
Om Magnct-Nålens förhållande på et

ffcålle i Finfka fkåren - 2pz
GiSLER 5

OmI,ax-fifketideNorlånd. ålfvarna

- - 1 ftycket, befkrifningpå ålfvarna. ji
- - 2 ftyeket, om Laxens Natur och egenfk, pf
- - 3 ftycket. Anmärkningar vid Lax-fifket. 171
- - 4 ftyeket , om FHke- bragderna - 268
GiiNZ y Ron på et 8 månaders fofter 34
Hagstrom, Om Orrarnas foda - 131
HAssELQyisT,Be(3v.på Egyptilka Bårg-Falk. 1 96
- - Om Salmiacs tilverkningen i Egypten. 2yp
KALM3 huru Socker gores i America ar Lön-

nens Saft - - - 143
* - huru dricka gores af gran-ris. ipa
• r om AmerikanCka Mayfen - 30^

Knut-



Fortehning.

Knutberg, nytt påfund af Vådér-qvarnar. i 30

1

Lagerström, befkrifning på en åkervålt, fom
kroflar kokor. - - 214

Leijell, Sal Ammoniakens Hiftoria 241
Lidbeck, Om Skånfka Climatet ' - 318
Ljvngquist

5
bcflcrifning på en Flott-o. j6

NisseR j OmHemicranie botad genom Tin-
ning Puls-ådrcns opnande. - 37

Papen, Om et o vanligt ftort rygg-brak 69
Roländer 5

Beikrifning på Sikt-Biet 56
RoseN, Sätt at förekomma elaka koppor 34
RvdensChold 5 anmärkningar vid Salmiacs

tilverkningen. - - 267
Sauvages, Om Refbens-Mufklarnas Fibrer. 139
Scheffer, Anmärkningarom Salammoniaken z6f
Sheldon, OmSkeps-Modellersforfcirdigande 284
SwäBjAnd. Om Quarts-gångars upfokande,

fom af klyfter biifvit af£kurne - 42
- - Forfok afGeom. tillampn. iGrufve-byg. 60
-

v

- .-Om rätta Hållningen afSchakt- flänger i

;

Grufvor. - - - pt
Swab Ant. Anmårkn. om Quarts-gångar. 48
Til as.Om aflkurna Quarts-gångars upiokand:4f
Wargeniin, OmStjernornas Parallaxisoch

Aberrationer. - 1

m - Om Zoologien, och i fynnerhetom Fyr-
fotade djuren - - gi

* - Om Ornithologien eller Foglarnas kän-

nedom - - 161

WiLLEMoT, Forfok med ÄngeHk Hvit-hafra Z33
Wimmermark, Om Potatoes, växte affron 74
* - Anmärkning vid Kål-fkötfel - 74
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