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Herr CARL CARLESON,
Stats Secreterare , Riddare af K. Nordit Orden.

HISTORIA
Om

Pdtajke-Stagen och deras BruL

Under namii afPåtafka, Cimres clavellad^ koni*

ma allmänt de Alkaliflja Saker, fom fas

utur brända Afkör^alkaliafixa, i fynaer-

A '
het



^ p^n. Feb. Mart.

het de, fom hafvafit urfprung utur Våxt-Riket:
då defse fiftnåmde åro lika val renade, åro de väl

alla icke mer ån etflag, men (om tilverknings

fåtten, reningarna och ändamålen, til hvilkaPat-

afka brukas, åro mycket fkiljaktigC} få upkom-
ma dåraf åtflkillige uags Påtalkor^

! Afka af allahanda Loftråd, fåfom Bok ,

Ek, och i fynnérhet Björk och Al, fåljcs och ko-

pes i Staderna, famt föres til myckenhet in ifrån

Landet. Denna A&a kommer val dä icke under

namnet Påtafka^ men brukas dock vid många verk

til famma åndamåL

A{ka afandra tråd , fåfom Tall och Gran ,
gif-

Vcr val något Alkalifkt Salt 5 men få litet, at de^

foga lönar mödan at använda något arbete på dcfs

utlakande, och aldeles icke at fora eller kåpa få-

dan Afka: ehuruval ofta något dåraf år inblandadt

i den båttre Aftan, hvarafden då år ringhaltiga-

re af Alkalifkt Salt^

Ormbunke- Afka brånnes på Landet, an-

tingen af rått eller torrkat Ormbunke-grås, och
föres til Glasbruken på åtfkilliga orter: defs jord
år ganfka låttfraålt, och gifver et godt glasj fc

Kongl. Ac^ HandU år 1758 pag. 291. Och emc*
dan den jorden icke är Kalkaktig 5 få blir det ut-

lakade Alkali utur denna Afka icke cauilid , utan

få lent^ fom oleum Tartari per deliquium» Detta
utlutade Alkali har defsutan med Gg tåmlig myc-
ket af en jord, fom med fyror kan fållas därutur,
i hvilken omflåndighet det år fkiljaktigt ifrån an-

dra Alcalifka Saker : denna jord kan ej fkiljas pa
annat fått , ån at Alkali forfl latureras til et Medel^
falt med någon fyra, fom fedan kan chymice fkil-



jas därifrån; men famma jord gor intet hinder i

Allca.iis bruk til Glas eller Tväl. Denna Afka raf-

fineras icke vid något verk til falu, fä vida ännu

år bekant.

5. Ra PStailsa kallas deri^ fom af Afkan N:o
i, ifynnerhet af Bok-träd Jjrännes andra gängen

,

hvaraf fetman blir bittre bärtbrand och mera AU
kali fasutur Afkan. Denna bränning fker i Skåne

på ftora Bokveds klabbar, hvilket Bönderna d;^r

kalla at bränna Afkan pa Bål^ och at våUa Alkan:

(arbets fåttet år (kadligt for fkogen, och (kulle

kunna (ke med ftorre bcfparing 1 ugnar ; då bor?

jar Alkalifka Saltet i Afkan at fmalta famman,
men bor ej fä den hettan , at jorden glafir fig 5 u-

tan allenalt ^ at Afkan af Saltets fmaltning fallnar

famman i ftora (tycken ^ fom.då fåijas ai tilvcrka-

rena under namn af Påtafka, och eljcft kallas rå

Påtafka. Denna Påtafka kommer åfvcn i ftor

myckenhet ifrån Archangcl, i fynnerher til Hol*
land,fkeppas ock ifrån flera Ryfka namnar. På
fomliga orter plågar denna Påtafka forfalfkas ge-
nom upblanning med en jord eller mylla, tom
fas i Ikogen, och liknar denna Pataflva til fru-gcn,

hvilken jord år til Horc hinder i följande flagcts

N:o 4 tilverkningé

4» Dant2.iger Påtafka, fom kallas Blaukröne :

tilverkas på det fåttet, at rå Påtafkan N.
3 1> af

hvilken mycket tilverkas 1 Pålen, utaii forlit gången
lutning eller något annat arbete allenafl lläs f on-
der och calcineras i ugn^ til dcfs all tetma i mo*
jeligafte måtto årbårtbrånd^ ^dä kalk-jorden blir

qvar ibland Alkalifka Saltet, hvarafdet Uti calci-

nation blir ganfka Cailfli£t: denna Påtafka laljes

A 1 fcdan



fcdan och brukastil fina bchof,fadan fom den Sr^

efter nu omtaltc calcination : uti denna Påtalka
åraltfå åfvenia mycket, om icke mera Kalk-jord,
ån AlkalilktSalt, hvilken Kalkjord med firt cau-
fticitet gor denna Pitafka til visfa bruk tjänligare,

tn Alkalifkt Salt allena, utan Kalk-jorden ibland^

Til denna Patalkas tilverkning, blir N. 3 ilkfkic-

kclig genom forfalfkning med jord, fom vid det

flaget år omtalt, emedan all jorden blir qvar.

Och emedan en fåuantilforfalflvningbrukadjordär

onyttig och ofta (kadlig > få (kulle PåtaÖcan kunna
bli aldeles odugelig,om mycket affådati jord kom-
TOe däribland : det låttafte Kännemärke år, at de

hårdafte ftyckcn af N. ^ gcmenligen plåga vara

cfårfaWkadc. Om Patafkan N. 5 vore något ring-

lialtig af Alkali, men eljefb af god art , kan den
forftårkas med lut af i , eller 3 , fom på
fSnderflagna rå Påtafkan, forrån den calcineras ,

intorkas uti kåril ofver eld 5 men därvid bor tagas

i akt, at luten altid år af lika ftyrka och likä myc-
ken emot rå Påtalkan, fom ock altid dä bor yara

af lika godhet: emedan likhet fätter högre värde

på cn dugclig Vara, åii godhet på en bättre^ fom
är olik och af ofåker godhet.

5. Cendre Gravellée tilverkas i Frankrike och

på flera orter afden blota Vin-ften eller Vindrågg,

hvilken med någon tilfats, fä väl af (jelfva Vin-

rankorna, fom af fmala grenar eller qviftar af c t

eller annat tråd" flag,brånnes och calcineras , tildels

dåraf blir et hel hvitt Salt, fom ock ibland tår nå-

gra blå fläckar : och (om Vin-fteh ger få mycket
Alkaliflvt Sait, atdefs jord utgör allenaft en liten,

intet betydande del; få år Cendre Gravellée til

ftorre delen Alkalilkt Salt, dock gor den hvitä
^ Kalk^



Kalk-jorden, fom Vin-ftenen och Vinraiikorna,

eller i fynnerhet trädet lämnar däribland qvar,

detta Salt litet cauftift, och gor ibland cn god
del af vigten, hvilkcn del icke uti alla tilverknin-

gnr är lika.

6. Brun Pataflca år den, fom år lutad utur N. i,

eller N. 5 nied vatten, och inkokad til torr: denna
Patalka är mycket cauftic, och föres icke gerna

til l.nlu, emedan den få häftigt folveras per deli-

quium , at den icke utan i korkade glaskåril eller

fom en Olja kan handteras 3 utan den rilverkas al-»

tid där den ftraxt upbrukas^

7. Raffinerad hvit Påtafka år af tvånnc flag^

Det ena flaget tilverkas låledes, at tunna Bok-
träds fpanor doppas i ftark , til den tjocknad fam-

mnnkokad lut af N. 3, at allenaft fpänorna kun-
na doppas ofh litet kokas uti Luten, få at den
vål drager fig in i dem : desfa indränkte fpånor

torkas och calcineras fedan i ugn til defs altfam-

man blit hvitt, och fäljes fä under namn af raffi-

nerad Patafka, Af detta flag har tilverkats hår i

Landet.

8. Det andra flaget af raffinerad Påtafka, år

calcinerad hvit Påtalka, fombercdesaf den bru-
na Patafkan N. 6, hvilken tilverkas vid Påtafke-

Raffinad- Verken : den bruna Patalkan calcineras

diär ledan i ugnar, til dels all fetman år vål bårt-

bränd och Saltet blir hvitt med blä fläckar. Af det-

ta flag, ibland ock af föregående 7, årdenfå
kallade HoUändfka hvita Paufkan, hvilken kom-
mer i frän Tylka orterna ofver Holland , har ock
fprr kommit ibland oiVer Hamburg. Raffineras

A 3 ock



ock nu hår i Sverige. Denna calcination har kun»
KEL, och fedan schluter i fit Hyttevcrk
rätt väl befivfifvit, la ät oni Ty fika Språket vore
mindre bekant hår i Landet, fkulle det låna md-
dan, at fatta otver denna Beikrifning päSvenlkai
men ändamålet til denna calcination är icke alle-

mli et varans båttre utfeende, utan (a) at den bät-
tre km förvaras^ fom vid 6 kr fagt: (b) at fet-,

man (kal vara bårta^ hvilken gor fk-ada i de ån-»

damäl, dar hvit eller rafinerad Patalka egenteliv

gen brukas. c) när nägon Alkalifk Lut bchof-
vcs, (om icke är caiiftic, tjcnar en ladan Patalka

därtil, emedan den caurtica jorden, fom i forlH

Luten af N. I och 5 år uplolt, blir ouploft efter

calcination, i fynnerhct om denna calcineradc

Patafka lofes up med Kaltv-a!ten. Denna Pätafka

är få mycket bättre än föregående N. 7, fom der\

år haltigare at det AlkaliOva Saltet, til de ånda-*

mål, fom bagge desfa Oag brukas. Denna Pata-

fka kan ock ha fina (lon Fel af inblandade främ-

mande Saker > här har Kmnits til falu, af dettaflag,

den , fom har fällt Mercurius fublimatUs hvit ne-
der (fom eljeft af eldfiill Alkali flas neder rod) et

tecken til myckcjihet affrämmande inblandadtSalt,

fom gor denna Patafka nog olkickclig. Herr Öfver-»

Direéteuren faogot har anmärkt, at SvenlkPåta-

(ka af detta flaget N . 8, innchafver vid pafs en och

en half gång få mycket främmande Salt, fom Aikali

af N. 4, nämligen, fom 10 til 6é, hvilket efter

Herr Öfver- Direö:curens Hydroftatifka ron, gor

emot hela vigten af bågge {lagen, allenaft yi
den fenareemot den förra, eller fom 3,46 til ic,oo*

Desfa främmande Saker kunna få väl komma (a)

utur fielfva wideiin af hviUca Afkan ar brand ,

iom
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ibm (b) utur den jord ^ fom brukas til forfålfkning

ibland N. 3, och aldramäft kan (c) vatnet, med
hvilken Lutengores, hälla något Salt. Äfven bi*

drager {d)Koklaltct til lättare calcination och ic-

ke ^ fom fomlige mena, befordrar, utan hindrar

fmältningen vid calcination, hvilket lått fes, om
Lut goresaf ren Bjorkalka med Mäiarc - vatten,

fom af Hafvets upftigning år något Salt, eller

med Salttrittlnfio' vatten, då man finner, at det af

den fcnare Luten inkokte. Saltet fmåltcr, fom
cnOlja, i fielfva kårilet dar det kokas in, utan

glodgning; men det af den förra, talat glödga och
häller fig torrt och är lätt at calcinera til hvitt.

Om nägot Pätafke-Raffinad - verk betjenar fig af

en ladanformon, fä år den vcrkeligen Patalkan

til meen. A t (tilja de främmande Sakerna ifrån,

år väl cryftallilation det fåkrafte medel j men
fruktans vårdt , at det arbetet blir for dyrt i an-

feende til Pätafkans ånyo infjudande: och emedan
cn god Pätafka af detta flag altid har tjånt til de
åndamälden brukas, utan at fådant arbete blifvit

användt dårpäs fä torde låttafte medlet vara, at

bcflita fig om renhet i tilvcrkningen.

p. Saltpeters Alkalifta del gor ock vid ätfkil*

liga Verk, där Saltpeter brukas, famma tjånft

fofti Pätalka, dä Iji'^^^ , fom år den dyrbarafte de-

len i Saltpeter, bartdrifves antingen med eldfåfig-^

da åmnen eller med ften eller jord.

Alla dcsfa nu belkrifna Pätafke-flag aro utur

Växt-Riket, och kannas låttaft därpå igen, at de

tjfk Saltpeter, dä Saltpcter-Iyran eller Skedvatten
blir faturerat med någondera af desfa Påtafkors Al-
kalifka Salt» A 4 Dc
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De nu följande Äikalier åro utur Mineral-Ri-
ket 5 och qtgora alk med Saltpeters-fyran, eller»

Skedvatten^ et cubift t eller tårningformigt Saltpe-.

ter,^ famt iöfc cj yp i luften per deliquium, (oni
de iorra*

10. Soda, laSoudey kommer maft iMn Ali*
eante, och brånnes af gräs, fbm våxa vid (alt vatten;

Kali genicuiatum 5 Salicornia, med flera, ära
dardl tjånliga, allcnaft de våxa i ftadct falt vatten^
emedan dett^ Alkali hav ej fiturfprxmg utur väx-
terna^ luanutqr fjelfva hafsVatnet , hvilkets Salt

gar i ladan ömnighet in uti de gråsflag, fom taga,

det til ng, at det lämnar efter bränningen et om-^

nigt Aikal?5 fedän Kokfitltets fyra blitvit genora
ve^eta^tion fa forent med fetman , at de uti brän-

ningen gara h varannan följe, Bränningen flier flc-.

ra gånger med brand Afka af gräfet och obrändt
gräs tiifammans brända, til defä Saltet fmälter fam-
man x ftora Rycken, lika fom om Pätafkan N. 5
år fagt, Soda är icke fri ifrån vitriol fyra 5 ty hon
år nog hepatifk , fom fyncs pä Metaller, fäfom
Silfver och Koppar i fynnerhet. Utur fomlig So->

da fås et litet fpor af Alkali ur Växt - Riket, an-

tingen det har fit urfprui>g ur fjelfva gräfet om
det år armt päSalt, eller utur andra Gräsflag, fom
harva blifvit brände däribland, Url fomlig Soda
fäs intet Alkalifkt Salt utur Växt-Riket igen ^ utan

allcnaft Hafs-Saltets Alkali tillika med det fvaf-

v^iaktiqaäninet.
, /

I ! . Kalp 5 fom i England brånnes af Sjo^^grås,

fom kaltas up utur Hafvct, året Alkali af iam-

mn art fom nåftforegåcnde^ men mycket orent

'^i hindra Salter : det före§ icke til faluutom landet.

1%^ Röcchcy-



1 1. Rocchetta &rct Alkali , hvilket med vatten

år utdragit utur föregående N. lo, och inkokat

til torrt, utan vidare arbete: beredes måltikring

Medelhafvetj i fynnerhet i Italien.

I Nntron år et ord , foni i Turkiet och pS
Br.rbarifka Kuften betyder flera flags Salt. Herr
Doiftor HASSELQUIST beiåttar i fit bref til.

Kongl. Academien 5
angående Sulamoniac, at uti

iEgypten, Koksfalt fom fvettar up utur jorden ^

och dar brukas til matlagning, kalla3 Natron :

et annat flag berättar han i fin, nu af trycket ut-.

komma^Refebelkrifningj fas utur en brqnniCai-
ro: ibland andra hade den fifte härvarande Mi-
ni (ler ifrån Tripoli, prof med fig af et dar kallat

Natron, fom var et Alkalimineralej biandadtmed

nagof Koksfalt, hviiket^brukat fom flufs tilquarts,

gaf et aldeles ofaYgat vackert glas, dock fordra-

des dåraf nog mera än af annat Alkali, i anfeendo

til den främmande inblandningen.

14. Borax år ock et Alkalifkt Salt$ det fa«

turerar fyror, få at dera Medelfalts egen(kaper,

och för fig allena gor det Vioifyrup gron. Med
Skedvatten gor fjclfva ra Tinkal frän Oft-Iadien,

jämte Sal Anodinum, et Tärning- Saltpeter^

Sä mänga fldi jäktiga {lag af Älkalifka Salter åro

bekante, hvilka brykas vid ätfkffiiga Verk, fåljas

och köpas i flora myekenbeter,utom de, hvilka en-

dad beredas pä Apothekcn och brukas allena i

Medicine , och til andre rqn uti fma arbeten , men
icke af Hand verkare- eller vid frora Verk. Uton^
Sal Dresdenfe, eller den hvitafiufien , åro de öf«

riga eld-fafta Aikaliflca Saltens beredning pä A^
potheken enahanda ; men af ålder har varit brak-»

A f ligit^
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ligt, at bereda dem af årfkilliga orter; De rått til-

lagade äro, i fynnerhet (kiljaktiga ifrän den hvi-

ta Pät«£kan däruti, at fifta arbetet år uplofning i

vatteii, lilning och inkokning: at de i mojeligalre

mkto äro renfadc ifrän den medföljande jorden,

af [ivilken mycket ar quar i lutad och filad Påt-*

^(kz^ fcdan den därefter blir calcinerad^

Nu fo/ja Pätajke Jlageni Bruk.

I, Vid Såp-fjudnings-Verken kopes Afka
I , af hvilkcn Lut gores, med hvilken Såpa

kokas pa bekant fått y denna Lut blir ganfka cau-

llic, fom vid«N, 6 är anmärkt , och en cauftic

lofer mera fetma, ån en annan Alcalifk Lut: ju

caudicare, dello mindre Alkali behofves til Tvål
eller Såpa, och dello båttre blir Såpan, ty fet-

man fortager Ikårpan, dårfore Tåttes ock Kalk til

då Luten gores^

§. 2. Af Ormbunkar fås Lut til Tvål på det

flittet, atOrmbunke-grålct tonkas forll val
(
ty

eljell brinner det allcnail til et fvart kol, men ic-

ke til Aflva}, fedan tändes eld därpå i er rum dar

intet drag är, fåfom i en bakugn dar ofrc drag-

holec for lagan och Hick- ghiggen äro riltåpte^

få at allcnad ugasmynningen är open, pa det A-
llnn, hvilken af detta gräs är ganfkU lätt, icke

må fiyga hårt med vädret. Sä iort gräfet brin-

ner neder, at i ugnen blir rum, kartas mera torrt

gräs in, til defs få mycket Afka blir i ugnen,

fom där k^n rymmas, at eker nederbrinningcn

väl omvändas, at den fina glöden, lom blir af

gräfet, kölar få väl ut til Afka, lom mojeligt år^

Näi all elden år väl utbrunnen, fäv man en hel

hvir-
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hvitaktig ljusgrå Afta, i hvilken det måfta år

hvitt fom en Fall-aflca med några fmå fvarta kolgni-

ftor ibland. Denna Afka ger altid ofver cn femte-
del af fin vigt Alkali. Afden, pä fättfomnu fagt

år, brända Ormbunke- A{kan och Kalk gorcs
Lut, med hvilken af god Olja eller Talg kan

på vanligit fått fjudas den finafte TväU At med
kulor, gjorde af det fvarta Ormbunke-kolet, tvät-

ta kläder hvita, år cnfakj^ fom icke iäter rime-

%'
§. 5. Af N. 4 och f gores ock Lut, med til-

fats af Kalk, til de finare Tvålflagcn^

4.Venis eller Venedigs Tvålen kommer un-
der det namnet , den båfta ifrån Frankrike, kal-

las i Tylkland Spanikhe SeutFe: den goda gores

tned Cendre Gravallée N. -9 j men den efterapa-

de år gjord med Soda N, 10. Dä denna fenare

kokas i vatten, fvartriar det afKoppar- pannan, och
gor, at Silke eller det gods , fom därmed afko-

kas, blir mörkt dåraf: denna Tvåls Alkali igen-

kännes ifrän den forras på fått, fom om Itiinadea

jmellan Alkali urVåxt-och Mineral - Riket of-

vanföre år fagt i mellan p och 10. Berliner-

bläf23), viferfig ock ftraxt afSodan i en Tvål up-
loit i vatten uti Jarnkåril, ia Inart fyran af Sked*
rauiet rår 5 men af en Tvål-lut, hvars Alkali år

ur Växt Riket , på lika fått handterad, blir pr^eci*

pitatet icke blått-

Til bykning vid Bleknings inråttningar

brukas fjelfva Afkan, och Lut af N. i och 3, Vid
Harlem brukas den Archangeifka Påtalkan N. 5.

Af deffa Afkor fås med minfta koftnadj^ ftarpefta

Lut,

/
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Lut, fom N. 6 år fagc. Vid Buldans blcknin«

gen hår i Staden har brukats Soda N. lo, hfil-

kens pris hår år lindrigaft^

§. 6. Til Glasbruken kopes Afka af N. i ,och
dar beredes Påtafka N. (5, hvilkencalcineras fam-

maii med Quarts-landen til glas-fats, fom fedan

fmåltes i glasugnen: vid fomliga glashyttor bru-

kas , at på flutet vid inkokningen rora i denna N.
6 något af Afka N, i , hvartil Ormbunke- Afkan

2 flaillc vara myket båttre, emedan den ger

qvickare flufs och båttre glas,

§,7, Sjelfva Afkan N. i fmåltes oekfamman
med rod Marticilifk Sand til Bouteille glas: dcn-^

na glas-fats ar den fåkrafte for fprickning tilglas"

karil, fom flvola brukas i varma. 1 Frankrike gå^

res af Ormbunke - A(l:a N. z de daraf kallade,

veres de {'"ougere^ de tunna Florentiner Boutcil-

lerna, ofve^flåtade med Halm , åroock af famma
llag,

8. Den efter Påtafkans N.6 beredning qvar-^

blefne utlutade Afkan afN, i , brukas ock 1 Glas-»

fatss men gor felaktigt Glas , fe KongU Acade-
miens Handlingar ar I7f8 pag. 291 och zp5.

§. p.VidSmalåndfka Glasbruket voro for några

år fedan, Giasmakare från Thuringen, hvilka

brukade intet annat Alkali til de finare Glafen

,

ån Patafta N. 6, fom där vid Glasbruket tilver-^

kades af N. 3, den de köpte up i orten ftraxtne-

danfore vid Skånfka grjnfep.

§. 10. Til finare Glas brukas eljeft vid fomliga

Glasbruk något af N, j-, 7 och 8 3 men icke myc-*

ket för dyrheten fkul,

II. Hår
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§. II. Hår vid Stockholms Glasbruk brukas

hu for tiden intet at N. f , 7 eller 8^ utan det må-
ftalTom upgär af Alkalifk flufs ^ år Sodan N. 10, i

anfecnde til Sodans lindriga pris emot den myc-
kenhet fom dåraf fordras i fatfen: Sodan hand-

teras på famma fått ^lom om Pätafkan N. 6 år lagt

i §. 6. Af Kokfalt år ingen betydande del i god
Soda, men Alkali och Ijelfva jorden åro af annat

llag, nämligen Mineralcj fom fagt ån

§,I2, Saltpefer brukar ock til Chryftall-glas,

och år litet dåraf altid nödvändigt, emedan det

fullkomligen förbränner fetman, dä något dåraf år

qvar, fom icke aldeles kan bårtbrånnas i calcina-

tion, hvilken fetma fkåmmer Glafets klarhet

^

fom vid iomliga Glasbruk brukas til Chryrtall-

Glas, det år ilor flcada, i anfeende til Saltpetrets

dyrbarhet, i ty, atfornåmfta delen dåraf, fom år

Saltpeters Xyran, hvilken med fanden utdrif-

ves af elden, kommer til ingen nytta i det bru-
Jcet: och kan jag härvid aldeles icke göra et med
Herr DU fay och dem fom mena,at något Medel-
alt i glas flcal gora det båttre, emedan aldeles

ntet af Saltpeters fyra ftannar qVar eller gar in i

Glafet : det famma är med andra Medelfalt, hvil^

ka antingen låmna allenaft fin Alkaliika del eller;

gifva fig oförändrade i glasgailan, hvilken af denx

har fit urfprung. Afven lå liten grund har deil

jneningen, at et flera gånger omlmäit gias flculle

dåraf blifva mera Alkaliflct och faracg^ emedan
alla ron flå tvårt däremot ut, och åfvcn fjelfvä

förfarandet vid de Thuringflce Glasverken, där ge-
da Glas göras. Skulle åter omfmåltningen hafva

Saltpeter allena til flufs i Glas-fats,

den
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den förmenta Verkan at oka Alkalifka fluffcns kraft j

få vore därvid en ftor formon, emedan (ådant glas

kunde då draga mera Sand^ hvilken altid kc^tar

mindre än illkalifka fluflen^ och ju mera Quarts-

fand år uti et vålflutit glas 5 ju båttre år det til fin

art.

$. It. Rocchetta N. it brukas ock vid några

GlasbruK til de finare Glafen^ pä de {koglofa or-

ter dår Pätalkan och all Afka faller mycket dyr.

§^ 14. Kalpen N. 1 1 brukas vid Glasbruket!

i England til fämre Glas^

§. tf. Af Borax brukas fSrdcfs dyrhet fkul

hår i Europa, allenafl litet i några fina flaflcr och
Emailéer j at gifva Glafet en hog glans.

§. t6. Det måAa afPåtallca, fom under det

namnet fåljes, upgår i Fårgeri. All den Påtafka,

fom dår brukas, bor vara rått calcinerad, at fet-

man år bårta, hvilken där aldrig gor gagn. Bru*
ket år til åtfkilliga behof : det angelägnafte år til

blått eller fä kallad Blä-kyp, hvilken tillagas pä
åtfkilligt fått : den allmånnafte kallas Påtafke-kyp^

i hvilken allahanda fmårregods, fäfomUUjGarn,
tunna och fmala Yllentyger , Gamelgarns gods,
Bomull och Linne göras blå : defi^a åro antingen

Påtaike-kypar allena, eller måftadels , halfc

Veide - och halfc PataCke kypar at med de famma
fä val Ylle -fom Linne - och Bomuls gods kan
blåas. Til deiTa ilags kypar brukas hår i Landet |

i Tyfkland, Nederland och Holland, allmänt

den, hår få kallade Dantziger Påtafkan N. 4. Den
tjenft Pårafkan gor til blått, är icke cgenteligert

Alkabika Saltets j ty med oleo Tartad per deli*

quium,
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quium, gjord af rent fal Tartari
^

kanaldi;ig något

gods färgas blått, utan tilhjelp af tCalk; men
val kan bcftåndigt blätt färgasmed Kalk, Kräpp,

Veide och Indigo, utan något Alkaliikt Salt , chu-

ruvål fårgen då blir fvag, och gar icke igen(^>m

väfvitgods, fa at det icke lönar mödan for Ull

eller Garn, fom da måfte fårgas många gånger,

om det Ikal bli mörkblått. Den cauitica delen

i Patalkan, eller den kalkuga jorden, är fordcn-

Ikul den, fom gor, at den blä färgen flår an pa

godfet: det Alkalifka Saltets tjänft är, at lofa up ,

eller taga til (ig den cauftica jorden, hvilken i

vatten, utan Alkalilka Saltets tilhjelp, uplofes til

mycket mindre deL Med ct ord , til Biäkyp iio-

rcr et Alkalifkt caufticum
, ju mera brännande,

ju båttre; ty fotman i Kypen och gäsningen ta-

ga bart caufticiteten, at den icke fkadar godfet*

Af denna egcnfkap har den nåmde Pätalkan N. 4
mäft ibland alUude calcincrade (lagen, och dånii

-kommer åndä något Kalk , r^år någon Veide är

med i Kypen. .Väl år des mojeligt, at fatta Påt-

a(kc Kyp med annan flagsPätalka och Kalk, men
med olika (vårighet och olika formon i tid och
kåftnad : dcfsutan är, for den fom iärtenKonit^
ickegenom Theorie, utannf ofning, icke få lärt

at i^ora någon ändring i en fä kinkug fak, fom
Blakyp , utom defs år, ånfkont handterad efter

långlig vane, och vid h varje gång är åtminflonc

fä lö, ja alt til 30 Skålpund Indigo ar väga,
hvilkcns pris nu for tiden år 3G DaL Km:t, och
dävutofver for hvart Skålpund. 'Det fynes altfa

af Påtaflvans N. 4 Befkrifning , hvilketdera fom
är lättare, nyttigare for det allmänna, och fördel-

aktigare for Pätatke-V^erken, antingen at ändra

och
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t)ch råttl Påtafkans bruk efter dels tilvetkilirtgaf ^

eller at råtta tilverkningarna efter bruket och be-
^årligheterii

§. 17.De i §.iÖfid{lhåmdeKyparJcunnaFran-
ike Färgare icke vårkilälla, emedan de af brift

på andre Påtafke flag , i anfcende tU deras dyrhet

dårå orten^ bruka Cendre GravelléeN. 5- til alt^

hvartil Ålkalifkt Saltbchofves ifargning: här-

af äro alle andre Franfkc fårgor.^tona, i lynncr-

hetpaSilkc j men den blå ar icke den bäila , i

fynnerhet til gagnet i bruket, undantagande Vei-
de'blått j)a kläden. Med Cendre Gravellée år

likväl mojeligit, genom tilborlig hjelpaf Kalk ^at

fårga ält flags gods fä godt blått ^ iom det Ncder-^

låndflce , dock med mera moda och kätlnad ; meil

den laJcen år icke bekant i deFranlkaFårgerierna^

i 8. Til den iiöra Vcide-kypefi 5 fom egenteli-

gen tillagÄs for Klädens blåande, brukas omfom fa

Väl af N, 4 j fom f 5 7. och 8 , det ena af en , det

ändra at en aniian ^ emedan Veideil lättare ta-

ger til fig kalk-jörden, och forenar den med In-

digon, atdeni^a ftillér ail på godfetrdårfore kom-
met ock i denna Veide -kyp, mera Kalk^ ån i

Jiågön annan, öch idet ftållct behofvcs mindre
iPåtafkä, utan åtf^ilnäd af hvilketflag lom brukas i

men om man råkar ut for en felaktig Påtafka af*

N. 85 iom där år befkrifven^ forftofa d^ främ-

mande Salten Kalkens uploslling^ och dä kan ert

Kyp lått bli fordärtvad^ hvilkct år ftor (kåda: ia-

dana fel hafva icke förefallit mårkeliga hos N i

4. Således tyckas Färgare vara mycket at urfåktå

i denna omftändigket,

§.ip.Til
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§i 19. Til kall Kyp brukas AlkalilkLut af al-

la flag omrom.

§. lo. Til åkta Penfel-biattpa Cattöimer, bru-

kas mäd Lut af N. 8 j lom ock kallas Perl Fät-

aåa, med Kalk.

§. . Til andra fargor, fafom at förhöja guh t

tilCramoiiining och ^urpnng parodaoch violetta

med fleralldana, gor hvilket Alkali^ femforftärtil

jhalids, tjenfl^iblwd ock Kaik^

§,22, Til Saffior-fårgör niafte nödvändigt va-

tå en god Pätaflca af N. 8 o Cendre gravel-*

lée N f. 1 britt af deffa^ kan n^an fielf lätt gora

fig Sal Drcsdenfe eller hvita Fluilcn^ emedan up-
gängen dåraf år fä liten, at köftnaden icke blii?

jmårkclig i den delen på denna dyrbara fårg.

§. 13. Til Berliner-blas beredande, braka vare

Tilverkare Saltpetef, hvilkct dåraf år bekant,
fit det requireras dårtil i Köngl. Tvrigs Collegio.

Saltpeteni detoneras, til detta behof, med fetma,

och den Alkalifka delen nyttjas allena: den gof
därvid ingen annan tjåntt , än Pätafka N. f , 5
och 8 kunna gara, men okar mycket koftnaden

j)å denna, tlidä nog dyra fårg. Det bälla Alkali

til Berlifter-blå, år Soda och Rocchctta N, lo och
jz. Detta Alkali ^ifver en god del Berlinef-blä,

utan iiagon forutgangcn beredning, och få myc-
ket mera^ mr Sodan pa vanligt lätt blir beredd
med blodi Den fom vet hvem, eller kännei*

någon, fom tiiverkarBerliner-blå^ gjorde vållat
råda til forfok med Sodan. Tilverkaren finner få-

kert fin fordel därvid, tillika rned Köparen och
det allmänna. De, (om bruka at bränna at Salt-

B pcterrt
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petcrn fmed Vin-ften , eller någon annan fetma,
forrån den blandas med råtta tilfatlen af- Blod, kun-
na taga få mycket , fom det hvita Saltet år, dä
Saltpeter år afbrånd , i det Saltets ftålle, af So-

da eller Rocchetta, hvilkcn fifta hvar och en lått

kan fjelf tilverka j fom N, 12., blanda Blodendår-
til och forfara på vanligt fått därmed.

§, 24. Til det blå Glafets, Smaltsblås fmål-

tände brukas vid Kobolth-verkcn, Pätafka N.S,
hvilken vid Schneberg i Saxen tilverkas vid Ko-
bolth - Hyttorna at N. 1 : på andra ftållen kopes

den ock ifrån Påtafke-raffinad - Verk : med Soda
kan detta Glas val ock fmåltasj men Soda faller

icke la tjänlig til den blå fårgen, fom Alkali ur

Våxt- Riket.

§. tf, Glafet Maftig-gut kalladt 5 fom vid

Fayance- Verken brukas til Glafliir, fmåltes hår

vid Rorftrand med Soda N* lo, i anfcendc til de

omftåndigheter, fom §. 11 åro omtaltc.^ 8 år

forfokt, men koftnadengor allena Ikilnaden.

§* 16. Boraxens bruk til lödningar år det allmån-
nafte. Af defTa bruk , fom nu åro omtalte, finner

man, at ofta en til Salt ringhaltigare Påtafka,
år, i anfeende til andra egenfkapcr tjånligarc,

eller i affigt på koftnaden fördelaktigare, än eti

annan rikare, fom til andra behof kan vara den
båfta, och at intet år af de upråknade Påtafke-
flagen , fora icke til något; bruk år lämpligare,
an de ofrige

, undantagande N. 7 , af hvilkct N, 8
år en förbättring i tilverknings-fåttet, i anfeen-
de hvartil , det forftnåmde icke mycket brukas,
dådet fenare kan hafvas. Til Medicinfka och

' Chy.
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Ghymiftabehot beredas de Alkalifka Saken måfta-

dels påApothekcn och i Laboratorier 5 fomofvan

år formålt.

Upl. den 21 Martii 174^9.

kENR. THEOPH. SCHEFFER.

Fetrtficatet

ENTOMOLITHUS PARADOXUS,
fddant y fom detfinnes uU Hans Excel-

lence , Riks - Rådets Hågvälkorfie Herr
GrefveC.G.TESSIKS Samling,

Befkrifvit af

CARL LINNiEUS,

Pctrificater åro val ftenar, fom vid Bårgver-
ken ej galla mer ån andra fimplaBårg- ar-

ter j men icke defsmindre torde de, iomalt

annatjhvad Skaparen inlagt iNaturenjfortjånamån-

nilkans upmårklarahet. Petrificacerne hafva til-

forenetil llorre delen varit lefvande Djur, och
några af dem växter. De ligga nu får tiden e-

fomoftaft begrafne uti fina jämna hvart under dc

hogfta bårg* De åro måftadels de åldfta Anti-

quiteter at alt, hvad den frätande tiden lämnat
ofrigt. Deras (kapnad och deras låge har gifvic

Naturforfkare mycket befvår, at utfpana hvari-
' från de blifvit förde pä den orty de nu finnas. At
vinna hårutinnan ljus, år nödigt utfoka de aldra-

B z renaftc
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rcn^fte och tydeligafte ftufFer, på det man ej må
mifstaga fig om flagen j och dä de forft åro kän-
de, kan federmera cfterfokas, hvaråft ladane

Djur nu fortiden uppehålla (ig och bo på jordklo-

tet, forrån man kan tanka på , huru de tatt fina

lågcrftållen, der de nu hvilä. De måile afdem
hafva varit Conchilicr, eller fom dcallmånt kal-

las, Tellacea, hvilka ock tydeligaft behålla fin ut*

vårtes fkapnad , fom deras Kalkfkal foga behoft

undergå någon förändring at råddas från tiden.

Vid våra Petrificaten nogarc granfkatide^ år

märkvärdigt, at ibland dem finnas ia många llag

Orthoceroter, Cornua Ammonis, Belemniter,

Lap. Judaici, fom ock falKamc Echiniter, dem
Vare upmårkfame Naturforlkare , alt intil denna
dag, icke kunnat igenfinna ibland de lefvande in-

vånare. Detta alt har gifvit anledning til åtfkil-

lige gilsningar om dem, fåfom; at de hafva va-

rit j men nu icke mera åro: at de dit forts i all*

manna Syndafloden: at de bytt rum, och bo nu
i de aflågnafte Indifke Haf &c, , fåfom Porpite-

Djuren, hvilka nyligen åro fundne uti Oft- Indi^-

Ike Hafven.

Ibland våra Petrificatcr år näppeligen något

allmännare, ån Entomelithus Paradoxus^ Muf. TeJ}\

f. 98. n, hvilket i Öfter-och Vaftergothland,

i Skåne och på Öland &c ligger i Kalk, Or-fl.en

och Skiffer få ymnogt, at hela klipporna tyckas

ofta håraf Vara hopgytrade. Det liknar under-

ftundom Skal, Infeéter eller Coleoptrata, ej ftorrc

ån Ärter eller Bönor, och på andra ftåUcn finnes

4et ftort fom en hand eller mera/

Kåppe-



Näppeligen något annat Petrificat år fvårarc

at utreda, eller at uplcta få tydcligt , at man
dårat kan inhämta defs fullkomliga fkapnad , hvar-

tore ock Naturforfkare ån i dag ej veta, til hvad
GlalTe , mindre til hvad Genus det bor foras , u-

tan hälla detta Petrificat for den benigaftc gata at

utforfkaj pa hvilket de likfom tåfla, hvilken ikal

kunna afgora iliken,

Åtlkillige at dcffe åro akeknadc uti Bromells

Litbogr, Svec^ och J6i. Upfalienf, 1729^ 4P4*

fz?. Uti Ölands Refm^ p. 147^ Väfigothe Refan

f. i Skänjka Refan p. iig, och det ftorftaoch

tydeligafte uti mf. Tejf, Tab. 3* F. 1 5 2. Men
med alt detta har man i brift på nog tydeliga Ex-
emplar, icke kunnat vinna nog ljus ånnu, at

man därvid kommit i ftSnd at le hela fkapnaden

fa redigt, fom varit nödigt.

Ty harHans Excellence framletat deiTc hår

afritade ftenar, fom blifvit famlade i Riket af

Chemiac AdjunétenTiDSTRoM, och ågaenliråll-

fynt tydelighet och renhet, at man i dem faknar

mindre,åninägonaf detta flågtet hårtilsfcdd ftufF^

och de åro dårfore få mycKet mer varde at af

verlden allmänt åfkådas , fom Naturforfkare kan-»

fkc igenom dem och flera framdeles kunna in-

hämta hela fkapnaden 5 och vinna det de lå tragit

iokt.

Uti Tabula I vilas nägra fynnerliga och ty-

deliga Pctrificater af detta fligtet.

Fig. I år et af de rcnafte, jstg någonfin kun-
nat finna ibland få mänga tufendc flufFcr. Hår
fynes tydeligen frammantil den halfrunda Broil-

B 5
*

fkol-
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{lolden^ fom ofvanuppå något ojåmn, och pa
fidarna utvidgad. Den bärtra delen beftär af

j to leder eller iegmenter, fom ofvan pl ryggen
årotuUradej men pa fidorna utvidgade, utan at

vara fkiide eller brutne ifrän det, iomtåcker ryg-
gen, Sides-ftrålarne äro icke totter, utan ut^

fkott af fjelfva Skoldarne, nårmaft til kroppen
ofvanpäflate, men efterhand alt mer och mer
hopkramade utat. Det mårkvårdig;afte pä denna
iiuff h' aNlennerne fråmft, dem vi aldrig fedt på
någon annan fhifF, och fora tydeligaft vifa , at

detta Petrificatet målle vara af Infeét - flågtet.

Fig. 2. år et annat Species af famma flag,

fom viias på ryggen, men på inra fidan af fkalct,

dåråft pä hvart och et fegment af Ijelfva ryggen
år et concavt tvårltreck, och hår fynes det bår^

telta af kroppen trubbigt och likfom affkurit^

Fig. 3. år det tredje Speciesaf famma genus,

åfven vifadt på ryggikalets andra fida, hvilket pa

Ijelfva ryggflcolden ^ hafver likfom zo midtpä af-

brutne concave tvårftreck, och långs åt ryggen

f a 6 uthålkade punfter. Sides-fkolderne äro ic-

ke mer än ic pä hvardera fidan af detta flaget.

Fig. 4 år en variation af Broftfkolden i Fig^

I ^ och finnes fä val färlkildt, fom ock tillika med
ofriga delen eller kroppen i et ftycke, i Alun-

{kiffer vid Andrarum i Skåne, och nåftan lika

allmänt vid Våftgothe-bårgen, i Kalk och Or-
dens fkiffer, utan ar vara fammanfogad medkrop-

0 pen, likfom gytrad tillamman. Och fä allmånc

nåmde BroMold dar finnes, få fållan träffas
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' Då man defTe ftufFer fammanlåggcr, kan
manfluta:

1. A£ JntennermFig. i , at det nödvändigt
made vara ct Petrificcradc Infeét, och cj någon
Vermis.

2. Af (kapnadcn: at famma in(e£t beftar

af en halfrund ojåmn Bröftfkold, famt cn ftjert,

fåfom Kräftor 5
Onifci^ Monoculij och horor

til Infeda aptera^ Varandcs bårtra delen at

kroppen pa lika fått fkapad , och tåckt med (köl-

der /lom vid bärtra fidan gå ut ofvcr hvarandra,

aldeles fom i Kråfte-ftjerten , och ån mer ån Kräf-

tans ftjcrt utvidgas på fidorna,

5. Af alt detta flutar man, at inleftct måftc

vara et genus intermedium imellan Cancros, Mo^
noculos oeh Onifcos, flcildt ifrån dem med 20 Seg-
mentef corporis ovatij men fötterna, fom iä lått

affalla pä detta flågtet, då det förgås, har man
Ännu ej kunnat redigt utleta. Det liknade måft
Onifcis Marinis , om ej defs Broftfkold vore ftor-

re och Segmenta corporis icke flere ån 14 ftyc-

ken.

Troligt år,, at fådane Infeder måfte hålla

figpådjupaftc Hafvets afgrund ,
dårdcmåfteflag

at Onifcis lefva -y faft dc ånnu icke kunnat af Na-
turkunniga upletas , dar få tå kittils famlat Inle-

der.

Genus blifver altfä : InfeSlum ov^mmy ThO'-^

tefta Semiorbiculata, convexa ,
^-^r/^t^r^ Seg-

mentis zomarginatis.

Species håraf åro 5:ne.

I. Dorfölaevi asquali. fig. i.

B 4 2. Dorlo
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2, Dorfo ftiiis transverfis convexis integris

viginti. fig, z.

^. DoHo ftriis transverfis convexis interru-.

ptisque viginti
,
punöisquc iex longitudinalibus,

fig. 3-

ANMÄRKNINGAR
Om den fd kallade Pdfogd^fienen ^

Af

CARl- LINN^US.

Afven har hans Exccllencc Herr Grefvo
Tessin anmodat mig, at til KongU Veten-»

fkaps Academicn aflåmna beräitelfe onj

Stenen/^* 5' afntad^ fom kallas Påfogcl» ftenen:

Penna Pavqnis, Muf. Tcjf. p. 24.

Denne har nyligen vunnit rum ibland de o-

paque adla ftcnar, för defs grönblå höga glänts,

lom går up emot IjclfvaPafogcl-Qådren. Dä han
blifvit artigt flipad och polerad , har han tyckts

xned all billighet, fordra et iåådelt rum ibland

ftenarne j och det pris, efter hvilket han blifvit

af Jouvelerare foryttrad, har ej eller afdragit nå-»

got af den pafatte inbillning. Når han kan fin-^

nas hos Jouvelcrare 5 l^s han merendels kullrig fli-

pad, högft til den itorlek, fom Figuren har, Dä
han ftafves emot knif eller ftal, märkes ftrax, at
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han år no^ los faft han antagit den klarefta po-

litur; I honom lopa parailelc tåte fibrer tilfam-

mans i en hvafs angeL Han flciftar fårg af blått

och grönt 5 efter fem han vandes eaiot Ijufet j faft

^Jelf hel opaquc,

Hvarifrån han ledt fin hårkomft, hafva de Na-
turkunnige icke kunnat utleta, icke en gång til

dcfs Fädernesland > mindre til defs bo. Af dcfs

ftållning pä fibrcrne gifladc man , at han varit af

någon Amiant eller Selenitifk art, fom blifvit

impregnerad af Koppar, fåfom cn Turkos, och
fedan flipats pä tvären, kullrad åt bada fidor , då
få val det långa mcdclitreck , fom de mänge flut-

te tvårftreck fkulle vifa fig. Men gifsning uti

Naturen forflår fällan
;
ty defs vägar äro iå marg-

faldigc, at intet månnifkligit vett kan foreftåila

fig de oändcligen mänga och konftiga Naturens
förrättningar. Nu omfideroch nyligen har man
fatt veta defs härkomft : dä Hof-Apothekarea
Frid. Ziervogel tilbraktc Hans Excellence ec

rädt ftycke af en Mufla, och man därmed jäm-
förde, fäg man tydeligcn , hvarifrän han kom-

Muflanär MytHus Margaritifer ^ fom i Apothe*
ken kallas Matrix Perlarum , eller allmänt Per^

hmo^ Defs tvånne (kal hophåftas med ca brufk,

( Cartilagineus Subftance) fom utgör charnie-

ret, eller Naturalifternas cardo conchas. D^^nna
brulk torkad, beftär af täta fina ftrålar , fom ftif-

taaf blått och grönt, famt blifva nog hårde;

nåftan iom ben efter torkningen. Dä denne fli»

pas tvärt emot fibrarne , och i det Format, fom
Figuren utvifar, tager den famma glams, fammsi
fårg, famma ftrålar, och blifvcr med et ord al-

B 5 deies
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deles famma ften. Efter denna Subftance pa två-

ran tagen, fållan år anfenligen tjock, följer ock,
at denne lleneil ej kan fås mycket ftor, däreft ej

någon flculle råkas af en ovanligt och ganfka ftor

Miifla. Håraf flutes altfå : at det höga varde

,

lom på denna, abulive få kajlade ftenen,är fatt, ej
fvarar emot lättheten , fom år at vinna honom ^

hålft den famma kan fås i tilråckelig mycken-
het, och befvåret at ilipa honom år mindre, än

på någon ädel ften , i hvilkas antal han nu mera
ej får räknas, utan ibland flera brukelige konft-

Verk, af hvilka vinn-giruge figbet)åna5at bedraga
låttrogne månnifkor, och fom lyckas, intil defs

fiump eller trägen underfokning uplofer gåtan.

Dock måfte man medgifva, at de, fom fika efter

detta konft-ftycke, til den i ritningen foreftålde

ftorleken, nog befvår torde hafva'.

Ifrån Dimbo i Veftcrgothland åf Hans Ex-
cellencc nyligen tilbragt enOr-ftens drus, beftä-

ende af en gra tåt ilinkande Kalk-kortcl, omgif-

vcn med gulgrå prismatifk och fpatigOr-ften

(Wall, xMin. §. 41 VILi), fom (kjuter lig i fexfidiga

^ammanftående pyramider, betåckte med en vid-

hängande brun Ochra eller fkifFer-jord.

SVENSK COCCIONELL,
Ingifven af

CARL LINNiEUS.;

Ynfeöerne hafvafå godt fom legat intrade intil

I vår tid , for 20 år fedan , fä at mångc dc lår-

daftc hollo den for cnFantaft, fom uti Infe-

6ler
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Äer fokte förnöja ögon och finne: hällandes deffe

Jkråk i fådant forakt , at af dem ingen nytta for

månnifkliga flågtet vore at förmoda, hvarfore de

ock altid forekaftade dem, fom uti Infeéter fokte

fitnoje, det gamla ordfpräket, Cui bom} Lika-

fom Skaparen hade gjordt Infederne utan ån-

damåh

Nu vidare år ingen förnuftig mera få prof,

tt han icke åfkädar defla djur med llorfta forun*

dran, fedan allmänheten fedt, at hvad defle åro

mindre, åro dedåremot få mycket flere, och gö-
ra val lå mycken förändring, nytta eller fkada

hår i vcrldcn, fom någonfin de ftorfta kraken 3 f|

at den, fom har luft at fe de ftorfta under, han kan
finna dem på de minfta.

Utom ätfkilliga andra formoner, fom defle

gifva ofs, år icke den minfta, atvi af dem fä den
pråktigaftc fårg* De gamlas Purpur var uti

Grekernas och Romarnas tid den dyrbarafte lu-

xe. Nu mera frågar man få litet etter purpura

,

at man näppeligen vet, af hvilken Snacka den blef

tagen , ledan Americanfba Coccionellen blef up-
funnen, fom ofvergår fnart all annan fårg»

Coccionellen år et flags Infeélcr , (om finnas

i Södra America, på Caétus eller Opuncia, och
dar cultiveras, famt forfåljcs årligen til Europa
och hela v^erlden for många tunnor Gult Samma
Opuncia våxer alt for lått i våra Orangerier, åf-

ven utan dag, tager minfta rum, emedan hon vå-

xer hopkramad på fidan, hvarfore ock några
icoorde ftårtd kunna bårgas inom et måttelig O-
rangeric, och de förökas få lått, at om man en-

daft
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daft nedfarter ct blad eller led i jordcnV taga
Ihaxt rot; hvarfore oCk jag tyckte ^ at ingen
Plantage fkulle mera lona mödan hos ofs y ån Coc-
cionellc ^ befynnerligen om et Orangerie anlades

i fkogsbygden 5 dar 30 lafs ved om vintertiden

icke gjorde något capital til Orangeriets under-
hälL Når Herr Rolander gick til America,
var min torfta och fifta begäran , athan ville fkaf-

fa mig lefvandc Coccioneller : han gjorde det ock 5

men min olycka varnat då krukan ankom med Cac^
tus full af Coccioneller, var jag på Acadcmien,
och Trågardsmåftarcn tog up Örten, den han låg

full afmannar, hvilka hanbortpläckadeoch dödade^

i mening atdctvarenohyra, at jag icke kunde fin-

na igen mer än en enda hona , fom til olycka ic^

ke var I^Äfvande ^ och altlå var jag vål den forfte,

fom fick fé Coccionell i Europa lefvande, men
intet mera.

Utom forcnånide Goccioneile, år åfven eii

annan Coccinelle upfunnen i Europa, fom uppe-

håller fig på rötterna af en Ört, fom kallas Knaf-

vel eller Scieranthus , och år denna växten af

tvåflag : den ena år annucl, eller kommer af år*

ligt fro, den andra år perenn, eller *ftår med ro-

ten ar från år. Den förra våxer hos ofs allmän,

men den fenare endaÖ: i Skåne^ Samma Goccio-

nelie finnes nåftan endaft på den fenare, altlå hos

ofs ganika fållan 5 rnen defs rätta och fornämfta

hemvift år befynnerligaft uti Ukrain och Pålen,

hvarfore den ock allmänt kallas Pållk Coccionell,

eller Coccus Polonica.

Denna Coccus Polonica eftergifver vål icke

til färgen den åkta , eller Americanfka Coccio-
nel-
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Djg^lgny nien fom han famlas til fa litet antal,

och år i fig fjelffä liten, vinner man intet vid

kdpet. Det år val ock vilst^ at en dylik afven

finnes vid rötterna af en Ört, fom hos ofs allmåni;

våxer, och kallas Musoron, eller HieraciumPi-

p{ella> men år hos ofs få fållfynt, at jag icke fun-

nit honom mer ån en enda ga.nguti all min tid.

Under det jag den 16 Maji i/f8 Bot-tnicera-

de med mina Herrar Studerande kring Upfala, da

jag altid brukar , at handleda de Studerande uti

kunfkapen om Djur och örter, åfven i de minftä

infe6ter, råkade en af mine Elever at uptaga ea

qvilt, på hvilken några Infefter futto, och fråga*

de mig deras namn 5 jag (ag då ftraxt, at detta

var en Coccioneile , och dårfore kramade londcr

några emot Papper och Xin-tyg, då den gaf i-

från fig den ikonafte åkta fårg ; hvarfore ranfak-

ning blef llraxt, påhvad forflags qvift denna vu-
xit, och fantsden vara af vårt allmänna Mjolon^
ris, eller Arbutus uva urfi, Samma Coccioneile

håller fig på Mjolonris-ftjålkarna nedre vid roten,

dar de ligga nåftan under jorden eller mäflan,

och uppehålla defle kråk fig på undertta fidan af
famma Itjålk. De äro dubbelt ftorre åii den l?ål-

Ika Coccionellen, eller ftora fom Risgryn: de
åro utanpå rödbruna , och i forftone glatta j men
åndteligen blifva de bellankte oiver alt med hvita

krokiga hår, fom efterhand växa och flåtas til*

fammans, (afom en fnohvit hinna , eller follicu-

lus, och åndteligcn lofsna ifrån djuret, fäathvat
och en mafk tyckes ligga inom et hvitt (kal-, få at

man igenom defle kännemärken icke kan fortaga
fig på Coccionellen,

Som nu Mjolon-ris år hos ofs på de magrafte

betes*
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betes-marker fä allmänt, fom hos Utlänningarna
fållfynt, finner jag mödan vårdt , at denna Coc-
cionellen efterfokcs pä dennas ftjälkar, nedre vid

roten, hålft på de ftållen, dår den våxer på min-
dre torrt, eller något fuktigt rum ; och fom jag
icke (edtnågonrtåds mera Mjolon- ris, ån på Nor-
ra trakten omkring Visby pä Gothland, fkuUc
jag onfka, at denna Coccionellen, dårfornåmli*

galt cfterloktes. Då denna Coccionellen finnes

til något antal , bor han ftraxt torrkas i ug-
nen , annars förvandlas han til flygande hannar,

eller ungfulla honor, och blifver onyttig.

Detta har jag funnit mig föranlåten til mime
Landsmåns och Fäderneslandets tjånfl; gora all^

månt, emedan jag.aldeles förmodar, at på enfåall-

män våxt hos ofs kan finnas fä mycken Coccio-

nellc, fom årligen i Riket confumeras, och denna
fyflan eller famlingen kunde blifva et nyttigt ar-

bete for fmä fattiga Gåflar, fom på annat fått icke

llort kunna förtjäna.

KongK Jcademien onjkar ^ at de^ fom hafva til*

fålle^ ville [oka vid rötterna afMjolon-bujkarnéi^

efter de hår upgifna infeäer , förfara med dem

efter Herr Jrchiaterns och Riddarens forejkrift^

famt infkick^dem til Kongl,FHenjk. Academien.
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H^ydrofiatifka Rön pd Alkalijka Soluth^

ners flyrka efter dtjkilliga Jlags Lut-

Salt , eller fd kallad ^dtafka.
Af

JACOB FAGGOT.

Direfteurenvid ftora Segelduks Fabriken hår

i Staden, Herr Pehr Kiulander, har

berättat mig, hurulcdes något tvifvels-

niål hos åtfkilliga Närings- idkare hårftådes, vore

upkommit, angående godheten af Svenfk rafine-

rad Påtafka , fom tilverkas vid Jdebergs och
Kompersmäla Rafinaderier, belägne i Smaland,
uti Cronobergs Hofdingcdome : och at fomliga

tro den Rigilka, famt Muikovitifka Påtalkan,
vara båttre ån den SvenOca^ Men fom Herr Di-
reéteuren af egen forfarenhet vid fit verk^aldeles

trodde vederfpelet ; få tilftälde han mig en fttut

Lut- Salt af hvardera de tre nåmde forterne,

med begäran, jag ville anftålla Hydroftatifkafor-
fok, pä hvart flags innehall af Salt: hvilket ock
i hans närvaro verk^åldcs, med min af Sal, Ek-
ström fjelf förfärdigade qvicka Vagbalk, pa
fått fom toljer:

Det Svepfka Lut-Saltet var til fårgen ratt

blå-hvittj och kunde med ringa moda fonderma-
las. Hvaremot det Rigifka, och i fynnerhet det
Muikovitifka, varnog mörkt, och ganika hårde
at pulvcrifera.

Sedan alla flagen, hvar for lig voro val mal»

ne
3
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ncy upvågdes af dc Utlåndfia , t Centner Pro^
bervigt, af hvärderäi men at den Svcnlka upvö-
gos z Centner, åfvenhvar forfig.

Den ena SvenfkaCentneren ^ och denRigi-
ika^ lades i hvar lit Glas, at uplofis i lika myd-^

Icet tcnt vatten^ fom vågde iS^ lod Vidualie
vigt : delTas Lut vil man kalla N:o

Sammalunda lades den andra Svcnflra Cent^
tieren, och den Muflcovitiflka, uti lika myc-
kenhet vatten fom hvardera vog r6\.Vlod Vig-
tualie vigt, Deffe Solutionerimgo heta N. z.

Efter flitig omrorning, marktes, at Saltet

i de två Svenfka glalen, på nägra timmar vaf
uploftj fåatganfka litet hvit- grutpligt lS'e?^m^^rf

fyntcs på bottnen fä var ock deras Lut, efter

ihllaftaende, nåftan få klar, fom rent vatten*

iMen de två utlåndfka Patafkorne kunde genom
l-orning icke formås til en fådan förening med vatt*

net, fom den Svenfka, utaniemnade en mycken-
het mork-grått Pulver^ ofmält pä glas-bottnen

>

få ville C] eller deras Lut blifva lårdeles klar^

Och fom berörde Pulver låg några dagar i vatt*

net^ utan den ringafte förändring ,^ la blef det fe*

dermera uptagit och torrkadt, lamt betraktadt

med Microfcop; då det fants vara llaggbråndt och
glasaktigt, hvarfore det ock motftår all uplosning

1 vatten.

Sedan Vågbalken öch Gläspåtlati voro beho-

rigen jufteradc mot rent vatten, af famma flag^

fom fans i Solutionerne; hängdes påHan i den

Svenfka LutcnN* i ^ dar hon måfte fattas i jäm-
' vigt
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vigt öiéd en tyngd, efter min prober-vigt, fom

holt - - - f98 lod

Dåritrån iiptogs Pärlan och hängdes, lamt

?a::qiiiiibrerades i den Utlåndflva N:o u
hvartil fordrades - * * 504

Håraf år (åkdes klart 5 at det Rigifta Lut-

Saltet innehåller nåftan fo proCent mindre fålta^

ån det Svenfka. Sammaledes fattes Glas * påiian

til jämvigt i den Svenfka Luten N:o 2/ til hvil-

ken jåmvigt behofdes någon mera tyngd, ån i D: o

N.-o I efter vatnet var något mindre ^ få at hårtil

fordrades - * <5o8 lod

Sift flyttades öch bragtes Pärlan til behörig

Jåmvigt, uti den främmande Luten
N:o med * - - * 2*4^

Hvaraf äter följer, at den Mufcovitifka hai*

inemot 60 proCent mindre Salt, än den Svenlka,

famt 10 proCent ringarenan denRigifkaPätaikan.

Af alt detta torde någon tils vidare, kunna
{luta, at de två nåmde Uländfka flagen, iå framt

andra omllåndigheter åro lika, vore dugeiigare

vid Glasbruk, ån vid Fårgcrieroch tvättning, ef*

ter fom en få ftor del dåraf ej kan uplofas i vatten

:

famt at det Svenflca torde aga både renhet och
ftyrka nog, fä val til det ena, fom det andra be*

hofvct» Sammaledes, at man vid Färgerier, kun-
de fnart mifstaga fig pä ^uantiteten af en Pätafkas

bruk, om man icke känner defs innehåll af iålta.

Men däremot plågar det hånda, at den ena
Påtalkan, ånikont hon hyfer mindre lålta, år lik-

väl, tilvifTaFårgor , eller tilFårgeri i allmänhet^

tjänligare, anden andra j hvilket kommer atLut-
Saltets olika blanning, med främmande Sttlhr^ dt

C dar
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åt dar, enligt €hymijka F6r(6k^ gora hvarjehanda
ändringar pä Fårgorne..* Icke defs mindre , vil

det päftasj at de tråmmande Påtaöcorne åro båt-
tre 5 tor det de llvola upiofas llngfammare, än den
Svenfka; men fadant forhäller fig helt annorlun-
da 5 ty jag har federmera ront, at den delen afdc
Utländfta Lut - Salterne , fom i vatten fmålta»

kan, uplofes nåftan fortare, ån det Svcnfka^

Altfa bor vid Lut-falts tilverkning, det blif-

va en hufvud-omforg, at kunna i det nogaftefkil-

ja det Sai medium därifrån , hvarrncd alla Trå*
afkor åro befvårade, och hvilket cljeft betager
Sal alcali fin råtta verkan. Nu vore vål fnart

fagt, huru denna renfning ilmätt^bor handtcrasj

men fom det fordrar mycken tid, och flera om-
ftåndigheter, at utröna råtta proceflen dårtil, i

llort; fä nodgas jag, at upfkjuta fadant, til defs

lågligheten kan det medgifva.

Om Lut-Salters Calcinering, har Bärgmä-
flareli Herr Baron Funck upgifvit en nyttig Be-
fkrifning , til Kongi^ Vetcnfkaps Academien, h vi'-

ken få mycket fnar^re borde blifva allmän, fom
vi förut ej låra hafva någon flvriftclig underråttel-

fe dårom pä Svenfta.

Så år det ej eller mindre nödigt, forftat väl-

ja godt vatten til fåltans utlakande , och fedan,at

Lutgorningen vid et Rafiner-verk rätteligen hand-

teras: famtat Luten ej inkokas, innan hon, efter

mera tid , arbete och brånfle vid tilverkningen,

ån nödigt år. Til hvilken anda, en Lut~¥igt, til

inrättning och bruk, år befkrefven uti ^KorigU

Vctenliaps AcademieasHaudlingar, forAr 1743,

vigten, århällit fin råtta ftyrk Ijcft åtgår
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Men (kulle man tycka ^ atberorde Lut-

vigt^ arven fom den Hydroftattfka vågen, vore

något ovig, at betjäna (ig af vid dagligt brukj

fä kan ock underrättelfem^Tddelas, om inrättning

at en m^x^Lfmpel Lut • profvare, hvarmedelft i

det nårniafte utrönas kan, få val huru mycken
fälta et forekommande åmnc hyfer, fom huru

fcark Luten vara bor, når hon är mättad, til in-^

kokning: hvarom en annan gäng mera*

Imedlertid bor vid detta tllfållct, ej lemnas

obemäit : huru illa vär handel och hushållning

med Lut-Salt, hittils varit inrättad : i det de Sö-

dra Städerna i Riket
,

enligt fortullningen, årligen

iitfkeppat vid pafs , pooo Skeppund Rå och iå

kallad Väld-Påtafka: om hvars pris i Holland, en
hederlig och kunnig Man mig underrättat, fora

Ijelt varit åfyna vittne dårtil, at når alla afdrag

där i orten, jämte Tull, frakt och fådant mer
afgå, knapt lo Dal K:mt bhfva behällne pen-

ningar, for I Centncr Amfterdams vigt, hvilken

fvafar emot 117 Skålpund^ eller 5 Lisp. och 17
Skalp. Viélualie-vigt hos ofs*

Nu får Landtmanncn i de Södra Staderna,

vid pafs li DaL K:mt for i Lifp. rå alka, altlå

år lätt calculeradt, at de Handlande bekomma
foga mer for afkan därute, ån hon koftar dem fjelf-

va hår hemma, I följe h vara f, de nödvändigt mä-
fte taga ^in ^kada igen af raedborgarne, på an-

nat fatt.

Så år det åfven kunnigt , at de Handlande har
Uppe ^ emot 12 Daler Kr:mts pris utomlands , for

1 Lifp.jhafva mält forikrifva Rafineradt Lut*Sak
Utifrån , til de anfcnliga bchofver , fom fordras vid

C z våra
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varaFårgerier, Sapfjuderier ^ Blekcrier, Cattun^:

tryckerier 5 Tvått-hus och Glas-bruk , med me-
ra. Fordenlkul har Riket alsingen vind af var

rå varas utfarfel, men idel forluit, af det Rafi-

neradc Lut- Saltets intorfel.

Til forekommande af en fä fkadelig handel,

häfva altlä någre , hår i Stockholm boende , eftcr-

tånkfame Mån, med mycken kåftnad
,

anlagt

befagde Rafinaderier i Småland: med förmodan^

at fädant måtte tjåna de Handlande, dår nedre,

til folgd och efterdome.

Men fom litet tvång och trugsmål åfven plå*

gar forma månnifkornej atfoka fit eget gagn; få

har ock Höga Öfvcrheten vifligen forbudit , fä vål

det Rafinerade Lut-Saltets inforflvrifning , fom
den rå Pätafkans uttorfel^

Fordenfkul kunne vi hoppas, at nyttan lårer

förvandla tvånget, til en villig verkftållighet , få

iat vi fnart nog , torde kunna tilverka rent Lut-^

Salt, ej allenaft til vårt egit behof, utan ock til

en båtande utforfel ät de främmande : hvara redart

helt nojaktige prof åro gjorde*

Och på det fådant, med defs mera formon,
ma kunna (kc, borden lofaAfkansvållning åfven-

vål ftrångeligcn förbjudas: efter den famma, en-

ligt kunnigt folks utfago, fkal fortära Ikog, til

mera varde, ån hvad vi for Afkan utomlands be-
komme. Dårtilmed lånder berörde vållning , til

en mårkelig Ikada for fjelfva Afkan , fom därige-

nom, til en ftor del, blir i forfta början få flagg-

brand, at hon vid Lutningen och xiårpå iol-
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jtnde kafinering, cj gifvcr fa mycket Salt, fom
cljcft i den lofa och ovålda Afkan vore tilflngs^

Däremot borde Allmogen underrättar, huru
bränningen bor fke, pafaft botten och undertaks
pä det den fkada mätte undvikas, fom rågn och
bläsvåder, jåmte fand och jords inblanning med
Afkan, cljeft äftadkomma.

Sedan detta var fort til pappers, fick jag ve*

ta, at Pällk Pätafka frän Danzig , Ikal vara hos ofs

måft brukelig; ty fkafFade jag mig dåraf litet

prof, til jåmforclfe med den Svenfka» Denna
främmande, var val litet ljufare, men däremot
nog härdare at pulverifera, ån de två förra utland-

Ika Pätafkorne.

I tvånne glas fylldes forft lika mycket rent

vatten, til 141 lod Viétualie-vigt^ Sedan lades

I Gentner Prober-vigt, af den Svenfka Påtalkan,

och 1 dito af den Pälika, i hvar fit vatten-glas.

Efter Saltets uplofning, fanns en ovanlig myc*
kenhet ofmålt mörkt pulver i den Pälfka Solutio^

nen-y men den Sven(ka forholt fig efter van-^

Ugheten,

5ift aquilihrerades Glas-pårlan

1:0 i den Sven{ka Luten, med - 6G^\oå
2:0 i den Pälika, med - - 232

Hvaraf fäledes fkonjcs , at den Pålfka år

proCent fvagare, ån den Svenfka.

Juft under denne Afvågning , blef jag belokt
af Herr Camereraren Sam. Schultze, hvilken åf-

ven trodde vara nyttigt , at få veta ftyrkan af de
Alcalijka falier^ fom nyttjas vid Glasbruket hår i

Staden^ och dårfore tilfånde mig trenne forten

dåraf, hvilka jåmfordes med det SvenOca.

C 3 Uti
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Uti 4 ft. Glas
5 invågdes i hvardera, famma

flags vatten, 16 Lod Viétualit-vigt , tfllika med
I Ccntner Prober-vigt, pulverifmdt Lut-Salt^
Sedan proberades Soiuttonerne ^ mtå Glas-pårlans
a^quilibrerandc dårati, hvartiPfordrades de tyng-
der af Prober-vigrcn , fom \åv fpecificeras ^ och
hvaraf om myckenheten af deras Salt flutas kan^

Lut af Svenfkt Rafinerat Lut-Salt - 611 Lod
Af Svenflc Spis-afkä Rafinerad ^ yöz
Ai Souda fran Spanien - - 200
Af 163 Ormbunke- Alka • • 136

Luren af Spis-aflcan var tåmmeligen klar,

men hade nog brunaktigt iS'é'é3^/>^é'»/; Soudans «S*ö-

lurwj^ var däremot nog oklar , och fatte en
myckenhet flaggbråndt mörkt pulver til bott-
nen Men Ormbunke Luten klarnade måftj fö-

dan den lola Afkan funkit til bottnen.

Och fom Lut-Salt af Ormbunke-Afka, fkal

utomlands åfven nyttias til någon vifs fort glas-

blasning j få vore famlingen af berörde åmnejfamc
defs bränning och Rafinering, få mycket nytti-

gare ^ fom Afkan, i följe afliftnamde prof^ vifar

^11 liknelfetii godhet, om defs Lut blir inkokad,

och Saltet federmera behorigen Calcineradt, -

Hårmed tänkte jag åter fluta denna afhand-

lingen 5 men i det famma biet mig fagt, at HoU
låndftt och Franfkt Rafineradt Lut" Salt, åfven

fkolahår varabrukelige : dårtore hämtade jag dår»

at något prof 5 at jämföras med detSvenfka»

Det HoUåndflcaj var til fårg och morhet,

måft likt med det Svenfka. Det Fraii (ka kalläs
' CendrQ Gravellée^ och iåledes gifver tilkånna, af

bvad
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hyad åmne det tilvcrkas. Detta Salt var något
|)ade hårdare oph mörkare 5 ån vårt. Men bagge
de fråtnniande Solutiomrne^ vor© åfvcn få klara,

fom den Svenfka. Den Hollåndlka gaf nagor,

men den Franflva fällde mycket mera blekt och
loit Sediment til bottnen. Efter i Centner Lut-
Salts uplosning af 16 lod vatten i hvart §^zs^aqvU
libreranäes pårlan.

1:0 Uti Svenlka Liiten, med - ^nLod
2:0 i den HoUåndfka, med - f96
3:0 iden Franfka, med - - 3P5

Af defla och de foregående Rönen, följerjåni-'

Ml, at en flaggbrånd Påtafka, jag vil ej nämn^i

kalken, aldrig borde, blott och bar, låggas i nå-

gon Fårg, efter foiai berörde åmnen, dels beft^

af många ouplofliga delar, och dels hyfa mycken
orenlighet, fom vid fårgningen torde åftadkom-
ma en och annan olägenhet. Idet ftållet, borde
Påtafkan for fig Ijelf uplofas, ochafLuten, fe-

dan hon vore mattad ock klarnad, tagas få mye^
ket til fårgens uplosning, fom man funne vara

nödigt. Hvilket ock, vid garns och våfnaders

rengorning, borde i akt tagas.

Sådan år nu den underråttelfe y fom i detta

ärendet, kan hämtas af H^jdrojletiken^ Men få

år det 'ock tilforcne bekant, och redan med
et ord nåmdt, at enPåtafka, måftedels år mer
och mindre blandad med något främmande Salt,

alt fom åmnet , hvaraf hon beredes, blifvit ar-

tadt af jorden , eller af vattnet, hvaruti tråden

och plantorne vuxit, H vårföre jag kan erindra

mig, at jag under arbete i Laboratörio^ for mån-
ga är fedan, fant en god del Tartarus Fitrtolatusj

C 4 uti



40 1759' J*^^* ^^t). Mårt

uti en Hollåndft rafinerad Patafka, hvilkcn cnli-

git det föregående, nårmaft liknar vår Svenflca, I
Afven fom jag en annan gäng rönte, at Sven& '

Alun var nog blandad med Fitrlolum Märtis : hvar-
af han år otjänlig 5 til viffa ömtåliga targors bet-
ning* Item, at Soudan hok et /{kali fixum Salts

marini^ och lä vidare. Sä plågarock et olika til-

verknings-fått, dels gora Lut-Saltet mer eller min-
dre rent 5 och dels andra defs befkaffenhct : fåat

det ena blir mer Cmfiikt , ån det andra. Hvilket
alt, vid fårgerierne, gor rayeken oreda oehåndring»

FordenOvul ^ hade jag garna velat hår tillägga

iiagra Chymifka forfok ^ fom fkuUe vifa, i hvad mon,
deutiandika, och hålft värt egit Lut-Salt, årp

blandade med Medel-Salt 5
famthurude, i moje-

ligaftemättQ, vid jårgerierna, kunna fkiljas dår^»

ifrån.

Men fom tiden och raderummet varit mig hit*

tils hinderlige, och Kongl. Vetenfkaps Aeade-
miens Handlingar dels redan åro prydde med Herr
Bårgs-Rådet Brandts forfok på Lut-Salt, och
dels vänta pä delaktighet af Herr Direfteuren

SqHEFFEias, i detta åmnet gjorde undcrfoknin-

gar i få lärer j^g ock ffippa at vidare bemöda mig
därmed^

Imedlertid ftår det faft, at Vetenfkapcrna^

både kunna och bora racka hjelpfamma händer,

åt Konfter och Handtverkerier , når de förra af

de fenare ålitas. Sluteligen, och efter fom fore»

gl,QnÅt Hydrojlatifkd Ron, komma vål til pafs, om
man framdeles ville jåmfora dem, med Chymifka

Forfok^ på hvm ilags Pltafka, at förtiga hvad
annat
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annat märkvärdigt dårafflutas kan ; lå har jag hår-

vid bordtfoga cn Tabell, hvilken, pä et llålle,

vifar alla Ronens aflopp.

TABELL öfver föregåeade R6n.

Qv^antite- Mycken- Tyngder
I ^ c X .A,

ten at Lut- heten af til Glas-

raiaiKans eller Luc-^ ^oliiftö—

Solution ef- iiernes quilibre*-

ter Prober* vatten i rande af

vigt. Viäualie

vigt

Prober-
vigt.

1 00 eg. Lod. 1 Lod.

Sv/*n(t Ra fin 1 \^CULllCi i U I c 08

c» Rip-ifb • U 2 0 A

K
Ll Svenfk T r^pnfnpr '•"TT ^08\j \j

f. iVIufkovitifk I Centner 248
c. Svenfk I Gentner 668

Pålfk I Centner Hl
611§; Svenfk I Centner 16

Spis-aflca I Centner i6 562
Souda I Centner 16 200
Ormbunk-Afica los T Centner j6 136
SvcnlkRafin. I Centner 1(5 611
Holländfk "

I Centner 16 fP<5

Franlk I Centner 16 5PÖ

Af fåregäendc forfok a. b. c. d. fynes, hvad
utflag Vågbalkcngifvii;, i olika myckenhet vattn.

Men når denna olikhet, åfven for f.g. genom
turåkning reduceras til löLod i hvar Solution^
och bråken för deras ringhets ikul uteflutas, få

blifva jåmnvigts tyngderne for a. b^ c. d och c.
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£ g, fom uti följande Tabell fes kan, fom uti an-

dra Columnen vifar tyngderna til Glas- pärlans

jeqvilibrerande^ och uti den tredje, qvantiteten

fom fkal tagas af hvart flags Salt, til Lutgorning
uti lika mycket vatten > om Luten fkal blifva li-

ka tung med den Svenfka , hvar uti lOO Skälp.

Svenlkt Lut - Sak år uploft^

Namnen.

Svenfk Rafin.

Holländfk
Spis-afka

Franfk
Rigifk

Ryfk
Palfk

Souda
Ormbunk-Afka, los

Lod.

6ii.

S96.

310.

IIZ,

200
155

a. b. c, d*

c,

f.

g-

100:

lozi 16

108: 25

if4- 17

IP7-

t4f:
188:

305:

44p:

6
16

Sedan alt detta var Ckrifvit, fick jag del af

några Chymifka forfok 5 fom en kunnig Man nyli-

gen anUåldt, hvilka hår få mycket håldre bifo-

gas 5 fom de bcityrka, hvad ofvan finnes vara an-

fordt, nämligen, at

iCentnerPalflcPltaflu - delsr LuNSalt, - delar Medd-Salt.

gifver - - - 6é
I CentnerRyfkPltafka p2i - 7§
I Centner Svenfk - po - 10

Upl. den 17 Febn

Berät^
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Berättelfe om tvånne anvuxne Starrar

{CataraBée).

Infånd af

JAQ^VES DAVIEL,
Anat. ^ Chirurg, Prof. i Marfeilk,

Af alla Kroppfens delar, år ogat utan mot-
{åjelfe 5 den nyttigade , fom tjänar, få

vål til lifvets vid magt hällande, fom ock
til defs beqvåmligheter. Ty den, fomårentima
fynen berofvad, kan anfes icke alienaft, at jagfå
ma fåga, låfombade onyttig for det allmänna och
figfjelf, emedan han ingen ting kan gora utan
Icdf^igare j utan han år jåmvål i ftåndig miftning
och ledsnad under fjelfva ofverflodet.

Den vidtberomde Thomas Bartolinlts fa-

ger uti fin Anatomie, at Ögonen tjåna i Ijelfva

verket fäfom väktare, hvilka ouphorligen gifva

akt på vår kropps bevarande ^ men da defsa koft-

bara verktyg blifva tiågon gäng ikadade,åt hvcm
bor man dåhäldre förtro deras omforg, ån ät den,

fom kan bota dem? Ju dyrbarare åmnet år, defto

Ikickcligare måfte den vara, fom dårpå arbetar.

Man bor dårfore ej undra, at Ögonen få långeva-

rit illa vårdade, emedan denna Chirurgiens fä nö-
diga del blifvit lämnad åt Empiricis och oforfar-

ne: i fynnerhet Starren, hvilken varit långtid
obekant, få vål til defs råtta egenfkap, fom fåt-

tet at vål bota (len fimma, Dettagårjagnu med
ftillatigande förbi, fedan jag dårom-^utforligea

Ikrif^
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fkrifvit i I^ongU Chir. Academicns Handlingar
Vol 2. pag. 537. DårVifas mojeligheten, at

bota allahanda flags Starrar, åfvende fafthångan-

de^ nåftan emot alla Oculifters enhälliga mening,
fom altid hafv^ anfedt denna fjukdomen for obo-
telig, Forfarenhetcn har dock foriåkrat mig om
vcderfpelct, fåfom jag ock nu får tilfällc at åda-
ga lågga genom efterföljande anmärkte håndelfcr,

hvilka vål låra kunna upmmitra unga Chirurgi at

foretaga , på mitt efterdome > en Operation, hviU
ken har fynts mig hvarken fvår eller farlig.

Starren kan blifva fafthångandc på tvånne

fått» 1:0 Då 4en följer på en inflammation i

Choroidea och bakdelen at prunella, fom limar

lig faft vid främre fidan af Cryftall fodret. Dä
detta fafthångandc är fullbordadt, förhindras Iridis

rorclfer, hvarvid defs rundel ej fållan rubbas och
dragés i oordning.

2:0 Våxer Starren ^årna faft, då han fororfa-»

kats af något utvårtes vald på ogat, hvarigenom
hinnorna blifvit ftotcc eller fårade, få at fkadafi

gått genom Cornea och Iris in til fjelfvaCryftal-

Icn. Säd^ina fkador upvåcka merendels ec

ftarkt fammangroende imellan Cryftallen och
dels foder. Ja, når fåren låkts, hafva år-

ren blifvit brofkaktigc , hvarvid afven nog ofta

håndt, at fjelfva Cryftallen funnits ften-och ben-

aktig, hvilket jag fa ofta anmärkt, at jag dårpå

cj kantviflaj och något båttre ned omftåndcligea

fkal nåranas,

Fbrfta anmärkningen bfver en faftvuxen
Starr ^ hvareji cryftallenfanns benaktig^

Måndagen, den u\ Maji I7f6, anmålte iig

tet
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hös tttig Francois de Voge, Målare til ämbe-
tet från Gray i Franche Comté , 24 år gammal $

af klen kropps ftållning och något fvuUen y men
ganlta tålig* ögonen voro ftora^ ftadiga och in*

funknc. Denna Patienten hade varit blind unge-

får 2 år, af tvånnc Starrar, fom fororfakats af

Chorroidese inflamation. Efter den fjukas egna

beråttclfe , hade han blifvit opererad på vånllra

ogat i Dijon utan formon» Operationen hade toror-

fakat honom en ftark vårk, oanfedt den blifvic

förrättad medeift Gi7ftallens blotta nedtryck-

ning; och fom det ei var görligt, at med nålen

ftilja det falla fammanhanget omkring Cryftal-

len, upkom dåraf en få häftig inflammation, at

hela ogat bulnade* Denne fjuke kom til Paris,

ar i7fö, at rådfråga mig, Jng underfoktc hans

högra oga , och markte följande :

ögat var aldeles uti defs naturliga tilfl:ånd,til

llorleken, men pupillen var redan ojåmnoch lik-

fom vågig (feftonéc) viddefs bakdel, hvaremot
man fåg på defs yttre fida fmå flarfvor , lofthån-

gande, rundt omkring pupillen, hvilken var ihop
Inorpt och rynkad likafom en liten half tilfnord

pung; vidare marktes uti pupillen en dunkel eller

gulblek färg ganfka ojåmn, hvilken jag ftraxt for-

nam vara den benalaige Cryftallen.

Dä jag nogare gaf akt på (kådan, gjordejag
cn trifvclaktig prognofis, få val i aficendc til

utgången, fom man dar hade at hoppas, om ån
Operation blefve foretagen, fom i affeendc til

befarad inflammation, ånfkont Operation blefve
ån lå val förrättad. Jag fade den fjuka rent ut, at

jag ingen hjelp kunde lofva honom ^ men fom
denfjuke hade mycken åftundan,at återvinna fy-

nen,
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nen, beflot han frivilligt, at underkafla fig alla

Operationens åfventyr,* hånde dåraf hvad Gud
liålft behagade pålägga; och då jag fåg den fju-

ka vara fa refolverad, fkrcd jag man drSgsmål
til Operationen, fom förrättades på följande fått.

Sedan den fjuke förut var prseparerad^.

i:o Öpnade jag, fom allmänt, Corneam,at
inkomma i främre kammaran; dåden famma var

opnad, brukade jag en liten platt naU Midt uti

prunellen vifte fig en mårkclig hårdhet, och fant

jag i fanning, at Cryrtallen var benaktig, hvilr

ket defs underfokning fulleligen befannjidc, da|

den var utur ogat framtagen. Sedan jag efter ]

hand hade fkildt den famma ifrån inre omkrctfen
af prunellen, fall defs vidd var mågta ftor, nöd-

gades jag, at klyfvanedra delen af Iris uti tvånnc|

delar, efter Fig. 6. Tab. I. och lågga neddetflcll-

da ftycket, hvartil jag brukte det lilla håftyget el-

ler guld-fpadeln , af hvilken jag betjänar mig at|

lyfta upCalotten atCornea, når hon årkringfku-^

renj uttryckte dårpå Cryftallen, fora var aideles

benaktig. Den fjuke ropade ftraxt, at han fag,

och i Ijelfva verket åtfkilde han alla Obje6ter, fom
honom viftes» Patienten blef (kott, fom vanligt,

och hade denna Operation ingen elak päfolgd,

Hanfcr nu fuUkomligen och med famma lätt-

het, hvad han målar, fom förut innan han var

blefven blind. Han måfte vål betjäna iig afglas-

ögon, inrättade efter lentis forluft, och oanfcdt

Pupillen icke har den minfta rorelfe hvarken i ut-

vidgning eller fammandragning , fä år ogat dock
ej det minfta dunkelt dåraf. Incifionerna uti Iris

åro ock aldcks låktc och pupillen rund* Den
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Ijökc var aldelcs frifk och gick ut den 20 dagen

efter Operation, utan at biitva på något fått

befvårad.

jindra Anmårknmgen ofver en fafl-
vuxen Starr.

Mad. FouDRiLLON, gift med Hofmåftaren

hos Gen. Lieutcnanten Mr, D' Onzembrayy,
32 ar gammal, af et gtnflca håfcigt finnclag, plå-

gad af fvimningar och Moderfjuka: hade itora

ögon och orörlige pupiller. For fcx år anfattes

hon äf en Ophtalmie pä bågge ögonen 5 hvarfo-

re hon brukade alla vanliga läkemedel 3 men alt

fådant oaktadt, var det icke mojeligt for dem,
fbm vårdade henne, at emotftå tvånne Starrars

formation, hvilka jag forfta gängen fåg den zi

fiftledne Augufti , då denna fjuka hitkoni at råd-

fråga mig. f

Jag markte, at den fjukas ögon voro tåmme*
ligen uti deras naturliga tilftånd, prunellerneun-

dantagnc. Pupillen til vånftra ogat, var måit

mork och irreguliere, af zf iinies bredd. Midc
uti fyntes en hyitaktig och pårltårgad kropp.

Den fjuke åtikilde Objeélernas flkugga och de

måft glimmande fårgor. Jag giffade dåraf, at

detta ögats grund var frifk och at hon fkuHe kun-

na fe 5 därtilracd,at Cryftallen icke var få ftarkt

faftvuxen och at han utan Hor modaCkuUe kunna
afl^ofas. Starren fyntes mig mjuk. Det andra ogat

var nåftan uti famma tilftånd; men ftarren likna-

de vara mera faft och blyfårgad.

^ Min prognofis biet åter tvifvelaktig,fåföm

hos den fgrra fjukas därforc ock fedan hon förut

var
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rar preparerad, torråttade jag Operation åenif
fiftledne Augufti med mycken låtthct* Sedanjag
liadc opnat Cornea, (kilde jag den mörka Cryftal*

len ifrän defs fafthångande vid bakfidan af Pupil-

len 'y jag affondrade fakta den främre taflan afCry-
llall-tåcken^ochen liten tryckning vid ncdrcdc*
len afog-åplet ändade Operation^ Den fjiika fåg^

ätfkildc Objeélcnia klarligen och kände folket*

Denna fjukdomen hade inga Symptomer med fig;

hon biet Ikott på vanligt fatt. Jag uplyfte for-

bandet forfta gängen den femte dagen och den
nionde var ogat fritt och ledigt 5 betäckt allenaft

med en fvart fiden-lapp, at hindra luftens fria

anhlU

Herr Ribe har varit närvarande vid denna
fifta Operation. Defla bagge Operationer, ef-

ter fannfårdig beråttelfe utflagne , vjfa nogfamt
mojelighetenjat bota fafthångande Starrar 5 hvar-

om jag vidare lårcr gifva en fullkomligare be-

fkrifning.

Jag har ånnu icke opererat den fift befkref*

ne fjukas Starr på högra ogat. Jag vil forft fe

utgången af den förra. Och fsdan ffialjaggora

mig et befynnerligt noje^ at for KongL Svenfka

Vetenfkaps Academiens Herrar Ledamöter berät-

ta forloppet, lå framt defla tvånne Obfcrvatio*

ner^ hvilka jag nii tager mig den friheten, at

ofverfånda ^ blitva af Academien bchageligea

uptagne»

Paris, d. 10 Scpt. I7f§.
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Bejkrifnmg och Jämförelfe imellan dB
fbrnåmlie i Holland hrukelige Vigter

och SiienfkA ViStiiaVu-Vigtén^

Af
jEDV. FR. RUNEBERG,

åt ratt och noga reta förhållandet imciiäft
utlåndfte Vigter och Mate, fins imelkti
öch emot de inlSndfkej lårer i Utlåndå:

1 , icke vara mindre angeläget , ån at kanna
Utlåndfka Myntflagen til flcrot och korn. Båda
åro Mått , dé förra for varors myckenhet j ochdé
fenafe for varors vården.

Öaktadt denna nödvändighet, få har dock
kunfkapen om utlåndfke Vigterne, varit hös ofs
ftiyckét övife. Jag liar til at vinna någon ftiera
fåkerhet hårUtinrian, anmodat åtfkillige af raine
Vänner, fom företagit fig utlåhdåe refor, ät til-
fända mig palitclige Vigter, från atilillige örter.
Af dem har Herr Gerhard Meyér dcnyhgréA
fom fjelf är både kännare hårafj och tillika ällka-
re af alt, fom kan befrämja Fäderneslandets hytta
och beqvämlighét , båft härutinnan forfto<^t fiö
egen , jämte mjn ållundan. Han meddelte itiig
ifrån Holland^ år 175-7 ^ jåmte andra Vigter, i
fynncrhet tvänne^ be flående af fatfer, afhvilka
den ena ganflia noga utmärkte tyngden fot Airt-
fterdamer Vigten, och den andra vifté tniildre
accurat tytigdcii for Hollands Tröifka Vigt. Här-
jämte fånde han mig HerrJacob L' Apmiräls

^ egen*
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cgenhåndiga, men mycket karta bclkrifiling om
Holiånd&a Vigternc^ famt cni Holland, år 1754

å nyo uplagd Tradat, kallad : Handleiiing tot den

HoUandJcbe Koop handel^ hvarutien utförligare be-

Ikrifning om HollåndflvC Vigt-inråttningen år in-

förd. Med deffa hjelpc-medel har jag författat

följande Befkrifning.

I Holland år Vigten nåftantor hvarje ort at-

ftillig, och hvar ort brukar i fin rorclfe flera flags

Vigtcr. De fornåmfta af dem åra Amfierdarmr^

Troijki och Brabandjke Vigterne.

Om j^mfterdamer"Vigten.

Denna Vigt brukas ofver hela Holland, f5r

allahanda flags varor, fårdelcs i dcnutlåndflvaro-

relfcn. Således brukas han vid Stadernas allmån-

ne vågar, få val fom vid de få kallade Vin-
kel-vågar^

Den hitiande Amfterdamer-Vigten, var med
yttcrfta noggranhet juftcrad, faft i de flåfta fat-

fcrne var bly inflagit, hvilket hos oIs, for defs

ovaraktighets flcul , nu ej mera brukas, men (kal

i Holland ofver alt lidas for defs beqvåmlighets

fkul vid jätteringens efter profmed denna Vigt,

år Amfterdamer Skålpundet befunnit väga

i0285/3457f Svenfica Afs. Således förhåller iig

et Skålpund Amfterdamer yigt , til et Skålpund
Svenik Vigt, fom 3. Z9^6 f%±.$/^ii6. Altfå gora

ICO Skålpund Amfterdamer Vigt, r 1 Skål-

pund Svenflc V^igt, och 100 Skålpund af denna

fenare, gora ^^jUTZf Skålpund Amfterdamer
Vigt-



Vigt. Blifvcr altfå Amftcrdamcr Skalpundcr,

i^T-ir proCent ofver, och detta blifver ' ^tIt
proCent vid pafs, lättare eilcr under Amfterdamer
Skålpundet.

Emedan Amfterdamer Vigtens Lifspund;,

;befl;å allenaft af Amfterdamer Skalpund, men
SvenCka Viftualie-rigtens, af 2.0 Svenfka Skäl-

pund j få kan denna upgifn^ proportionen och.

IproCentcn ej ftråcka fig vidare, ån til Skål-

puriden. Lispundens proportion och proCent
borde fåledes ockfå upgifvas; men fom de Hand-
lande 5 på hviikag tjanft detta i fynnerhet fyt-

tar, aldrig fåkna våg - varor ifrv^n utlånningeil

i Llspund^ utan altid i Skålpund-tal 5 få häller

jag det onödigt. Jag vil til deras defto fto:re

bcqvåmlighet , anföra följande Tabell^ fom vi-

far , hvad Amfterdamer Vigten med dcft fordel-

ningar, gor i Svenfka Skålpund. I detina. få

val, fom följande Tabeller, äro allenaft^ (ifFror

af decim, bråken utfattej men vid deras uträk-
nande, äro hela bråken nyttjade, Härvid är

til märkandes, at et Lod Svenfk Vi£tualie-vi£t

håller 2701 Svenfkt Afs^

D s Afflftcf-
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Amftcrdatncr Vigt. Svenfk Via.Vigt.

Skp.l Cent.] Lp. 1
Steii.

|
Skålp. 1 Lod. SkSlp. |Lod.| Afs.

S

4

X

6 f.6i8
9 2*606
9

I
r $ I745

2 3,490

4 4-g-. 6.980
0
ö 9n i2.p6o

I

16 - r%
9
fe 10. 604

T 3 4, 000I * lä

2 - ti 8^000

3 - 3t 12.000

4 4i 16*000

- 5|
X0 2.718

1 • 0

lO 4

6.078

f-457

I
or»

8. if6
io.87f

30 - 34|-

- rH

4
I

16.311

40 4-4Ö8
I P. po6

i 100 1 tV 2.551

200 3
•g- ©62

I rszo 300 3481
9

7- fp 5

400
500

IQOO

4^5 3 10. I2f
12. 6f6
8.0}!

Ehuru vid vågningar i ftort, Svcnflca Vig-

terna ej kunna til den ^no^het tråffa in med Am-
ftcrdamer Vigtén , for atfkilliga orfakers Öcul,

fom



fom defla uträkningar fordra j kan man dock med
fkål vånta , at defla uträkningar borai detnåima-'

ftc vara medel- tal, imeilan fler» vågningar i ftort^

med en och famma tyngd. Ungefärliga propor-
tionen imeilan Svenflka Viétualie- Vigten och
den Amfterdamfke år, af Hollåndarne antagen,

fom 200 : 171 ; åfven fom Stapelftads-Vigten år

^intagen, fom 310:275 emot Amfterdamer Vig-
ten. Enligit Tabellen , blifva nu defsa tal faledes

ändrade : Vidualic-Vigtenforhållerfigtil Amftcr-
damer Vjgten, fom zootiyzi^ och Stapelftads-

Vigten år til AmfterdamcrVi^ten^ fom 5ao :47f

Om Trdijka Vigten.

Det år vål nu mera , en nåftan allmänt anta-*

gen mening 5 at fimplicitctcn år vid alla inrätt-

ningar den båfta, faft famma grund-mening juft

icke vid alla tilfållcn kan blifva efterfolgd; men
ibland exempel, fom vilja ofvertygaofs, atdeti-

raf regel bor lampas, vid inråttandet af Vigters
bruk och nyttjande i et Samhälle, eller at vidlyf*

tighet uti Vigt - inrättningar, år den fruktfamma-
fte modren på hinder och fvårigheter i Handelens
bcdrifvande: lårer Troilka V igt - iaråttningcu i

Holland vara det fliorfta*

Under den långa tid denna Vigt blifvit bru-

kad, hafva åtlkillige förändringar vid defs nytt-

jande, tid efterannan, fig infmygt, hvilkaetterr

hand gj.ort hela inråttningen (vår och vidlyftig,

oqh fom fedan oformårkt iklådt fig den myndig-*
het, fom vanan plågar med fig fora, hvilkcn vid

flika inrSttniiigar hoa folkrika Nationer ej ftar (ä

D 5 låt?
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lått at andra. Imcdlcrtid hafva mångcråttfinnigc
Handlande låtit härofver utkomma betydande Be-
fvärs-flrrifter, hvilka hatva upvåckt andra, at år-

bjuda ätfkilliga forflager, til dcffa fvårigheters af-

hjelpande; men alt forgäfves in til denna ftund.

VIrt kära Fäderneslands forfarenhct bor kunna of-

vertyga Hollåndarne , at alla forflager til botan-

de bär^fj måfte blifva kraftlole, il långe grund-
orcdorne blifva behallne: lä långe deras Vigt, tär

hafva en fä mycket fkiljaktig indelning, namn
och ätfkilligt flags bruk, hos fomligafor alla va-

ror, och hos andra allenaft for vifla. Men hjelp

for alt detta , lärer nu mera ej ftä at förmoda , fe-

dan oordentligheterna härvid, vunnit lika fom
burfliap 6fver^alt> hvaraf fynes nog låkcrt följa,

?it Holland lärer aldrig kunna komma i rått ord-

ning med denna V igt^ Et mårkeligt exempel
for andra Nationer, at vid flika inrättningar, i

tid undanrodja orfakcrna til det onda, innan de,

under Nationens tiltagandc i rorclfe och ftyrka,

blifva fä hemma ftadde , at de fedcrmera aldrig ftå

^t upfåja och fordrifva^

Intet långcfedan trodde man hos ofs,atTroi-

fka Vigtcn vore allcflådes, hvareft Vigter afdetw
namn brukades, lika til fina tyngder, och at fä-

ledes Troifka Afs , fäfom denna Vigts allmänt an-

tagna minfta delar, borde vara grund for all

jannanVigt^ det år, borde vara alla andra Vigt-

forters minfta delar , och det , emedan denna Vigt,

formentes, at af alla Vigt-flag vara åldfl. Detta
foranlät Herr Stjernhjei.m, at til fin Linea

Carolina , nyttja Hollåndfke Troifke Afs ,fom då

troddes vara nogare juftcräde, än våra egna få kal-

lade Troifke Af§, Men Xongl, Commiflionen,
af
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fom icke långefedan , hade Svcnfkc Inrättningen

af Mätt och Vifft under utarbetande, fant, efter

inhånnandÄ af atfkiiliga utlåndlka orters Troiflka

Vigter och Afs, at den ena ej var den andra lik.

Jag har at denna orfak fokt denna Troifka Afsens
tyngd, hvilkcn fa förhåller fig til Svenfka Alscn,

ct Troifkt Afs , maftc vara lika tungt med
I.oop5oi8z8op82p7i ipi4oö2f Svenfkt Afs.

Den hitlånde Troiike Vigten befanns lika

tung med 10237.5- Svenfka Afs^ men fom jag
fann, at def» fatfer voro hvar for fig ej nog accu-

rat rattade, och at detfundna Afs-talct^cj kom of-

verens med det, fom Troiflca Skalpundet borde
hafva, efter en i Holland allmänt antagen pro»
portion imellan Amfterdamer och Troifka Vig-
ten; få folgde jag båldre denna fenare, fom fåttcr

100 Skalpund Troifk Vigt, i^l Lod Amfterda-
mer Vigt lättare, ån 100 Skälpund Amflcrda-
mer Vigt.

Således år et Skålpund, eller fom det i Hol-
land kallas, et Pound Troifk Vigt, lika med
I024<5. 1 6i7iP7z6f62f Svenfka Afs 3 varaltiå den
hit(ände Vigten , mera ån S-f Afs for lått.

Denna tyngd på et Skålpund Troifk Vigt,
förhåller fig til tyngden af et Skålpund Svenfk
Vigt, fom 6ff7f4.4 14446

5"
: f(56 172. 0000000;

i

hvaraf foljcr, at 100 Skålpund Viétualic - Vigt,
åro lika med S6^U Skålpund Troifk Vigt vid

pafs, famt at 100 Skålpund af dcfe, åro lika med
1

1 fT§^ Skålpund Svenfk Vigt, i det nårmafles
aklå är Svenfka Skålpundet lal^l- eller i 34^1 pro**

Cent, i det nogafle, lättare ån Troifka Skålpun-
det, och detta år Jf4§^ eller if| proCcnc vid

hvafaf foljcr^ ac

D 4 pafs,
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pafs, tyngre, ån Svcnfka Skälpundet, Til vidare
uplyfning, vifar följande Tabell , hvad Troiflk^

Vigten, til och med lopoPound, gof i Sven-?

fka Skålpund,

Troifk Vigt. 1

Svenfk
Vidqalie Vigt.

Pouhd.lffi . jUuce. iEngels,_ Afs. SkilpjLod
1

X

2

4

f
10

I

z

4
6
8

lO

lO

4.0

1

8

•

I

160
IQ240

« 9
T<f

^ 8

- 2i

?l
4t

1
• TT

- é
- 1

4t?7

It

ii

Ii

14.738

0.P78
7.851

^4.044

10.807
9.188

377
z. ipi

Troifk Vigt,

Svenfk
Vi£fcualie- Vigt*

PoundJ SkSlp. Skälp.iLod.l Als;

1000 2,00(9

30 60
40 80

100
I

100 zoo
zoo 400
po 6:00

400 800

Den-»



Jan. Feb. Mart. 57

Denna Vigt varder ofver alt brukad til dyr*

bara varors vagande , låfom GuU, Silfver, Ädla-

llenar, Pärlor^ Mcdicamenter, han varder åfvcn

nyttjad til Prober-och Mylit-vigt j men i Fries-

land och Groningen, brukas han til allahanda

varor Efter den indelning, fom i ofvanftåendc

Tabell år anförd, nyttjas nan allenaft, då Gull
och Silfver våges) men då han nyttjas til andra

varor, lä hafver han helt andra indelningar,, Qch
dcfsa indelningar fa ftundom andra namn.

Jöuvel-och Tårle-vigten^

sfig:mi6Unces2=:52o Engels=i4oo Carrat,

jd:o= 8d:o =i6o dito izixoodito
id:o 20 dito ~ ifodito

I dito ~2 7idito
Vid deffaVarors vågande kallas altidctPound,

% Marker.
MedicinaUFigten år af z flag : Apothekare och

J^edicament-Figten^

Jpotbekare-Marken års 1 2 Troifke Unccs:^^
jt4 Lod eller i@ Troiflc Vigt,

Medkament-Vigten^

i gg ^rssi éUncesrr \ 28 Dr.rzjS^ Scr.rrjöSo Gran,
lUnce:;;?; 8d:or=3 24d:o = 480 d:o

I Dr.:;:; 3d:o = 6o d:o

Ipl. -iScr.^^ ?od:o

^roher -Vigten^
J i! år;5i 2 Pennings r: 40 A fs =2,88 Gran,

j Penning år r: d :o= Z4 d:o

I Afsår^? 7f d:o
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T Engels Ii

Mynt - Vigten^

zr4Vicrlingcn=8Troikcnsiri^Deiifkens— 3iAfs.
iVierling —id:o — 4 dito = gdro

iTroikcn= zdito — \å\o
I Deufken r: 2d:o

Om Brahandjke Vtgten.
Et Brabandftt Skalpund år befunnit jåm-

vigtipt medp7p^.ri78<y Scc» vSvcnfka Afsj lålc-

des förhåller fi<j ct Skålpund Brabandfk Vigt 5 til

et Svcafkt Skålpund, fom I9i9.303f7r: 1769.
6000000 y altiå e^ora 100 Brabandfke Skålpund,

1 10.7201 &c. Skålpund Svcnik Vigt, och 100 af

denne fcnarc, göra 90. 3178&C. Skälpund af den
forra> blifver altia Eraband(ke Skålpundet, lo^f
proGcnt i det nårmatle, otver det Svcnfka Skål-

pundet, litmt detta, p-i — eller pi^ proCcnt vid%

pafs, under det Brabandfke. Til mera beqvåm-
ligbet år följande Tabell ofver Brabandfkc Vig-
ten anförd :

Brabandlk
Vigt.

Skålp. Lod.

%

I

16

I

2

3

4

f
10

Svenfk

Vidualie- Vigt.

SkälpJ Lod. I AfsT

12.

• m

1

1

If. 350

- 8 13- 37P

3tV 4
11.4^^8

4 i p.477

f I 7~ 7-r^ö
I T 2-

2Zt 9 12,. 82f

Bfä-



Braband (k

Vigt.

Svenfl

Viétualie -

Skalp. 1 Lod. Skålp. ILod. Afs.

P
40
50

100

200

300
400
fOO
1000

33 t

44 i

1I0|

44^1
rr3t

zi

I t

3

1

1

7

10. j-pS

8.370
6.745-

I2.28f
7- i8p
1, zp4

14- f79
9.5-83

1. 881

Denna Vigt varder i Holland brukad, til up*
vågande af Jårn , Silke, Garn, Guldfnoren med
nicra5 men iBriiflel, Antverpen, Brygge, Gent
och alla piatfcr i Braband och Flandern, nyttjas

han fålbm en allmän Vigt for allahanda varor^

Colnijke Vigtcn^ ehuru han kallas denColni-
fke , år han dock icke annat ån den Brabandlke,
och hora fäledes til honom, famma utråkningarj

fom vid den Brabandfke åro gjorde.

RÖN
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RÖN
Om Brajllmnjka Bånan Fecum {eller

Techurlms) ftyttM i Vtfot.
Til Kongl, Collcgium Mcdicum infåndt Uräa

Arméen i Pomern,

Af
P. ZETZEL.
D. 9ch F4lt-Medicui,

N,i. ^iarrhcea Chronica noBuma
cum dehilitate^

Soldaten RulU af VeftmanU Regemente iti^

kom på Låzarettet fn?d en längfam Diai%
rhoee, fom kom alla nätter, och tillika ut-

mattad kropp famt en lindrig därmed varande
feberaktighet.

i:fta och z:dra dygnet brukades Rhabarbe%
famt om aftnarna Laudan. Liquidum^utan ändring,

^idje, 4:de och f:te brukades endail et ma^ftår-^

kände medel efter han var matt, hvaruti mgen
förändring uti Ijukdomen flcedde, örte dagen gafs

åter Rhabarber, och om aftonen Laud^Liquidum.
7:de och 8:dc dagen magftårkande. 9:de dagen
ater R.habarber, och om aftonen aterLaudanum*
Den io:d^ holts iip medMedicamenter, och gafs

intet, at fe fjukdomens forhållande. Hit intils,

hade ingen ändring fkedt och pulfen varit häftig

och lag, famt tungrvnhvit och fuktiga i itteda-^

gen gafs Pccuris (kallas pä Portugififka Fava Pe*
cairo) fqvint, och Patienten hade fex 6pnin|;ar,

f^ujt tunga och puls lika. i%:x^ dagen gafs ater

Pecotris
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Pccuris fquintin, och Patienten hade knipningar

och 4 opningat med mera fafthet , famt tungan
blef naturlig, och den ljuke mådde båttre. i3:de

til och med den i8:degafs et magftårkande me--

del (Eflcnt. Amar* P. m^). Den ijukc hade alla da-

gar 4 opningar, men med fafthet, och hämtade
härunder krafter, famt började til et flut at

gå uppe*

Slutfats: Hos denna ijuka lindrade brukctaf
Pecuris durkloppet, och gjorde at åtgången blef

faftare, hvarpa Patienten blef bättre^

Oedema^

Soldaten Svanftrom af Cronobergs Rege-
mente inkom med fvullnadc fötter, klagade ofver

hofta och hufvudvårk, famt hade häftig och låg

puls, famt fuktig och hvit tunga,

irftadagcngafset Rhabarberpulfver,fom giof*

de vanlig verkan allenaj men z:dra ochgtdjenat-
ten tolgde et durklopp med öpningar, tunna fom
vatten. 4:de dagen gafsRhabarber och durk lop**

pet var alt lika. yrte dagen holts up, forathaf-

va forfokct med Pccuris rcflt j men med durklopp^

tunga och puls var alt lika. I>en 6:tc dagen gafs

pm morgonen Pecuris i qvintin , durkloppet var
lika, men Patienten klagade ofver håll under brd»-

ftct/ yrde dagen gafs -qvint^ Pecuris j men tun-
ga, ^uls och durklopp var alt lika. g-de dagen

fafs atcr Pecuris, pulfen och tunga var lika j men
aticnten hade cndaft en opning , i ftålletfor förut

6 eller 8. p:de ic, 1 1, 1 2,5 1 3^ I4:de dygnen hade
Patienten cndaft en åpning j men ftygnen och

feber-
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feberaktighetcn var qvar, fom federmcra flcottcs

på lic fått, och hvilket ej horer hit.

Slutfats \ Hos föregående Patient ändrade Pe-
curis durkloppct ifrän 8 opningar til j,och altfa^

var defs verkan fynbar, ianfecnde til durkloppet
i och for fig fjelfl

i. ^iarrhoea febrUls cum Oede-
mate & Ifchiate.

Soldaten Lindquift af Cronobergs Rcgcmen*
te 5 hade alla nåttcr haft 10 a opningar, jämte
fvuUnade fötter och en grufvelig vårk, fom fkot

låret utföre.

i:ftadagendå-J qvint. af Pecurisgafs, befants

pulfcn låg och häftig, famt tungan hvit och Pa-

tienten var befvåradaf en torr hofta; efter pulfrcr

hade Patienten denna natt 14 opningar, zrdra

dygnet var puls, tunga, hofta och vårk lika, och
Patienten gafs t qvint. af Pecuris, h varefter haii

den natten endaft hade i:ne opningar. 3 'dje dyg-
net puls, hofta, tunga och vårk lika > etpuifver

af lika fats gafs, hvarefter Patienten den natten

endaft hade en opning. Från 4:de til 9:de dygnet
gafs intet af Pecuris, och var endaft hvar natt cn
opning, hvaliore ijukdomcn nu mera (kottes, i

anfeende til de ofrige Symptomer.
Slut/ats: Pecuris ftannade hår Diarrhoeen

med beltånd , utan at oka eller mifka feberaktig-

heten och varken; men fedan durkloppct ftanna-

de, oktes hoftan, fom var naturligt,

4, "Diarrhoea Cbrontcd NoCturna.
Soldaten Helfing af Dal - Regementet , hade

ct långvarigt durklopp med opningar alla nätter,

häftig och låg puls^ men nåftan naturlig tunga :

i:fta
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t:fta och 2:dra dagen gafsRhabarber om mor-
gonen^ och Laud. Liquidum om aftnarna, men
tilftåndec var lika, grjetil f c

^ Magltyrkande me-
del (Effcnt. Amar. Ph» Milit.J hvarunder ibland

var et mindre , ibland et ftorre antal opningarom
nätterna, men altid lika tunna, i i:tc dagen gafs

fyra Scrupel Pecuris om morgonen, pulfen lika

fom forr; men om natten refmed f opningar, tun-

na Tom tilforene, I2:te och ?3:de gafs Pecuris

om morgonen til lika dolis, deffe nätter voro 5

tunna opningar. Den r4:de gafs P(?curis til lika

fats om aftonen, hvarpå om natten folgde endalt

en opning, fom var faft, if:deoch i6:debchålt

litvet fig lika ; men Patienten fick Hofta. ijidc

hade Holtangifvit fig, men Patienten klagade,
ät magen var fpånd, hvarpå iolgde 3 ©pningar
famma natt , och fom Patienten nu började fa kraf»

ter, lå bruktes fedan endaft- Eflentia Amara^

N, ^yfenterta.

Soldaten iS/^^WisÄ/ af CronobergsRegemente,
inkom bcfvårad med blodiga opningar alla nätter,

låg, häftig puls, torr tunga, hurvundvårk oeh
hofta.

i:fta dagen gafs om morgonen Rhabarber och
om aftonen Laud, Liquidum. Tilftåndet blefli-

ka, z:dra dagen gafs Pulfvret af Pecuris en fats,

tilftandét var lika, 3'dj^ dagen ^afs morgon och
afton 4 Scrupel af Pecuris hvar gäng. Patienten

kaftade i dag up Malkar, och hade om natten \6
blodiga opningar, 4:de dagen gafs lika fats af
Pulfver, fom den tredje, och opningarna voro
lika til antal och befkafFenhct. f:tc dagen gafs

lika



64 17 Jp* Jäii* Fet). Mart/

lika afPulfvret morgon och afton ^ och Patientett

hade om natten endaft: 3 opningar^ (öm voro fta-

digc. 6:te^ 7:de och 8:de dagen gafs magftår*

kände medcl^ ( Effent, Amar. Ph. MW.) puifen

blef nu naturlig, men något for full, ocn tungan
fuktiga Patienten befvärades af hofta , fom til-

forene, hvartil den 8:dc dagen ater feberaktighet

marktes 5 dock utan opningar, Tilftandet fkot-

tes fedefmefa i anfeendc til fin Feber, hvilket ej

horer hit^

Sluifatsi Hår gjorde Péciifis, atopningarna
under defs bruk de tre forfta dagar voro flera ån
cljefts men i jerde dagen blef åndriiigj fom helt

och hållit var en verkan af medicamentet^

jt^^\6, ^iafrhoea Febrilis^

Soldaten Lindberg af Södermanlands Rcgd-
xnente, inkom uti Fålt-Lazarettct med et vatten-»

aktigt durklopp alla nåtter, fom varat redan 14»

dygn.

De tre forfta dygnen bruktes Rhabarber, fe-*

dcrmera 2:nc dagar et pulfver af Pecuris h var moi*^

gon til t qvint. tyngd. Öpnin^arna blefvo hår-

under fafta och Malkar gingo af.

Slutfan : Lifvct blef genom Pecuris bruk
hår braf.

^,7, Didrrhoea colliquafiv^t cufn tou
minibus & febre mitioru

Soldaten Enggren af Cronobergs Regemen-*
te, inkom med nyfs åkommen titfot, ref ochhuf-
vud-vårk. Utan något fåregående

, gafs ftraxt

de 5 forfta dagarna f quint^ af Pecuris hvar mor-
gon.
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gon 5
hv^iya oipmngm^ti tni^^ och fingo faftr'

het. 4:de dageit lortfattes med Pecuris. Den
dårpa följande natten hade denijuke ganika många
opningar med ref, utan nägot forfeende , men tun-

gan befants dårpa mjuk , och Hufvud-varken bär-*

ta. Pulfvrcc af Pecuris gafs ånnu til | quint. hvar

morgon ^
dagar I llag, opningarna voro hvarde-

raaf deffii nätter 2 , och hade fafthct; men ref-

ven voro qvare, fom därefter blefvo håfde med
Tjår-vatten, likmätigt annan forfarenhet , och
Patienten återftåld*

Slutfats: Hår ändrades at Pccitris Utfoteiipa

det fått 5 at de tre forlla dagarna minfkades den

och fick någon fafther, men 4:de dygnet blefvo

de talrikare, och f :te famt (5:te dagen voro de min-

{kade och fafta. Detta gifver tilkånnaj huru denna

ljukdomen förhåller lig ^ dä- intet afForande år

nyttjat for Pecuris bruk.

8* Tilarrhoea Aqnofa^ noBurna
cum Febre& Rheumattfmo axilla.

Soldaten Jer^ afHelfinge Regemente inkom
tftcd Feber och torr tunga 5 famt Utfot ^ fom be-»

fvårade alla nätter och varat
3 dygn.

De fyra forfta dagar gafshvar morgon iqvint.

afPecurisj fom hade den verkan, at denfi{Uda-

gen blefvo opningarna endaft tvånne och hade faft-

hct, f:te dagen gafs lika fats af Pecuris: dea
påföljande natten hade Patienten^utan gifven orfak,

gänfka många opningar med ref 5 men tungan be-

fants därefter fuktig* 6: te dagen gafs Pecuris til

lika tyngd, opningarna voro natten dårpa cndalt

tvånne och hadcfaithet, dygnet Var magen
E god,
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god , menRhcumatifka varken i axeln var qvar^

ctnot hvilken börjades med Tjår-vattnet.

Slutfats: Sjukdomen var hår, fom i den fö-

regående, ej på något lått andrad af förut nyttjade

Mediqamenter defs förhållande under Pecurim?

bruk var ock dårforc den famma.

Soldaten Frodiga af VermclandsRegementt,
inkom, utan at hafva förut brukat Mcdicamenter,
klagande ofver en blodig utfot, fom befvåradc

alla nätter. 4 dagar å rad gafs et hälft qvin t. af

Pecuris hvar morgon, Malkar gingo af de 3 tor-

fta dagar, och på tjerde dagen var (jukdomen of-

vervunnen , återftående endaft en dofhet, romfc-

dermera efterhand minlkades^

Slutfats t Pecuris ftannadc altlå denna fjuk-

dom, utanat därunder någon dag en häftigare ut*

fot lolgde 5 utan i defs ftållc dofhct.

Soldaten Lamberg^ af Jönköpings Regctiicn-

té ^
iilkom^ klagande ofver en blodig Utfot med

ref alla nätter, fom varat 21 dygn. 3:ne dagar

a rad bruk tes et hälft qvint^ af Pecuris hvar mor-
gon : Ma{kar gingo defla dygn|af, och opnin-

garna fingo ftadga j men tungan blef hvit. 4:dc

dagen var lifvet braf , men Patienten klagade 6f-

(Stranguria)famt tungan var hvit. f;te,6:te^ /.'dc

dagen var alt lika, fom den 4:de,ochTjår-vattnet

iprukades , hvai-^eftcr han den p:de mådde båttre.

SlHtfats : Utfoten ftannade altfå hår under Pc-

ver ftark fkårning öch id Vattnets afgång

cuns
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, på det fått , at det ånnu ofrigt varan-

de fkåmda blod -vattnet folcte utvåg åt vatten^

gången,

JSf^ II, Diarrhoea aquofa^ m&urna
Jine torminibus.

Soldaten Hell^ af Verm^lands Regemente,
inkom med en vattenaktig Utfot, utan ref och
iårdeles Feber, fom varat 7 dygn, och befvårade

alla nätter.

Tvånne dagar å rad bruktes hvar morgon ct

hälft qvint. Pecuris. Mafkar gingo nu af. Fe--

ber och hvit tunga irtfant fig , men Utfoten var

lika^ y^å]c dagen Pecuris om morgonen til fam-
ma fats; natten dårpä var endaft en opning, fom
var f^ft. 4:de9 y:te och é:te dagen var Ufvet

braf, men tungan torr och julfcn låg och något
häftig, famt dofhet infant ug^ SakpcteraktigQ
Pulfver bruktes nu mera^

Slutfats : Utfoten ftannade altta hår genom
Pecuris bruk , utan någon därunder imellankom-

mande ftarkare Utfot någon dag, utan i defis

llålle kom efteråt dofhet.

^iarrboeaAquofano^urna
cum febre^

Soldaten Lundahl^ af Gronobergs Regemen*'
te, inkom, utan at hafva något brukat, klagan-

de ofver ftark Utfot fom vatten alla nätter, och
Hufvudvårk. Pulfen var häftig och- låg , famt
tungan hvit och fuktig.

i:fta dagen gafs Pecuris 4 Scrupel, opnin-

garna voro natten dårpå ftadigare. 2.:dra dagen

E % bcfants
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1

befants puls och tun^a lika, famt hofta, 4Scru«
pel af Pecuris gafs ^ hvarefter natten dårpå endaft

voro 2:nc opningar, men fafta. De följande da-

gar gafs endaft magftårkande (EfTent, Amar. Ph.
Milit.) och lifvet var braf, men hofta plågade.

S/utfats: Utfoten f^annade öltfä hår genonij
Pecuris bruk , med påfélgd af hofta. i|

13. D^^rrhoea aquofa cum tormU
mbus Jinefebre. j

Ryttaren Bohm^ af Öftgotha Cavallerie, in-|
kom klagande ofv^er emU tibt, (bm varat ti dygn^
och ' befvärade alla nätter tillika med ref^ Man
gaf honom et hälft q vint, Pecuris hvar morgon i

tvånne dagar, hvarpä lifyet blef braf , men fjer*

de dagen direfter fick han ogon-flufs, och yrde
dagen kråkning med Feber, fom handterades på
lårfkildt lått.

N. 14^ Diarrhoea Aquoja Jine torminibus^

Soldaten Frofimm^ af Jönköpings Regemen»
te, inkom klagandes ofvcr en Utfot, fom varat

ofver en manad, Forfta dagen gafs et halit qvint*

Pecuris, hvarpå Utfoten tiphorde. 2;dra och
^rdjcdagen likaledes» 4:de dagen upkom fkår*

ning och retning i vatten ^ gången : fottrcn

fvuLlnade och kliade under fotfälan. Tjår-vatt-

net nyttjades, hvarunder 7-de dagen blefvo några

opningar, och fottrens fvullnad forfvann. 8:dc

dagen fvullnade anfigtet^ meii lifvet varbraf,oeh

ined Tjår- vatten fortfattcs.

Slutfats: Utfoten ftannade hår ftraxt afPecu-

men den fklmd^ blod- vaflan ^ fom Innu var
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ofrig, oaktadt den afgatt cn hel månads tid, drcts

genom Mechaniquens verkan til andra ftåUen»

N. 15'. Diarrhoea Aquofa cum febre.

Soldaten Kherg^ af Södermanlands Regemen-
te, inkom klagandes ofver en Utfot, fom varat

14 dygn alla nätter. Tungan var torr och puU
fen litet feberaktig: ethalft qvint. af Pecurisgafs

honom hvar morgon fem dygn å flag, hvarefter

lifvet blef godtj men en^vårk uti fötter och knån,

upkom,, fom (kottes med Tjår-vatten.

Slutfats \ Utfoten ftannadc hår af Pecuris;

men den ånnu ofrig varande fkåmda blod-vaflan

blef en Gikt.

N.16. 'Diarrhoea Aquofa cum febre^

Soldaten Walberg, af Södermanlands Rege-

mente, inkom klagande ofver en Utfot, alla nät-

ter med fem opningar. Pulfen var måttelig hä-

ftig } men utvidgad och vågig ,
foljaktehgen

Broft-puls.

Tre dagar å rad gafs et hälft qvint. Pecuris

hvar morgon , hvarunder malkar kräktes up och

lifvet blef godf, men feberaktigheten Varade och

en hofta upkom.
Slutfats: Genom Pecuris bruk ftannade hår

altiå det Ikåmda blod-vattnets utlilning genom
tarmarna i men i defs ftålle togs vågen åt broitet,

hvartil det torut hade benägenhet likmåtigt tck-

net uti pulfen.

N. 17. T>iarrhoeci Aquoja cum tujji

febre mttiorL

Soldaten BHlman, af Cronobergs Regemente,

inkom med låg och måttelig häftig puls, klagan-

E s <le
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dc Sfärer hofta och Utfor, hvilken fednarc va^
rat endaft et dygn.

Fem dagar å rad bruktes et hälft qvintin af
Pecuris hvar morgon 9 hvarigenom opnin-
garna minikades^ men ref uti undcrlifvet och
llyng uti braftet upkommo, f:te dagen återkom
utfoten med f ofningar , hvarpä ref och ftyng
forfvunnos men doHiet och holla upkom, fom
fortfatte med en lindrig Feber.

N. 18, Diarrhoea Aquoja febrtVis.jue^

(edens Ifchiadi.

Soldiiten Zjy^^^^g, af Cronobergs Regemente,
inkom med fvart tunga och hufvudvark 5 men na-

turlig puls, och en Utfot, fojn varat endaft z
#gn.

Forfta dagen gafs et hälft qvint. Pecuris och
den fjufee hade fom tilforene 20 opningarom nat-

ten. Andra dagen var tunpn och alt lika i men
pås-tippca och en flack på ofre lappen angripne af

kallbrand. Pulfver gafs, ochpädeangrcpncftål-
Jen fcarrificerades och bruktes vanliga omflag; men;
Utfoten var lika , hvarunder han jrdje dagen för-

lorade miålet och dog.

Slutfats: Hår gjorde Pecuris intets At
nafäoch lapp blifvit af kall-brand angripne, far ej

tiifkritvas detta Medicament, icke eller utfoten>

ty man har haft dem, fom hvarken fatt PecuriS|

ej eller haft Utfot^och fått fapima tilftoter: utan

Jigger grunden bärtil uti en befynnerlig våtfkor-

nas upldsning, i anledning hvaraf man haftdem^
fom fitt kallbrand inom 2 gånger 24 timar, pa

axel, ^rmi brofti maga, och fa vidare. Sjuk-

domens
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domens elaka belkafFcnhet fyncs dåraf, at puls

och tunga ej komma ofverens. Det år at tormo^

da, det ock kallbrand var uti tarmarna, och var

(kadå, at man ej hade tid at opna honom, i anfe*

ende til de mänga nu efter retraiten inkomman*
de ijuka.

JSf, 19. 7)iarrhoea jlquofa cum febre
mitisfma.

Soldaten Theman^ af VermelandsRegcmcnte^
inkom klagande ofver en Utfot ^ fom kom alla

nätter och varat fem dygn.

Forfta dagen gafs om morgonen et hälft qvint,

Pecuris, hvarpå Patienten den natten endaft har

de z opningarj men tunna fom vatten, zrdra

morgonen klagades ofver ftyng i broftet , och
'Pecuris gafs tillika fats, hvarefter Patienten den
natten hade 2 opningar^ men med ftadga, 3:dje

och 4:de dagen tortfors med Pecuris och denlju-

ke hade ingen opning j men kkgade otver ftyng,

pulfcn rar häftig, och tungan torr blefven*

f :te och ^:tc dagen gafs kylande Pulfver, hvar-

under tungan blcf fuktig, och den ljuke fick

natt-fvett. 7:de dygnet ingen fvett s men hofta,

ftyng och befvåradandcdrågt. Åderlåtning flced-

de och hoftan fkottes med T|n£tuni peftoralis^

Slutf^ts: Pecuris ftannade hår utfoten^ men
den ånnu ofrig varande flvåmda blod-vaflan käfta-

de fig åt lungorna.

N, ^o. ^larrhoea jiqmja cum Oede-^

mate pedum.
Soldaten Elmpren^^xi Cronobergs Regemen-

te, inkom k^gande ofver en Utfot med 10 a 13

vattear
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vattenaktige opnin^ar hvar natt, och hufvudvårk.
Pulfen var ganfka lag och. häftig, och tungan o-
ren, men fuktig. Rhabarber hadeblifvit brukad
med Laud. Liquid. och fcdcrmera Piafcordium
därefter j men forgåfves.

Forfta dagen gafs om morgonen 4 Scrupcl af

Pecuris 3 men UtTotenvar lika^ 2:dradageagafs

2:nc gånger Pecuris til lika fats; men forgåfves.

grdje dagen gafs Pecuris til lika fats en gång^

Utioten var lika 3 men med bled och ref, det år

Dyfentcrie. 4:de dagen gafs Pecuris til lika fats,

fom den forfta, 2,:nc gånger om dagen 3 men Ut-
foten, fvuUnaden i fottreti var lika och pulfen

ojämn, hvarunder den ljukc om natten dog.

Slutfats \ Pecuris blef hår forgåfves brukad,

i anfeendc dårtil , at ingen ipånftighet mera var

ofrig uti kroppen, fom helt och hallen var ut-

mattad.

21^ T^larrhoea CoUiquativa in ultmo
ftadio Ththtfeos cum fcorbuto.

Plandtlangaren Boman af Artilleriet, några

och femtio ar gammal, varlang tid befvåradmed
cn ftark upboftningaf var, och heétifk feber, hvar-

vid til et flut infant fig fkjorhjugg och åndteligen

hastig Utfot med Hipocratiftt aniikte : under det-

ta tillland gafs irne dagar å flag, morgon och af-

ton, en Drachma af Pecuris 3 men forgåfves.

fiutfats: Pecuris gor altlå intet uti den Ut-
fot, fomioljerpäen til (in hogd kommen lungfot.

N/ii^ T>iärrhöea Aqttofa cum, febr

e

l§ raucedine.

Soldaten Flygare^ af Dal - Regementet, fom
var
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var Convälefccnt efter en for 3 veckor ofverftan-

den elak Flufs-feber, får en Utfot alla nätter

med ftåndig feber och heshet, läg och häftig

puls, faint torr tunga.

Forfta, ardra, 3:dje och 4;de dagen gafs 4
Scrupel af Pecuris morgon och afton 3 men Ut-
fotcn var lika. 5:tc dagen gafs intet och tilftån-

det var lika^ 6:tc dagen ändrades med Medica-
ment och gafs Antimonium diaphoreticum, hvar-

om vidare en annan gång.

Slutfats : Pecuris brukades hår forgåfves, fom
Uti alla de håndelfer, dar torr tunga år^

General' Slutfats,

Den Utfot, i hvilken detta Pulfver

år blifvit brukat, år at den befkafFenhet

,

at den åtföljer en elak Amphimerine , hvil-

ken feber, fom Utfoten tag^r til, lå minfkaa

i fammajåmfårelfe des feberaktiga puls, få at då

Utfoten år fom aldraftarkaft, til zo, 30 och fle-

ra opningar om natten, fåli- ock häftigheten uti

pulfen aldeles naturlig, oaktadt tunga, anfiktc

och hud gifva tilkånna feber. Uti denna Utfot
har man ej et enda exempel, at den ftannat af fig

fjelf, uran man har tvårt om prof på den, fom
dåden varit lindrig, varat hela 5^ äö månader. Den
går uti de Regementer aldramåft , fom varit af

trångfel mycket tilhopa packade, fom legat i til*

ftångderum, fom mindre beflitat fig om renlig-

het écc. hvarom mera en annah gång. Af de an-

förde Cafus fes 5 at Pecuris verkan på Utfoten
fåfom Utfot, varit lycklig, utom ide 3 fifta Ca-
fus, Hvad åter defs torhållande ianfcende til he-

ja fjukdomen angår, få följer, at då Pecuris bru-
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kas dar afforande blifvit brukt, och pulfenh hajiig

och lag famt tungan hvit , få ftannar Utfoten afdefs
bruk, och hofta upkommer (Cafus i, 2, 3.)
Når den nyttjas uti Utfot med ref(N. 7.

1

7,)utaft

at förut /mdé afforande y och Utfoten åtföljer rér/och

fuktigtungajdi lindras den af Pecurisbrufc de forfta

dagarna. 4: de dagen blir tJtfoten ftarkarc,- och da-

gen dårpå ftannar den -y eller ock uphorer den, u*»

tan at nägon dag mänga opningar imellan]komma,
och ^ar ofver til kbe-r med torr tunga. Nyttjas
den ater uti Utfot^ lom år utan ref ^ och tungan år

fukiig^ famt rnatt och lagom häftig puU^ ftannar

Utfoten, hålft med hofta, annars med dofhet,

eller ftranguria (11. 12. 14. 16.17. 19 Cafus). Dar
Utfot år med torr tunga, brukas Pccuris gerna
fruktloft, fom är den enda hindelfe, uti hvilken

defs verkan ej varit tilråckclig,

Tillåggning

Om Faua ^ichurim ifrån Brafilien^
Af

A. BÄCK.

Åmtralltets-Capltalnen Hr, Corvin var den forfta, fom
gjorde Pichurim bekant i Stockholm, for några är

fedan, vid defs äterkoxrifl: ifrån Portugal, dar han hade

fått denna frukten,, fafom et fpecificumemot Colik och
Darklopp,nndernamn af Pecuns , eller f^va Pecairo. Se^

dan nägta förfök lyckades , och flere började efterfråga

famma bote-medel , hafver Hr« Handelsman Abr. Ar-
vidson låtit komma några fkälpund, därmed Hans Kongl»

Maj:t, på Coliegii Mqdici underdåniga föreftållning, til-*

låtit F|lt~Medicus Herr Dofl. Zetzel, at vid Arméen
i Pomern gora de Förfåk, fom i föregående vackra Ron
meddelas ået Allmänna. Pichurim år ej hittils uptagen i

'Materia Medica, och defs hårkomft år alddes obekant

; UtTOi Portugal» Jag vil dårföre befkrifvä den kärteligen
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ket förmodeligeii giTver denna frukten,

Pichurim liknar en ftor Mandel ^ fom år i tu klufven

på långden, och pä den flata fidan efter längden nägotut^

halad. Dåraf gifvas (törre och mindre*, medel-forten åro

12. eller 13 linier länga, s ^ Unkt breda, uthälningea

pä den flata fidan går til 2. linier^ dår den midt pä årdju-

paft, och dår år vid den tjockare åndanenuphögning^fä-
fom det vore fröets germen. Til fårgen år PiGhurim utan-

på fvartaktig , fäfom deti vore med en fin hinna ofver-

dragen, Orn den bry tes eller fkåres med en knif , få är

<äen inuti Ijusbrun^ ej tråaktig eller tradig, til utfeendefä-

fom et brutit eller flturit Mufkot , och med Microfcop fy^

nes pä defs inra våfende^ när den långe legat, fmå hvita

klara prickar. Den år mör imellan tänderna, öchhafver
lukt och fmak , fom tyckes vara imellan Muikot och
SafTafras» Tab. i. Fig. 7 vifar utfeendet af Pichurim a

defs uthälade lida. F'ig. 8 vifar Pichurim pä den runda (idan*

Det är ej lått at fåga,af hvilket tråd Pichurim kom-
mer. Den, fom forlla gängen förde Pichurim til Sverige,

hade hördt nämnas, at Copaiva-balfamen fkal tagas affam-
Hia tråd. Jag hafver efterfedt, hvad Guil. Pf/h iHf/iorU
Natur, utriusqae If^di^e ^ och Geoffroy i ÅtsTraäat de
Materia Medica anförer utur MARGGAvs//(/?ör/^ rerum
Natural. BrafiJU^om Copaiba Trådet,afhviiket den bekan^
ta Copaiva-balfamen flyter; at detta Trädets frukt ärofki-

dor , fom hvardei^ innehålla en böna eller kärna, til ikap-

nåden lik en HafTelnöt, rund och afläng, hVilken är om-
gifven med en fin fvartaktig hinna , den midt uti år be*
klädd med litet gulaktigt, fegt, mjukt kött (pulpa); men
at fjelfva kärnan, fom åtes, beftär af ftadigare våfende,
likt et mjuknat horn, fom går fönder under tänderna, och
år ej af färdeles kånbar fmak , af vattenfärg och behage-
lig mat för Aporna.

Denna belkrifning^ fom år gjord öfver enfrifk ochnyfs
mogen Gopaiva-kårna, tyckeg komma nog öfverens med
fava Pichurim,når man befinnar, at denna är torr och förd en
längvåg,famt blottad afdet pulpeufayäfendet^ Hon blitvef

åfven lik et mjuknat horn, når man flagit den iftycken och
länge lätit blöta i varmt vatteh. Men det, fom tyckes
aldeles fkilja Copaiva-kårnari frän Piehiirim , år den för-
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m aflänga och runda fkapnad,lik en Haflel-nöt, når den
fenare år pä den ena fidan platt och uthälad; hvilket for-
anläter mig at tro, det tvä Pichurim-bönor i frakten litta

med lina flata (idor emot hvarannan, pä famma fatt nä-
Itan , fom tvä Caffe- bönor åro patsade emot hvarannan
uti Cafte-tråds frukten , och at de fäledes utgöra en Co-
paiva-kårna af Audorerna befkrefvcn. Denna iårer för-
modeligen vara omgifven med fin tina fvartaktiga hud,
fom midt öfver bekiådes med en feg, gul och mjuk
pulpa. Jag tycker mig hafva fä mycket ftörre an-
ledning "at förmoda, det'Pichurim är Copaiva- kärnan^
fom man vet, at Copaiva-trådet våxer öfverflödigt päÖn
Maranhon, efter PisoNis vitnesbörd; och Portugifcrneej
allenaft lätit förftä, at Pichurim kommer ifrän BrafUien,
utan ock kallat henne viddefs ofverfändande fava Pichu-
rim de Maranham.

' Huruvida jag hafver mifstagit mig, torde framdeles
blifva kunnigt, når den ifrän Portugal utlofvade beråttel-

fen ofvcrkommer om denna bönans hårkomft. Hittilsa,^

allenaft beråttadt, at den år god emot Colik och Väder-^

pläga, blodfot och durklopp, fpånning öfver bröftet, och
emot frifka far, at i dem ftrö defs Pulfver : at den tages

ifrän 32 til 64 och 96 gran, uti vin, brånvin eller vatten,

efter fjukdomens belkafFenhet : at denna varan nu år fåll-

fyntare, dels för den onäds (kul, fom jefuiterne kommit
uti vid Hofvet, dels dårföre, at handelen pä denna Colo-
nie år ej i fä godt ftänd fom tilforene.

Förrådet äf Pichurim hafver ej varit fä tilråckeligt^ at

Medici i Stockholm kunnat förföka defs verkan pä män-
ga fjuka» En Fru, fom drogs med Lungfot och hade
en ängslande Colik med Diärrhée, blef flera gånger hul-

pen med Pichurim, når andra medel icke kunde hjelpa»

jEt annat Fruntimmer uti tårande bröft-feber flapp ock
Diarrhéen efter famma medels brukande. En Fru, lom
i nägra dagar var fvära anfatc af Verkar och fpänniogar i

Underlifvet, tycktes Hippa plågan förfta gängen Hon
tog Pichurim; fa framt icke denna häftiga ändringen bör 'j

tilfkrifvas den criiis per urinam, fom dä mfölU j
Hår gifvas likväl exempel, där Pichurim intet utråt-»''''

tat emot Colik och Durklopp ; fä at det nog blifvit utrönt,

atdeii tiltror % för mycket, fom lofvar at hjelpa med
Pichu^
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Pichurim allena, lika afhvadorfak delTa fjukdomar kun-

de härröra.

Om man läter blöta hela Pichurim-bonan uti kokhett

vatten, och uti et tiltåpt l^åril, få far vattnet både nägon

fSrg och fmak af bönan. Stötes den i Fulfver och länge

digereras, fä far man tånimeligcn ftarkt infufum bäde til

farg, lukt och fmak. Om pulveriferad Pichurim kokas

med vatten i et öppet kåril, få utdunftar vattnet med en.

(lark lukt. Om decoftet fedan afrokes, fä finnes, at

denna bönan gifver i Extraftet öfver en tredjedel. Of-
vanpä det kallnade Decofitet flyter et fetaktigt våfende.

Når jag låtit Refiduum ellet det öfverblefna efter det-

ta D.ecoftet, digerera med Spiritus vini reäificatiffimus,

befants Spiritus vini föga färgad dock ftarkt fmakande,
och under denfamma ftod et hvitt, fetaktigt flockigtvåfen-

de, likt det famma, fom flöt ofvanpä det kallnade Deco*
äet. Denna fetman torkades fakta, ochlemnade pä fug-

papperet en grå glåirfande{kärpa,fom ej hade någon fmak.
Låter man digerera pulveriferad Pechurim med Spi-

ritus vini reäificatiflTmius, få får man en kraftig rödaktig

Tinftur , fom fmakar ftarkt af Pichurim, och pä hviiken
det förr nämnda feta flyter. Läter man genom deftilla-

tion infpiilera denna Tinéluren, fä får man i Reci-
pienten en Spiritus, fom hafver någon lukt af Pi-
churim; men Extraftetblifverganlka flcarpt och brännan-
de pä tungan, tillukt och fmak likt Mulkot ochSaffafras,

och håller fig gärna fuktigt.

Den fom hafver ftörre förråd af denna bönan och mer
tid, kan göra ytterligare förfök, til at utröna de delar,

hvaraf Pichurim beftär, fom i mänga egenfkaper tyckes
komma öfverens med Mufkot.

Utdrag afKongL Vetenfkaj^s Academiens
dagbok,

Ibland de flera, i Handlingarna for nåftledit ar

I7f8^ införda nyttiga Ron, har Academien
i fynncrhet funnit trenne, hvilkas Auélorer

dårmcd gjordt fig förtjänte til den belöning, fom
Acade

\
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Academien efter fi^amledné Hof- Intendenten^

Grefve Fredrig Sparres förordnande ^ och af

de til detta åndatnål af Honom fkånkte mcdcl^år-

iigenutdelar: Nämligen
5 DiredeurensvidKongl

Landtmåtcri-Comraiffionen i Finland, Herr
Ephraim Runebergs Befkrifmng ofver Lathda
Socken iÖfterbotten^ Bårgs - Rådets Herr Anton
Von S^^abs Ron 0ch For/ok med Mineralijka Gela-^

tiner och uplojliga ghs^, famt Dirc6teurens och Öf-

ver-Masmållarens Herr Sven RinmAns Forbåt'^

tringpäHammaYby^nader^genom lyftarmars ochbläs^

ifjuIsKämbars fäftande utanpiHjuhflockarna^ KongL
Academien har dårforc tildelt defsa x^u6torer hvar

fm af dc Si^ARRiSKA Premie-Jettoner af Gulh

FÖRTEKNING,
På dt Rön, fom åro införde i detta Qyartah

Handlingar.

^"Wijioria om Pätajke Slagen ech detas Bruk
§^ af Henr. Theoph. Scheffer - I

JLJL Petrificatet Emhomolithus ParadQXUs

4f Carl LiNN.5:us - v • 19
Anmärknhgar om den fa kallade Pafogel^ftenen^
afChKl. LiNN.SuS - • - 24

4. SveHjkCoccioneil^fåfCARi.hi^nMU5 - - 16

f^ Hydrojiatifka Ron pa Alkali/ka Sduiionersfiyrka
efter atjkilliga jléigs Lut-Salt ^ ellerjd kallad

« . PataJJta^af]AQO% FaGGOT - - - 3

1

6, Berdttelfe om tvdnnt anvux'ne Starrar {Cataraäée).

ä/Jaqves Daviel - - " 43
7. Bejkrifning och jdmforetfe imellan de fornämjia

i Holland brukelige Vigter och Sven/kaFiäua"
lie-Figten^afEdy> Fr» Runeberg. - 49

1 RSn om mafiliänfka Bönan Peeuris (dier Pichu-
rimi) nytta i Utfet, af P. ZetzeL ^ - Ö0

9, Tilldggning om Fava Pichurim^ afK.B,' ^

10. Utdrag af KongL l^etenA Acad, Dagkok, - 77



















KONGL. VeTENSKAPS-
AGäDEMIENS

HANDLINGAR,
För MI,naderna

Aprilis, Majus, Junius,

År I75p.

Herr OLOF MALMERFELT,
CAMMAR'RÄD.

Naturkunnigas meningar 9m orfakerna

til Åjke-dundret.

Ibland Éld-Metcorer
)
^fom ftundem vifa fig uti

vår Atmofphcr , år Åikedundrec det bekan-
tafte, mårkvårdigafte och farligaftc. Detta

F Meteo-
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Meteorön år fä allmänt på värt jordklot , at det
finnes nåftan ingen ort, fom därifrån år befriad. Fa-
fta landet år måft utfått for dcfs väldfåmheter)
men Ijofarande åro jåmvål , midt på de ft6r(U haf-

ven 5 icke låkrc for defs anfall. Af de åldfta Scri-

benters vittnesbord kunne vi inhämta , at det i

alla tider blifvit obferverat, famt ågt famma na-

tur och belkaffenhct, fom vi ån ärligen dåraffor-

farc. Och kunne vi, utan vidloftigbefkrifning,

nog få tilfålle at låra kanna defsa flora Naturens
verkningar.

Når de forftc månnifkor (ågo defla ftora el-

dar tändas ofver hufvudct: når de hörde det for-

Ikråckeliga dånet, hvilket lika fom fkakade jor-

den: når de fågo metaller fmåltas 5 kroppar itän-

das, månnifkor och djur på et underbart fått dö-

das, och funno därjämte, at det fkedde med en
otrolig häftighet, nåftan i et ognablek^ men ha-

de fig i hela Naturen ingen kraft bekant , fom var

llark nog, atfädant kunna fororfaka: måftede nöd-

vändigt fatta höga tankar dårom. De trodde där-i

fore, at ingen annan ån Gudar, en Vulcanusoch
Jupiter, både fmiddc och kaftade defta eldar på de

dodeliga. Man kan få mycket mindre undra på,

at den allmänna hopen hyftc fådana tankar, eme-
dan de lårdafte, icke ågde ftort redigaix begrep
om detta Meteorön.

Pltnius ^jmente, at defsa eldar komma nc-

der ifrån de tre ofra Planeterna Mars
, Jupiter

och Saturnus. Seneca b) foreftålde åfke-mål-

ncn fåfom ftora blåfor, upfyllda med luft, hvilka

ibland

a) Lib, 2, Nar. HiR. c, 20» ^) Nat, (juaeft. L. il. c,i6.
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ibland opnas och flåppa ut denna inpackade luf-

ten. Priscillianifterna c) inbillade fig, at de on-

de andar fororfaka detta bullret uti luften, Dcs-
fa borde med heliga kläckors dan fordrifvas, hva-

dan ock den bekante praxis, at med klackors

ringning vilja ikingra älkc-molnen, tyckes hafva

forlt upkommit, faftånde nyare fokt at förklara

denna verkan genom den dallring, fom klåckornas

rorelfe fororfakar uti luften. Huru päliteligt detta

botemedel år, fkonjes af et enda exempel. 24
Kyrkotorn, fom alla ringde, träffades och fka-

dades på en gång at åfkan , då några andra, fom ic-

ke ringde, blefvo oflcadde d)^ Aristoteles
och Pcripatctici bude likväl långt förut fattat den
förnuftiga meningen, at åfkc-dundretfororfakas af

de fpirituofa exhalationer, fom upftiga, itändas och
utbrifta uti luftens). Theophrastus Paracel-
svsf) och for honom Avicenna trodde, at dc
ofverjordifka konftnårer tiireda ljungelds-materi-

en uti fixftjernorna af falt, fvafvel och mercurius,

och flåppa denfamma, alt fom den blir färdig, fmä-
ningom n©der pä vår Atmofpher. Cartesius|),
fom reformerade mycket i Phyfiqucnoch ville for-

klara all ting på mechanifkt fått, hade förut an-

tagit, at alla moln beftå af bara fno-particlar. Som
han nu på de Alpiflca bårgen fjelf hade hort, at

flora fnobållar, fom rulla ifrån bårgen neder uti

dålden, gåfvoctdän, fom liknade ålke-dundret,

trodde han, at detta Meteorön på famma fått for-

orfakades i fria luften, når tvånneftora molnfal-
F z la

c) Bodin. L. 2. theat. d). ttift. de 1'acad, de Paris. A;

o

1719. e) De Meteor, c. lU. text, 4, /) De Meteor.

<?»8» £) Mctcororum c» Vli;
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la neder på hvarandra. Deflfa molnkanna iblanj
innefluta och trycka ihop en myckenhet elartifk

luft, upfylldmcd eldfångda utdiinftningar. Den-
na luften bryter fig ut igenom det nederfta mol-
net, och far ut därifrån med fådan häftighet, ac

de eldtångda particlarna taga eld, famt itända och
férftora alla de kroppar, fom de vid utfartenkom-
nra at ftota emot och råka j>å,. Jag förbigår an-

dras tankar, fom i ftållet for Cartesii fno, taga

Hora is-{kifvor at bullra med i luften; och vil

allenaö: nämna, at den bekanta fä kallade åfke-

viggen fer ut, fom en med konft arbetad flinta

cllcrannan ften, och liknar de gamlas offer-kiaif-

var och ftridhamrar, eller ock vilTa pctrificater,

fom finnas i jorden.

Sedan i nyare tider Experimental-Phyfiquen
blifvit mera utarbetad och därvid mänga nya roa

uptåktc, iorn aga någon likhet med älke-dundret,

hafva de naturkunnige jämväl börjat få nJigoc

grundcligarc begrep om orfakerna til detta Mete-
orön. De forfok och ron, fom blitvit uptåckte

och gjorde med Chemilka fräsningar , och med
den ele£lrijka kraften ^ hafva i fynncrhet varit up-
lyfande, famt gifvit anledning til trä nyaTheo-
rier om orfakerna til å(ke-dundret, om hvilka idet

fSljande något utförligare talas Ikal.

Aristoteles hade, fom fagt år, antagit de

cldfängda exhalationcrna , fom fimma uti Atmo-
fphercn, for at vara orfak til detta Meteorön.

Denna Thcorie blef, tillika med hela Ariftotelis

ofriga Philofophie, af den lärda verlden vederta-

gen, och har anda intil våra tider behållit fit an-

(ccnde^ De nyare hafva allenaft budit til , at för-

bättra
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bättra och utarbeta denna Thcorien , i det man
bcflitat fig, at närmare utröna, hvad for flagsut-

dunftningar cgcnteligen finnas uti luften , famt af-

gora huru defla Exhalationcr kunna itändas och
titbriftamed fådan våldfamhet. Det ?ore for vid-

lyftigt, at hår vilja anföra alt det 5 fom blifvit fagt

i dcttfi åmnc: til uplysning flcal jag allenaft anfö-

ra et och annat de nyares Ron, Om en blåfa el-

ler et glas upfylles med rok af Terpentin- olja,

och denna rolcen flåppes ut igenom en liten op-

ning, kan röken med et litet ljus itändas flera

gånger ä rad. På famma fått kan den varma ån-

gan, fom upftiger af Vitriol-fpiritus, blandad

med vatten, når jårn-filfpän flås dårtil, itändas

med få ftor häftighet, at glafet fom oftafl: flås i

ftyckcn b). At dylika cldfangda ångor upftiga

ifrån jorden, har man få mycket mindre kunnat
tvifla , fom forfarenheten vifar , at icke allenafir

uti ftenkols-grufvorna, utan jåmvål på åtflcilliga

ftåilen utur Ijelfva hafvet och vifl^ vattukållor,

upftiga fvafvelaktige dunfter, hvilka af et ljus,

fom hålles dårtil , kunna itändas #) Vifla mate-
rier gifva, når de itändas i fria luften, et knall,

fom liknar et fvagt åflceflag : fådana aro flag-guld,

knall-pulfver ra. m. k) och har man budit til, at

dårrned förklara, huru det ftarka dundret Oculle

kunna foroi fakas i fria luften, når de dårutinnan
fimmande dunfter itändas^

V id alla defla förklaringar och ron återftod en
fvårighet. De omtalta utdunftningar och flera

F 5 andra

Ä) Bilfing. Phyfica pag. 64. f) Coniracnt.Bonon. p. ii^w
PhiloC Tranfia. n. 354; k) Hift. éc \' acad. de Pa-
ris. 1736,
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andra , kunna val itändas och brifta ut med vald-

famhet, når de af en vcrkelig clementariflc eld

itändas. Men hvareft fins denna elden uti luf-

ten? Det borde fåledes afgoras, påhvad fåttdes-

fa cldfångda utdunftningar högt uppe i fria Atmo-
fpheren itändas. De Lårde yttrade atfkilliga me-
ningar hårom Somliga trodde, at en inbördes

particlarnas fammangnidning fororfakar itåndnin-

gen. Andre hollo före 5 at Sol-ftrålarnas brytning
och ftutfande uti och emot Ijelfva molnen 5 fåtter

de cldfångda dehrne i laga. Men den finnrikafte

och fannolikafte forklarmg togs af de ron, fom
blefvo uptåckte vid de Ghemilkafråsningar,hvil-

ka tillika taga eld och utbrifta i låga, faftån de
fammanblandade materier åro kalla. Och harfe-

dermera Theoricn om åfke-dundret , efterhand

blifvit utarbetad, alt fom Chcmici gjort nya dc-

couverter i denna låran om eldfångda effervefcen^

ticr. Om til två delar fårfk Terpentin-olja flås

en del god Salpeter-fpiritus, blandad med lika

mycket concentrerad Vitriol-olja, upftiger dåraf

en tjock rok och låga,

Becherus/) och BoRRicHius m) hafvafor

imer ån hundrade år, forft gjort detta ron oekant,

TouRNEFORT itåndc på iådant fått, år löpg^ Sas-

fafras-olja» Homberg upftålde af egna och an*

dras Ron en allmän regel: atalla cflentiella oljor

af aromatifka växter ifrån Indien, med en fur

fpiritus kunna itändas «). Geoffroy fann, at

jkm val alla cflentiella oljor af Europasiöca växter,

med något tjänligt acidum kunna fattas i brandö).

Och

1) In phyC fcibterran. m) In Adt. Havn. ») Mcm.dcr
acad* de Paris. 17©!. ibid. A :p 1726*
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Och har DE RouELLE påhittat, at aftadkomma
detfamma åfven pä de utpråfsadc oljorna. Afdes-
fa forråk har man gjort den allmänna flutfats , at

cfjaktiga och fura materier och utdunfiningar kunna^

när de blandas tilfammans ^ itända bvarandra^ utan

at därtil behéfs nägon utvärtes nh främmande eld.

Som nu dagsvårman ifrån alla orter updritver cn
flor myckenhet oljaktigautdunftningar,ochutom-
dcfs näftan alla jord-arter gifva Atmofphercn myc-
ket fvafvel, tillika med hvarjehanda andra utdunft*

ningar, famt i ofrigt en myckenhet af falter, i

fynnerhet modren af Salpetern, fkola fimma uti

luften 5 har man trpdt fig kunna pa et mycket
fannolikt fått förklara de måfta omftåndighetcr,

fom förekomma vid åfke-dunder* Ty når defla

materier, hvilka med et allmänt namn kallas Ljungs-

eldens-materia j fimma uti luften, raka pa hvaran-

dra och fammanblandas af vädren , upkommcr
dåraf en ftark fråsning : defTa materier itändas och
utbrifta med få ftor häftighet, at den kringlig-

gande luften häftigt tryckes ihop, hvadan dä ljung*
eldar och dunder tillika fororfakas^ Når på detta

fåttet et långt ftrck af dylika eldfångda dunfter

itåndes, löper lägen efter hela detta ftreket, och
ledes därigenom ofta ned til och in uti de jordifka

kroppar, hvilka dårat itändas och forftoras. Hår^
af kommer, at de Länder, hvilka upgitva myc-
ket fvafvel och oljor i Atmofpheren, äro mera
utfatte for äikedunder, ån andra, hvaräft icke få

mycken ljungelds materia finnes uti jorden. Så»
ledes ljungar det oftare uti iMlien och Sicilien,

ån uti det heta Egypten och iEthiopien ^) famt

F 4 ide

*) Plin. 1.2. c. 51.
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i de kallare och fuktigare Länder närmare Polcn^
At månnifkor och d}uräf åfkan, utan någon utvår-
tes fynlig åkomma, dödas , förklaras af de Ron,
hvarmed Hales harbevift, at itända fvatvel-ån-

gor häftigt fortaga luftens elaftifka kraft, famt
gora den odugelig for refpiration^ Denna be-
römde Mannen hyfcr om ålke-dundret den tan-

kan, at fädant upkommer af den fcrmentation
den rena luften åfvanfore molnen kommer uti, nåt
hon uti Ijelfva molnen råkar på at blandas med
den* irran jorden upfrigande, och med fvafvel-

dunfter upfyllde luften. Efter hans forfokdcftru-*

eras härvid en myckenhet elaftifk luft, denna lem-
nar et tom t rum efter fig, hvilket af den kring-^

liggande luften med fådan häftighet intages, at

dåraf det ftarka dånet fårorfakas

Man fer härsf, at efter denna Theorie,anta«^

fes for en afgjord fak, at åfke- dundret fororfa-

as af de cldfångda exhalationerne, fom fimma
uti luften. I nyare tider har upkommiten tvift

de Naturkunnige imellan, omdefla utdunftfltingar

itändas uppe vid molnen, eller neder vid jorden.

Det förra troddes allmänt, innanMAf F^t gjorde
fina oblervationer bekanta, ät ljungeldarne itåndas

neder vid marken Abboren Leon bekräfta-

de detfamma genom de Ron han hade haft tilfål-

le at gora r). Hvarfore ock denna mening af

inånga antogs fåfom den endafl fanna. Imedler-

tid hafva de forfigtigafte Mån, altid hållit mel-
lan"*

f) Statica! Effays Vol II p. 288. LonåJiy^:^.

^) Litt. MafFxi ad Valifncrum in Journal des Slavans d'Ita-»

lie, 1\ t p. l88- O Diar. itaKco. T. gi. art$. ,
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Un'vägen 5 och bevifat med goda flcål, atJjung-

clderna ibland ftiga up ifrån jorden , ibland kom-
ma neder ifrån molnen, alt efter fom Ijuijgelds-

matcrien itändes forft vid marken eller uti molnen,

I ofrigt bor vid denna Theorie om afke-dun-

dret påminnas , at dcnfamma for mänga fvarighc-

ter ikul j fom därvid yppat fig
, aldrig hållits for

rätt fullkomlig. Forfoken gifva, til exempel, vid

handen , at de omtalti eldfångda efFervefccnticr

mycket, ja aldéles hindras våtfka och fuk-

tighet. Likafullt viftas åfke-dundret uti de tjoc*

käfta rågn-moln^ Alla fråsningar upvåcka hetta,

men åfkan afkyler luften. Och bor i fynnerhet

märkas, at med inga ofvertygandc Ron blifvit

bevift*, at den få kallade ljungelds materien, fvaf-

let, falpetern, oljorna m. m. finnas til lådan hogd
och til fä ftor myckenhet uti Atmofpheren,fom
til defla flora verkningar fkulle behofvas. Flera

dylika inkaft hafv^ altid varit fkuld , at råtta

orfakcn til ålkcdundret hållits for et problem,

hvars fullkomliga uplosning af ytterligare Ron ån

vidare ftod at förvänta. Huruvida detta andamål

i våra tider kunnat arhållas genom de nya Ron,
fom vid Elcétriciteten blifvit uptåkte, fkal i det

följande vidloftigarc förklaras^

Efter GiLBERTus, Guerike
, Boyle,

Hauksbee, var Gray i Ängland den forfte, fom
å nyo började underfoka den eleftrifka kraften.

Han var åfven den forfte, fom dåruti funnit nå*

gon likhet med åfkedundrct s). Efter hans tid,

blef denna tankan mera allmän hos de lårda, ooh
F f " bruka-

Philof. TnnsaiSt* n.456/ Ao. I735,
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brukades den eleftrifka kraken til åtflkilliga Phc-
nomeners forklarande. Desaguliers är likväl

den forfte, Tom fkref något utförligt dårom, uti

fina afhandlingar ^) om Angörs och Dunfters
upftigandc af eicftrifk kraft, Hans Theoric for-

tjänar at anföras. Luften år eleftrifk, efter han ic-

ke rofvar bart cleftrifka kraften af de eleétrifera-

de kropparna. Han drager dårforc til figjiefina-

fte vattu-particlarnc, hvilka af vårmen updritvas

ifrån vattu-brynet, och detta gor han defto ftar-

kare, ju mer han fjclf afSolen är uphettad. Han
meddelar fin Ele6tricitet at defla vatten-particlar,

och drifver dem ftraxt dårpå åter ifrån fig. Som
nu defla elcftriferade vattu- delar jåmvål repelle-

ra hvarandra inbördes
^ utvidgas luften af denna

inbördes fpånllighet, blir fpecificc lättare , och
fbiger laledes högre upfamt forer alla defla eleftri*

Ika vatten-angor med fig upforc, hvilka därpå

famlas til ftoraelcÄriflcamoln^ fom flåppafit vat-

ten ifrån fig.^ lå fiiart den luft de fvåfva uti, un-

dergår några häftiga förändringar. De ofriga ex*

halationerne ^ fom upftiga ifrån fådana kroppar.

dan for fig Ijelfva electrifk kraft, hvarfore de ock

på famma fått utvidga luften, och foras högre

up. Om deflii utdunllningar upftiga ifrån^lådana

kroppar, hvilka vid gnidningen undfå contraira

Ele£kriciteter, äga jämväl de moln, fom dårafup-

komma, contraira eleftrilfca krafter. Om det ena

molnet beftod af fvatvelaktiga , men det andra af

falpetrifka dunller, (kulle defla moln draga hvar-

andra til fig famt fororfakaen ilark fråsning, Ijung-

t) Cours de Phyfique experini. T, II. 357, 374^

hvilk nidning blifva cleétrifka, äga re-

eld
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cl4^ch afkcdundcr. Man fer hårat , at Desagu-
LiERs redan i iin tid haft nog redigt begrep om
niohiens Eleétricitet, och at han dårom tånkt nåftan

alt det famma, fom de nyare. Men Tom dc ftar-

Icare Eleétricitetens verkningar den tiden ånnu ic-

ke voro bekante , foU denna Thcorien dc Lårda
ej ftort i fmaken: utan den började forft pa^at lika

fom å nyo uplifvas, fedanår 174(5, dctMufchen-
brockilKa forfoket blcf uptåckt. Detta gaf de
Naturkunniga anledning at hyfa något högre tan-

kar om den cieftrifka kraften , och upvåkte en all»

mån forhoppning, atden med tiden torde blifva

uplyfande i låran om åfke- dundret. Alla Phyli-

ci bodo dårfore til, at med alfvare jåmfora des- I

fa två Phenomcner, A{kcdundret och Eleftricitc-

ten. Af det fom Winkler u) Elvius x) Nol-
LET, 7) Barberetz) och flera andra fkrif^

vit dårom, finner man, at defse Mån varit myc-
ket lycklige, och til en del gått rått vida uti fina

gifsningar, jåmforelfer och cleétrifka Thcoricr

om detta Meteorön. Dar felades icke annat, å|\

ligt Ron, at därigenom tilfylleft afgora (aken^

Sådant var tilftandet i denna delen af Phyfi-

quen, då Herr Collinson i London utgaf, år

«) St-rkederEleflrifchen Kraft in glåfernen GefSfsen 1746*
a) Kongl. Vet. Acad, HandI, År 1747^ P^g» löj,

y) Lejons de Phyfiqve T, IV. p, 314. 1748'.

Z) Diff. fur le rapport oui fe trouve entré les phenom, du
tonnere <Sc ceux de P cleélricite'. couronnée. a Bourdeaux,

a) Haks confid. fur la caufe des tremblemens de tcrre. it.

Hanib, Magazinc VII B, p.410. IX B, p. 359.111,111,

at en Franklin gaf forfl

1750.
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i7f f, cn famling afHr. Franklins, cn i Phil-

adelphia boende Ängelsmans och "-Bokhandlares

bref och Imå athandlingar om eleftrifka ämnen,
ech i fynnerhet ona åflcc-dundrcts likhet och ge-
inenfkap med dc eleétrifka verknmgarne h).

Franklin anlag den ftorafalNljon, fåfom den
Icållan 5 hvarifrän alla ljungeldar upftiga. Vat-'i
ten-particlarna i hafvet fammangnidesmeddc dar-

utinnan uplofta falt-particlarne, och blifva dåri*

genom ele£triferadc* Den elcflrrifke och elemcn-
tarifke öldén drifver up dc ofverfta vattu- delar-

ne ifrån vattu - brynet, hviika då ftraxt til ftor

myckenhet hånga fig vid luftens delar. Denna
Jaledes med ratten laftadc lutt, utvidgas af den
inbördes delarnas ele£trifka repulfion 5 blir lättare,

lliger upfSrcoch forer vattu - ångorna med (ig,

hviika famlas til eleftrifka hafs-moln. Däremot
trodde pRANKLiN^at alla moln, fom upftiga ifrån

der fa fta landet, åro oeleftrifka, hvarfore de ock^få

fnart dc mota et eleétrifcradt hats-moln, utlocka

därifrån encleélrifk gnifta eller ljungeld , hvarigc-

nom hafs-molnet förlorar fin cleétrifka kraft, dra-

ger fig tilhopa och fläpper ifrån fig fit vatten^

Höga bårg, torn och andra höga kroppar aga

famma verkan, pä de eleétrifkahafs-molncn, hvii-

ka de forft draga til fig, och rofva deras cleftri-

ika éld, hvarigenom dcfle moln foranlåtas at flåp-

pa

Ii) New experiments aud obfervatiöns on cleflricity. byMr,
Benjamin Franklin. Defsa Bref ufgaf Hr. Dalibard pi

Franfyflu forf^a gSngen 1752. andra gingen 1756. Pi
nain refa i Tyflcland fatte jag ofvcr dcfla bref p3 Tyflca,

och bifogade mina cgnaR<5n och anmårkningar , famttil-

lade alt det, fom Hr. Franklin fcdermera Ikrifvit uti

Elcäriciteten,
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pa fit vatten på bårget, hvarifrån det ater ned-

rinner i fmå bäckar och floder, m, m. Frank*
jLin bifogar härvid en myckenhet vackra Corol-

Jaricr, och anförer märkvärdiga prof, på den
ftora likhet , fom finnes uti Eleä:ricitctens och-

ålke-^dundrcts verkningar^

Men det, fom egenteligen har gjort Frank-
xiNS Bref och Theorie märkvärdiga, var det for-

flag, fom dårutinnan upgafs, til at afvårja ock
förekomma åfke-flag, och at genom forfok afgo-

ra , om molnen verkeligen vore elcdrrilka. Han
hade funnit, at hvafsa Ipctfar af järn eller annan

TOctall, på långt håll och med tyfthet, fortaga

och råfva til fig Eleftricjiteten af en kropp. Han
trodde dårforc, at man på famma fått, formc-

delft höga fpetfiga jårnftånger, fom ftåldes pä
hågfta delen at et hus, fmåningom (kulle.kunna
aftappa Eleétrrciteten utur molnen , om man ifråa

denna ftången nedförde en lång järntråd anda til

jorden. Men han päfykade ännu enannanjfor-

mon med denna inrättningen. Emedan honom
var bekant, at Bleétriciteten lättare propagera»

igenom metaller, ån trå och Itcnar, var hans

affigt, at den höga ftången altid fkuilc taga emot
forfta (laget utur molnet, och bårtfora det igenom
den långa järntråden neder uti jorden, utan at

åfkan fjclf {kulle behofva uplcta fin ConduÖreur,
livarigcnom den eleftrilka materien kunde af!edas.

Men fom detta och andra forflager tjänte til in-

gen ting , (å långe man icke förut var torviflad

om, at afke-molnen vcrkeligen aga ele6tri{k eld j

Eaf han forflag^ på et annat forfok. Man fkuUe
älla dea höga fpetfigajårnftången på fådana krop-

par.
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par, fom icke propagera den clcftriflka kraften:
Til exempel, pä en pall med glasfotter inunder^'
och ftålla denlamma pä et liogt torn. Ty vore
molnen eleétrifka, (kulle de meddela fin kraft åt

denna ftangcn , hvilken då borde gifva eledriCfca

gniftor ifrån fig. Det namnes icke, om Hanljelf
hade fatt något af deffk forfok i verket, torrån de
redan voro eftergjorde i Europa,

HerrDALTBARD i Paris, hade funnit la myc-
ken riktighet i alla de ofriga Franklins tankar
och torfok , at han dåraf bicf föranlåten, at äfven
fåtta Franklins forflag i verket* Han uprätta-

dc i Marly-la- ville på opna fåltet, en 40 fot hog
jårnftång, aldeles efter Franklins f6re{krifc,och

hade därvid den lyckan, at forfoket flog rått väl

ut, ty vid forfta åfke-dundret , fom upkom, blef

hans ftång fä ftarkt elcétrilerad , at den gaf tyde-

liga gniftor ifrån fi^. Hvarigenom dä tilfylleft

beviftesdet, fom fa långe var giflat, atåflce-mol-

tten aga elcftrifk kraft, och at låledesåfkans verk-

ningar och orfaJ<:er hora förklaras af Eleårricite-

len. Sedan Dalibard hade gjort detta nyaRon
bekant i en avhandling, fom uplåftes i Franfka

Vctenfkaps Academien den 13 Maji 17^2,, blef

det fimma med lika framgång eftergjordt iParis,

afDeLoR, Nol.let, Le Monnier, Buffon
och andra c) famt lyckades och anftåldtes nåftan

i hela Europa. Canton i London, RichmanI
Petersbourg, Winkler i Leipfig, BosEiWit-
tenberg, Verätti i Bönonien , Mylius och*

LuDOLF i Berlin och andra, voro ibland de far-

fla.

c) Lcttres fur I' cléaricite par Nollet. 1753.
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fta,fom dels med vcrticala, dels horisontella Con«
dufteurer forfokc dctfamma d). Däremot hafra

Franklin e) Romas /) och Liwing g) med
ftorfta framgång dårtil nyttjat de få kallade Dra-
kar (Cerfs-volants) hvilka med mycken lätthet

kunna foras up emot molnen. Denna Elektrici-

tetens flågtlkap med åfkan, obferverades jåmvål

for forfta gången i Upfala den zp JuL I7f f. h)

och år nu fortiden genom få mångfaldiga prof be-

kräftad, at därvid icke något tvifvclsmål åtcrftår.

Defla R6n kunna med mindre moda anftållas, ån

man i början hade kunnat förmoda : dårtil behöfs

icke annat, anat en jårnftång eller annan kropp
ftållcs eller hånpes på andra kroppar, fom icke

propagera den eieftrifka kraften, famt uprefespä

lådan ort , hvareft molnens Atmofpher fritt kan
komma dåråt. ProfeflbrRiCHMAN i Petersburg

hade den olyckan, at en gniffca utur hans upfattc

inrättning flog honom for pannan , och i (amma
ognableck ändade hans lif, denö Maji I7f J, efter

bvilken tid deffa nyttiga Obfervationer lika fom
ftannat af^

Det mårkvårdigafte, fom på defla upfatta

ftångcr blifvit obfcrverat, år följande : Alla torfolc

fom anftållas med vanlig Eledricitet,kunnnajåm-
vål anftållas med den Eledricitet , fom molne»
communicera ät flången^ Stången blir vanligeo

clcä:riik når åfkc-moln åro uti luften, och drifva

fårbi

d) Phyficalifche Beluftlgungen, 17 St. Berlin 1752,
e) New exper. andobferv, Il.Part. /) Meraoires de math,

& de phyfique préfeat«$ a 1* acad. T. II. p, 593. Pifis I/fS^

f
) Philof. Tranfaét. 1 75*4. pag. 757,

^

} VccAcad. Handi, Ä:o 1757. p. 215.
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förbi ofvcr ftangen> men det famma håndcr ibland
nårhimmelenårfuUkorriligen klar och ren^ Somli-
ga moiii meddela ftängen en politiv^ men andra

en negativ Eledricitet, och detta bytér ibland

om inom några minuter. Når det Ijungar ^ mi-
Iter llängen ibland all fin Elektricitet pa en hart^

men får ibland därigenom denfemma åfven lä fnart.

Rågn och fno-fkurar cleftrifera fom oftafl: {tån-

gen utan åfkedunder. Alla märnar och qvållai*

Ikal vanligen vifa fig en fvag Eleftricitct uti

llangen, m.m.

Slutet härafkommer i nafta ^artal^

ANTON ROLANDSON MARTIN.
Med. Stud.

Denne Pogels Ikapnad fe^ båft afFigurc%
Tabula 1II> Bcflcrifningen tagerjag mig
frihet atgora på Latin,

CAPUT fubrotundum.
Or«// orbiculati, atri*

i2é?y2r«i« longitudine capitis , lasyei fubcom*
prcffumj gibbum*

JOH, CARL WILCKE.

Af
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Mandihula fuperior conftans officulis quitique

fucuraconnexis : L(i/eM//^3duolanccolata,margi-

iie latcrali actito extra mandibulam inferiorerai

Nafusmh\i\o(n^ fubtruncatusjclcvatus fupraro-

ftrum eöque dimidio brevior^rubcaiinatus^e duo-

bus officulis. Nares cordatx. Apcx roftriqvin-

tum öffictilum GotiftitUeils, a naribus fpatiorc*

ttiotus^ maxilla inferiore longior^ gibbus^ in-

fiexLTSj aduncusj cultratus^ acuminatus*

Mandihula infertor etiarh é quinque osficulis

futura cionnexis dompofitå^ quorum z margina^

lia linearia angtlftä, 2 inferiora lateralibus pa-

i-allela^ lanceolata, canaliculata, apicc deor-

fitm vergentia, quititum apicem conllituens la-*

tius 3 Cordatum
,
adfcendens^ complicatumi

brevius quam latum 5 obfufiurGulum*

COLLUM capite paulo longiuS*

ITRUNGUS ovatus, deprefliufculUS, ttiaghitu^

dine Cornieis^plumis denfiffimiSjprasGipuefub-*

tus,te6tus5 peélore prominulo,

AL^ laiiceolata: ^ cauda longiores
^ Rmigibui

primoribus 9 obtuiiufculis, fenUm veiTus exte-
Hora longioribus^ fecunddriis plurimis^ bievi-»

ufculis^ laxiöribus, obtufioribus*

CAUDA rouundata, pedibus fere breViör^^ Ré*
clricibus circitér obtufis^

PEDES. Femora fiipra geriiia ftUdä. Tikié cotti^

preflkv Plafst^ tviåaiEtylx^ palmatas. Ung^Oes

acuminati ^ fubarcuati ^ incermedius latcre
interiore raarginatusj Digitus pofticus nullus^
ied ung\^is cotuGus feffiHs juxta plahtafti.

G CO*
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COLOR. Dorfum canum. Remiges primeres a la-

tcre nudo fufcefcentes» Cauda fubcancfcens.

Caput^ Peäus & rcgio Ani albida. Abäomtn
cinereo-albicans^ Rofirum fufco-incarnatum.

? Ocuti nigri. Pedes incarnati.

Anmärkning,

Denne Fogel hafver iå mycken gemcnfkap
med Procellaria ^Equinoftialis, at jag icke valvet

om det året difFerent fpecies, eller ock difFcrcrar

i anfeende til åldrens ty det år allmänt bekant^at
Lari (Måfar) med hvillca detta genus år i närma-
Ifteflågtfkap^ hafva merendels brun fårg, då dc
åro ungar, den de andra året andra til hvitr eller

grått. Det allenaft förekommer mig mårkcligt,

och torde vifa den låkrafte (killnaden, at Herr
Edward, fom lä accurat afritat fina Foglar, har

målat på den andre nåfan likafom af tvånne diftin-

6te cylindrar hopfatt, fom icke lå år på denne.

SYNONYMA, Han finnes icke hos nå|;on

Au6tor rått beCkrefven; men förekommer i några

Refe-bcfkrihiingar under namn af Mallemuke.

Biftop PoNToPPiDAN i fin Norges Naturlige,

Hiftorie nämner honom cndaft pag. 144, II. De-
len, och läger fig intet annars hafva hort af den,

än at Borgmållaren Anderson hafver honom i

fina eftcrråttelfer om Grönland och Stråt Davis.

Foglen heter hos Herr Anderson Larus

marinus maximus^ ex albo^ nigro fufco värms

^

grcenlandims. Se {amma eftcrråttelfer pag* 173.

Det lårer ej blifva otjänligt ^ at i korthet an-

fora hvad fiimma Borgmåltarc pag, 168 talarom
defs
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defs förhållande, emedan han haft honom lefvan-

dc hos (ig. Utdraget af beråtteifcn är följande :

„År ijsl fick jag en lefvande Mallemuke, han
jjkimde flcicka fig lika val i gode fom elakt vå-

j^der^ och maten fmakade honom altid forträffe-

j^ligen val Han var mycket fnäl på rått kctt,

j^ilukade hela fiftar i (ig och kottet i ftora ftum-

55par 5 maten fmålte halligt och fnart gaf han fina

5,excrementer ifrån fig, och fick dårpå llrax ny
5,mat.luft igen. Den flögs tappert med badeRåc*
^^tov och Kattor &c.^ hackade duktigt til med fin

„ ftora fnabel, och når han fick en Katt vid rum^
j^pen, flet han lä at den (Icrek jåmmcrligen j och
jjdårfore lupo alladylike djur då de blefvo honom
^jVarfe. For månniflcor var han endall rådd, dock
,,icke vild> men tam och from nog emot den^ fom
55gaf honom foda. Jag hade honom fedanhos en
j^målare, fom fkulletekna afhonom , då^fatthaa
^^bedrofvad och ville icke åta, och når han kom
^,hem igen, lopp han til minKufk, fom hadeof-

5,ta bevift honom godt, likafom at glåda fig of-

jjVer, at han nu åter var kommen til fina bekari-

55te, Så ofta man beångftade honom med et hvitt

jjklåde , ikrek han högt och i en fkarp ton.

Vidare drfarenbet af defs egenfkaper.

Emellan 6i och 65 graders Pol-hogd lågo vi

forft deflc Foglar, fom ledfagade ofs med fit fly-

ande omkring fkeppet, alt til defs vi kommo til

pitsbårgen, och åfven då vi hade hogdenaf
och 80 grader. Dar intet annat lefvande fyntes,
dar flogo defle imellan dc flytande is-ftycken. Fog-
len år en af dem, fom blifvit befalt af den Als-

G z måkti**
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mäktige Skaparen , at rånfa hafvct från de döda
och illa ftinkand-e Hvaifilk-as.

SI fnart man far någon Hvalfifl: , komma
dcffe tufendtals , (med nagre andre Foglar, fom
lyckan ej gynnade mig at få) ochiåggafigpåafet,
aktahvarken hugg eller flag, utan gripa til det
ena ftycket efter dec andra, och åta få fnålt, at

det ftär dem up genom hals-gropen. Han har ock
dårfore fått en mag-mun (Oefophagus) fom hån-
ger likt en fack, anda ned til anum^ och har en-
daft några fmå tarmar jåmte fig^ For fin dumma
djårfhet, faller han Hvalfifk-tangrarne fortretlig

och ledfam, hvarf6re [de kalk honom Mallemu-
ke, det år.l^ mycket, fom en elak Fifk-måfc,

dårfore ocknågre båtsman åomfe fidoromHvaU
fiften ftållas med fina flupar, fom ock heta Mal-
Icmukcn, dåraf , at utom det de (kola racka Har-
punierernc fine knifvar och flipftenar, få bora de
ock med fina båtshakar tofa foglarna bårt, och
under det flå ihjål några, at Skepps-folket måtte

fa fig en forfriöcnings-fåppa^den dc kzlhPuspaeSj

fom år en låppa af denne fogels broft^ kokad med
Ris-gryn. Broftet år ^anfka kott-rikt, for den
myckna flygt , han mafte gora på villa hafver.

Jag låg honom fällan i vattnet , da det blålle och
formade j utan då det var lugnt och ftilla. Han
dykar ej mycket > men flyger uppe i luften, och

flrax tått vid vattu- bryncn, om han fer något

upkaftas på boljorne , eller af den rorclfe ikeppet

gor i vattnets

Han lårer knapt komma til lands, utan da

han lågger fina ågg, hvilket iker på de ytterfta

holmar
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holraar af Spitsbårgen, dhxå en o heter etter

dem Mallcmoekcn-cyland.

Under defs mage fann jag cn grop innanföre

de grofre fjådrarne , omgifven af fma fina dun :

man kan ej fe den utan pa y men den år tydlig pa
den fogeln jag upftoppat och hvarefter ritningen

fkedt. Kanfke han under denna hala kläcker ut fi-

na agg, fom formodeligen Ocer pa de nakne bårg-
Ikrefvorne : den 7 Juniifann jag detta hos honom,
han lår denna tid lågga fina agg.

Emot kölden år han val forfcdd , (afom alla

foglar och djur åro^ fom hår finnas. In vid

kroppen har han helt fina dun fom Clke: utanpå
ganfka tjocka fjädrar^ Hans fkin år innanföre

beklådt med fett 5 och jag må icke fortiga, at al-

la defs rnelfvor, vafa , blodror och nerver voro
fa tydelige, fom pade ftorre djuren» Jag undra-»

de dårforeej på, at han var feglifvad, når

han ftuUe flås ihjål.

Conftru&lon pd enJtmpel Eplc^clotd^Jom

kan uprhasgenom tregtfnapmBer^

Af
ANDERS PLANMAN.

At nprita en Epicycloid^ hvilkens genere-
rande Cirklar arojämlika^ genom tregif-

tiapm£ierA,B ochC {TabJV. Fig. 1.),

G 3 af
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afhvilka endera år belägen uti Epcycloi-
dens udd,

Låt
den äftundade EpicycUiden hafva fin udd

uti punéten A : frän denna A dragas rata

linier til punfterna B och Cy och fedan

genom famma B och C linierna NM vinkel- rått

emot AB och OP vinkel-rått emot AC: emedan
nu punéterna A , B och C åro efter betingandet

gifna> fa måfte ock linierna AB och AC varagif-

na bäde til deras ftorlek och belägenhets hvaraf

följer, at linierna NM och OP gifvas likaledes

til deras belägenhets Man kan altfå uprita en
Cirkel genom punften A , fom tangerar linierna

NM och OP utdragna^ om iå bchofves. Låt nu
D vara medel-pun6t til Cirkeln, fom går genom
A och tangerar liniernc MN och OP uti pun-
éterna G och K ; få år defs radie AD diameter
til den orörliga Cirkeln , fom horer til den äftun-

dade Epicycloiden ^ med hvilken defs rörliga Cirkel

år jämlik,

Atbevifa detta, dragas frän mcdel-punélen
D rata linier til punfterna G och K, och med
AD (åfom Diameter upritas Cirkeln AFD, från

hvilkens medel-pun6t E uprefes odeterminerade

linien ET parallel med AB eller DG, och ER
parallel med DK eller AC : fedan dragés från

punfterna G och K linierna GH , KL, hvardcra

parallel med AD: och fift fammanbindas pun-
élQrna B, H,famt C,L med rata linier j dä tyde-

ligen följer, at HG=ED=HF=BH, och LK=
ED=iL=LC5 hvarfore om man tager H til me-

del-



17 April- Maj. Jun. loi

del-punft och med radien HF upritar en Cirkel,

få gar den genom punfterna B och G, och år

jämlik med Cirk^^ln AFDj likaledes går Cirkeln,

upritad utur medel- punéten L med radien IL,

genom punkterna C och K , och år jämlik med
Jamma AFD Cirkel. Emedan nu Ang. BHF=
Ang, FHG=Äng. AEF; få år Bogen BF= Bog.

AF. Vidare år Ang. CLR=Ang KLR=Ang,
lED; ochfomAng, ILCår famma complement-
Angel til Ang. CLR fom Äng. AEI år til Ang.
lED j få måfte ock Ang. ILC—Ang. AEI^ hva^

dan Bog. IC=Bog. AI. Är alt(å AD diameter

til den orörliga Cirkeln, på hvilken om man li-

ter en defs jämlika Cirkel vålta figj få (kal en på
denna fenare tagen pun6t, fom i början af rorel-

fen bor vara uti punften A eller uti någon af dc
andra gifna B eller C

,
uprita en Mpicycloid^ hvil-

ken hafver fin udd uti A och gårgenom B och C,"^)

CorolL ! Låt AGQ^(F/g, 2.) vara engifven
G 4 Cirkel,

^) Jag bor härvid anmärka . at en annan Epicycldid kan
åfvenledes tilfylleft gora Problemet: emedan utom Cir-

keln AGK en annan Cirkel kan ock gå genom punften A
och tangera linierna MN och OP; ty drag genom A rata

linien UX, fö at UY=YX ; och fom afCirkelns natur

UV, AUZTAX.VX; få följer, at , om man affåtter

US~UG och YZIZYS
,

Cirkeln^ fom iipritas genom pun*
öerne P, A och V,fl?al da tangera linicrne MN och
uti punéVerna S och Z; Lät nu CL vara medel-punél til

famma Cirkel , fa år tydligt af hvad anfordr år, at, ora

öfvcr Cirkeln, hvars diameter år radien ACL, våltas

en defsjåndika Cirkel, Ikal Epicychiden^ fom då up-
kommer , åfvcn gå genom punåetna B och C fanit hafva
dcfs udd uti punélen A. båledes gifvas tvånne til låge
och Ooriek olika Epicycloider^ fom kunna fvara emot
den begårde conftruäion.
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Girkel, hvilkens medcl-punft år C och diametct^

AQj om man fedan drager en råt linia MN,fom
tangerar Cirkeln uti hvilken punä G fom hålft

aftundas, och från endera andan af diametern, låt

det vara Iran A
y
uprefer rata linien AS vinkel-

rått til MN: få år panelen S belägen på en Epi-

cyclcid^ hvilkens udd år uti A och genererande
Cirklar jämlika; varande r^idien AC defs orörli-

ga Cirkels diameter.

Af detta CorQlL kan man låttcligen fe, huru
cn Simpel Epicycloid^ af hvad ftorlek fom hålft be-

hagas, må medelft tilhjelp af cn Vinkelhake be-

händigt upritas,

CoYoU, z. Om man uti Fig. drager diame-
tern GH til Cirkeln AGQ^, jåmte rata linien

TH, fom tangerar Cirkeln uti H, och fedan ut-

drager AS tils den råkar TH uti P ; iå år af fo*

regående tydligt, at punften P år uti famma
picycloid med punftenS, och SPz;rHG—2rACi
och låleds år ganfka lätt bevilt den egenfkapenaf

fimpla Epicychideii , at räta linien , fom gar genom defs

udd ochJlutavftg å omfe fiäor til defs omkrets , år al-^

tidjämlik med dubbla diametern til den genererande

Cirke/n^ Håriåmtc år klart , at farnma Cirkel fkår

linien SP uti'p^nacn F la, at FP=FSr:AC;
fom gifver anledning, at upritn Epicycloiden ge-

nom Sflcra punfters utmärkande, då genererande

Cirkeln år gifven.
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Beråttelfe om en Vattu-fit^fem hltfvithQ-

Framgifven
Af

DAVID SCHULTZ,
Med. Don.

En Fifk- köpare Änka , vid namn Ei>a JVefter"

man^ gantmal 47 år, fick bvarannan dags
Froffa i Augufti månad år I7f^. Hon

fros endaft 3 :ne gånger, menfickdårujppåenhet-
fig Feber, hvarvid ådern opnades. Då denfjuk-
domen efter 14 dagar gick ofver , få började be-
nen och magen at fvålla» Hon kånde i en må-
nads tid mycken vårk och brånad i undcrlifvet,

hvilkendock etter hand började förgå, menfvul-
nåden tiltog. Hon inhämtade dåruppå, i 0<5to-

ber månad famma år, mitt råd, och torcfkrefjag

henne afForande pulfver ^kjalappa-rot och hvitt

elateriutHj hvilka åfvcn merendels uttömde altvat*

tenj men det började efter åtta dagars forlopp

at komma åter^ Någon tid därefter förnyades

famma medel med famma verkan, och ftyrkande

pulfver af China-bark ^ extraöi af Genttana^ och
Jarn-falt^ bruktcs ettcråt 5 men icke defto min-
dre, få började magen å nyo at fvållaup til en
fållfynt llorlek^ Vid Pingfte-tiden år iTfjaftap-
pades vattnet genom trocaren at Anatomin och
Chirurgise Profeflbren Martin > men vattnet
började fnart at ofverfloda, oaktade at China-har^
ken bruktes efteråt. Efter en månads forlopp af»

tappades vattnet å nyo genom nyfsnåmde Profss-

forj,
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for, och mådde hon dåruppå i 8 veckors tid tam-
meligcn vål> men efterhand började magen åter

Ät höja fig^ I September manad , famma år^ fick

hon, utan något begånget fel i mat-ordningen,
om en afton Hkfom barn- vårkar, hvilka påftodo

til nåfta middagen, och kaftadc hon up et ftin-

kande vatten. Buken tömdes därigenom ganfka

mycket 5 men började efter en månad återat fvål-

la I llutet af November månad fick hon å r\jo

upkaftning, fom päflod i et helt dygn, eitcrtör-

utgången ty ra dagars forftoppning. Hon kaftade

vid det tilfållet up ej endaft et flinkande och
fkarpt vatten, utan ock excremcnter. Hon blef

därvid ganika matt men all fvullnad forfvann.

Hon blef hudlos ifvalget, hade fvårt for at tala,

och vatten - blåfor flogo up omkring halfen och
låpparne, af hvitlka några ppnades och några tor-

fvunno af fig Ijelfva. Oaktad fjukdomens lång-

varighet , få har denna huftru ifrån den tiden, fom
år mera ån månader, til nu varande dag, mått
fullkommeligen väl, förrattar alla fina fyllor, år

ftorre delen af dagen i opna luften, har fåttenlif-

1ig färg i anfiktet, och har faft mera mat-luft ån

tilforcne» Under påftående Vattu-fot fick hon
et Nafvel- bråck ; men det tilfogar henne intet

mehn3 0ch forfvinner aldeles, då hon ligger vid-

öppen.
At vattnet vid detta tilfalle blifvit af mage

och tarmar rcforberadr. Jr onekeligt, odh har

vattnet genom fin Ikårpa och tryckning formode-

ligen fjeif retat til kråkning. Ehuru fallfynt den-
na håndelfe år , la lafes dock hos Marcellus
Doxatus om en Buk- vattufot , fom Naturen
{jeif gcnolm upkaftning botat, och hosFoREsrus

om



om cn Vattu-fiktig, fom rodde nägra mil med
en bat ut i opna hafvet, och blef fjo-fjukj hvar-

igenom han botades.

Jag härefter denna forfarcnhct flitigare brukt

emetica och emetico - laxantta v\å buk-vattufot, ån

tilforene , och har jag funnit dem kraftigare, tor-

medelft den (kakning de gora, at opna forftoppa-

de gängar, ån enfamt afForande medel, Antimo*

»fö/j torde förtjäna företrädet, i fynnerhct fom
vattu-liktxge åro ferifårdigare til kråkning. Styr-

kande medel bora efteråt brukas, fedan vattnet

blifvit uttoradt genomen eller flere anftålte kråk-

ningar, Atfkillige Läkare hatva vid detta tilfål-

le anteknat Kråk-medels nytta 5 men i fynnerhet

har Sydenham dårom hatt årfarenhet, och år

hans päminnelfe ganflca fann , at ej vatten få latt

uttomes genom Kråk-medel, vid en lindrig, fora

vid en ftarkare vattu-fot^

Kråk-medel bora imedlertid brukas medfor-
fiktighet, och aldeles åfido låmnas, om den fju-

ke år mycket andtåpt , har något fel i lungan,om
någon förborgad vomica, fom vid detta tiUållc

ofta hånder i lefvern, år at förmoda, om denfju-

ke år fallen tor flag och blodftortningar , om han
år af fjukdom aldeles afmattad,ochaltid haft

ganfka fvårt for at kråkas^

PROF
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PROF 1|
Anftälde på dtfkilliga hatten

t Stockholm

Af
PETER JONAS BERGIUS.

arten utgör den våfendteligaftc del af alt

hvad männiftorna både af båttre och fäm-
re vilkor fortära. Vi bruka ju dageligcn

vatten vid tillagandet af de flåfte rätter pä vara

bord, anda til och med brödet, och vi nyttja det

ock til vår dryck, antingen fädant fom det år,

eller med hvarjehnnda tilfatfer beredt til dricka,

Thé, CafFé och flera liqueurer. På hvilket fått

det nu brukas, blifver fmaken mer eller mindre
angenäm , alt efter fom vatnet Sr mer eller min-
dre rent, åfven fom det ock oftridigt år mer el-

ler mindre hålfofamt, alt efter fom de h^teroge-

nifka och främmande partiklarne åro mer eller

mindre fkadeliga och ftridiga med vår natur. Det
år altlä ingen onödig omtanka, når man låterun-

derfoka det vatten , fom til dageliga behof måfte
nyttjas, å den ort dar man kommer at bo, eller

något långe viftas^ Särdeles år fådant angelåget

uti Stader , dår få många tilfållighetcr kunna ver-

ka, at vatnet tormedelft främmande partiklars til-

lopp blifver på fomligaftållen långt mindre tj enligt -

til raatredningoch dryck, ån på andra. Atfkillige

hafva derforeanftålt Vattu-prof pade orter dår dc

bod t ; men jag vet ingen, fom noggrannare gätt der-

med til väga, til både egen och allmän nytta, ån den
beröm-
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berSmliga Herr Marggraf , fom iitfarflcat

och bcfkrifvit de fornåmfta vatnens halt uti Huf*
vudftadcn Berlin.

Når jag for någon tid ledan kom at bli kal*

lad til en mycket mjåltfjuk och kinkug Patient

hår i Stockholm , fom , rådvill ofver hvad vatten

han borde utvälja til dageligt bruk , åfkade mitt

yttrande om hvad flag jag holle for hålfofammaft

eller måft oftyldigt ^
boijade jag forft blifva var-

fe, at det Vore nyttigt, om alla Vatnen i Stock-

holms brunnar vore feehorigen underfokte och f6r

allmänheten bekante. Jag fatte mig dä for, at^

fä fnart det kunde, fke, taga et fådant goromål
förhänder*, i hvilkcn forefats jag fcdermerablif-

vit ftyrkt, dl jag träffat andra, fom antingen blif«

vit verkeligen fjuka af vatten ur vifTa brunnar,

hvarvid de varit ovane, eller ock inbillat fig en
hop ölägenheter af fomliga flags vatten, hvilka

likväl näppeligen varit dertil Ikuldcq^ Trångt
utrymme och krirtgfkuren tid la^ dock fedannog

länge i vägen, mera än något aneende på hvarje-

handa koffcnad, fora til flika profs anftållande vil-

le erfordras^ Men ändteligcn fann jag härutin'*

nan lättelfe, när Herr Hof-Apothekaren Fred*
ZiERVOGEL var få artig , och på min foreftåll-

nmg åtog fig at befordra verkftålligheten hårat

uti fit Laboratorio, ej allenalt med fin flitiga up-
figt under alla deftillationerne , utan ock med for-

fkott af dc åmnen, fom til fjelfva vattu-profvan-

det behofdes^

Det

) Se Hiftosrc de P Academie Royak des Scitnas fe^r,

de Berlin, lem. VIL an. lyyi.
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Det lårer lårteligen fynas, ar man folgt of-

vanbemålte Herr Märggrafs methode på få

mänga vattu-flag, fom man underfokte ^ hvilka

likväl icke pa långt när blcfvo få mänga, fom jag
i förftone hade årnat. Jag har få mycket mer
varit mån om, at all ting flculle gå varfamt och
granlaga til 5 fom jag foreilält mig, med huru li-

ten trygghet jag annars (kulle kanna gora några

riktiga flutfatfer. Icke dcfs mindre (er jag den
mojeiighet torun, ac på någon annan tid, vid nå-

gönny deflillation, änflvont med enahanda procés,

i famma flags och lika mycket vatten , (kall kunna
finnas Oviljaktighet nog, til ett eller annat grans

vigt, uti den elixivierade jorden eller lilla maffan

af främmande partiklar fom vatnet innehållit. Så-

dant lårerock merendels hända vid alla förnyade

vattu prof, når icke famma års-tid, famma vä-

derlek och flera om ftåndigheter noga palFas och
i akc tagas. Hår i Stockholm okerju undertiden

långvarig upfjo Kok-faltet anfenligen uti många
brunnar, hvilkas vatten åter andra tider hyfamyc-
ket mindre andel deraf, enär upfjo något länge

uteblifvit, Eljeft händer ju ockfå i gemen, at

mycket regn antingen oker fjclfva vatnet emot
det deruti innehållne jordaktiga väfendet , eller

ock jord- partiklarnas mångd medelft orcnlighets

nedllzoljandc uti brunnar och källor. I detta af-

feende bor man gerna altid fe efter, at icke det

vatten, fom man årnar forfSka , hämtas antingen

under varande upfjo, eller for fnart efter något

ftarkt regn-vader^ hvilket ock jag altid noga i

akttagit, åfven fom jag ock riktigt upteknat det

datum , fom hvart och ett vattu-flag blitvit til

profvandc foretaget.

Nu
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^^u får jag den aran, ati mojeligafte korthet

framgifva for KongL Academicn alla deffa vattu*

protVen, i den ordning fom de blifvit anftålda*

N:o i.

Apelrots-Brunnen. ^)

Den i^i, Maj 1758 infattes til deftillation en
kanna af detta vatten , fom vog 6~ @.En ny glas-

recorttogs nu hårtil, hvilken niedclffcfamma vaitca

flera gånger med ftorfta flit blifvit utftolgd.

Denne fattes lä i en fand-capelle^ och man fogade

dcrvid en ny recipient, val tvättad med deftille-

radt vatten. Sedan elden hår under var lagd,

fkeddc dcftillationen ganfka fakta , och på det fått^

ac vatnet droppetals och långfamt gick ofver, på
det inga partiklar af contenta genom någon häf-

tig deftillation fkuUe kunna jåmre vatnet updrif-

vas. Således blefvo d.x^^huj, af-deftilleradezffi,

zif lodjiquintin Aquadeftillara;aterÄ?. 18. 2®.
1 2 lod, och blefdå refiduum i @^ 3ilod, 3f quint.

Summa 6 lod* Refiduum (utom i uns, fom
gömdes til profven) fihrerades fedan genom pap-

per, fom förut blifvit renadt genom varm Aqua
deftillata. Det fom ftadnade qvar i filtrö

bicf derpå ockfå mcdeiil varm aqua deftillata

val utlutadt , och filtrerade liq^ueuren eva-

porerades varfamt ad peliicubm i et nytt rent

glas med vid 6pning, då det federmera (tåldes tii

cryftallifation. Sedan nu ak detta var gjordt,

forfoktes vatnet med reagentia, på det fått, at

man tog frifkt vatten fran Brunnen i ett glas, det

^ ^

deftil-

*) Jag bör tor efterverldens flaill anmärka, pä hvad
ftållehvarochen af deffa Brunnar årobelågne. Dea-
nc ligger vid Slotts-backen emellan Bällhus-grånden

* och Örterlänggatan.

4
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deåillerade vatnet i ett annat ^ och i det ?:djegk*
fet rcfiduum af dcftillationen. Derpå blef den
clixivieradc jorden vågd på Gull-vigt och examk
lierad 5 famt Sälterna vägde och forfokte.

N:o I. Aqua deftillata.
^
N:o Aquänon

deftillatä, fn& hämtad fran Brunnen, och
N:o 3. Refiiduum af liqueuren ur Retorten^^
ofiltrerad.

Oh tarUrlpef delifuium. i . 1, otoråé, 3. litet Opal*
färgad t.

Syrupus Fhlarum. t, i. 3. oföråtidrade.

Solutio Luna non diluta. i . orordt. mjolkfåfgadt*

5. ganfka mycket mjolkfärgadt.

Solutio Lunadiluta. Aldeles lika*

Solttt. GaUar^ Turckarum. z.^, örordä.

SoJuti, Sacchari Sattirni åiluta, i. helt litet öpalt*

mera öpalt, f. mycket opalt^ och prse-

cipiterades fnart ett hvitt fcdiment.

Solut.Mercurn fMimati dil, t. ±, 3.örårdai Meti
på 2 och 3 5 fedan de ftadt några dägai:^ låg

en hinna fom fkiftadc fig blaaktig; lika fom
hela prqfvet med Solutio Lunse efter liktt

längt ftändande blcf biaaktigt*

Il ^ SaUs r ^- ororandrade.

^ ^ ^ Amönlati. i . a. ororde. litet opalt.

Salternå eftdr Refiduum i tetorten vägde 14!
åfs. De flotte pa brun-gult, ochfmakadeej olikt

Kok-falt s meii Voro derjåmte hagöt flickande

pä tungan. Med Microfcop f}^ntes fmä piggaf

af Saltpcter^^ fåfoiii ock ftnå fidor af Kok-falt#,

Detonerade Itarkt på glödande eld-köl, ochfpra*
l^ad^
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kade nagöt derjåmtc. Men for blas-ror medelft

oflåcktkalk, upfteg intet volatile.

T^erra elmviat^ (utlakade jorden) vog f åfs.

Såg gråaktig ut, lik grakalk. Gäftc ftarkt och

upiolles i Spiriiu Vitriolij var låkdes en riktig

kalk. Denna kalk,uploft i Spir. Vitriol. och fil-

trerad ^ forroktesredanmedO;^Å/ö.^/-/s/^» ^)dröp-

petals iÖagen^ och antog då cn bllaktig färg,

J ag anfer denna lut for ac vara det behåndigafte me-
deT) at Utröna jårn med, uti Vatten,

Häller altlå detta vatten Sah^enr^ Kok^falt

Kalk och ganlka litet Järn.

DeniS. Maj. infattes til deltillatiört cn kanna
af detta vatten^ fom ocklå vog 6^ @* Sä detta

fom alla de följande vatten handteradcs med lika

varfamhet fom N:o i. til alla omftåndigheter*

Den lo. h. atdelliilerat z ®. 4 lod. Den 25.

åter 2; rf. ReGduurh i : lyh Summa 6 44 lod.

N:o i. Rå vatnct^ i. Deftilkrade vatnet» 3,

Refiduum uf Retorteh.

OL Tartar, pr äel. i. t. 3, ororde»

Syr, Fiolår, i. ftottc genaft litet på grotit; ftiea

fedan det fått ftå några dagar, forfkots fåfgetl

och blef brun- gul. z. 3, oförändrade,

H Soh

*) Oxblods-luten tilredes af Sslle Älcalino förut cal*

cineradtmed torr Oxblod, hvilket fedcriiiera uplå-
fes i Vatten. Dä JIrn år i Jörd-forteriiå, blir hår-

medelft Berliner-blätt. Cfr. Hijieire 4c T Afademié
RoyaU des Sciences de Berlin an. 175*2. 7".^//./?. 15-2.

**) Pelågen dar Svartmaus-gataa och Skårgårds-gataa
ft6ta tilfainmans.

Tyska Brunnen.
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Sol. Luna I. Opal-fårgadt, praccipiterandcskrit-

hvitt fediment til bottnen. 2. ganfka litet

opal-fårgadt,^ 3, mjölk- färgadt. Efccrnå-
gra dagars ftlndande ändrades prascipitaterne

hårat , och blefvo då blåaktiga med hvita
korn uti.

Solut^ Gallar. funic. 2. 3. oförändrade/

Solut^ Saccbar.Saturnl t. mjolkfårgadt. 2- ganfka
litet, 3* mer mjolk-fårgadt ån N:o

5'' - f^l! } I. i. ^ oforåndrade.

Salta var gulaktigt med tydcliga cubifka

Cryftaller, hvaribland mårktes en och annan fpit-

fig Saltpetcr-Cryftall, Det vog 24 åfs. Sma-
ken var aldelcs at Muria^ På glödande eld-kol

lorfokt fprakade det allenaft^ men detonerade ic-

ke mårkeligt.

^erra eltxiviata vog i f åfs. Gåfte ftarkt med
Spititu Vitrioli och uploftes^ Solutionen afden-

na terra, forfokt med Oxblods-luten, droppetals

inguten, förvandlades til enblä-gron fårg med ett

hogblått pr^cipitat.

Håller låledes detta vatten ml^ Kok -falt

^

och litet eller intet Saltpeter ^ defsutom Kalk och
litet Järn^

N:0 3.

Gamla Banco-Brunnen.
Z)^» 23- A/^y, infattes til deftillation 6^ fi^. af

detta vatten. Den 26, afdéftillerat 2 ffi. 3 lod.

Den

*) Belägen bakom gamla Banco-hufet, gent emot la-

ferten til Kongl Borggården.
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t)en 18- ^- äter z : 30. Iléfiduiim 1 : 6. Sumtna

6 68. 7 lod, Vatncc tycktes vara fvårare at dritva^

ån dc förre.

N:o I. Deftilleradt vatten. N:ö z. Ratt, friltt

vatten. N:o 3, Refiduum,

OJeum tartar p.d. t -.z, orordc* 3. ppalt med fint

hvitt fcdimcnt*

Syruf, f^i&lar, i^t. 3* ororde,

SoluL Lufii^ dil. i. oforåndradt. 1. trijolk^fårgädt^

3, ånnu mera mjolk-fårgadt.

(Sallat. Turcic, i. i. 3, orordc^

..^^ Sacchar, Saturn. dil, i . turbulent. 2. blekt

mjolk-fårgadt. 3* ocklä mjolk-fårgadt^ mett

mindre.

.^^^ Mercurii fublim^ t. t.^. örorde^

^f: • } • 5-
<»««^

.^-^ Jmmaniäc.t^^, 3,ör6fde* Små blå*

Tor tycktes faftna vid glafet^ och fyntes lik*

fom gora vatnct litet grumligt.

Saltet Vög åfs: Var brian-gult til färgen^

öch lyntes derlttinnan tydeliga piggar af Nitrum*

Pä glödande eld-kol fprakade och detonerade det*

Terta élixiuiata var aldeles lik N:0 2. medglån*
{ande ftrodde partiklar. Vog 7 åfs. Gåfte och lö-

ftes ftarkt i Spiritu Vitrioli* Sölutiönert håraf

forfokt med Oxblods -luten forvamlkdes; til en
gron-blä tårg med hogblått prxcipitat*

Haller altlå detta vatten Kok-jalt^ Sdtpeiet^

Kalk och litet Järn,

, H 4 M:&^,

t
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Bruns-Grånds-Brunnen
Den 2p, Maj. infatt at deftillera 6J Sg. afdetu

vatten. i.y^^/^.af-dcftillerac 3 ffi. zo lod. jD(r»

3. b. äter 1 : 20^ Rcfiduum 0:31. Summa 6®^
7 lod.

N;o T, DeftilL vatten, a. Rått vatten, 3.Rcf%
fiduum^

01. Tariar. f^d. i, 2. 3. oindrade.

Syr. Fiohr^ i. 3^ oförändrade.

Sol. Lun^e dil. i.orordt. 2. mjolktErgadt. ^,bx^

nu mera mjolk-fårgadt^

Gallut Turck. ful^erif. i. 5, oforåtidrade.

Soh Saccbdr. Saturni dil. i, örordt^ z.opal-får»

gadt* 3. ån mera opal-färgadc

Sol. Mercur. fubh dil. 2. 3, ororde^

»y^/ri^, Vitrioh
\

Salts i. 2. 3. oförändrade^

Sal. Ammoniac. J

Solut^ Succi Heliotropii \. tycktes litet ftotaparSdtj

men z och 3 fyntcs utvifa någon mera
rodnad.

Saltet vog tp åfs. Med Microfcop fyntes ty-

deliga cubifka Cryfbiller och platta fidor, och ej

fårdeles några piggar aFNitrum* I elden fpra-

kade det gv^nfka itarkt^ men detonerade pä intet

fått. Smakade rent kok- falt, Solutionen af det-

ta falt perturbcrades ej medelft indrupen oleum
Tart. p, d. For Bläs-ror med Calx viva intet

tecken til Salmiak, ej heller tor Biås-ror tcckea
til Sal mirabile Glaub.

"Terra

*) Belägen uti fjelfva Gråndcn vid öfra andan.
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Terra eUxhiata vog 4 åfs. Såg gråaktig ut^

Med Spirit. Vitriol gäfte hon ftarkt och löftes.

Solutionen antog af Oxblods-luten en (kon blå

farg 5 och fålde til botten ett ånnu mörkare fe-

diment.
Håller altfå detta vatten bara KokrfaU^ Kalkj

ocbjj i proportion mot dc förra vatnen, nog Jdrn.

S6dermai.ms-Torgs-Brunnen. ^)

Den 3, Junii infatt til deftillationaf detta vat-

ten 6i ffi. Den f. b. ;af-deftillerat z ©. f lod.

Den 8. Ä. 2 : 29. Refiduum i : (5f . Summa 6®.

4 lod^

N:o I. Deftilleradt vatten^ 2. Rått vatten.

3. Refiduum^
01 Tartari p.d. t. 3. ororde.

Äyr. Fiolår, i , orordt. z och 3, ftSttc litet på grönt.

Galt. furdu fulwrif, i. z. 3. orörde.

iJö/Ä/^ Lun^ ditut. orordt. 2. något mj61k-tår-

gadt. 3. mycket mjölk-färgad t..

Saccbar^ Saturn. dilut, i. orordt. z.opal*

fargadt. 3. ånnu mera opalt.

Mercurii fublim^ diL i^z, 3^ orprde.

Spirit. Fitriöl. \

Saltet vog 17 åfs. Detonerade ftarkt på glS-

dandc eld-kol, och fprakade intet mårkeligt.

Syntes tydeliga Saltpeter-cryftaller. Tycktes fma*

ka litet likt Kok-falt-

N:o 5.

H 3
Terrci

*) Belägen ftrax nedan for Södermalms-torg i backen
åt faltfjå-fidan»
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Terra eJmvhta fag gråaktig ut, och vog 4
Us. Gåflc ftarkt med Spirit. Vitrioli och lolvc-^

rades, Solutionenférfokc medOxblods-lutcniit-
vifade en ljus- blå fårg , (lotande på grönt.

Håller aWå detta vatten mall Saltpeferj^nigQ%

lim Kok-fatf^ Kalk oQhgmfk^ litet ydm,

Nordströms Brunnen
Den p.Junii infatt at dcftillera 61 ® af detta

vatten. Den i2^h, afdeftillerat iz lod, Det^

if, h, åieri; Refiduum i ; Sqmma 6W,
7f lod.

N;o I, Deftill vatten* ai.Rltt vatten^ g^Rc-^
fiduum.

QUTartäri p,d, r. 2, 5. arorde,

Syr, FioUr. i , 2, 5. orörd c.

<>0l^ Luna ärlut. i.orordt* 21. mjölk färgad t, J.ånnil
mera mjolkfårgadt.

^ MercurJfdLdiL 1, 2. 3. oforåndradc.

Sacchar^ Saturni i, orordt* 2^.opalt, 3, mjölk"
färgad t.

Succi Hdiöt^opii 1, 3, oförändrade*

Spirit, VitriöH
\

, Sa/is
\ I, i. 3. oforåndradc,*—- Sähjimmoniac]

Stltei vog i^åfs. Smakade Muria, Pl glö-

dande eldkol fprakade det ftarkt, men dttonera-

dc ej mårkeligt.

TcrriM

*) Belägen mellan Baggens -gatan och ftora Skargårds-

gatan > nåflan midt for Grånd^a, fom gar til Tyfta-

Kyrkan,
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Terra elixiviata var gråaktig med glånfande

partiklar, Vog 7 åfs, Gåftc med Spiritus Vitrioli

och löftes, da folucionen fcdermera af Oxblods-
luten förändrades til en fkon blå fårg, och pras-

cipiterade ett fedimcnt, fom var mera morkt^

Håller altlå detta vatten Kok-falt y Kalk och
något Järn,

' Den i^.Junii infatt af detta vatten til deftiN

Jation 6^®. Den zi.huj, afdeftillerat z ffi, i ^ lod.

Den 24. &uj\ htr 5 8?. Refiduum zz lod. Summa
6 &.f iodt

N:q I. Deftill vatten, Rått vatten, 3, Re*
fiduum..

Ol.Tartar.p. t, orörd t, s.opalt. 3. mjolkfår*

gadt. Hvilket ock på lika fått hånd^ med
Sal Tartari.

Solut,Lunéedil. i.orordt. 2, mjolkfårgadt. ?.fl:arkt

mjolkfårgadt.,— Saccbar. Saturm ^^ oYordt. 2. mjolkfårgadt^

3, ånnu mera mjölkfärgadt^

Mercur^ fublim. 1

Succi Heliotrep.
j

Spirit. FitriöK 1» 1.2.3. ororde,

Salii
I

Sah Jnmoniaci J

Syrup, Fiolår. 1

GalL Turcic^
J

1% a. 3* ororde^

H4 Saltet

*) Belägen (iär Brunkebergs-grånden ftoterin på Smed*
gatan.
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SalM vog zt Us. Det både fprakadc och
flctoneradc rått ftarkt, da ett hvitt pulver blei
qvar pa kolet. Deliquefcerade i luften. Saltets
folution gjord med dcftilleradt vatten % brun-
aktig och faturerad ut, och då oleum Tartari
p. deliq. ilog§ hartil, pr^cipiteradc figgcnaa ctc
tr.ycket och hvitt fediment, ^) men med Soluu
Boracis blef (olutionen orörd. For Bias M'or
jwårktes ingen lårdcles ändring. Moder-luten
gåfle intet hvarken med Spir, Vitrioli, ellermed
olcum Tartari p. dcliq,

Terra

V I anledning afvatnets hår nämnda förhällande, tyck-
te^ det vid fitart påfeendc innehålla Alun, fä mycket
mer, fom äfven andra tecken dertil funnos; nem-
ligen, at Sa] tet verkeligen fmakade fträft; at ett hvitt;
pulver efter aftråsningen lämnades på eld-kolet, oeh ar
cn tinöur af Rrefiljaoch deftilleradt vatten, famman-
mangd med refiduum ur Recipienten, förvandlades
til en ftark r6d fårg. Men i en fä tvåtydig fak hoU
jag for båft, at inhåmta Herr Direaeurcn H. T.
ScHEFFERs yttrande . hvilken, efter cn fpeciellare an-
Itald underfokning, rtadnade i ett annat flut, fom til-
rackeligen kan fes af hans egna ord, demjaghår ftrax
torde fä infora.

!•) Jorden upléfes afSaltpeters fyran, a) med håftigef-
fervefcence. b) Faller neder derutar med Viåril-
lyran til en SelemVjord.

x) Vätnet blef evaporeradt pä cttThé-fat til tort.

3 ) Sedan folverades det torra Saltet per deliquium.
40 Något deraf deliquefcerade ej, h vilket, a) fmålte
med bläs-ror pä ett kol i ftark glödgande hetta, b) Pö-
«e litet förrän det fmålte. c) Detonerade icke fom
Saltpeten d) Blef icke hepatifkt. e; Drog fig omfiderm i kolet, f) Lämnade då litet efter fig af en hvit
ofmältlig jord.

5*0 Det fom folverades per deliquium torkades äter far-
ftildtforfi^, utanatikjutaannägra cryftaller. b} De-
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Terra eJixiviata vog 6 åfs^ Gåfte ftarkt med
siddum Vitrioli och folvcrades* Solutionenjfor-

fokt med Oxblods-luten, blef til färgen ombytt

til ljus-blå 5 ft6tandes något på grönt,

H f Håller

toncrade då pä kol , fom Saltpeten c) Låmnadq då

efter fig cn hvit ofmåltciig jord, hvilken efter häf-

tigafte glådgning löftes d) hel och hållen up med
häftig effcrvefcence af Saltpeters-fyran.

6.) Samma faltet fom N:o s lit.a. blef intorkadt, fol-

verades^ äter per deliquium , dä fåll derutur ncdet
med Viäril-iyran en Selenit-jord. Det famma for-

föktes åfven med litet af vatnet N:o 2, forr ån det

evaporeradcs ; men dä kunde Viäril-fyran icke fälla

iiägon jord derutur.

Håraf är klart,

At jorden N:o i. år cn rått Kalk-jord litt. b, AtSalf
tet N:o 4, år ett medel-falt litta. At defs fyra icke

är Saltpetrets litt c, icke heller Viärils litt. d, och
altfä Kok-falts-fyra, Således var detta medel-lalt ett

Sal commune litt. c • vid hvilket något af det deli-

quefccradc nitreufa faltet hängde qvar, fom af fa h'-

tet icke kunde borttvättas litt» b. och f. At
Saltet N:o 5*. beftår af Saltpeters fyra litt b, fiaturc-

rad med en rätt Kalk-jord litt, a, c, och d, och N:o 6,

Således är detta falt Nrof , detfamma, fom Salt-
pcters moder-lut häller , dä den icke år fatureradmed
Alkali fixo vegetabilium.

Det underfofcta Bruns -vatnet häller altfa Kok-falts och
Saltpeters-fyrorna, den förra faturerad med fittegit

Alkali, den fenare med en rätt KalR-jord; men den
tredje eller Viftrils-ffifan fynes intet til. Dock kan /
Saltpeter-fyran derfore här icke tagas for mineral, u-
tan har fåkert lit urfprung utur de omkring Brunnen
belägna hus och gärdar, ja åfven af fjclfva gatorna,
hvarifrän dettaNitreufa Salt föres med vatnetgenom
jorden neder uti Brunnen.

Det fäkrafte märke pä en rått Kalk-jord år^at hon, af
fyror uplöft , faller neder med Viäril-fyr^n til cn Se-
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Håller altll detta vatten Ko\faU^ ^altpeter
^

Kalk och ganfka litet Järn.

Den 26. Junii infatt at deftillcra 6 1 §3. afdetta
vatten. Den 28, hnj, afdeftillerat 5 ffi, 6 lod.
Den u 7^/. atcr i fig. 2f^lod. Refiduum i@. fi
lod. Summa 6 gg, j^lod. Vatnet tycktes vara
lättare at drifva , ån det nåft foregående,

I. Deltilleradt vatten, 2. Ratt vatten- 3.Rc-
fidiium,

OhTart^pJ. i,or6rdt. z.ganflcaUtctopalt, 3. nå-

got mera opalt*
Syr. Vidar, i. 2. 3. ororde.
Sölut, Lun^ dil. i,or6rdt, mjolkfårgadt. 3. me-

ra mjolkfårgadt,
~

' Sactbar, Saturni i.orordt. 2. mjolkfårgadt.,

3 . ftarkt mjölkfärgade och coaguleradt»
— Mercur^ fuhlim^

1
• Succi Heliotrep.^

lenit-jord. Dock gifves en Alkalifk jord , fomaltid
lofes hel och hällen af ViöriKfyran, ochåndä alde-

les icke år illun-jord. Af en fädan Alkali&jord
har man i detta Bruns-vatten icke haft något befvär,

ånfkont at jorden uti vatnet N^o x icke ftrax ville

vifa lin råtta natur, fom fes vid flutet af N:o 6.

Pe/Ta omftåndigheter kunna lått bedraga mänga, at

orätt häila er^ jord för Alun*jord, h vårföre jag åfvcn
har varit utfått, med myckqn moda at komma til

råtta fanningen.

*) Belägen p| Skargårds -gatan midt emot Svcnfka
' Skole^hufet.

Gall, Turcic\

^.j>irit. FitYtoli
\ I. 2* 3. ororde^

Satis

Sd, Ammoniäc.
j

Saltet
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Saltet vog 2f åfs. Smakade Muriajtncn til'

lika ftråft. Sprakade på eld- kol och detonerade

intet lårdeles. Saltets folution i deftllleradt vat-

ten med Ol. Tartari per deliquium forfoict, blef

mjolkig, coagulerades och pr^cipiteradc fig myc-
ket häftigt -

l^errci elmvinta vog 6 åft, beftod af glånfan-

de partiklar, och gåfte ftarkt med Viftrils-fyrani

i h vilken hon ock löftes, då folutionen, med Ox*
blods-luten forfokt, antog en grås-gron fårg.

Haller alifå detta vatten Kok-falty Kall{y ock
foga eller intet Jdrn.

N:o 9,

Norre^Stroms-Vatnet ^*),

Dtn ^. JulH infatt af detta vatten til deftilla-

tion(S|:@g. Den ^.huj,h\tho z^. iglodafdeftiU

lerade. Den 8» huj åter^^, 12 lod. Refiduum
42 lod. Summa 6 fl?, 8 lod, Vatnet tycktes vara

lättare at drifva ån lSF:o8^

N:oi. Deftill vatten, ^, Rått vatten, 3, Re-
fiduum.

Q/, Tartari per diitq. t, 2.3. oförändrade,

^yr. Fiolår. \ e ,

Pulv.QiillarSumc.^ ) i. 2.,3.ororde.

^olut. Luna i. oforåndradt. 2. mjolkfårgadt, 3,

mera mjolkfårgadt.
^ Sacchar. Saturni i.orordt, opalfårgadt^

3, mycket opalt,

Mer^

*) Man fer fåledes håraf , at detta vatten nog mycket
kommer ofvercns m?d N:o 7.

**) Taget på fodra fidan omKongl Stallet, vid ftilU

>ider och Sydoft vind.
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• Mercurii fuhlim^ ]

m—« Succi Helioirop.
j

^/V/A FitriQU \ 1,2. 5. orordc.
, — Salts

I

——— SahAmmoniaci J

Saltet vog 7 åfs. På eldkol fprakade det^och
lågos med microfcop tydeliga cubifka cryftaller^

Saltets folution undergick ingen ändring,

T^erra ^/ixm^a/^ var gråaktiga vog i| åfs-» Gl.-

fte och löftes med Viftrils-fyran/Solutionen, for-

fokt med Oxblods-luten, antog engrås-gronfårg,

då mörkare grönt fåldes til botten.

Häller altlå detta vatten Kok 'falt och Kalk^

foga eller intet Järn.

N:o 10,

Stor-Torgs-Brunnen *);

Af detta vatten infattes til deftillattion d. 10.

Juh 6^®. Den 1 5, huj^ afdeftillerat 3 ©. 4 lodt

JDen i f.kuj, åter i ©. 22 ^ lod^ Refiduum i§?^ la

lod. Summa 6 ffi. lod^

N:o i- Aqua deftillata, 2*Rätt vatten. 3. Re*
liduum.

OLTartarip^déli^. i.or^rdt, z.opal-fårgadtmoln.

3.opalt.

Syrup. Fiolar. 1.2^5. ororde^

GalLl^urcie, 1.2. 3* ororde^

Sölut. Lun£ orordt. 2. mjolkfärgadt. 3. ånnii

mera mjolkfärgadt*

^—^ Sacebar. Satumi i,orordt, 2*opalt^ 3*mera
opalt^

SUSC9

L
- ,

'1 »Ul I , I

I If
I

) Belågenpä fjelfvaStpr-Torget.
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—^ Succi HeJiotrop» 1

fublimaK t ororde.
Spirit. Viirioli i

Sat^ Jmmoniac. j

^^//^/ vog 21 åfs. Detonerade ganfkamyc*
ket, men fprakade helt litet. Saltets folution i
deftilleradt vatten biet opak och fäg brunaktigut.

Blef medelft Ol. Tartar. p,d, opal-färgad, meii

ftotte tillika på brunt 5 under det at ett hvitt puU
veraktigt moln praxipitcrades,

Terra élmviafa Yög 5 åfsj gåftcmed Viétrils-^

fyran och löftes. Oxblods-luten forhoU fig likä

bårTom vid N:o p*

Haller altfå detta vatten SaJtpsUr^ litet Kok^
[alty f6ga eller intet Järn.

N:o 11,

H0-T0RGS-BRUNNÉK4
Den ij.Jul infattes atdeftillera ölS^.äfdct-^

ta vatten. Den ip. Jul. afdeftillerat 2 ©. lod*

Den ti, huj, 3 68. g i lod. Refiduumajlod. Sum-
ma 6 ®. 5 löd,

N;o I. Deftill vatten, 2*Rattvatten. 3.Rc*
fiduum.

01. Tartar. psrdeliqu. i.orordt. 2*opalt. 3, mjölk-

färgadt.

Syr. Fiolår. \ ^ ^ e,

Soluf.

) Belägen pä fjclfva Torget 1 hörnet ät höger 'når man
vil til Hollåndare-gatan.

**) DäSpiritus SaU Ammoniaci llogs hårtil , blef detta

Gall-åple-vatnet helt tjockt medett hvitaktigt.pr^"'

cipitat til botmen.
°



124 ^759' April. Maj. Juiié

^ Soiut.Lm^ äilut. t . orordt. 2. mjölkfårgadt* 3* ån*
nu mera mjolkfärgadt*

• SMchar, Saturni i»örordt» i^öpalt. 3*tlie«

ra opalc.

-——- MercurH fublim.']

— Succi Heliottop, [ i.t, \. orordc»

Spirit. Fitrwl. J
-—— saL Jmmmac. i.orordt. 2, litetbla-opält*

3.opait,

Sétd vög åfs. Detonerade ftårkt och fpra-

Icade nog. Solationen håraf blef af Ol. Tarrarl

p. d. opaU hviiker ock hånde med Spirit. Salis

Ammoniaci.

Tirra elf^wiata fäg hvitaktig ut. Vog if åfs^

Gåfie ftarkt med Viftrils-fpiritus och lottes. Med
Oxblöds-luten blef Solutiönen blå-äktig, Itötan*

(des pa grönt*

, Håller altiä detta Vatten Salipetir^ Kok-falt^

Kälk^ helt litet j^ir»^

Linderstedts-BruMKen
Den 11. Juh infatt at deftillcra 6^^.åf dettå

^^tten. Den zs.huj, atdeftillerat 2®. plod, Den
zj .dito het 2 \ 10 1, Refiduum t: 17 i* Summa
é ®* f lod,

N:o i. Deftill, vatten. z^Ratt Vätten* 3. Re*
fiduum.

ÖL

Belågéit i HerrHofråtts-Rädets och RiddaMls LlN"
i>ERstEDTS gärd^ vid Drottmnge-gatan j i harntt

dar Jacobs Jvyrke-gata ftryker fram*
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Ol Tartar, p. d. \

Syr, Stolar. }» I. 2. 3. ororde,

Pulv.Gallar,7urc, J

Solut, Lun£ dih i.orordt. 2. mjolkfårgadt. 3. ån*

nu mera mjolklikt.

Sacchar, Saturn. i.orordt* s^opalt. 3*ån-

nu mera opalt»

— Mercur. fubltm, 1

Sticci Heliotrop. ^ e ,^

Spirit. FitrioL 1* ^' 5, orordc,

SalJmmoniaci J

Saltet efter cryftallifation vog 14 åfs. Deto-
nerade nog ftarkt , men fprakade ganfka litet.

Deliquefcerade.

Terra elmviata vog 4 åfs* Gåfte ftarkt med
Spiritus Vitrioli öCh löftes. Solutionen forfokt

med Oxblods-luten antog en blåaktig fårg^dock
mörkare ån N:o r r.

Håller altfå detta vatten Saltpeter YiittKok^

falty Kalk och litet Jdrn.

N:o 13.

Fabriks-Brunnen vid StorA
Barnhuset

Den ij, Jul. inHitt at deftillcra 6^ ^.äfdet-
ta vätteuj livilket ej var il cryftall-klart^ fem de
förre Varit ^ utan fyntes nägot gul-aktigt. Den

afdeftillerat 2 g lod. Den i^i, haj. het
2121. Refiduumi:p. Summa (S^.jlod.

I. DcftilL vatten. 2. Rått vatten. j.Refiduiim.

01. Tartar,p.d, I. orordt. 1. opalt. 5. meraopalc.
Syr. Fiolår, i.orordt, 2. grönaktigt/ 3. orörd t.

Sol.

*) Belägen pä lilla gärden vid ftora Barnhufet.
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Sol Lun^ dil. i.orårdt. z.mjolkfårgadt. 3. ån*
Jill mera mjolkiikt.

— Sacchar, Saturrsi, i . orordc. 2. mjolkfargadt*
3e ånnu mera mjolklikt^—— Mercur. fubh

| ,

G^lZrunl^hll^f Kl. 1. 3. oteidrade.-

Spirtt. felfrioIi
]

' Sal. Jmmoniaci i^örordt. litet opaUår*
gädt. 3. nog opälc,

Saltet kunde ej vål bringad til cryftallifationj

Utan niafte Uxivium vok^s a£ Under atroknin^eii

lyfte det fig up med bublor, ej olikt Alun lom
brännes, och blef intet ftelnadt forrån detaldcles

kallnat. Säg da fvart-bruntut > men då det åter

kom ar ftä igen, deliquefcerade det, Vog 60 äfs*

På eldkol detonerade det, utan mårkelig fprak-

ning, och blef ett krit-b vitt pulver qvar pa kolet

efter detonationen^ Saltets folution i dciliUeradt

vatten fåg brun och tjock ut, och lämnade något
öuplosUgt pulver på bottnen, och når O/. T^^r/^r^

p. d, jflogs hårtil, blef haft hvitaktig^ tjock och
pröscipiteradel

'Terra eUxiviaia fåg gråaktig Ut. Vög4oåfi
Gåfte ftarkt med Spirit. Vitrio^li och löftes, då

Solutionen med Oxblöds4uten blef blå-gron/

Håller altlå detta vatten Pklogifton^ Saltpe*

ter^ litet Kok-falfj mycken Kalk och helt litet

Järn.

Inre Kongl SxALL-BRUNisrÉN >

JDen i^Aug. infatt af detta vatten til dcftilk'*'

tion

*j Belägen på Stall-gärden ät öftr* fidan.
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tion él^^ Dan 3. huj. afdcHiUerat 3 fö. 8 lod.

Den 6. huj. åter 2 : Rcfiduuoi 2.7 lod. Summst
6"!^* 4 iod- Vatnet var aunars lättare at drifva ån

N:o p.

I. DeililL vatten. 2, Ratt vatten. 3.Refiduam^

01, Tartar.p. i, orordc, 3. tycktes vara li-

tet opalu

ÄÄ,V.} - 3. or5,dc.
,

åelut^ Lun^e ddut. orörd t, 2. iBjolkfårgadt. 5;
mycket färgadt.

Mccbar. s^turni i.orordt. a,opaltt 3.nic*

ra öpalt*

Mercttr.fuhlim.

Spirit, FitriöU

Sal^ Ammomac. j

•S"^//^/ vog/åfs. Pa eldkol forfokt bara fpra^^

kade det» Solutioneni dcftill. vatten förändrades

ej med Ol. Tartar, p, d^

7*erra elixiviata vo^ 4 åfs. Gåfte ftarkt med
Viftrils-Spiritus och löftes. Solutionen, forfokt

med Oxbiods-luten, antog en vacker blå firg.

Håller altiä detta vatten Kok^falt , Kalk och
Jdrn.

N:o 15'.

Warby-Vatnet
Den 7. Jug. infatt af detta vatten til deftilk-

tion 61^, och afdeftillerat 8 lod. Den 9*buj. I-

I ter

*) Föres in til faju frånWårby Herregärd i Söderman-
land, belägen vid pais ^ fjerdings våg frän Stock-
holm, Det håmtas där ur en kalla, i^m Ugger vi4
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ter 2 @. 28 lod. Den \2.huj. ater z f Icd^Rct-

iiduum ^pilod. Summaö®. (S^lod,
^

-^y

I. Deftill. vatten. z.Råtc, s-Refiduum,

Syr. Fiölar.
}• i, 2. 3, ororde.

G^//. Tmcic. J

»y(?/«/, Z^;^^ I, orordt. 2. flotande på opalt^ men
ganfka litet. 3. lika.— Sacchar, Saturni i.orordt* 2, 3. litet mjölk-

färgade,—^ Mercurii fuhlim^ V— Sticci Heliotrep. ^ ^,.x^a^
Spirit. ntrioli \

5-

Sal.jimmoniaci
J

Sältet vågdc 1 åfs. Detonerade allenaft pa

eld-kol,

Terra eUxwiata vog 2 ^ åfs. Gåftc intet med
Viftills-fyrani dock flögs af denna jord til fam-
mafyra och forfoktes med Oxblods-luren, hvil-

ken blef oförändrad.

Haller altfä detta vatten litet Saltpeter^ knapt
märkeligit Kok-falt och Leraktig Jord *}.

JRMÅRKNINGJR.
Vatten for fig Ijelf år altid rent, och til fin

invårtes natur utaf enahanda art ofver hela Jord-
klotet.

roten af en hög och läng backe, ungefär Nord-oft
fl ån gärden. Källan år nu öfverbygd och förfedd

• med en rånuel, hvarigenon> vatnet löper med fädaa
häftighet, at man far 24 ftopoch i qiiarter i minuten.

*) Jag kallar det^a leraktig Jord, fä vida ingen gåsning

förfpordes med Viflriis-fyran , och ingen ändring

fkeddc med Mercurii fublimgti folution.
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klotet. Men med den egenflvap, det liaivat lofa

åtfk.illiga forekommande kroppar ^ åndrar det fig

altid i den mån ^ fom der. rtkar dem mer eller min'»

dre uploiliga-, och far inblanda ftorre eller ringa*

re mångd af deras partiklan Tilgången år ofvei*

alt få ymnig pä (ädana åmnen, foiii af vatten låta

fig uplofas och fonderdelas at det hålles for ogor*
ligt, at utfinna något enda vattu-flag.^ fom derifråit

är fritt^ och iåiedes tilborligen rent 5 undanta-»

gandes (ädantj fom konften medelft deilillatioit

frambringar, SjelfvaRegn-vatnct, h vilket Na-
turen tyckes Ijeif renat, håller ju, efter anltålde

prof 36 uns ett gran Kalk, utom något litec

Salt, Hvad vi altlå af de allmänna vatnen anfe

forrcnaft, år intet annat ån lådant, fom minft
kommit at innefatta och beblanda fig med främ-
mande ämnen och partiklar j och juft (ådant foka

vi til dageligt bruk och i Var hushållning, få myc-
ket heldre , fom defla partiklar åro fällan lå alstin*

ges ofkyldiga, utan oftaft antingen fkadeliga foi*

hålfan och orGiker til fjukdomar, eller af Medi-*

caments natur, fom ej for livar och en och ialk
fall äro fåfärdeles rådeiiga til långfamt bruk, elleif

ock i annat mål hinderliga for våra affigter och
får vår lilla vålluft.

Hvad Vara Stöekhölms* vatten beträffar , få

vil jag ej förmoda, at juft något giftigt eller al-

deles Ikadcligt i någon brunn fkall kunna finnas j

åtiniinftone åro de fä vattu-flag , fom jag än hun*
nit u^derfoka, trånett fådant fel fria*

I 2 Saker

*) Se Hiftoire de T Acddemie Ro^^alé des Sfie^ces
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Saltcr i allmänhet (SalU)^mi liten mSngdin^
komna, gora intet vatten forkaftcligt. Ofta h5-
jcsderig€nomfmaken,och oftablifvadc ett medel
til vifla ämnens lättare uplosning. Af de forega-^

ende profvcr vifas noglamt^ at något flags Salt

blifvit rönt i alla dcfla vattu-flagcn. Men ingen
bor bekymra fig ofver några innutnc partiklar af
Kok • falt , når ej vatnct har Annars något feU
Dockfom Kok-falt vankar anda lil ofverflodnog
vid vår måfta matredning, få bchofs det icke i

vatnet, utan år båttre at det år borta. Heldrc
kan Saltpeter der få aga ram 5 få vida vatnet der-

ijgcnom blir ganfka tjenligt til låfkning for dem,
fom åro torftiga^ Men ej få gcrna Kalk fature*

rad med någon mineraliflc fyru. Uti ofvanftåcndc

vattu-profhar man i fynncrhet märkt til Kalk fak-

turerad med Saltpeters-fyran. Denna faturatioa

blir aldrig få faft, fom då Saltpetcrs-fyran fatu-

rerar fitc eget Alkali 5 ty man tår fällan nå^on rik-

tig cryftallifation hlraf, utan Ikiljcr fig låttcligeii

fyran, få fnart något Alkali flås dertiU dä vatnet

blir mjolklikt och kalken fedcrmera fålles tilbot^
,

nen* Och af fådan halt htr jag anfctt alla de prof, .

fom andråts med Olcum Tartari per dcliquium,

ånfkont de med Brefilje-tinfturen kunnat blifvic

ändrade til mera rodnad, hvilket ock händt med
Kalk faturerad med Saltpeters-fyra , i det den me-
delft denna Tin£tur antagit Itarkare rod fårgj

Sjelfva fmaken, fom är något ftråf och motbju-
dande, gor, at jag ej håller de vatten, hvari JCalfc

fins med mincralijik fyra faturerad, for fa rå-

dcliga, at länge bruka, fom dc der hyfa rik-

tig Saltpcter»

Kal
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Kalk fer man i mer och mindre grad fram*

kommit i de flåftc hår anförde vattu-profyer. Det
har varit en allmän fruktan, at han fituUegorii

vatnen ofunda och fororfaka Gikt och Sten, når

berörde vatnen en tid bruktcs. Men denna fruk-

tan har nu mera aftagit , fedan man lårt , at Kalk
och Kalk-^vatten , i ymnighet intaget , fnararc lo-

fcr Stenen, ån bidrager tildcfs tilvåxt Hvem
kan dåmed fkål frukta clacka påfolgdcr af få fa par-

tiklar Kalk,fom i oftanåmndcvattu-profförekom-
mit? Jag (kulle mall vilja tro, at de kunna an-

fes fåfom ett abforbens 5 hvilket fnararc gagnar
medel fl: någon del fyras upfupande i våra magar,
Sn fororfakar någon olågenhet. Forfarcnhetcn

har ock vift, at Kalken åfvcn tjcnar til at gora

vatnct mera fott och angcnåmt, ån det annars

fkuUc vara.

Jåm, fomjåmvål i några våra utrönte vatten

£nncs , och gerna hindrar tvål at loddras och -ar-

ter at mofa ng, kan val i fomliga fall gora godt
nos, atminftonc icke i fåganfka liten många for-

orlakanågonfkadaj likväl fom det uti ftorre ym-
nighet brukt undertiden och vid vifTa omftåndig*
beter år foo;a tjcnligt^ håller jag juft icke rådeligt

at ftadigt ladant vatten nyttja, Tvårtomår det
klart 5 at jag hålft bor vålja det rcnaftc vatnct
jag far, och fora år måft fritt for heterogcnifka
och främmande partiklar, utafhvadflag dcdåma

I 5 vara.

*^ Se Medic. ^Ifays and Obftrvat. Fel. F. art. 69. A*
hrtdg. T.i. 471. Rob, Whytt^s Ejfay §h tbi
"virtMfs of Limt-lVater in the cun ofth4 St§n€. E-
<iinb. lysy. g, Charles Alston^s difertat.oM
Quick-Lime änd Lime4Véitn. Edinb.i7f4. /.40.
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van, Detfmak^r oftyldigaft, det drifvcr jåm-
mil urinen, och jag finner det låmpeligaft tUmi^
m ändamål i alla fall och omftåndiglieter.

Wärby^vatnet (N:o if.) bor jag med rattafåt-

ta i framila rummet , for den Saltpetern dct liy-

fer^den lilla delterrefcre der fins^och dcfsjårnfri-

het. Derpä tycks mig Norre- Ströms- vainet (N :o 9.)

bor följa, fifomtåmmeligen järn-fritt, och annars

hyHinde få contenta. Dernåft Sodermalms-iorgs^

Brmnen (N:o fJ , famt LindeYfiedtS" Brunnen
(N:o 12.) fäfom innehållande må{t Saltpcter,och

ganfka litet terreftre. Alla de Brunnar, fom for-»

loken utvifat hålla måfta Kok- faltet, finner jag

ockfå tillika hyfa något litet Jårn ^ men ibland

dem anfer jag Inre Brunnen vid KongK Stallet

(N:a 14.) for at innehålla de minfla content^,och

fåledes fortjena rum nåll efter de upråknade vat-

nen, fäfom forfvarlig til dageligit bruk. Nord*
firoms-^Brunnen (N :o (5.) håller väl mindre Kok-
falt ån Btum- gränds- Brunmn (N:o4Ji men få

hyfer han ock mera Kalk. Men af alkdeffaflags

Brunnar håller 3xAi* Brunnen (N:o2.) bådcmårta
Kalken och målta Kok^faltet* Af de Brunnar,

iivilkas vatten hyfa Kalk faturerad med mineralifk

fyra, räknar jag Apdrots- Brmmen (N:o i.)5 och
GamU Banco^Brunnen (N;o5,) for minft deltagan-

de deraf , fkont de i ofritt hänfeende bora raknäs

bland dem, fom hyfa fparfam andel af contenta»

Dernåd kommer dä Worfiers- Brunnen (Nrog,),

och fedan Stor-torgs-Brunnen (l^ :o 10.), fåfom me-
ra deraf deltagande. Ändteligen räknar jag //^
forgs-B^^^^^^^ (N:oiT.), och Smedgate - Brunnen

(N:o 7.) tor at vara bland de mindre hålfofamma
vat-
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vatncn, fafom nog ymnigt af mcranåmnde fyrt

delaktiga, och fåfom defsiitom bland deras antal,

jfom hyfa de måfta contenta. Sift kommer ©ck
Brunnen utmed Fabriken vid Stora Bambu/et (N:o

13.) 5 hvars vatten mer ån pa ett fått år odugc-

ligt, bade til matredning och atikilliga andra behof.

Anmärkningar
Vid

Skdnjka Flyg-fands-tra&erney och derm

hjälpande genom planterings

Ingifne af

ERIC GUSTAF LIDBECK.

Flyg-fand, fom beftar affina qvartz-particlair

och annan mo-fand, merendels hvit, dock
underftundom rod eller gulaktig til fårgen,

finnes hår i Skåne på åtfkillige ftållen, få val vid

Hafs-kanterne , fom inuti landet. Bland dc för-

ra ftållen kunna Engelhom , Scanor, Falfterbo
och Kåmpingc famt Ahus i fynnerhet råknas, och
bland dc fenare Efverlof

5 Wåm, Blentarp, ftora

och lilla Rodde, m, fl,, hvareft flyg-fanden vis*

fa år gor nog fkada, fom vid Engeiholm tåmmc-
ligen blifvit dampad genom Sandhafre-plantcrin-
gcn, hvilken jåmtc Hollåndarnes fått at plantera

Hclm och åtfkillige vid detta åmnet gjorde an*

märkningar, KongU V ctcnfkaps Academiens mog-
na {kårfkådandc ofvcrlåmnas.

I 4 §1
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I. FlygfÄndcngor nedre vid Falfterbo och

ijårdcdcls mil fydolt ifrån Falfterbo, uti Martit
och April månader^ innan de få växter, iom trif-

vas i fanden^ boijat ftickaup, måftafkadan; åfvcn
då barfroft år om vintcren,rifva nordvåftochfyd-
oft-ftormarnc up fanden, fa at den yrar ofver hu-
fen^ och vräker fig ofver de famma, fom ftorftti

fnådrifvof , då folket måfte med fand- plogar,fom
beftå^ af hopflagne bräder, och dragas af häftar^

bortföra Tanden ifian fina kojor, eller ock flytta

dcfla fina underjordiika boningar på andra ftållcn.

§. 2,. I dcnnafand, då den får genom inftång-

kråKebårs-ris, famt hår och dar Margräs, fom
åro dcfornåmfte, hvilka binda fandcn; dcflejfom

i fynnerhet våxa pä fand-falten , eller den få kal-

lade Scanors ljung 5 fom ar vid pafs cn mil i lång*

den och en tjårdedels til en half i bredden, up-
tagas nog mycket och ofta med rottcrnc och nytt-

jas til vedbrand, efter hvilken förvände hushåll-

ning flyg-fandenuprifves, påfått fom {keddei709,
då den llarka vintcrcn nodgad« folket at borttaga

y>å denna fkog-och toff-lofa ort pors, ljung och
iiiarvide med rötter och alt, hvareftcr flygUnden
fick luft, och hvarå dcftorafand-bårgcnånnu åro

bedrofveliga lämningar.

)§. ,3. Nyfsnåmde Scanors ljung tjänar Scan-

6r, Fälftcrbo, Kåmpinge, Ragn och Hammars
byar, utom torftigt, til brånfle, fom kallas lapp-

torf, och underhjålpes med torr godfcl, fomkal-

las Kokafor, famt til ftångfel omkring deras ågor,

fom upftaplas vid jordvailars läggande och vid

ningar någon fkygd, våxalj ide

magt
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Biågt hållande. Den tjänar ock til mulbete, och år

det fmågråfct, fem dar våxer, ganfka fett och gode,
fåat Kreaturen där må val, enda ft: at hos Kor och
Haftar, förmedel ft den fina fanden, fom de jåmte
födan fupa uti fig, fororfakas obftruétion hos de
förra, ochqvickdrag hos de fenare 5 det förra h jål-

pcs genom träns ingifvande,och det fenarcjat Hå-
Itarneom höften nägra dagar få åta råg-halm ; eljeft

notas tåndcmc på Håftkreaturen forr ut hår pa orten
äf fanden, fom följer med födan, ån på andra ftållen^

§•4. Trån, fom våxa vid Scanor, Falftcrba

och Kåmpingc , åro i fynnerhet den fega hvitaPi-

len, Afp, Alm , Ekar, fom bara ållon, hvilka

ofta våxa nog frodigt, i fynnerhet når de med fi*

na rötter fått tråffapä fvart-myllan, fom ligger

på fina ftållcn til i, i, 5, 4 alnar under flyg- fanden.

§. f. Jordvåxter , eller lådane, hvilkas nyt-

tjande del våxcr under jord-brynet, trifvas ej fä

val hår, fom Anis, Fenkål, Coriander, m^ fl.,

hvilka drifvas til en härlig mognad af den drif-

vande fanden, ej at torti^a , det af famma orfak

våren nedre vid Scanor börjas merendels i4dagar
forr, an på andra ftållen hår i landets

J§. 6. Holländaren har på fina fand-dujncr, el-

ler flyg-fands-tracter , fom ligga fydvåft om Har-
lem, genom plantering afArundo arenaria. Mar-
gräs, och Elymus arenarius, Sand-hafre, fom af
dem ymfom kallas Helm , och har långa hvafsa^

fpitfiga och ftråfvablad , fokt, at förekomma den-
na olägenheten, hvilken han planterar genom rot-

ter pä följande lått:

I r I

\
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I 0£lob. eller Nov. månad foreteges denna
planterings dock til ftorre delen uti Martii mä-
nadj aforfak, at den flora mångd afvilda gra Ca-
niner , fom uppehåller fig uti Tand - bårgen, åter

om vintcren up den delen afHelmen, fom til vå-

ren fkall flå ut och formera (jelfva växten j eljeft

år ofornekeligen Hoft-planteringen fördelaktigare.

§. 7. På de ftållen, hvarcft vädret upritvit

fanden, och gjört honom flyktig, och hvarefl:

Helmen flcal utlåttas, planteras forfl; Råg -eller

Hvetc-halm, dock år Råg-halm den båfta, til

fl^ygd for Helm- planteringen och ar hindra flyg*

fanden, at forqvåfja den famma, innan han kom-
mit i växt och hunnit fuUkomligen rota fig.

§, 8. Til et Morgenland, fom hos ofs utgör
vid pafs et hälft Tunneland , åtgår et lafs halm,

fom af Holländaren kallas foder eller fohr, och
beflår af 6t Skoot eller kårfvar, fom hvardera

innehåller 3 f®t 7 tum i omkrets vid bandet.

§. 9. Hålen, hvaruti halmen fltal fattas, gö-
ras et godt fpadtag djupa, och un^etår en fot vi-

da, famt 2 fot emellan hvardera iådan grop eller

opning uti en rät linia tagen efter ognemåttet^

och fl:ålde tvärt for det väder ftreket, fom plfand-

bärgen gor måfta fkadan, och lämnas 5 fot emel-

lan hvardera afdefla planterade Halm-rader, hvar-

emellan Helm-rotterne komma at planteras.

§. 10. Uti de upkaftade groparna planteras

nu Halmen på det fått, at uturden nämdeHalm-
kärfven tages en länke halm i fänder, och dubbel,

tiUammans vridés, få tjock , at man med handen

kan taga om den famma, och fl:rax nedfåttes i det

färdige
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färdigt gjorde hålet m.ed den bogde andan neder,

och at den fanden, fom dårutur år upkartad,ge-

fvindt med foten tiltrainpasjoch kunna på detta fat-»

tet 3 Perfoner om dagen befatta et Morgenland,

då en gråfver up groparne och zme plantera^

§^ 11^ Emellan deflc Halm-rader upkaflas t

fots breda och djupa gropar, på lått, fom om Hal-

men fagt år, och i fot emellan hvardcra uti råt

linia,

§. iz. Helmen uptagcs med en ftark fpada

med fina fullkomliga rötter, på de ftållen, dar

den ftår fom tåtaft, då den qvarftående dåreher
lå mycket båttre våxer, och bindes i knippor,

..hvardera zf fot och 5 tum tjock i omkrets vid

bandet, iä bunden, at rötterna komma tilfam-

mans midt uti, och fpitfarne af Helmen åt båda
åndar af knippan, utur hvilken tages en vitka,

fom beftår af flere ftånd , ungefår (ä pafsad, at <;o

viflkor fås af hvarje knippa, och nedlåttes med
fina rötter i nåmde gropar, hvilka af den upka-
ftadc fanden ofvertåckasj och med foten hirdt

tiltra.mpas,

15, Vårt hår uti Skåne vid Engelholm
brukeliga planterings-lått af Sand-hafreoch Mar-
gräs ar for detta uti Herr Archiat. och Riddaren
LiNN^i Skånfka refapag. 3?7och 339. bekant,
och år långt koftfammaiT, for de dyrbara hopflå-^

tade ris-gårdcsgårdar , fom måfte upiåttas til fkygd
for denna plantering , fom ifrån Mar? månad hela

värei*! och fommaren igenom til höften kan verk-
ftållas, dock år April och Maj eftergjorde forfok

båfta^ tiden, hålft dc fandhafre - ax , fom pånåm^
de
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de tid åro planterade, vifa fig fotn en läng fmal trad
uti Aug. eller Sept. men de , fom planteräs i

Scptemb. fynas ej forr upkomma , än uti Juliiock
Aug, nåfta är.

hvarje häh) fom gorcs med fko-klacken vid pafjp

3 tum djup, ochafdenfammamed fandigcnfknt-

pas och tikrampas, och år ungefår en half alit

emellan hvar je fadan liten grop eller håla, hvilkca

ftrax efter utlådct, få val fom hela plantage-fål*

tet, ofvertåckcs med tång, at hindra ftormcn och
befordra växten. Forfök åro åfven gjorde, atut*

ia fro af Sand-hafre och Margräs > men fom dc
ftånd,hvilka upkomma efter hela axen, meravid-^

ga lig, ån efter uttrolkade fron , få betjänar maa
fig måft af detta planterings- fåttet.

§. 1 5^ Af tråd-fron , fom blifvit fadde på fand

vid Engelholm, har Herr Dircéteuren Frick
funnit Al och Björk , fom i Nov» eller Mars blif-

vit fädde ^ båft trifvas , åfven Afp , fom af fmå un-
ga plantor blifvit fatt.

Håraf tyckes billigt kunna (lutas, at alla fand*

traéter bår i landet, och i fynnerhet de många
loordc tunnelands fand^falt^ fom ligga onyttigc

ned vid Scanors och Falfterbo orten, borde plan-

teras med Sand-hafre och Margrås-rötter på Hol-

låndika Tittet (§.1<5.7- 8.p. lo- 11. iz.) ochbcfås

med Alm, Al, Björk, Hågg, Ronnoch Furu-

fro, famt Ék-ållon ^ hålft de åfven våxa dårnedre

(§.4.) och jag utotn defs fedt vid foten af fand-

bärgen uti Holland ftora tråd- flcolar afEk och an-

dra tråd. Åfven borde Scanors-boarne anlågga
plan-
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plantering af Anis, Fenkål, Coriander, Fårgc-
våxten Gaude &c. (§. f.) och borde på det ftrån-

gaftc^ förbjudas, at med rötter pä den få kallad©
Scanors ljung uprycka Marvidet, Porfen och Krä-
kehhs rifet (§. 2.) famt på famma förbud et vak-
faramare oga hållas. Med de påbegynte Pil-plan-
teringar, i fynnerhet af den hvita Pilen, borde
ån vidare fortfaras (§. 4.), hålfl: den gor Invånarne
mycken nytta : hvaröm Kåmpinge by gifver fuUc
bevis, fora nyttjar denna Pilen ej allenaft til kok-
ning, bryggning, bakning och makande, afhvil-
ken maltet blitver h vitare och båttre, utan ock
til vagns-rcdlkajper, iåfomtiftlar, Ikakior, håck-
iiångcr, plog-afar och axlar, m,m.

RÖN och ANMÄRKNINGAR
Om

Terle-Musjlors Fortplantnings Natur
och Lefnads-fätt

Af
JOH. FISCHERSTRÖM,

Pbil. Mag.

Perlor finnas på många ftållen i Sverige- be«
fynnerhgen i Bohus-Lån, Dal och Verm-

. .
I^alarne, Veftcr- Norrland, Lapp-

land och Oftcrbottcn. De hafva i tordna tider van-
kat til ftårrcomnoghec, mcnåronu, genom of5r-
Itandig hushallmng, mycket utoddc,

Halladn
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Halland har ock haft vackra Perlc-fiflcénj
men fom florre delen af Itromarna håråro grunda,
hafra ock Perloma få mycket mera blifvit med*
tagne. Icke dello mindre har jag, under mitt vi-

llande i Halland^ haft tiifålle at gora några Ron,
fom tormodeligen kunna gifva någon anledning til

Perle-musilornas närmare kännedom och Pcrlc*
filkeriernas Brbåttring, Jag har granikat Stro*

mar och Inljoar : med nog moda pä tjänliga fläl*

len herbergerat lefvande Musflor , at fä mycket
lättare kunna gifva akt pä deras förhållande. Jag
framgifver de fmä anmärkningar jag gjort 5 fom
äro en ringa forllling en mognare ålder torde

framdeles gifva tyngre kårfvar.

Den vördnad vi åro Ikyldige Skaparen dä vi

betrakte Hans undcrfulla verk , forbinder ofs, at

åfven granfka och efterfporja delTa verkens liatun

Hår finne vi de mjukafte kroppar beklädde med
de härdade fkah Hår rone vi den underfanidiarte

fortplantnings de befynnerligaftelefnadsoch hus*

hållnings lagar; Hår mote vi Maflcar ^ hvilkaic*

ke allenaft kunna tjäna männifkan til föda utatl

och mäfte framföda det fom förnöjer vära prålak»

tiga finnen.

At upräknaalla de Skal-kräk^ hvaraf Perbr
håmtasj vore en vidlyftig onodighet. Min tan*

kaår^ at endaft omtala det ilag^ fom i fynnerhet

hedras med namn af Perle-musfla "^^^och oftä

träffas i väraÄlfvar^ Strömmar och Infjoar/

Ingen

De f tas ännu allmånt vid Mcdelhafvet* Se HASSel«*

qyists Reft,

**) Jag menar Mya (tnargantifera) tefta oväta antke Cé*

aréiata , cardinis dente primario conico ^ Kiatibus di*

€ortUatis^ vXmuMt Syft, Nat Ed. X, p,67l.



Ingen harånnuutrcdt^lå mycket mig vitter-

ligt år, Musflornas fortplantnings- lått. Mr, Pou-
j>ART år den enda 5 fom gifsnings-vis gifverdår-

til någon anledning Jag har funnit Taken hän-

ga laledes tilfammans.

Musflorna åro Hermaphroditer, eller fadana

fom i famma kropp hyfabågge könen. Uti Junii

och Julii månader yppar fig hos fomliga en flem-

mig mjölkaktig materia 5 fom i Angulli mera til-

tager. Jag trodde i början, at de flåpte denna fåd

pä botnen , men jag fick fedan rona, huru de når*

ma fig hvarannan, och huru den ena Musflan in-

fmyger fin mjölk uti den andra 5 kommernagot
derat i vattnet, coagulerardet fig ftrax, och blir

fom en fammanlupen mjoik aldeles otjänlig til nå-

gon generation, Musflorqa åro laledes icke i ftand

at gora fig fjelfvafruktfamma^ De malle para fig

med fina likar åfven fom Jordmajfkarnej hvilkec

Iker pä dubbelt fått^

Når Musfian marker fin tid , börjar hon at

gråfva fig ned i jorden, hvareft hon låmnär ifrån

fig det tilflcapade Musflc-åmnet. Såchina har jag

ftundom tunniti fanden. Dar, under A«eller Sjo-

botnen, växer detta lilla foiler i Hikerhet, Dar
blir det afNaturen iorfedt med et förunderligt an-

tal afcanalcr och ror, hvareft de til lifvets up-
pehållande nödiga våtfkor och de til fkalens for-

merande ften-och fegaktiga partiklar fkola hafva

iit kringlopp. Defl^e fenarc drifvas, då den lilla

musflan kommit til vifs ftadga, ftåndigt afde me-
ra flytande våtflcor til yttra huden, hvilkens yta

likfom

^) Mcmöircs dc T Aqad* <lc8 Sciences A, p. 57.
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iikfom år ofvcrfällad af oräkneliga porer, hvilka
Minna de ftcnaktiga och fega partiklar en lätt ut-
fart. Defle iitfluppne delar tjockna ochiäfta lig

utan fvarigbct bredevid hvarannan, och tillkapa

ialcdcs utomkringen ganfka fin fkorpa eller ofver*
drag, livilken hårdnar och utgör forfta grunden
til musfle fkalet ^V. Til denna (korpa fog^ fig fe-

dan pä fammafått flera dylika, til defs Ckalctäod-

teligen får den tjocklek och ftyrka, fom Natin^ea
funnit nödig, for at bevara den inncflutna mjuka
och fiua kroppen for allahanda oförrätter^

Inom få fafta torfkansningar förekommer mufs-
3e-k6ttct midt uti fom en klimp; fkalen åro fodra-

de med en hvi taktig mjuk hinna. På båj^ge fidot

Iro de 4 bekanta, tunna och flemmi^a ia kallade

kaflar ^^)* For at fokÄ lig födan, rora och fåfta

lig på botnen, går musflan til en del utur fit (len-

hus, under liknelfe af en tunga, fomharcnaflång
konftig opning, hvarigenom hon drager til fig

födan, fom opereras i magen, då excrcmenterna
fedan naturligt vis utgå igenom åndetarmcn.

Man kan ej utan forundran granfka deras in-

vårtes byggnad > De nåftan oräkneliga mufslar

©ch fibrer, fom knyt-tals ligga ofver hvarandra

j

Det fega och härda band, fom vid tjockare andan

tilhopa håiler bagge Musfle-fkalen, och har for-

medelft fin tlafticitet ztne fårfkildta verkningar,

nämligen at hopfoga och ftyrka , famt at opna
inusfle- fkalen 3 De i:ne grofva och fibreufa hin-

nor tåftade vid bagge åndarne
,
igenom hvilkas

i famman*

Mr.RcauiDur bar flera grundeilga anralrkiiiugar härom i

famma Handl. för är T709 p. 569 ocb folj.

Kougl. Vet. Acad. Umd\. 1741

,
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fammandragande muflan vet i ognablicket at til-

fluta fin faitning 3 den yttra hinnan, fom defsutom

omgifvcr mufle-fkalen, och fä noga jämkar Gg
tilhopa ut icke en enda vatten-droppa kan flipp*

utur muflan *).

Deras rorelfe och gängar icke mindre befyn-^

ncrligi med den omrörde tungan fom år hademjuk
och flak ,

gråfva de fig neder i botnen, då vatnet

börjar blifva kallt v men komma åter upftickandes

i April månad , når Solen begynner uplifvaalt lef-

vande. Med den (amma gora de fina krokuga$
fingers breda fåror i fanden , uti hviika de un-

der fin leketid hålla kårliga möten 5 och finns^

defsutom under et lådant jordens upplojandealtid

någoti fmakelig foda. Deras refor åro langfammCi.

De hinna hela Sommaren knapt (a långt fom cé

mousquett-fkott. De andas Uundom och diaga
til fig vatten^det de fedanlter utfllppa. De åra

nog feglifvade 5 Lägger man en Mufla i antlia

Pneumatica, kan hon i et lådant luft-tomt ftålle

lefva inemot et dygn, når däremot Hundar, Fog-
lar, Kattor m, fl, icke uthärda en enda minut.

De trjfvas bårt på härd Sand-botten ^ dar gytt-
ja finnes, kunna de ej val rora fig j de blifva defs-

utom dar otta i fortid begrafne» Jag har ej mårkt
dem vara granlaga, da jag flyttat dem från et til

Cl annat ftälles hvaraf jag fluter, at dc utan fara

kunde planteras pä fåkra och tjänliga fl:ällen, til

mycken båtnadj om ej for våra dock for efterkom-
marnde tider.

De uptagas på olika fått, efter fl:ållens olik-

K het i

Jåmfir Mtm. dc rAcad^R. dösSc, A. l/oö^p.fi.
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hets ftuiidoni på nlgt^ alnars, ftundom pa flera

famnars vatten. Vid fä djupa tiifallen, (Ivulle cc

fådant (kepp fom den bekante D rebell fågcs

hafva pätånkt 5 at fegla under vattnet med, vara
til nog nytta. Ofta finnas de på få grundt vatten,

at de kunna tagas med händerna, uc fynas båft,

då man går mot ftrommen ock blifvade hålft up*-

fifkade i de 5 varma månaderna dä vatnetårminft
och klart^

Deras lifstid kan cj med vifshet utfåttas. Kon-
ftcn at uträkna deras ålder efter fållarnc på fkalen^

lämnas i fit vårde. De hafva eljeft fina plågor (a

val fom alt annat fom rorer fig på Jordklotet* Do
blifva ftundom angrepnc afKräftan, vattcn-fju-

Icaii, fkorf, fvulftcr och bärttagenhet. Kårtc-
ligen, de fjukna^ do och forrutna.

Om Pärlor åro ftenar , CahuU , h vilka gcnc*
rcras på lika fått, fom ftenar i andra Djurs krop-
par, lämnar jag därhän; men jag har begripit dc-

ras generation fålunda :

Når Musflan kommit til vifs ftadga, utgju-

ter hon en feg flemaktig materia, hvilken åttkil-

jer fig ifrån magan, eker handen hårdnar och blir

ftorrc, hvarafen (kalig Sten«våxt tiircdes den vi

kalla Pårla och fom beftår af fmå fina på hvaran*

nan liggande hinnor ''^j. Når denna faft eller våt-

fka år klar och filfverfår^ad blir åfven Pärlan hvic

och Idarftinande ^ når åter Musflan gifver ifrån

fig en mork, brun eller grumlig våtika, får defs

Stcn-fofter et åfven dylikt utfeende. Mcnhvar-
förc

Dr» Hasselojiist har härom gjordt et mårkeligt RiUj

fom LeUyrker dcHa tankar. Se defs Rcj& 444.
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fore åro icke alla Musflor Pårle- bärande ? Mate-

rien pä bottttcn, fom lårer gifva Musflan åmnctil

Pärlor och nutriment, år icke lika tjänlig på alla

ftållcn, och fjclfvaMusflorna torde icke eller va^

ra lika {kickeliga til fådana alfters framfödande.

Dar Musflan kan (amla fä fubtila partiklar fom
kunna uplofas til en fådan feg fift fom nyfs nåm-
des 5 dar får hon tilfålle at framföda; en Pårlahvil-

ken blir klarflvinande eller mork alt efter deuplo-^

Äa grundämnens bcfkafFcnhet.

Pärlorna ligga garna vid fmalare åndan , ftun-

dom enfamme Itundom med flera i följe. Ofta
finnas de på ytterfl:a brädden med hinna ©mgifne^

ofta åter ligga de utan hinna lofa i mellan flcalct

och Musfle-kroppen, ofta fynas de fartvuxna vid
Musfle-fls:alen, Monne icke den oratalta hinna»
formeras omkring Pärlorna på famma fått > fom^

Helmont och Geoffroi utrönt, at hinnor fl^aK

pas omkring Kraft- ftenar? Man fer ftundomté

runda hål och marken i M^sfle-flcaletj ftundom
åter fynas aldeles inga fådana tecken. Kan hän-

da fådana utgropte cavitetcr i vifsa Musflor til-,

komma på famma fått, fom Jättegrytor i bårgen?
Man finner åtven Pärlor losliggande på Sand-

bottnen. Når Musflan år väl up fylld af vatten och
blir af någon tinp ftarkt och häftigt rord, fam-
mandrager hon i ögonblicket fina mufkler, tilflu-

ter fina Ikal, och Tprutar på en gång ut det inne-

hafdia yatnet. Videt få våldfamt tiitålle år ej un-
derligt , om någon los liggande Pårla kan i haft

blifva utkaftad.

Men jag får ej ga förbi den angelågna trågan:

Huru man utan på Musflan må ftraxt rona, om

^ K 2 Par-

:^^) Mna. de 1' Acad. R. dss Scieaces A, 1709. p.3lo«
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Pärlor dar inom finnas eller ej ? Om deåro mog-
ne eller omogne ? En flerårig forfarenhet har lärdt

mig följande marken.
Når Musflan har å någondera fidan, , 6

eller flera på fned gående (Irimmor^
i Når uphogde knölar finnes pä fidorna.

Når någondera fidan böjer , kröker och krym*
mer fig ovanlige ät fmalare åndan.
- Når en djup rås eller fåra garcvårtofver fkalet.

Merendels altid kan man gora fig foiTakrad

at finna en Pårlebårande MusOa når något afdes-

fa kännemärken yppar fig, om icke Pärlan ige*

nom någon vådelig händelfe förut blifvit forlorad,

hvilket dä gcmenligen ph\gar Ikonjas. Ju flera

éch djupare llrimmor, ju Itörre knölar^ ju kro-

kugarc ikal, ju djupare rås vifar fig utan på mus*
lan, jufannolikare årder, at den innevarande Pär*

lan år värdig at cfterfoka. Så har Naturen fit

fiojc, atutide vanfkapeligafte, forakteligafleoch

måfb odkåndc ting forvara de Ikonaftc fakcr

och ämnen.

4<^ ^ C(g>^

ANMÄRKNINGAR
Om

Orr-ungars framfödande af hem-

tamde Orrar.
Af

AND. SCHÖNBERG ANDERSSON.

W
lerr DodorHAGSTROM har i fit a tigäFor-

j

fok 5 om fåttct at foda Orrar, mea hvaf/-^

I

jchandaortcroch löf, hvilkc.ti 2,:<äxa Cb^ar*

taJct
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tålctafKongl.Vctcnflcaps Acadcmicns Handlingar

fSr åri7fi, finnes infördt, anmodade andra atut*

röna, på hyad fått hcmtamda Orrar och Kadrar
kunna formås at varpa agg , och dåraf utkläcka

ungar» I anfeendc hårtil , har jag trodt mig bö*

ra uptckna några Anmärkningar härom, enligt

de forfok , fom håruti vid Afpenäs i Vcftmanland
blifvit gjorda.

Om Orrar fkrifver jag här cndaft. Med Ka-
drar fkullc lådant blitva fvärarc, om icke aldelet

omojeligt. Man får näftan aldrig Kadrar, at blif-

Ta fullkomligen hemtamda , faft de ock (kulle fan-

gas unga i och gamla Kadrar , fedan dc^ blifvit

tangade , trifvas iållan långe , innan de tråna bart

och do*

At framföda Kader-ungar, då man lägger

deras i^lkogen fundna agg under en Kalkon-hona,
flvuUcVara åfvcn (å litet fördelaktigt, fom at ut-

kläcka Orr-ågg under Hons. Detta år något,

fom lållan lyckas. Nog framklåckas ofta Orr-
unpar af lådana ägg, då man lägger dem under en
Höna v nicn ganflka rartår, at fadana ungär trif-

vas och blifva fullvåxtaiftnan de do. Vid Arpcnås,

dar min Sal. Fader, Hof-Jågmåftarcn Schonberg
användt all mojelig flic, at utforfka ,råtta fattet

til Orr-ungars framfödande, har man ganfka ofta

forfokt detta. Somliga Honor fe ftraxt , få fnart

ungen tittar fram ur agget, ^t han ej är af deras

flågte, och hugga ihjäl honom då genaft. An-
dra Honor utkläcka dera väl riktigt j men
kunna ej fedan uptoda dem, ehuru de åro få

hulda om dem , fom om ungar af Cnt flåg-

te. Merendels do fådana Orr-ungar, innan dc
blifvit halfvåxte^ Man har på dem, fom fåledes

K 5 dodt^

1
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dodtj tagit i akt , at ungen i hctafte Sommarciijl
fåfnart och nåft forr ån han dodt, varit is-kall;

Grunden hårtil fynes da varatydelig, nämligen
åt Orr-honans naturliga varma matte varaftarka-»

re, ån den, fom år hos våra Hemhons^

Således år det val klart, atom man vil ut-
kläcka Orr-ungar hemma, fker det baft genom
Orrar* I Voliereroch Fogel-hus går detta icke
ari, fom Herr Dofter Hagstrom nämner. De
fåj dar ej ligga ut ungar i fred. Ingen fara^ at ic-

ke Orr-honor varpa dar, hvilket i AfpnåfilkalilU

Fogelkammaren Iker alla är, men dé andra Fo-

få våi flcuUc utlii^ga ungar, fom värpa, få måftc
inan hafva dem for fig fjelfva, och det i frialuf-

ten* At Orrar leka i (kockar, hindrar ej, at ju
Orren åtnojer fig, om han endaftfår en Hona;
fkulle man dock inftånga med hvar Orre två eller

tre.Hpnor, följer han fin Ikogs-vana, ochtrifvct

vål med flera huftrur.

For at forfoka, om ock fångade Orrar (kul*

le utkläcka ungar, lät man, vid Afpnås,af gam-^
la bräder, upfåttaet litet hus, emotcnvåggaf
en byggning, dir man genoni fenftren kunde
noga befkåda deras hushållnings Détta hufet var

vid pafs 50 alnair långt en efter våggen, och 10
alnar bredt; fom man til en del ockfä med gamla
bräder ofvertåckte, men lemnade på tak«t ftora

opningar', dem man täckte med gammalt notgarn,

fa at de voro likafom under barhimmeh Dårin-
llåpptc man 4 Orrar och 3 Orr- h5nor. En Or-
re, fom rådde måft, antog fig Äraxt ofvervåldct

i detta deras nya heoivift, och tillåt icke de ofri^

;larna forftora
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få

Hannarna hvarken at fpcla, eller at gora figbe-

antaraed defs hurtrur, hvarfore dc följande aren

cndaft en Orre inflåpptes til 3 Honor* I detta

hufet hade man inHut trån, bakom hvilka Orr*
honorna vårpte, och lågo riktigt ut ungar. Det
var nojfamt at taga i akt, huru de Orrarna, fom
afSpel-orren blifvit forfélgda, ockfa hackade och
hatade ungarna, då däremot den rådande Orren
var lika huld om dem , fom Orr- honorna , och lat

dem åfven krypa under fig, ehuru Orren i fko-

gen ej bryr lig om fina ungar; och icke viftas

ihop med Orr- honorna 5 fedan deras lekar åro

ilutade.

Orr^ungarna, når dc nvfs framkommit, åta

vål gryn och mjölk > men fa lefva endaft dåraf, i

fynnerhet i de forfta dagarna, då de åro gan{ka
kinkiga. Man forfoktedarfore et fått, atdafram-^

foda dem, hvilket lyckades fä mycket båttre, fom
det var enligt med deras natur*

I fkogcn åta Orr-ungarna måft myr-ågg, da

de nyfs framkommit* Dårfore, få fnart ungarna
blifvit framklåckta, utfåg man fig en ftack at

Svartmyror, (Formica fuica, N:o lo^r. i Faun.
Svec) den låt man ofa i en fack , och det häftigt,

at icke Myrorna ficulle gömma undan fina Igg,
och fedan ftjål^te man ut altfammans i Orr-hufet.

Myrorna åro da genaft fysflofatte , at fpringa bart

med fina agg, hvarfore man lät klyfva fonder nå-

gra ftoraklabbar, fom uthållcades litet innanpå,

få at Myrorna hade rum at krypa därunder; dcffa

lade man i Orrhufet, bredcvid dar man ftjålptc

ut Myrorna* Myrorna togo då medi fina agg fin

tilflygt under dcfia klabbarna, få at , få oftaun-

K 4 garnc

\
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garnc behofdc mat i, lade man endaft up cn afdcs»

la klabbarna, dä Orr-honan ej forfummade, at

med fin vanliga llckning , ditkalla lina ungar,
fom fnart tortårde med feegårlighet alt fom for

dem dår var åteligt , utan at någon afOrf-ungar*
na^ fom pä detta (ättet upfoddes, dogo, utan
trifdes val och blefvo fullvåxta. JåmteMyr-åg-

ten 5 dem man gaf dem de forfta fjorton dagarna,

ngo de ockfä gryn och mjölk , och fedan tillika

h varjehanda bår och grönt, i (yilnerhet år den i

våra trägårdar vanliga hufvud-^ialkten for både un-
ga och gamla Orrar en begärlig foda.

Man torde frukta, at på detta fåttet draga

Myror til hufen. Detta vore val mindre fordel*-

aktigt, om man toge andra ån fvart-myror, eiler

dår man bredevid hade Bi- flockar. Svart- myror-
na bjuda ej til, at kr^pa up i hulcn,^ däf dc icke

trifvas och efter nagia dagar famla de fig åter

i eo ftack, da man ater om cn afton, däde måtl

Iro tilhopa^ kan pa famma (ått^ fomdcditkom-
mit , bartfåra om icke alla, åiminllonede flåfta.

Man har fedan ocklä forfokt, at, hälftutan-

for na^ot fenfter, for nöjets (kull uplåttaheltfma

burar at Orrar, vid pafs é ahiar långa och breda,

och halfpurten (a höga, dår man ockfä infatt några

afhuggna fmå trän, och ofvcrtåckt buren med
gammalt notgarn. Dår har man endaft inflåppt

en Orre med en Orr-hona, hviikcticke hindradt

deras parning.

At Orrar kunna blifva få hemtamda, fom an-

dra hemfoglar är aldcles oilridigt, ända til at gå
]6fa bland honfcn, litta på handen, fpela bredevid

folket,
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jfolkct^ med mera 5 det jag ofta fett. Men det år

ocklåvifst, at de ofta, dct oakradt^ ehuru hem-
tamda de varit, rymma til fkogs , fafom Hr. Do-
élor Hagstrom, i ofvamiåmnde afhandling det

iped et artigt Exempel bcftyrkt. Om man, ge*

n©m vingens bindande eller atbrytandc kan hindra

dem at flyga, fa far man ändock ftundamfe, at

de fpringa fin våg til fkogs , få fnart de dårtil fin*

na tilfalle.

Fångade Orerar, ehuru de icke vore hcmtam-
de , utan aldeles (kogs-vilda, utkläcka ockiå un-

gar,då de päforenamndalått få vara affkilde från

andra foglarj men hvarken hemtamda eller fkogs-

vilda Orrar utkläcka ungar, då de åro inneflutne

i Kammare under tak ^ men, då de på det ofvan-

©mrorde fåttet inftångas , åro de åndock likafom

under fria luften , och de forgåta då at de åro

fångade.

Ehuru det fålédcs låter fig gora , at hemma
af tingade och hcmtamda Orrar framföda Orr-
ungar, fruktar jag, at detta endaft kan tjåna til

nqjc for någon Fogel-ålfkare. Nyttan år ögon-
fkenlig, om man allmånt vid gårdarna, i ftället

for, eller jåmtc Hons, kunde hafva Orrar, fåfom
HerrDoétorHAGsTROM dctvifat, då deffc kofta

långt mindre at foda ån Hons y men de kofta ock
långt mcra moda, om man vil vånta, at de fkullc

fjclfvc foroka fit flågte. Således fruktar jag , at

man icke håraf kunde lofva fig allmän nytta> At
fortiga, det detta ftrfdcr mot Allmogens få högt-
myndiga vana, fkulle Allmogen fvarligen hinna

med det befvår, fom härvid fordras, under ovifs-

i K f het
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het och fruktan, *t ändock til flut bortmift^helk
Iculienj om den finge tilfållc at lymma.

. Ttterligart Får/åk Sfver vatmnde

Af
JOH. LECHE,

IKongl, Vet Acad. Handlingar for lyf^^pag,
60 infördes et af mig anftålt Forfok. Defs
fyftcmål varat yifa, det Krydd-gSrdar genom

det vanliga vatnandet få Ungt mindre vatten ån
de behofva; och at oka omtankan hos dem, fom
åro vanc at låta alt ankomma på Tjenft- folkets

vårdslofa godtfinnande*^ Den jorden, fom togs

til det Forfok ,
hvarpä jag ftodde mig, var af en

dritbäftk, och altiå mera ren, fet och poreus, ån
vanlig Krydd-gårds jord. Hvarforc det fedcrme-
ta follmig ill, at famma jord torde hyfa mer vat-

ten, ån en annan mirtdre poreus. Jag blef altla

föranlåten, at på nytt anftålla Forfoket med ea
vanlig eller forfvarligen god Krydd-gårds mylla,

faft hon var upblandad med grus, och någraYml
ftcnbitar,

£)etta Forfoket gjordes på fammg (att fom det

Torra : Cylindrifka dofan, fom denna
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Vattnet fom rymdes i blåck-do-

fan , vägde - • lipP7Ha^*^
VatTrägards-iBuU tagen några och

timar efier ct ftarkt regn,

och i dofan packad , dock ej

mycket hårdt ,
vågdc med

dofan - - - - jÖo^yaCs.

Denna mullens vigt for figtjelf - HO^Sfiafg.
Samma mull lån^famt och acktfamt

torkad , ifrån den 1 3 Sept» til

den y Oétob. vågdc med
dofan - . « izi4iy|a(s;
men for fig fjelf - - 10143 j^t^ afs«

Altlå b5r det vatnet, fom muUen
hade uti fig, for fig Ijclf, fti-

ga uti Blåck-dofan til en hogd af i Tum.
Eller, om en genom- torr Krydd-gårds muU

fkalblifva tilfuUo vattnad af regn, nämligen fä,

at det fkal gä til roten eller til ct djUp , fom fvarar

emot Blåck-dofans hogd 34S§^ tum, fkal det i

Ombromctern fallna vattnet, ftiga tilfamroahogd,

nämligen iH^trTum.
Skal Itcr vattnandet, i brift afregn, ficcmed

månnifto-hånder, och gätilfammadjup, fåbehof-

ves på 20 fångar , hvardcra af 600 geomctrifka
tums area • - - i^f^fkannor*
eller z^o Sprut-kannor, ai f kannors rymd
eller f6y Saar, af 24 kannors innehåll

eller i:5f Oxhufvud, hvardera af 100 kannon
Härvid mårkes , at den feta muUen i förra

Forfokct intet fyllde dofan , fedan han blifvit tor-
kad j men denne, lika mycket, då han var torr,

fom våt j faft han blef packad lika bårdt vid båg*
gc omftåndighctcrnat

Dett*
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Detta nya Forlokct bcgyntcs den i ? Scpr.

i7f8 den looch följande natten foll la mycket
regn 5 at det lleguti Ombrometrentil tura.

Det var llledes et ganfka ftarkt regn j dock kun*
de jag ej mårkä^ at jorden dåraf blifvit bårt-

fkolgd af (ångarna, eller at Yaxtcrna i ringattc

måtto lidit dåraf. Dårfore flculle ej eller nägot
ondt vara at frukta af den quantitet vatten, tom
'mitt förra forfok kråfvcr

, långt mindre af det
fenares. Icke defto mindre larer en forfigtig

Husbonde icke tillåta fin Krydd-gård ftå ovatnad,

til defs lä mycket vatten blifvcr nödigt, (årdeles

innan Krydderna hunnit til någon växt.

Det år icke at neka , at ju en rått Krydd-
gårds jord, fom bor vara mor och los, mycket
aftigarc flåppcr ifrån fig fin våtfka, ån en fafta-

rejordi ej eller, at ju Ijelfva krydderna, fom
då det år mycket varmt, få häftigt utdunfta, at

bladen midt på dagen flokna, men under natt-

fvalkan återtaga fin fl:yrka, därigenom häftigare

uttoma jordens våtfka pådet djup dit rötterna gåj
men om bagge delarna ^ora tilfylleft , at på

I tums djup gora jorden la torr, at hon- efter 8

jdagar fkuUe behofva aldeles lika myckenhet vat-

=tea på nytt , det tilftår jag, at jag ej erindrat

mig , at med den nätthet fom vederbör utröna,

dä^ tid och tilfålle fådant kunnat tillåta. Men dec

år jag vifspä, at til at kunna fe når Krydd-går*
den behofver varnas, eller fått nog vatten, ejbe-

]i6ives mycket mer vett, ån det vårt tjenft-folk

ordinairthafver^ men mångdubbelt merhog
och omtanka.

Berät-



April. Maj/Jum- 15

1

BERÄTTELSE
Huru Gräddan forhölt fig förleden fom^

mary vid kårningenpd någrafiållen

% Skårgdrden vid Calmar,

Af
JOHAN GUSTAV WAHLBOM.

Vi vete allmänt , huru ftaik torka och hettÄ
det var forleden fommar, då jag hade tiU
fölle, hos Herr DireélcurenttoLMSTEDT^^

hvilket ock hånde på flera ftålien, i fynnerhet
vid Skargården, fe den fynnerliga ändring, font

Gräddan undergick vid kärnandet, hvilken, dä
den fkullc flcära fig til fmSr, blef ovanligt gry-
niga och tun, fom en vafla, och gaf en fä falclig

ftank ifrlfi fig , fom man fönderflagit rutnaågg^

Intet Svin- Kreatur, mycket mindre andre,

viilc åtaiaf det uclkåmda.

Vidljelfva mjölken kunde man ingen ändring

mårka, hon var hvarken feg eller illa fmakandc.

Den fatte både val och god Grädda.

Sura mjölken hade ej eller något fel, utan var

aldeles god.

Gräddan, fom kärnades, var ej åfvericllcr

^ dag^r gammal.

Creaturen gingo pa goda betes- holmar i fak-

fj5n, fom äfvcnvpro med (kog bevuxne, hvareft;

inga Ikadeliga orter eller fvampar växte.

Detta Gräddans förhållande varade mer än 14
dagar.
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dagar* Dar var anféiiHg mjSlkning och kårnadct

5j eller 5
gånger om veckan, under Jivilken tid

man forgåfvcs brukade åtfkilligt och all görlig

forfigtighet.

At utröna om ;felet beftod uti karilen ^ tvät-

tades eller byrdes kårilen val med Enclag, och
röktes efteråt med Svafvel , men utan verkan,

Dårfore filades mjölken uti glas-burkar och for-*

varades i källaren. Gräddan aftogs och kärnades

dårftådes uti en ny ften-kruka med en ny vifpi

men förgåtves. Ändteligen tog man til 4 eller f
kannor grädda, for 4 ore pulvcrifcrad Alun,och
flog tillika med gräddan i kärnan, dä detarer blef

braf och godt fmon Men detta gjordes juft när

åfka och regn intoU, hvareiter det ej mera olyc-"

kades, lå at man fedan ej behofdc bruka någon
Alun*

Ordikerna til denna händelfen torde vara fvä*

fa at med vifshet låga, Inga fvanipar eller fkadc-

liga orter kunde man märka pä holmen, fom bä*

de var flor och (kog- vuxen, Utafden ftarka tor-

kan, hettan och lugnet (Therm, hogfte var frän

12 til Z7 gi\ ofver) märktes at laka vattnet uti

hafs-vikarne blefilla luktande och furnade. Om
detta varit orfaken , tyckes at mjölken tillika (ko-

lat blifvit foritåmdj åfvenfä, om denna hettan

haft lå ftor verkan pä Creaturens kroppar. Tro*,

ligaft fynes, at den varma och torra luften , har

Under kärnandet eller det llarka rörandet, for myc-
ket folverat eller uploft gräddans delar, atdevid
brytningen eller feparerandet mäft ofvergä til en
lä ftark och häftig forruttnelfc. Man fer fäledes

nyttanaf Aluns tilläggande. Et regnkanåfvenbo-^
u denna faken^

Det
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Det vore val, om de Landt- hushållare, hos
hvilk* dylikt kunde hånda, ville vidare forfoka

Alun", eller ock gifva tilkånna, hvad annät me4
del de fuwiit kraftigt vid fådana tiUållen.

* *****

FÖR
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ftöNGL. "Vet ÉNSKÄI>§-
' ACADEMIENS

HANDLINGAR)
För Monaderna

Julius, Augustus, September,

År 1759.
PRESES,.

Herr JONAS ALSTRÖMER;
Conimerce-Råd och Ridd. af KongI.Nord(l\ Ordciu

Fortfdttnmg af de Naturhmmgas Me--

mngår om AJke-dundret.

f det fom hit intils blifvit anfordt^ kan
riian med låkerhet göra det fliit, at elc-

ftrifka kraften rerkeiigen år ratta orfakeit

L ' til
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til adcedundcr. Men hårmcd år fakcn ingalunda
afgjord. Innan vi kunnc berömma ofs af en full-

komlig theoric om detta Meteorön, bor förut
den åtcrftaende och fvåraftc frågan afgoras: på
hvad fått eledrifka kraften, om hvars nårvarelfe
vi åro ofvertygade, upvåckcs uti åfke-molnen?
A^tftillige Lärde Mån hafva yttrat fina tankar
dårom, hvilka jag nu tanker anföra.

Desaguliers C^) trodde, fom jag redan an-
fort, at luften vore af fig (jelt eleétrijk, och fåle-

des kunde meddela fin kraft åt vattu-dunfterna,
fom dåruti upftiga. Men de r6n,hvarmed han det-
ta vil bevifa, intyga allcnaft,at luften icke propa-
gerar cleftrifka kraften, eller rofvar hanne ifrån

cleétricerade kroppar. Nu vete vi, at et glas-ror

eller en fvafvelftang icke altid åger egenupvåckt
cleftricitet, faftån den famma ej fortager hanne
hos andra kroppar. Och fålcdes bor jämväl vid

luften de bada cgenfkaperna, at icke fortplanta,

och at aga upvåckt clcélricitet, noga åtlkiljas.

Det famma kan påminnas vid de f6rf6k,hvar-

med Celes f^^) vil bevifa, at alla uprtigande ån-

gor åro cleélriika. Men om ån defla hans ron vore

paliteliga, Ikullc de likväl icke annat bevifa, ån

det, at vattu«angor icke propagera eller fortaga

den eleétricitet en kropp åger. Imedlertid år

jag af egna och andras ron forviflad, at ångorna,

fom upitiga ifrån cii Thé kittel , eller utfara itrån

cn Oeoliopil, rått ftarkt afleda clcärriciteten, och
fåledes icke åro eleftriike.

Frank-

(*) Diff fur la caufe de V eley. des vapeurs.

Fhilof. Transaéi. 17;;^.
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Franklin (^)^ fom Ijelf hade funnit fvå"

righeter i fin forfta theorie, har fedan gifvit för-

flag til en annan, fom år grundad pa dcfs theorie

om contraira cleftriciteter, och hvarigenom han

tanker vifa^huru båda flägs cleftricitcter uti niol*

nen kunna upväckas, Hans tanka år följandet

Når vattnet uplofes til ångor ^ intager det llorre

rum än förut, och kan iäledes åfven taga til fig

en ftorrc quantitet ai den eleélriika elden. Emc*
dm nu^ efter hans mening,, en kropp åger nega-

tiv elcftricitet) få fnart den ej innehåller fa myc-
ken eleå:rifk materie, fom dåruti kunde rym-
mas} måftc alla moln vid upftigandet vara uti et

fådant defefti^vt tilftånd. Jåmvigten återvinnes

genom Ljungeldar^ hVilka ifrån andra moln eller

kroppar tilfora få mycken eleftriOc materia^ fom
molnet behofver» PråfTas liu fedcrmera deffa up-
fylta moln af ftormvådren tätare tilhopa, få ut-

kramas därigenom en del af den inncflutna mate-
rien, hvilkcn då formerat* en pofitiv atmofpher i-

kring molnet, och kan ater genom Ljungeldar

ga ofver til andra negativa moln eller kroppar

m, m. Vid denna theoricn gor likvål Frank-
lin fjelf den frågan: hvarfore icke vatten-ångor-

na upfora med fig få mycken eleftricitet de be-

h6fv%,, emedan de aldralåttail kunna taga den til

fig utur Ijelfva vattu^brynet^hvarifrån deupftiga,

Can^ton (^^) har fåfam en fråga framftålt

en annan theorie om luftens eleftrieitet. Frågan
år denna: Om icke luften meddelar eledrifk eld

(*) New exp. and obferv P, IlL

(**) PhiloC Transaä. 175-3.
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at molnen j då hon häftigt utvidgas, och ater

forraga den famma når hon häftigt drager fig ihop^

LoxMONosow (^') harpa et finnrikt fåttfoktat

förklara mohicns eltftrifta kraft af den inbördes

gnidning^ fom de oljaktiga exhalationerna utol:-

va pä vattu-angarna uti kifixn. Han bevifer for-

nt, at uti var atmofpher fom oftaft upkomma
ftora hift-ftrommar eller rorelfer, hvilka äro (kil-

da iivm vädren, idet at deras dircélion icke är

paraliel, utan perpendiculair eller inolincrad til

• vår horizont, och härröra däraf^ at den ofra kalla-

re delen af atmofphcren tanker fig ned åt, fedan

den nedra luften af Sol-hettan blifvit uphettad,

utvidgad och fåledes fpecifice lättare gjord. Han
bevilcr denna luftens rorelfe med flerc vackra
ftål, och tror at den famma egenteligen åftad-

koramcr uidunftningarnas fammangnidning och
den eieäirifiva kraften. Denna kraften plågar up-
väckas antingen af vårman allena, eller da, när

en oclcörnfk kropp famrnangnides med en, fom
Iger en clcélricitet. Han tror, at Solvårman ele-

étriferar ådkilliga Plantor, men i fynnerhet, at den
bekanta Senfitiva drngcr iig ihop eller fpånner ut

fina blad dårlore, at hon är eieftrifk, och vid

påtagandet nrifter denna fin elcftricitet. Mol-
nens electrifl:^a kraft upvackes, efter hans tanka,

genom friction
; ty uti luften finnes mycket

vatten : dårtil upftiga ihån jorden ymnoga oljak-

tiga utdunilningar, Dcfla cldfangda flyktiga ol-

jor upftiga til en ftor hogd med olika häftighet

,

och

(^) V. ejusd. Orat de mefeorls vi elcårica 'ords, Pe*
trop. 173-3.
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och åro af tvånne flag. Det ena låter blanda Gg
med vatten och kallas Spiritus ardens^ kan dar-

fore icke gä förbi vatten-ångorna, utan faftnar uti

molnen. Men det andra ilaget , olea sctherea, gä
fritt högre up uti den ofra luften. Når nu den-

na ofra med dylika oljor lartade luften fånker fig

ned 5 och llundom under de nedantore fvafvan*

de vattu- molnen, upkommer dåraf en gnidning,

h varigenom vattudelarna fä clecbricitet, fom for

defla particlars ftora myckenhet^ kan blifva

llark, at den upvåcker äCke-dunder. Denna theo-

rie gifver anledning til åtfkilliga vackra tankar

och obfervationer^ och tyckes äga ftorfta fanno-

likheten af alla dem, fom genom friétion förkla-

ra atmofphcrens cleftrifka phenomener. Men
fä långe vid denna och i andra theorier ännu fin-

nas ätfkilliga fvärighcter, och de med tydeliga

forfok icke kunna bevifas, blir faken tils vidare

et problem for framtidens ytterligare efterfpa*

nandc.

Om jag uti en fä granlaga fråga far lof at

yttra mitt ringa omdöme, tror jag, at vi med
itorfla fåkerhet kunna hälla ofs vid de operatio-

ner, h varigenom eleftriciteten med konfr kan
upvåckas. Sådana åro hitintils icke flera bekan-
ta, ån de tre följande: gnidning^ Jmaltning och
'Varma ^ famt den fä kallade eleCLricitetcns com--

fnunicraion. Defla operationer bora forft noga
jämföras och lämpas pä Naturens liora värknin-

gar , innan vi efter en eller annan theorie updikra
nya orfaker, fom icke med tydeliga Ron kunna
lladfäftas^ Jag vil nu bjuda til, at i karthet vifa,

huruvida man dåraf ftuile kunna taga anledning.

L 3 tii
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drets ekdrifka kraft.

Formedelfl: gnidning kan på allmänt bekant
fått den elcdrifka kraften upvåckas, dock tyc*

ker jag mig med nog tilråckeliga forfok därvid

hafva bevift, at detta ej Jker ^ få framt kropparna

icke dro af fdrjkildt Jlag. Glas pä glas och fvafvel

på fvafvel, m. m. upväcka ingen cleftricitet.

Jag har ån vidare dåryid funnit den allmänna La-
gen, at vid fädan fridiion^ hvaräfi ehBrhttet i^pväc"

kes ^ bada kroppar blifva ele&ri/ka^ men få contraira

ekBricttiter , den em pojitiv och den andra mga-^

tiv {^). HVaraf kan flut^s, at uti en ren och o-

blandad luft, denna kraft; aldrig upvåckes, for-

medelft en inbördes luft-pnrticlarnas fammangnid-
ning^ Men dett^ tycks åfven fa litet kunna Ike,

når i-råmmande delar, fom fritt fimma i luften,

gnidas fig emellan, e|ler med luftens delar. Jag
nekar icke, at pa detta fåttet elcftricitet kun-
de upvåckasj men jag tviHar om den fkuUe på
det fåttet blifvai {% famlad och mårkelig,fom den *

finnes vara uti molnen. Ty i följe af det fom
fagt år, borde då altid uti defla hopblandade
fluida, af två och två fmå particlar, fom komma
at gnidas mot hvarandra, den ena blifva pofitiv

och den andra negativ , och fäledes borde åfven

fä mänga delar ä^a en pofitiv elektricitet, fom
dar funnos negativa. Som nu defla delar åro

bhndade om hvarandra, kunna de efter alla ree-

lor icke annat gora, ån draga hvarandra til ng
igen, famt Iter fortaga och utllåcka den lilla kraft

('^) Diffl eledric»tatibtis coiitrarils^l 175-7. p.^ 54»
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dc förut hoshvirandra upvåckt, och flledes den
ck&ri&a kraften åfvcn få fnart fortagas, fom
hon dårutinnan upvåckcs, och dårforc tycks al-

drig nagön markclig värkan dåraf ftå at förvänta.

Dock vil jag ingalunda neka, at uti fådana

blandningar hvarjehanda corufcationer eller fkea

fkullc kunna vila fig^ men dc åro tecken til, at

kraften upvåckes, och ej at den famlas. Om luf-

ten far någon eleftricitct, når hon vid ftarka

ftormvåder gnides emot fafta kroppar, år icke

ånnu tilfylleft afgjordt. Imedlertid tycks å(kc-

dundret icke härröra dårafj emedan detta me-
teorön gemenjigen folier på lugn och ftilla väder-

lek, och likfom forer ftormvådren med fig.

Det (kulle lona mödan, at torfoka med allahanda

fcrmentationer och tråsningar, om därvid någon
cleftricitct kunde upväckas, och borde tilfyl-

lell afgorasdet, fom Stukeley nåmnerom, ac

llarka llycke-fkott kunna elcdrifera glasrutorna

uti fonftren (^J.

Når clectriciteten upvåckes genom fmält^

nifig^ finnas altid bada eleétricitcterna tillika.

Om fvafvel ftopes i glas, blir glafet pofitivti» men
fvaflet tår negativ eleétricitet* Båda åro i bör-

jan få ftarka, at dc (lå gniftor ifrån figj men få

deffa kroppar (itta långe tilhopa, forfvagas de
fmåningom {^^)^ Ville man i anledning håraf,

anfe luften i en dåld eller på en (lått, fom en
kropp , hvilken af Sol-värman fmåltcs och utvid-

gasj torde hon pä famma fått fom det fmälta fvaf-

L 4 let

(^0 The Philofophy of earthquakes. Lond. lyyö»

DiflC dc eleél. eontr. p. 44»
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fl^t fa en origincl eledricitet, fom gor, at hon
biirfpecifice låttJire, foijcr med luften up^t , och
meddelas at alla de dunlier^ fom firnma dåruti,

och fom hon rakar på vid upfarten. Denna ele-

^:ricitet torde kan(ke icRe vifa fig, förrän luften

börjar ica]lna,-iika fom fvaflet icke vii^v denna
värkan förrän det lleinat, m, m.

På annat fått fkulle vårman allena kunna å-

iladkomma den elektricitet vi fkonjG uti atmo-?

fpheren, om fjelfva luftens delar , eller ock he-

la Lånckr^ bårg, m» m. vore af famma bcflvafFen*

liet, fom den ceylanifta ftenen Tourmalin, hviU
ken af all flagg varma får contraira eleéc-riciteter

,

en på hvar fida (^), I fådan liändelfe IkuUe luf-?

ten och alia utdunH;ningar, fom drifvas up ifrån en
fådan ort, kunna fä en pofitiv eller negativ elc-

élricitet, alt efter fom den flora Tourmalin vän-

de den pofitiva eller negcitiva fidan upåt, famt af

Solhettan eller underjordifk eld upvärmdes. Det
höga Taffel-bårget pä Cap de bonne Efperance,

och flera andra håga bårg, hvaråft molnen iik-

fom växa, torde vara dylika Tourmaliner^ hvil-

ka åro eleclrifka, och fmåningom draga til fig

vattu^ångorna utur luften-^ men federmera drifva

dem ifrån (ig igen, ledan deiTa famlat lig til Ho-

ra moln (^'^), Vårman och elden åro efter alU

Ron få nära flågt med den eleélriika kraften ^ at

jag förmodar den lårer med tiden finnas vara den
huf-

(*) Hift. der acad, de Berl it. dilT. de eka. contr.

p« 5-0. It. LeUre far la Toiirmaline. i7S9'

C^*) Se riiina Anmärkningar til Fra^^klins Bref. p.
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hufvudfakeligafte orfak til å{ke-dundvcts ck^tri''

fka natur och befkaffenhet.

Når den cleélriflca kraften hos cn kropp up*

våckcs formedeift communication^ forekomoia där-

vid oräkneliga omftåndigheter , af hvilka j?ig nu
endaft vil anfdra den följande, fom jag därvid

itändigt i akt tagit ; Om en ^eleftri/k kropp fSres in

uti atmofpbereé af en ekttriferad h&pp^ utan at rora

pd den famnia^pfår altid den delen fom är innom den-

na atmofpheren , en värkelig eleSlriciUt 5 hvilken är

conirair emot denkrappem ekäricttet^ innom hvars ai-

mofpher den finnes Om jag til exempel forer

inin hand emot en poGtiv condiiäcur, år handen
lå långe uti et negativt tilftånd, fom hon hålles

qvar innom atmofpheren. Men åger conduéleu-
rcn negativ elcélricitet, blir handen pofitiv. Som
im af forfoken med de upfatta höga jårnftångernc

år bevift 5 at molnens eleärifka atmofphcr itråc-^

ter fig ånda fied til jorden > måfte jåmvål åcn
delen af fendet eller hafvet, fom kommer at va-

ra inom denna eleftrifka atmofpheren, få cn vår-

keiig, men contrair eleftricitet emot den fjelf^

ya molnet åger. Är molnet, fom ftryker därof-*

ver, pofitivc, blir hafvet eller marken negativ,

och tvårt öm. De minda particlar, ångor och
utdunftningar, fom ifrån detta Hållet upftiga,

undfå farama flags ele6lricitet , och låledes drif-

vas de af en dubbel kraft upfore. Den ena är jor-

dens repullion, den andra molnets attrackion.

Står molnet (å långe ftilla, at deffa utdunllnin-

gar hinna ftiga anda dit up, upkommer en Ijun^-

L f eld,

(*) Difp. de E. C. p, 81, feq. p, 102,
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eld, jorden och molnet imellan. Men drifvcfs

molnet bart defsforinnan^ behålla de likafullt den
undfängnå cleftriciteten, och formera ct nytt

moln 5 fom ågcr contrair clcftricitct emot det
fprra. Detta moln kan ater uplyfta et annat

moln, fom har contrair elektricitet» Och fåledes

kunde et enda pofitivc eller negativt moln uplyf*

ta Hera andra af famma eller contrair elektricitet.

Detta tyckes vid forfta påfeendet vara något ori-

mcligt^ men fom det år en nödvändig päfolgd af

riktiga Ron och forfok ^ torde på detta fattct

elcctrifka moln oftare uplyftas, ån man foreftåller

fig. Jag har (jclf haft tiltålle at däi'på fc ct ty-

deligt prof, i det jag obferveradc et pofitivt moln,
fom rått llarkt eleftriccrade min upfatta ftång, och
h vilket updrog ifrån marken en hel pelare af

damb och jordiflca particlar (^)^ Efter all for-

modan lära de fä kallade åfar eller fky-drag icke

hårrora af någon annan orfak5ån denna de eleétri-

fka molnens dragande kraft. Dylika phcnomener
upkomma fti^indom molnen imellan, hvarpå jag

åfren har fcdt et prof, i det et tåmmeligen fvart

moin nedfånkte emot et annat lika (omen lång co-

nifk fack , hvarefter defla moln vidare drogo (ig

tilfammnns och blandades, men förutan ljungeld

och dunder, fom annars vanligen upkommer con-

traira moln imcUan,

Skulle i ofrigt alia defla tankar vara ogrun-

dade, och Naturen på andra for ofs ånnu obekan-

ta fått, upväcka den electricitet , om hvars när-

Yareifc i atmofpheren vi are förvillade : tyckes

lik-

ÄBrnårkn. til Franklins bref. p. 34S.
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likväl detta vara cn åtgjord fak, at de clc£trifka

forfoken, jåmtc de Ron och forrok, fom anllål-

las pade ofvannåmda åfke-flängcrne , åro de få-

kralte medel hvarigenom vi kuniie vinna kunfkap

om dclTa Naturens förborgade vårkningar, famt

hinna til en grundelig theorie om ålke-dundret.

Defla obfefvationer borde på intet fatt afftadnaj

ty i-orutan at defla llånger äro det enda bekanta

verktyg, hvarmed luftens eleétrifka tiUland kan
utrönas , torde de åfvcn gifva anledning til at up-

tåcka flera nya Ron af famma vigtighet. Vi
torde därigenom få veta, om Nord-fkenet år et

cleftrifkt phenomen, hvarpå jag nållan ej tvifl^ar:

om Jord* båfningar härröra af eleftrifk kratt,

fom några at de nyare palta, och mera dylikt,

fom af cn håndelfe därvid kunde uptäckas» Des-
fa forfok åro ingalunda få farliga, fom råddhogaa
inbillat mången, faltån de med forfigtighct böra

anftällas^ och af en, lom har något rediga begrep
om eleÄriflca kraftens virkningar, Af defl^i ron

hafva vi redan lårt, at de flammor, fom Vid

ftormvåder fålla fig på hvarjehanda fpetfar^ och
vanligen kallas St. Helmes Eldar, åro et ele*

ftrifkt phenomcn. Defla Eldar åro val bekanta,

men imedlertid tycks följande Ron bora räknas
ibland de fållfyntare af detflaget. Oeconomie*-

Docenten i Uplala^ Herr Mag. FoESSKat^har uti

ct bref lämnat mig följande berättclfe: Sonda-
gen efter Pålk i är, fom var den 2 i April, låg

jag et nojfamt eleftriflct phenomen^ " J^g red

klockan 10 om aftonen utom Staden, i et ovan-
" ligen ftarkt fno-glopp, och på vägen började
''jag fe et Iken

, ju(t fom en lys-mafk, pl ändan
"af mitt rid-fpo, fom var lurfvig på qvitl rotter-

^'na
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na af fatnma fpo, på hornen af min Carpus, ock
"finger-andarna pä hanfken, når jag holt handen
''i vädret. Det räckte til defs jag kom til Tull-
^Miufen, dar elden i fonftren förtog detta fvaga

"Ijiifet. Imedlertid var det en rätt fållfam och
''curieus hindelfe. ^' Han har fcderoiera fjelf

berättat tnig, at han därvid mårkt en lyfande

punct, fom fvåfvadc fritt i luhen ofvanfor fin-

grer^ hvarifrån en fin eld-fträle rtråckte fig neder

til fjclfva fingret. Håraf fer nian, at detta moln
vant mycket ftarkt eieétnferadt, famt ogement
nåra til jorden. Och kan fa af detta Ron, fom
af det myckna afke-dundret^ fom denna Var hörts

pa mänga orter, ^k6njas, at eieétricitctcn viftas

uti luften både vinter och fommar^ med mera
annat, fom af dylika obfcrvationer flatas kan.

JOH. CARL WILCKE.

}3^^ /^.5r£liy^k^ 'A^^ k.;^ Pi,^

Pofa/ke Calcinenngen
i

Af

ALEXANDER FUNCK.

et år redan måft otveralt bekant, hurulc-

des utur bränd aflca kokas lut, och af

den fanima äter lutfalt eller fvart Potafka'

Jag häller akfa tor denna gängen onödigt at om-
tala, hvad därvid i akt tagas bor 5 men fom den-

ne fvarta Potafka icke år tjänlig vid alla tilfållen

där



dar hon eljeft nyttjad kan, fåfom uti Glas-make-

riC) Fårgerie och iriera dylikt, och dc hittils be*

kant gjorde belkrifningar om fvartaPotafkanscal*

ciner^nde eller rengörande ej befunnits tilrScke-

lige, at dårofver meddela en redig kunlkap 3 få

har )ag utaf de i fårlkildte Länder befedde fått ac

renbråiina Pötafkan, och hvarvid egen hand blif*

vit lagd^ utvalt och fammandragit den method,
fom år minft vidloftig och ko(iram5 men lika-

fullt kan brukas uppä fadane orterj dar mycken
Potafka faller 5 och bjudit til at dårom forfat ts^

denna berättelfc.

Calcineringcn eller renbrånningcn af Pot-

affcan år ieke annat^ ån at med tjänlig hetta brän-

na det bruna och orena faltet få länge^ intil dels

det bUfverrcnt och fritt ifrån all fetma. Ehuru
rifiga denna lak år och tyCkes vara, fimt at där-

vid fordras mera tolamod och upmarkfamhet, ån

arbete och m5da, få händer likväl, at, utan av-^

betarens forvåilande och oaktadt dcfs kunfkap,

alt hans arbete kan gå olyckligt och Potaö:Can

aldelcs icke låta calcinera lig: hvartil många or-

faker kunna gifvas.

Loftrån, och ibland dem Bok eller Ek, gifvef

den bäfta Potaikan; men blandas alka af barr-

träd däribland, iäfoilämrar hon den förra, och
tyckes då, lika fom någon kädaktighet ifrån de
fenare träden ville gora calcineringcn befvårlig*

Uppå en fadan grund anftålles calcineringcn

uti en eld -ugn 5 hvarält hettan for den inlagde
Focafkan under omrorning få lämpas, at alkan ej

må fmälta eller fälla fig på bottnen^ men lika-

fullt
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fullt få bränner detta Potafke- fältet, at det ml
århalla fin tilborliga färg. Innan något vidare

kan berättas om arbetet, måilc jag forft beikrif-

va fjelfva ugnen. Den famma bygges af tegel*

Ilen, ocb forclUlles Tab» V, Fig, 1^

Är f]elfva hårdbottnen, dar Potafkan inka-

ftas, af flata val brända ftenar, få at de val

famman paiTa med minfta bruk, hvilkct ibott-

nen måtte endad vara ler*

b. Stora gluggen med defs jårndor på hakan
Högt pä dörren år et litet hål fom cn årt^

hvarigenom man kan fe in i ugnen»

c. Eld - flåderne pä hvar fin lida lika l^nga

och höga med hårdbottnen»

d,d, Eld-ftåderiies gluggar och jårndorcn pa
hakar.

i,e. Skilje-muren ittiellan bården och cld-ftå-

dérne, höga af cn (lens bredd, ftäende pa
kant lofa, at man kan gora hården få ftor

eller liten fom behagas*

Figf n. Profil af ugnen långs efter Limen på
grundritningen:

a, Hården med hvalfvet. c. och hårdbottnen

el. e. fkiljemuren imcUan hården och eld-

ttaden, Fig. 1*

f^f. Et litet rökhål, fom börjar innerft i ugnen
midt i hvalfveti och går hela hvaifvet tilba»

kas, for at varma det famma, men går la ut

igenom hyaltvet ofvanpä.
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Fig. III. a. Glugg til ftora härden^

k, b. Gluggarne til cld-ftådcrnc, famt utprift*

kadt hvalf imellan båda ofver hela ugnen.

€. Rökhålet utprickadt.

Til ugnen horer en jårn*kratta något långrc

an hvaltvet , och med träfkafc utom ugnen for-

fcdd; men på andan ^ tum bred, \ tum tjock

€ch tvårt atbogd z\ tum i råt vinkel,

Vil man nu renbrånna Potafkan^ få kommer
ugnen i:o).at upvårmas, hvartil man hälft be-

tjänar fig af Gran-ved 5 fom inkallas i eld-ftådcr-

ne. Det tyckes val vara lika mycket, med hvad
tråflag ugnen upvårmes 5 allcnaft han bringas til

fin tilborliga hetta j men jag måfte vid dehna
ugnen, få väl fom vid allä andra kalla ttenmufar

eller ugnar, fom (kola upeldas, gora den anmärk*
ning, atfom en få ftor och kall kropp icke kan
upvårmas, utan at fådant (ker efterhand^ och få

fort fom ftenen år benägen at emottaga hcttän^

få år det onödigt at betjäna fig til denna upeld-

ning utaf de heta träflagen, fåfom lofträn, eller

at på en gång fylla ugnen full med ved , utan har

man funnit, at de lofare tråflagen af barr- tråd

åro til fädan eldning tjänligare. Denna belkref*

ne ugn kan ock pa 8 til lo timar upcidas, få

mycket fom til arbetet paffar, när lo ä \% måt-
teliga vedträn efterhand inkallas i ugnen fcdan
de torre utbrunnit.

2:0) Inkaftas pa härden i ugnen Potafkan
med et tråg, fom kan innehålla vid pafs z kan-
nor eller något mer, och paiTas fä^^ at PotaOcan
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blifver liggande långfl: inuti ugnen, men ej in-

på Ijcifva väggen^ efter 2 minuter inkaftas amiu
et trag, och ( ä fortfares efter hvarannan minut
intil defs loo fkalpund blifvit inkaftade, fom alt-

ianimans hålles bak uti ugnen uti en hog ellef ås

tvärt for ugnem

Denne inkaftning af Pöta{lca5bådc h*tét i fån*

der, och fin lilla tid imellan, fker få väl for den
örlaken, at bottnen ej må afkylas^ fom öCk aÉ

den famma igenom halligt omliyte af hetta och
hold ej må flå fig och blifva öjåmn. Om den
fvarta Pätafkan vore uti ftora (tycken' eller kakor^

fä matte hon fönderilås til hons-äggs ftorlek eller

litet florre; och komma då få val dclfe ftorre lönt

dc mindre grynige flycken af Potafkan, at tillika

med hvartannat ombiandadt oc:h icke urfkilgt.^ på
foreilåldtc fått i ugnen at inkallas,

3:0) Så fnart Potafkan blifvit itlflvyfflad i ug-
nen, går det ej längre an at värma honom med tall

eller gran, eller annan fprakved, efter fom ko-

len deraf^om dc komma i Potafkan, ej kunna hvic-

brännas^ utan håiki lig altid fvarta-, men Björk-

ved år då beqvämligall at bruka. Bokved knn

ock nyttjas, befynnerligen vid fådan Potafka,

fom tål ftarkare hetta, och flcuUe något kol dåraf

fella i Potaikan, lä hvit-brännas dc hkafullt.

4:0) Så fnart Potaikan på ert liten ftund fråft

Ut, fom hön gärna plågar gora^ mäfte man med
ogat gifva aktning, om dc ftorre ilycken vilja

föraliläta fig til fmåltiling , det åf, om de emot
elden vilja fynas glånfa ofvanpå, likfom de voro

våta, eller ock känner man med jårnkratta fto-

tan*



Hnic ofvanpa defla ftycken, da det märkes om
dc blifva mjuika. Deifa bada kåanemärken utvi*

fa, huru calcinerjilgen vil Ikicka fig, och foljak-

tcligcn hvad arbetaren under den farnma har at i

akt taga 5 ty (kcv det förra, il är tecken til at caU
cineriligen fordrar mera arbete^ oeh täi mindre

hetta, men Iker det lenare, ia kan calcineringeri

förrättas med mindre arbete^ oeh tal d| Ibinga-

ic hetta.

f:ö) t anfeehdc hårtil, har mail funnit la*

kraft varajat i förftoné ej giiJva Pötafkan för ftarM

Jietta, utan fnarare de forftä z ä 3 timar lin-^

drigjireeld, på det iåttet, at med et vedträd af

Björk alterneras uti hvartdera eld-hålet få fhart

det förra utbruniiit. Sedan férhåilcs med eidnin-

éen efter forh godfet fördrar.

6:0) Under Oddnämde tid och början af cal-

cineringen kommer Potafkan hvar 4 eller f:te mi-
nut med järnkrattan igenom flora gluggen at om-
röras eller omfivyffl.as5 alt efter fom hon vifar fig

Jtqnha täiä elderi, nåniligch orh hon fynes vilja

fmålta eller finnes klibba och falla fig tjlhopa,

iå bor nori tätare omikyfflas Meii haller hon fig

förf ^ iå behåfver höll ej {ä ofta omfkyiHas,

7:0) Vid hvarje ladati ömikyfiliiig, forfares

fl det fåttet^ at Potafiian med järnkrattan fram-

^rages utur fin hdg bak ifrån ugnen 5 fram pS
feården, oeh dar fkyndfamt krattas frarh och til-

baka några gangor, (amt ftrax fkyfflas tilbaka p|
fit förra ftålle uti en hogj hvilken hog dock hål-

les pä det iättet , at han är lika fom en fpitfig as

tvårt ofvcr ugnen, hvars ena läfig-fida hiiioer in^

M emoi
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emot bak-våggcn^ men icke på honom, och dem
andra lang-fidan vänder fig fram at ugnen. Den-
na äs hålles lika hog oivcr alt, nämligen af hälft

annat qvartcrs hogd vid pais , men bor tiUika vid
hvarje omlkyflling pä följande lätt indelas, at de
llorre klimpar, fom tilforene legsit ofvanuppa ä-

fen, komma nu at ligga inunder, fmå afkan emel-
lan, och de kliropar, fom förut legat under,
komma nu at ligg^i ofvanuppa. Detta förrättas

uti iädan ordning af arbetaren, at han vid om-
(kyfflingen drager den oFra deicn af åfen på en fi-

da, och den undra delen på den andra (5dan i ug-
nen, dä han ledan ftjuter den fidan forii intil \

bak-väggen^ fom fidll varit ofvanpå åfen. Om-
ikyfflingen bor ock forråttas ganika renligcn, det

år, at icke någon klimp qvarlåmnas pä härden

,

fom emellan omlkyfHingarne kunde komma til

flytning, och fälla den i nåila omfkyffling neder-

knutande Porafl:an vid fig, i hvilken håndelfc

den llrax bor losrifvas och blandas med det an-

dra godfet^

Alla defTa bemodningar (kulle tyckas vara

fåfånge, cnår ugnen vore lagom varm, -få at Pot-

alkan ej finge iiiera hetta, ån hon utan til at fmäl-

ta kunde tala 3 men fora fvårigheten bcllir der-

uti, at iiuct alla (lycken kunna på en gång århäl-

la den behvirjga hettan, utan at til någon del fmål-

ta, eller ock at blifva renbräude, fä måtte hon
lå länge och (ä ofta omifcyfrlas i hetta och fval-

ka, in lil defs alla (tycken efter hvarundra hunnit

at utbrännas.

Skulle ock en Potafka vara få ren och af den

godhet, at hon ej få ofta behofde omlkyfilas, lå

får
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far dock icke alt for långe dfojas därmed ^ ty da

blefve härden eller ugns4)ormcn alt tor het, fa

atPotdCkan vid omfkyffiingcn fåitefig därvid, efter

hon dä ville fmålta, hvilket botas med några tå-

ta och hiabt gjorde omfkyfflmgar, allenaft den
Potafka, fom fmälter eller fader fig vid härden ^

med krattan (Irax under omflvyfflingen losrifycs;

ty eljcft har man olägenhet af dem vid hvarjQ

fkyffling y efter Potafkan altid fäfter fig pa fidor*

nc, där nägoa nedfmålt Potafta finnes qvarlig-

gande, penna omiländigheten ftode väl ock at

hjelpa därmed , at elden forminlkades; men då
forlonir man ärer igen uti tiden, på hvilken ren-

bränningen kunnat forråttas, och foijakieligea

liti mera åtgång pä ved»

g:o)Omgodfet imcdlertid^oaktad allvarfim^

het, blefve fä vekt, atdet började klibba fig tiN

faran a is, eller ock at det fainma af förfecndc

fammangyttrade fig och fäde fig tiihopa, fä

mäitc eldningen foreninlkas och godfet imedier-

tidupbrytas af härden, och genom flitigt om-
{kj^fliande hjelpas tji rätta. Med et ord : härden

mafie aicid hällas ren, och ju ilarkare hetta ug-
nen har, ju oftare mafte godfct omlkyiHas,

oro) Utgm forefagde onvlHndigheter vid

omrKyfilingenj mäile ännu märkas, at den iamraa

bor förrättas uppå de irne medier (la fjerdedelar

af ugnen; ty om man foreftåller fig, at härden

vore tvärt ofver delt uti fyra likadelar ifränglug*

gen ända til bak-väggen, få calcinerar ugnen ic-

ke gärna pä den främi.ta fjerdedelen, närmad: vid

gluggen, for där varande mindre värma (kul,

men vål uppå de medierfta tvånne fjerdedelar.

M 3 yp-
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Uppa den fjcrde fjerdedclen eller vid bak-väggen
calcineras godlet uti den omtalte åfen eller bo-

gen, allenall at det famma ej ligget på våggen

,

ty dä fäfter det fig vid våggen, och kan ledan

fvårligen därifrån lolTas torrån ugnen år kali.

10:0) I anfecndc til denna omftåndighet med
omfkylHingen^ inlägges ej Veden eller elden ånda
intil bak-väggen, utan allcnaft til 3 fjerdcdelar,

råknadt ifrån eldhalen, eller mindre, och kortare

ved brukas efter omrtåndighcterne , htnt koleii

framftjutas uti eld'ftaden fiamoianfor veden. Skul-

le imcdiertid elden bora forminfkasj få kunna
ock deffe kol uttagas,

1 1:0) Når man pa detta (att bragt alt

godfet i ugnen til en hvit färg, eller at fe lä

ut fom vore det glödgande, få kan eldnin-

gen förhöjas. Men det fäkrafte mårke af cn god
gång i ugnen ar^ når Potaflcan, utaii at famman-
fmäka, tål den grad af hettan, at ugnen håller

fig hvitrod inuti med fmä flygande gniftror af

Bok- trädet vid eldningen, dockat Potafkan li-

kafullt liter fig omfkyfilas, fom vore det kalk

eller fand. Ofver detta mårke må ej hettan

förökas^

12:0) Alt efter fom Potafkan fåledcs blifver

utbränd, det år, at inga fvarta flåc*lvar fynas dar-

inuti, när man uttager och fonderflär et ftycke

dåraf, ju närmare lider det ock til defs fullbrån-

ning: och når inga fådana fvarta flackar mera
finnas dåruti, är tecken til at denna renbrånning

blifvit bragt til flat. Skulle dock et eller annat

Ilycke ej vara fullkoailigen renbråndt , ia bchof-

ver man dårforc icke forttara med bränningen,
utan
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utan kunna flike obrändc ftycken utgallras och
forvaras til nåfta calcineringj men med eldnin-

gen uphores, och godfet antingen qvarlåmnas i

ugnen at fvaln^i, eller ock (Irax utkrattas därifrån

uti en dårtil gjord jårnpanna^ fom ftålles under
ugnen, hvarcfter ugnen bor ftå open, at något
fvalas innan ny calcinering kan forråttas, hviiken

dä ej börjas med ugnens eldning ä nyo, efter den
redan har varma nog , utan med Pocafkans inka-

ftande.

Sä långe den nu calcineradePotafka år varm,
har hon i luften en gronblä firg, men når hon
blir kall 5 blir defs färg hvitaktig. »

I 5:0) Vil man fcdermcra forvara eller til af-

fandning bereda denna Poraflmn, fä bor hon gc-

nafl", fedan hon blifvit fval eller ock medan hon
ännu har liten varma i behäll, fyllas uti vatten-

täta tunnor, emedan hon eljell utaf luften uplo-

fer fig^ och efter hand bortrinner, for hviiken

orflk fkui tunnorne jamvål bcra val fyllas anda

til locket eller ofra bottnen^

14:0) DenPotaflvan, fom blifvit luttrad uti en

ny ugn , år aldelcs odugelig til defs cljeR' vanliga

bruk, efter den blir upfyid med ler och fand,

hvarmcd denne eld-ugn, äfven fom andre dylike,

utan kalkblandning muras ^ Fordcnlkul kan man
vid forfta calcineringen taga i fjerdcdei Potafka

emot det ugnen eljeft täla kunde, och lata fedan

denna orena calcinerade Potafka antingen kom-
ma uti Lutkaren, der fädan inrättning år, eller

ock nyttja hanne til annat behof uti hushållnin-

gen , fom cj år fä bggrant,

M 5 if:o)
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if:o) Utaf hvad fäledes anfordt år, lårer ch
hvar kunna fliita, det man ej med vifshct kan ut-

märka, huru mycken ved och tid åtgär til denna
förrättning, hälft emedan fadant ankommer pa
arbetareiiS nner eller mindre flitiga upmårkfam-
her, famt Potaftans godhet, hviiken ock ofia

blifvit dårigcnorri befvärlig g)ord for calcinerin-

gen, fifl Potaftan cijeil varit af god art, fom
dock icke forrån vid flutet af denna operation

formårkes , nar fvart Potafka blifvit kokad af

fadan lut^ hvilkca mam ej iamnat tid at depone-
ra fit fedimcnt elkr medförande jordaktighet

,

hvarigenom händer, at uti Potafkan blifva ätOiiU

lige ränder eller hvarf, fom ganfka fvärligea kun*
na renbrännus.

Större och mindre inrättningar fordra ockfå

mer elicr mindre vcdvmen uti denne hår befkref-

ne ugn har jag pä 8 timars tid, ungefår med
et haifc {laf-nim ved, calcincrat en och ep half

Centner PotrAa.
iv4:o) Utom den forr befkrefne fårgen af

Potafkan, vil man hålf?:, at hon i brottet faller

gror ogd och grof-gniftrig , efter fom den hardc

lammanfniålte Potafkan faller befv§Thg vid Far-

gerien^e at upioras i Vättern

17:0; Tii ilut vil jag a = .:vii upiikna, fä(bm
ano"eiäi;iia!L uti denna operation . de mavkcn . fbni

påminna arbetaren om fkyndfam omftyifiing af

godfer^ nemligen

:

1:0) Nåi"Potafkan och uppa den bellcrefnc

åfen de ofverft belågnc flycken ej fynas grynakti-

ge utanpå, fom el]cfl kommer utaf fmä fältet,

h vilket fallat fig uppå der», utan iikafom defle

gryn vore afftruknc.
z\o)
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1:6) Når dcfle ftyckcn börja at glänfa, be-

fynnerligen pä den fidin emot elden, och fe ut

lika fom de vore vara.

y.o) NårPotafkan icke vil ligga ftilla i afcn,

utan ftyckernc börja här och dar at itjclpa neder

pä härden.

4:0) Når uti deffa eljefl: Ijnfa falt - ftycke'^

ofvanpaäfen, och luafen god Potaflcc art, bör-

jar at fynas fmä fvnrta prick:ir. Och ändteligen

fio) Når ifppä den oiåckta delen af hård-

bottncn fvärta flackar börja Tynas.

Upld. 21. Ang. 17^8.

Ehi>ru den delen af Pctafke^ Raffinaden , fom har af-

handlas^ tilfårne åfven af Kunckel i defs /Jrs Fi-
trana ^ famt i SCHLiiTERS Untcrricht von HiiHen-^

Wercken år anförd; fa fhmes dock den hår beikrcfnc

Potaike- calcination bäde xitförligaie och til Ugns-
byggnaden nägot förbättrad , emot den afdelle Au-
éiqrer upgifhc, i »nfeende hvtrtil, K. Academien
hållit för nyttigt, at denna Befkrifning i Handh*ngarna
infora.

SÄTT,
At fäjfa Lyft-armar och Bla^hjuls -kam-

bar utan på Hjul- Jiackarne^ med
fmtdda Jårnrini ar

^

Af
O. HOLMGREN.

S . huru nyttig Herr Direclrcuren och Öfver-

W^ Mas- IVläitaren Rinmans til Kongl Ve*
tenlkaps Academien ingifne förbättring är,

M 4 ge-
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tcnom LyFt-årmars och Blashjuls- kambärs få-

aiidc utan pä HjuK ftackarne, få år ändamålet
fvärt och ovifst at årni genom Tack-jårns-ringäf,

fom falla nog tunga, och år befunnit, at, en dy-
lik Tack-iårns-ring, forn Herr Rinman beflvrif-

vit, om ^ Skepprd Tack-jårns vigt^ fom af godt
Tack^jårn blifvit ilopt, vid forfta päkikndct aK
braknat> hvilket vifar fullt prof af den ofåker-

het, man bor foreftålla fi^^, at beftälla en fådan

Ring, läng våg från Bärgsiagen , utan at tänka

^

dpt dcq vi^ forita päkånning, håWl då itark kold
vore, eller da fJ^^HiJ^iaren oforvarandes komme
at flå pä armen, fkuile fondergä, och inrättnin-

gen vara forlorad
;
hvariggnom kunde fororfakäs

hinder i faudet och ann^ui forlorad omkoftnad.

De brukeligä trå-armar, fom knapptes utom-
kring Hjui-ftåcken, aro nog kinkoge^ at fäita

qph hålla vid niagt^ famt däijåmte ovaraktige.

Jag har altlä, til forekommande ^f anförde

omftändigheter , fSrfokt, och funnit bäfta och
tilforlateligafte {attet til J^yft-armars fåftande H-
Våu på Hjul-ftåcken vara, at låta fmida cn
Jårn-ring vinkel -rätt efter Hjul-ftäckcns vidd,
til 7 tum bred och 5 tum tjock, fom faftkilas på
Häcken, hvarpå faites cn Lyfc-arm på hvar fidJi,

med tvånne iladiga och väl faflkikde ringar, få-

lunda, at hvardera armens cfterlla ända undcr-

lloder den följande i ordningen, fom lyftar : hvil-

ket närmare kan intagas af utritningcn Tab. VI.
Fig. t

Detta fåttet at fåfta Lyft - armar utan på
Hjul-ilåckar lårer ofelbart vara det båfla, hålft

fom



fom den Irnidde ringen, on> den ar af godt jarn^

och räic gjord 3
aldrig lårer kunna gä fonder^ kan

fildrabaft^pan^is efter Hjul-ftåckcri och ftållninr

gcn^ utgör ej eller ofver cn f]erdedipiS cliér hogil

en tredjedels tyngd ^mot en Tackjärns ring, kan

vid alla Kammarverk och af hvar Mäiler-SrHe4

f^oras, Himt lagas 5 i foll den emot formodan Ikul-

e blifva felaktig.

Med Blashjuls- Ktmbar har jag icke annA

gjort något foriok, efter ingen nybyggnnd där-

vid fGrefailir^ men finner därvid famma omftån-

digheter och fonnoner, fom 001 Lyft- armar for--

»lält år 5 dä hufvud-ringcri får proportioneras tii

långt mindre tjoGklck.

Upl. d. ?3. jim. i75'8-

ANMÄRKNINGAR
F/i Herr Bruks^Tatron HOLMGRENS
ittpfne fårbÅttfing for Stang-jårns IIaw^-

r0r til L^ft' armars fdftanä^ utä%

pd Hiul-Jidckefi, {^)

Af
SVEN RINMAN.

err Briiks-Patronens berömvårdg qmtankn^
at pä ct ånnu Hikrare fäte kunna tåfta

X-^yfc-armar utan pa Hjul-uackar, än dci:

M f fom

i^) Kmgl, f^tt. Accidy^mkn kar amfedt for f^yttt^$ ei&
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fom redan uti Kongl. Acaclemiens Handlingar ar
inTOrdt, finnes egcnteligen dåruti befiå, ac cn fyr-
kantig ring af fnlidt jarn faftes omkring Hjul-
ftackcn, och at där utanpå häftas 4 Lytt-armar
( form^odcligeR aftrå), fom med åndarne fkola
under ilodja hvarannan : oeli förmodar Herr Bruks-
Patronen, at detta (kil vara det aldratilforlitcliga-

fte f itcft til Lyfc-armars fällande pa Hjul- Hac-
kar : For fl i anfeende därtil, at det flcal hafva
bcfunnics, det Lyfc- armar af tack -järn, gutne
uti en ring,5 ej {kola vara fåkre^ utan hafva bru-
flit fop.der. For det andra, at Tack-jåins-armar-
ne med deras rin^ fkola biifva tva tredje delar
tyngr^%ån efcer dels pahnnini> af Stångjärn,

Havv'd torde fä anmärkas;

1:0) Hvad ftyrkan angår, är allmänt bekant,
at StSng- järn bor hällas barrre än Tack järn ^

ehuru fä groft jarn^ fom härvid fördas, nämilgen
7tumbrcdtoch 3 tum rjockt, m-erendels, fäforn

mindre värkadt
^
plägar vara fkorare, än finare

Stäng -järn af (amma ämne. Imediertid lärer

Herr Bruks-Patronen vara den forftc^fom funnit,

nt Lyfc-armar af Tack-järn vid forfca päkänning
atbruftit. Vid alhi mig bekanta verk, därfäda-

ne Tack-jårn.s armar, fä väl for Plat- ftängjärns-

och åmncs hamrar, fom Bokare, ^"^y^tj^^s, och fom
blifvit gutne efter den i Handlingarnc införde

ritning, äro de foril: pafarte ännu ofkadde i dage-

ligt bruk, och finnes ingen anledning til brifb-

Jållighet, utan har man ail or{ak, at af dem vän-

ta

nnSjlt-i at allmänheten far det fa f>dl a f Herr Hc>LM-
^"•P. £KS pnmfnneifer ^ -fom r.f Herr R INMANS fvar

ach ftWkiiinng^ pri d^t hvar och en fjelf må profva ^

itiäkitdera jattet har fiera fördelar^



J^^l- Aug, Sept. 185

ta mer ån redan angifvcn heftåndighet
, ilfynner-

hcc om dc giutas efter den ritning, Ibm egente-

ligen för Stäng-jårns-Hamrar biitvit rccommen-
der;id, och lom blifvk verkftåld tif Herr Dire-

fteuren SoHtBERG , och brukas vid Johanni^s-

forfs i Roflagen med mycken formon och be-

qvamlighct tor arbetarne , fårdcl<^s foni famma
armar äro iatre pa andan af Hjul ftäcken , och
Smeden, har falund;^ friare rum for jårnilången.

Dar har m^n ock forfokt, at af et enda tråd til

Hjul -(lack, fom år en aln i diameter ^ krnin pa

detta råttet väntas famma llyrka, fom af 4 van*

ligen fammanhuggne tråd, hvarutl mer an hälften

af (tyrkan genom armhålen är bårthuggen»

?-:o) At Herr Bruks-Patronens armar åro lät-

tare, gor ingen förbättring, emedan bade Me-
chanik och dagelig forf"^ renhet gifva Tid handen^

atvål tunga Hjul och Hjul-llåckar vid Hammar-
verk mera gagna ån (kåda. Icke defs nvndre år

H. Bruks- Patronens pafinning nog fo^^dclakrigarc

och mera palirelig , ån det långefed.m bekanta
färret, at fafla Lyft -armar nf tråd allena utan

pva Hjul-ftacken > men har likväl fiimma olågea-

het darutinnan, at dc icke kunna brukas vid an-

dre ån Plåt • Kamrar, emedan armarne ligga

utan på HjuMlåcken efter tangenten pä Cirkeln,

och rrtåfte fåltdes vid omgången taga få lårtgc

fram om Hammar- fkaftet, at de vid Stång-järns-

fmide komma i vägen for jlrn-ftången vid flat-»

ningen, och kunna genom Hammarens vridning

på fkaftet icke eller undvikas utom det at de
fororfaka en mindre jämn lyftning, än dä de åro

ftäite efter radri uti Cn'keln, iikalbai på gamla-
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{^e fåftet, pller fa, fom genom Tack-järns-armtr
akirahåil vinncs 3 och utoiii hvilkeii liållning Ja-
gen förbättring fynes rimlig. På Herr Bruks-
Patronens fått: århälies icke eller någon befparing

uti Björk -verkc til Lyft-armar, hvilka dårvid

fordras bade flcre och ifarkare an efter gamla van-

ligheten^ fårdeles fom de 5 efter forcgifvande,

icke finnas hafva något ftod af hvarannan. Såle-

des och om Herr Bruks - Patronen flått intet vil

hatva riagoi: förtroende til T^ick-Jårn, vore baft,

ut hän läter fmida4 Lyft-aniiar tilfuiamans med
den fyrkantiga ringen, ungefår fom nårgacnde

ritning Tab, V|. Fig. iJ, utmärker, dådego-.
|-ä ffmroa gagn forp Tack-järn^ kornmande {\et

^n |>a
I
clrnets godhet och Snicdens Ikickclighct,

pm 4c biifva iiarlcare.

RITNING
Pd en Fatten-Tuh

I

pANIEL THUNBERG.

Stomen til ^icrta Tnirrument/Qm fes pS fidan Fig.

i. och genoniflcuren efter dcfs längd Fig. 11,

tX cn ihålig llympadCoii, fammanfatc nfaf

tråd, med riS-y":! tunna järnband omicring, fä ac

ar vattentät. Uti denne Goncns ftor-ända år

m\ im-xvyg inpafllid, hvjiruti ar et platt glas in-

kit-
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kittadt, fe fig. III, IV, Fig. I, U, Ht.^^eii bly-^

ring af fcrn L-g. i^. tyngd, fom fjätiar at fån-

ka Inilruilicritet.

Scabn til Fig. III^ IV, V^ åf dubbelt fl

ftor fom den utfatcc.

Med detta Inftrumcrit kati (jo-botttien (ynu
psL dubbelt, ja ock Incra djup, än med blottä o-

fpnj
ty igenom dcfs tilhjelp, fä forckonimes

en firalarnes brytning, fom fororfikas utaf vatt-^

nets rorclfc uti dcfs brync; åfvenväl hålles deit

våg, hvarigeaom ftralarne llcola paflera fran bott-

nen til o^at, få långt ftycke ren ifi^n de med
vattnet följande jord-partiklar, fom Inilruimcnteé

år hedfånkt i Vatnct,

Försök
T// en rolitlfli Vårdermg på Länd , och

Folky t anledmng afhmhela Socken^

EPHRAIM OTTO RUNEBERG.

Jorden år ct lagei' af alla de ämnen , hvilka tjä-

na mannifkan til uppehälle, klådnad och bo-^

ning: den bor ock anfes, fom et magafln af
aii:i de varor ^ hviika förädlas i fiogdc-Vctken och
röras i handelen.
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Om fordenflail Jordbruket tages i fin vid-
ftråcktaltc bemårkeUe^ fa inncfatiar det jämväl
Mineral • verken och Fiikcncrna v i^^^en gor mm
lig et trängre begrep däroiii 5 iå flatas cndall de
forrättuingar däiXmdcr, hvilka tjåna u frambrin-
ga och fkota växter uppä jordenes yta.

Landibruket inbegriper flcre eller fllTC for-

rättningar afJordbruket 5 af Mineral - verken, af

Fiikerierna, uf Djurfing och BoftapsfkocleUij af

Siogdcr och af Handeln, alt cficr ibm jordens lyn-

ne, I n vånarenas bo jeifer,orternas bel?.gcnhet,nårin-

garnes faniband, folkets myckenhet och det naturli-

ga luftftrccket det tillåta.De växter och i:ånad,jor-

den lika !om f|elfvilligt upammar ^ och de hand-'

teringar, hvarti! folket i fynnerhet arobogde, ba-
ra uigora Landtbrukets förnämligare nåru-igs-

grenar. Dc orter, fom åro långt irran upranfadc

genomfarter , nffattnings - phtfer och Sjo-iläder

belagfie, böra pkii-tera fadana växter^ fom tyn-

ga litet pa refin och galla defto mera pa torget:

de böra ock for famina orfak fkul mera flicta La-
dugarden än Åkerbruket» Dc ilårings - grenar

,

fom ej utan hvarandras kånbara ikada kunna
Ikiijns ifrlin Bonden, mafte i Landtbrtiket Hän-
digt vara förenade. Där folkhopen år ringa och
klen^ nodgas man tala mangilogden^ alt til defs

hv?.r farfkild närings -gren kan fä fin farflciluc

idkare. Dar langa vint rar lägga jorden i dvala^

kan jordbruket icke fortfåttas fä längt pa aret,

fom \ fodrare Länder > och dårfore rnäftc fädane

förrättningar inlifvas i jordbruket, fom kunna
til allmän båtnad^ och enikild utkomft fyflelfätta

ajbetaren hela aret igenom.

Hår-



Håraf fynes^ at et Svånfkt kan ej likna et ut*

låndfkt I.andtbruk5 hvad de underordnade nä-

rings • g» enarna angår 5 at den ena Landsorten i

Sverige fdr cj i denna delen aldeles vara lik den
andra, famt at den ena Landtbrukarcn konnner
ej altid, uti Polinikt värde, at få högt upfättas

fom en annan.

Landtbrukct ma vara få enkelt eller fa mång-
faldigt detvil, (kattas det likväl al: hvar Medbor-
gare fa mycket ofver alla de andra hufvudnärin-

^arna i ef: Rike, iom födan, boning och kläder

ofver^är alla andra beqvämlighets och yppighets

behofver. En Statsman far defsutom flcre (kali,

fil framfor alt mått vårda Landtbruket: han be-

traktar det fom en orfak til Staters inbördes un-

dergifVenhet och vanmagt, eller fjeltlländighec

och Ilyrka j han anfer det fom en fröftäck til tolk-

hopen , och Statens baila Gullgrufva, hvarige-

nom Räntekammaren tär krafter, utlänningar m-
lackas, flogderna undfå arbetande händer och rå-

varor, famt alle öfri^je inbyggare njuta. uppehäl-
le och välmåga.

Det år fvårt) at igenom rakning mata all den
nytta, f:)m Landtbruket rörer qied Gg, ty alt

kan icke med mått och GfFror uttryckas: likväl

har jag, fåfom en utförligare athandling af det
fom korteligen biifvit ornnåmdt i 60, §. af den
fammandragna B:{l;i ifpjngcn ofver Laihcla Soc-
ken i öilerbotten ('^), vclat hår upgifva en Po-
litifk värderings- tafia öfvcr Socknen och arbeta-

rena vid Landtbruket därfaoimallådes.

En

(*) Kongl. Vet. Acad. Handl. 2.;dra qv. är 1758.
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Én fadan värdering år inrättad efter Låndt:^

brukcrs nu varande tiirtärid och ftyrka, hvilken^

feluirii den kommer af folkhopeil^ likväl til-ellcr

^iftagcr mer ån fblkhopen. Det år en ej mindré
begripelig åt^i af ärfarciiheten bellyrkt fannitigj

äc et hehian af 8 arbetare kallar tiier ån dubbelt
af fig, emot et lika heiiian af 4, och rnindrc 2il

hälften femot et lika heiiian af 16 arbetare. For-
denfkul och få långe denne ofvervixten icke zf

til fm iLignings-män bekant^ fä kan man icke af

folkftyrkan noggrant fluta til Landtbrukets til-^

jland) at fortiga mänga flera infallande omllän-
dighcter^ utan bor underfokningcn ofver hvar och
tn Landsort och tid lätikildt for^tagas^

Ehuru nian har tig bekant^ ut t-nåmiiftaa

kan ej af männifkor vårderas^ likväl är det åfven

fä tilläteligr, at i hushälls-mäl vardera hanne cf*

ter den nytta hon gor famhållct, fom Lagiiifra-

ren kan i ,dräpa>åi utfkta hel mans-boc^ falom cil

årfättning lor mälsiganden och^for Staten. I bc-

Jkydd häraf har jag fatt uppä Landtbrukaren fy*

rah^^nda varde, Kromvärde ^ finnes af det ka-

|)ital^ hvilket arhgen a 6 prö-ccnt käftar äf fig

bäde reelle och pcrfonelle afgifter til Kronan,

i.) -Jilmänna. .Kromvardej innefintar' nyfsnamndc
krdno- utlagor tiifimmanlagdc med de Räniorj

LaiYdlbrukaren årlåggcr til Domares^ Lärares^

hmt Kyrko-och SocLne-betjäningens underhäll^

hviika Ämbets-otrh Ördniiigs-Män Kronan fkul-

Ic el]cft af egen pung lona^ hvarforc det ockfa

båttre Rånte-^ärde kallas . 5.) P-oltlJfia var^kt ^

lÉttages af förenämnde fum.mor, tiihopa lagde rned

4e£ lam tilKöpmån, Handtvcrkarc och andre for*

yr.
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yttras, hvarigenom rorelfen okas och andre nyt-

tige nredlemmar underhållas» 4.) Hela värdet in-

nefattar alla tre forenåmdc fummor, tillika med
det, foni af Landtbrukaren fjclf fornotes och
fortares.

Nar man fordenScul forll utletat for et helt

JMantal defs fyrahanda vården, pä det fättet, fom
xSc.§. i åberopade BeOcrifning utvifar, fä finner

man hvartdera värdet på en MänniOca ofver huf'-

vud med fmätt och ftort, ungt och garamalt in-

raknadt, når med deras på hemanet bcfinteliga an^*

tal 17,^ (§.4T.n.6,) Mantalets hvardera varde
delas t fåledes fvarar 6it-fy emot ea
Landtbrukares Politiflce värde ofver hufvud ta-

gen. Lika få mäitc Mantalens fundne färfiiildc

vården delas med 8,88, fom år de arbetandes an-

tal vid Landtbruket (§, 41, n, 4.), dä man vil

foka deras vården, fom vcrkcligen äro arbetare,

utan åtfkiUnad om de åro gifte eller ogifte. Men
få vida den gifte arbetaren ökar dårjåmte folkho-

pen, fä bor hans fyrahanda värden högre upfåttas

ån den ogiftas, Utaf fortekningarna år befunnet,

at f barn, fom et medel, tilkomma af bveUt hjo-

nelag, och at endaft irue förblifva vid lif (§.

37*) j fåledes bör de giftas vården Rirdublas emot
de ogiftas, antingen man anfer arbetarena eller

Landtbrukarena , ofver hufvud tagne.

Når man påminner fig det fom §. 42, n.

fägt är, om den mojeliga upodling til iigf i

ftället för 90 mantal, fä finner man dårutaf hvad
hela Socknen och hvad qvadrat-milen kunde up-
bringas til uti värde 5 och faft mantalen icke flciiU

le blifva flerc til namnet ån po, men dock klyf-

N vas
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vas til 1411 Tf:de delar, få at izpf heman, af li-

ka flora inkomftcr hvaridera fom et hti varande

mantui, (kulle upkomma (§. 16. n. y.), kunde
mantalet med tiden upbringas til 143. if refor

ftorre vården , än de nu for tiden hafva.

Til at vifa detta på en gäng for ögonen, har

man upråttat fåV}mdc Politijka Fdrderings-Täfior.

Et Mantal
En Männiflca ofver hufvud

En gift dito

En arbetaie ofver hufvud

En gift dito

Et mantal kunde vara - -

Socknen år

kuride vara - -

En qvadrat mil år -

kunde vara - •

Et Mantal -

En Männifta ofver hufvud

En gift diio

En arbetare ofver hufvud

En gifi dito

Et mantal kunde vara - -

Socknen är

kunde vara - -

En qvadrat rnil år -

kunde vara - -

Krono - V ård c

Ranta. Kapital.

176 '11
IOtt
to ty

660,
5 8

41202,

I f840 26^970
iiSf zo 37Pö23f
24Ö4 41040

f90f20

Ränte - Värde.

Ranta.

264

2.3760

347880
36P4

j-408)-

Kapiial.

440 :j

^53 TT

633ri
3f/6ooo

föpSooo
6 ! f76
%883

Poli-
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Poiitiflie Varde.

Ränta. Kiipitii!.

Ö37

,73 V
71,73
I43»46

Olöf

„r73 5o

82491

f

8i>28

106 16

2.390,99'

1 f 2"7i< I
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Et Mantal -

En Månnifl^aof. hiifv.

En gift dito • -

En arbetare of. hufvud

En gift dito -

Ét mantal kunde vara

Socknen ly" -

kunde vai^a -

En qvadrat mil år -

kunde vara -

Et Mantal -

En Männifivaof.hufv

EngiFtdito -

En arbetare 6t hufvud

En gift dito -

Et mantal kunde vat

Socknen år -

kunde vara

En qvadrat mil år -

kunde vara

Af föregående Tafior kan man finna 5 i.) at

lika (om en gift arbetare år dubbelt mera värd ån
en ogitt, fä kan ock denne dubbelt liogre i vår*

de upfåttas, ån en Männifka ofver hufvud.

1.) Et hemmantal kan i framtiden iliga få

högt, fom cn qvadrat mil nu for tiden,

N z 5.)
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3. ) Det Politifke vårdct år det^fom aldramåft
anfes bor, fa vida dc tvånne föregående viina me-
ra om utlagornas tyngd, ån om Landtbrukets
llyrka, och det efterloljande gor Landtbruka-
rea lika god ofödd foni foddan 3 Tå framt han fjelf

förbrukar fit arbetes frukter^ utanatdåraf något
meddela androm.

4.) Om man fat ter, at vid det i8:de året gor

man ftäl for en fullkomlig arbetare ^ och at ung-
domen ibland menige man icke begynner at göra

gagn förr ån efter detprde åretjfamt atjdcn feder-

inera icke förr ån vid det ig 'de hunnit bota alt

det hinder och fkada, fom den vållat för det 9:de

årets få kan ungdomen anfcs, fom et igenom
ranta på ranta tilväxande olyftbart Kapital^ hviU
Ivet förft efter det igide året med enkel ranta ka-

llar af fig en årlig inkom ft. Således om en yng-
ling år vid j8:de året i Politifkt varde upfatt til

iipf DaL mäfte han vid det ifide vårderas til

95)858, vid det lorde til 74.0, 3, vid det if:detil

5-5-7, 65 och medan han ligger i vaggan til 41657
Daler.

f.) Om en Qyinnas ftyrka och ledighet at

arbeta förhåller Cig til Mannens, fom 3 til 4 , få

maile ock deras värden upftallas i (amma propor-

tion. Här i Landet, der Oyinnan (lår enfam vid

plogen, och föijer Karlen vid fidan i dc tyngftc

arbeten, kan denna proportion icke förändras.

60) Krono' varde ar til Rånte-vårdet unge-
färligen fom z til 3 , och til det Poiitiflce, fom

f til 18. Men Ränte-vårdet, fom utmärker tilh

•utlagorna^ förhåller fig til Hela värdet, eller al-

la



k irikomfcerna) i det nårmafie, fom 1 1 til 103 el-

ler I til 4.

7/; Om et mantals alla inkomfter Z468 deks
imellan 85 88 arbetare, få framllvaffar hvardera.

278 DaL och om en arbetares lon och mat vår-

deras til 160 Dal. fa vinner Bonden uppå honom

74 pro-cent men fa vida lo, 6 pro-cenc betalas

i allmånnc utlagor, fä belöper det fig til r, ^pro-
ceiTt af hvarje arbetare, hvarföre behållningen

ftiger til 72, 8 pro-ccnt^

8J Et Bond-heman i en Stands-perfons hän-
der förlorar få mänga gangor 278 Dal. fom der
åro mange arbets-vuxne til af Familien^ dcfsiitan

kan han å ena fidan icke uttaga fä (lor pro-cent
af arbetaren, fom Bonden, och a den andra fi-

dan år arbetaren drygare for honom at foda och
lona. Häraf kan man bevifa det ärfarenheten re-

dan har bertyrkt, at Landet kan icke bebos af

andre ån Bönder, få vida dar utom boftällen icke

finnas ägendomar af annan natur, ån enkla Krono
och Skatte - hcman.

Nyttan af defTa Politiflca Vårderings- Taf-
lor år i Stats-kunflcapcn ganlka ftor och mångfal-

dig. Exempel-vis kan följande anföras.

ij Det år bekant, at alla närings-grenar i

en Stat bora utvidgas och beflvyddas i den man,
fom de gagna det allmänna til^ fordenlkul tjåna

llikc PolitiflvC vårderi.ngs-taflor til grund för en
hufvudbok, hvaruti alla närings- fått och närings-

lemmar kunna til deras förtjänte värden antck-

nns,. och federmera uti hushålls- forfattningarna

i en rått inbérdcs afvågning ftålks»

N 3 2.)
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Z') Jordbrukets tilftand och vårdc utvifar

til hvad hogd det kan ock bor igenom pålagor

betungas. De närings-medel, fom igenom be-

Ikattnings- verket och andra Politifka tyngder
qvåfvasj fträma arberarena ifrån fig tii andra nä-

ringar^ och når dylike iVärigheter dar jåmvål

xnou^ fly de til utrikes orter,

3.) Af näringarnas vården kan jåmval en af

de grunder finnas, hvarcfrer de Ämbetsmans lö-

ner och fortjånfter^ hvilka ofver et eller annat

näringsverk äro tiilatte^ bora rättas och matas,

4J Hvaroch cn Löntagare kan af delTäTal-

lor fä anledning, at lor iig (jelf undcrfoka, om
han gor fä godt (kål for det kapital fom ärligen

käftar af fig defs lon , fom Bonden det gor vid

Landtbruket.

f.) Den fom hindrar et hjonelag ibland

Landtbrukarena, gor det Allmänna fkada uppå
^39! Dal. 3 och den fom forftorer det famma, har

gjort Staten fattigare pa 4782. Daler,

(5.) Den fom igenom härd medfart tvingar,

eller igenom efterlätenhet tiiftådjer at friflvC arbe-

tare flyttja ur Riket, har hos Samhållet fatt fig i

fkuld til for hvarje ogift, och til 1591 Dal.

for hvarje -gift perfon fom utgädt. Således om
man vårderar den forluften af 4479 männifkor,

fom pä 6f är timat i Lajhela Socken (§. 39. ), fä

befnger den fig til inemot million Dal. K:mt-,

ty efter den proportion, fom pä hjonclagcn år

utfart §. {kulle 1742, hafva varit gifte och

a.757 ogifte: de förre beftiga fig ä 2391 Dal til

4^i6fiiz Dal, och de fenare ä ii9y til 3,27071/
Dalcr^

7-)
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7.) Om man cj lom Riks -hushållare, utan

blott fom Riks-Caffeur, vil råkn?i det Aliniånnas

forlutl efter Krono-vårdet , få förlorar Rånte-
Kammaren i årlig inkomft ip^ 8 pä hvarjc ogift

arbetare och 395 ! 6 Dal pä den J^iftc : hvarai loi-

jcr, at Kronan har i Lajhela pa 6f år uti räntor

förlorat 34461 Dal. på de ogifte och 107181 I)aL

på dc gifte, tilfammian 141642 DaL När man
å ena fidan befinnar, huru mångårig granftning

det fordrar, at upleta Upbordsmånners ringare

och ftorre balancer, {bm underftundom ej gå ut

på annat, ån igenom Ankors och omyndige barns
reda pcnnmgar få några förlorade fifFror årfiittej

och å den andra fidan betraktar, huru den hår up-
gifne forluilen tilvåxer igenom er lucrum ce/fans få

länge vcrlden ftår: få lärcr man utan moda finna

fig 1 det, fom af defili bäd^ nödiga ftycker år an-

gclägnall at beforja.

g.) Den fom igenom fäker bot emot Koppor
och andra odeläggande barna-ijukdomar få be-
går, at Bonda-barncn blifva mera än torr vid lif

har forkofrat det Allmänna genail med 416,7 och
framdeles med 239» Dal, emot hvartdera.

9 ) DeiTa Värderings-Taflor gifva ock någon
grund til beräknande afKrigs-omkoRningars åter-

gäldande vid Freds -fordrager, da Länder plåga

oftare ån penningar af Segervinnaren til (liade-

Itånd begäras i ty när en qvadrat mil (kattas til

I48f24 Dal., få (inner man rtrax värdet uppå en
hel Landsort , fom år af enahanda bcOwaffcnhet

med denna, och hvars innehåll är i qvadrat miiar

bekant.

N 4 10.)



10,) Af famma grund kan ock en rakning

upftällas med Debet och Credit, antingen forr

än man begynner, eller fedan man flutat et

krig, dä man pä Debet kunde uptaga icke alle-

mil fä mänga Månniflcors varde, fom i kriget blif^

vit borta, utan ock värdet af alla forfpilda Dags-
verken, famt af de barn Soldaterna kunnat afla,

om de fatt blifva hemma. Däremot Ikulie under
Credit upforas värdet af det vundna Landet, eller

andra fördelar^ Likväl mäftc man vidga, at hår*

Uti merendels inlöpa fädana omitåndigheter, fom
ej af cn Mathematicus, utan af en Stats* Miniiter,

bora fattas pä vägikälen.

1 1. ) Sä vida alt det Bonden (jelf förbrukar af

fin afvel med det han hämtar utur verkftaden och
Koprtians-boden, mcifte^ icke mindre ån Krono-
utlagor och andre utflvylder, tagas utaf hemanetj
fä kan man, når arbetarenas hela vorden fattas é-

mot hvarannan, jåmvål af defla vårderings - taflor

finna jåtnforelfen imellan tvånne orters Landt-
bruk , famt imellan defs närvarande och forflutne

tiHländ ä en och famma ort: ty om arbetaren ä

ena ftållet år vård 46 3 z Dal fåfom hår i Lajhcla,

och ä det andra ftållet upltiger Hela värdet til

4700 Dal. ^ fä år Landtbruket, antingen af Poli-

tilk eller Naturlig benägenhet, eller ock at ar-

betarenas flit, i famma män båttre, fom 4700 år

ftörre ån 46 3 z,

UpU d. zz, Aug,

AN-



ANMÄRKNINGAR
Qfver de Svenfka Plogar y

Ingifne af

ÅND, BERGH,

Jag
vil minnas mig nägorftädes hafva låft, och

tår hända hos Pltnius, ax Männifkan, dä

hon fedt^ huru Svinen af naturen varit fall-

ne , ac med fina trynen upboka jorden, hvai^uti

alkhanda fro fedan frodigare vuxit, än i obruten

gräsvall, fatt anledning, .at vid f\t jordbruk nyt-

tja fädana verktyg, fom Ikulle opna jord-fvalcn^

famt londergnugga och mylla jorden, O
hvilket fynes troligt, menar jag, at det verktyg,

fom vi kalla f/^^^t'^'-/.^^, ir, drcler^ abl^ krok^ är

det uräidrigfte : ty defsbill, fon? år et tnangu-
lum a^quicrumm, gor icke annat arbete i jorden,

an et Svin-tryne, med hvilket billen äfven äger

någon likhet, nämligen at affkära gräs-rckcer, och
bringa jorden til fin mull. Däremot räknar jag

Plog for et nyare redfkap, efterfom därmed pa-

fyftas en tvåfald verkan. Ty Plog äger väl den
likhet med Trädes^iiäck^at; jorden öpnas och myl-
las^ men i det ^tället, at en Trådcs-itäcks bili,

icke utan llort motftand, kan upbryta jord-fvä-

len, fa opnar tvärtom Plog-billen, iom är ct tri-

angulum reftangulum, gräsvallen lättare^ fcdan

den med riften blifvit verticalitcr loflad ifrän ht
granfliap, och Mull -fjärden omvänder därjämte
den verticak och hori^ontck afikurnc jord-torf-

van, hvilket Trades- Häcken icke gor. Qch fåle-

N y des
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des inbillar jag mig^ at det redfkap, fom vi kal-

la Plog, och i ailfeendc til fin rill och vånd-f]ård

år en mera cömpoilerad machine, varit de ålddc
jordbrakare obekant, lä at det kan kallas et fena-

rc pjifund, dock fä åldrigt^ at man icke kan fatta

tro til hvad ViRGiLius qvåder om CEREs/om foril

fkal underv^iil månnilkor at vanda jorden med agg-

järn , få frami man icke med manniOcor vii for-

ilå endall Grekerna. I forRone kunna hårdt trå

eller Ilen hatva varit brukade i ilället for järn.

Min forefius år nu, at handla om Plog , fa-

fbm et angeläget verktyg vid jordbruket: och få

fnart jag näminer verktyg, kommer jag inom Me-
chaniquéns krets, dock icke i annat upfät, än at

upmuntra vara fnalla Mechanici, at använda nå-

got af fil fnille til detta och flera verktygs för-

bättring, fom hitintils varit i enl^^ildigas händer,

af jordbrakare upfiinnet, fä godt eller elakt det

nu iiiä vara. Jag nyttjar härvid den berömda En-
gelsmannen Jet- Tö Tuil^ fom uti fin Horfe ^ hoing

hiishxndry Gap» lö. fälunda talar. "Det år un-

"derligt, at ingen 'Au6tor har fullkomligen af-

" handlat Plog-makeriet. De lärdafte män haf-

va forfpilt fin tid med at uptänka verktyg, hvar-

med man kan mäta iijcrnorncs oändeliga afftänd,

" uträkna planeternes dim^nfion och tyngd. De
"tro det vara värdigare, at utgrunda konflen,

"at med ftepp ploga ha fs- vagornc, ån at med
" Plogen gora faror i jorden. De nyttja fit må-
"(la fnille, ar på ct lårdt fatt forvända alla ele-

" menters- naturliga bruk , ti! at med deras til-

" hjälp ödelägga männifko- fiägtct, genom de blo-

'*d]gaftc Krigs päfund. Somlige forfpilla hela

"fin
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''fin lifstid pS at utgrunda, huru man ma fkaffa

"nya och rörfkräckeliga vapen at döden, och pä-
" finna huru man pa oandeliga fatt må kunna flag-

"ta månniikor. De tänka det vara nedrigt för

"Lärda Mån, fom likval äro cndall i (tand at

" Havuti göra gngn, om de fkulle använda fm tan-
" kegafva pa antingen upfihnande af ny clicr for-

"bättring af gammal redfkap, fom bidrager til

"brödfödans okande." Min Au6tar talar väl

nägot fträngt pä Mechaniquens räkning : nien

fnan bor urfäkta honom j han talar i ifver^ och
man fer, at han ej menar ta illa.

Det är icke at neka, at ju vittre Mathema-
tici och fnälle Mechanici, befynnerlrgcn i detta

Secuio, hafva vändt fin hop pä jordbruks» rcdlka-

pcns forbättring ; men at något väfendteligt ännu
är däruti tilgjordt, det kan jag icke mcdgifva.

Jag ftannar endaft vid Plogar, och anmärker där-

vid, at nägre ibland dem hafva därvid gadr fä.

koniligt til väga, at deras pähmd mera hknat
et urverk, än en Plog, och julfc därrore biifvit

for ovana och oviga bonde- finger obrukelig och
onyttiga ehuru påfundet efter Mechanifke reglor

kunnat aga mänga fördelar. Somlige hafva före-

flagit dem altfor kolUamma, at nyttan och bru-
ket icke fvarat emot dyrbeten. Nagre hafva

funnits hrukbare endall vid viffa om(tänd?ghe-
ter. Merendels hafva inventorcs, kanOce fnarare

at vifa fit fnillc, än at de rogt nägon infigt i nio-

jelighctea at kunna det verkilälla, velat af finc

päfundnc machiner fordra flera olika arbetens ut-
rättande pä en gäng, än med jordbrukets vanliga
drift låtit fig göra. Til bevis af hvad jag lagt.

r
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niä jag åberopa mig Memoires de V Acadmie Ro"
yåle des Sciences 172Ö, fom omtala en Våder-
qvarn, hvarmed man , utan oxars och håftars til-

hjålp 5 ma kunna ploga. Den Spanfka Sembra-
dbr, upfunnen af Joseph Lwcatelli, tjänlig

at pl6<.^,a, fä och iledharfva fcycn pa en gang,
befkrifvcs i Philofophkäl 7ransa£Iiom N:o 60^

och uti en Tyik Anoriymi traftat i Jena idpo. Äf-
verfä en Italicnflv invention 1 famma åmne, af

Alessandro del Borro, hvarom en bokar
utgifven i Leipzig ijii. Ibland Tyfica Aufto-
rer finner man ock några, fom fokt at upfinna

antingen ny jordbruks- method, eller ny redfkap,

faiom VON Bop.ne, Kret^zschmar, Zeigern,
KiiiJ NKOLD, med flera. England har icke heller

varit fyfsloioll i den ikorden, fer man af den of^-

vanformålte Tull och flera. At mänge vittre

Män i Frankrike nu arbeta i det ämnet, intyga

Du FIamels böcker, dar han icke allenaft Ijelf

upgifvit egna nya påfund af redflcap, utan ock
har Gna medtäflare uti Chateaux Vieux, Mon-
TESNi, DiANCouRT, med flera. Jag mä icke

heller fortiga vara egna Landsman, fom icke varit

lottlofe, antingen i nya äkerbruks-methoders up-
tånkande , eller i rcdffcaps förbättringar. KongU
Acpxicmiens Handlingar utvila hårutinnan Flerr

\yESTBE-CK, Hellström, Thunberg, med
flera, och vär fnalla Landthushäliare Herr Baron

Brauner har bäde inom och utom Academien
däraf gifvit beromliga prof, utom hvad Herr
Strandberg i dylika åmnea foreflagit.

När jag an(cr Plog fäfom et verktyg, hvar-

med ändamålet är, at opna jord-fväicn til behage-
ligt
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ligt djup, famt dennimma horizontelt affkåra,

upkafla och omvända^ pa det at det hv

förut legat ofverit 5 må äter komma inunder, och
grå^rotterne därigenom bringas til forrutnclie,

{ami muUen uplöfas til fin mylla, fa h5 ratar jag

följande reglor vid theorieii om Plogar, näm-
ligen :

1:0) At verktyget bor, med (amma gagn,

på kortare tid, uträtta det arbete, iom eljeil {kul-

le fordra en längre tid och ftorre kratt.

2:0) Om verktyget, under fitbruk, kom-
mer at nyttjas til flerahanda olika obftaclers un-

danrodjande, eller olika arbetens uträttande, fom
med fådana verktyg pläga forefolla, bor verkty-

get vara lika tjänligt til alt.

3:0) Bor redOcapet vara enfaldigt, och, fa

litet fig gora låter, någon machina compofita.

4:0) Alla conftitutiva delar af red{kapet bö-

ra göras, icke allcnaft af folid materia, utan ock
fä den hållfafthet och ftällning, fom fvarar emot
det på redfkapet under arbetet agerande våld,

men tiUika med all mojelig lätthet för dragarc,

5:0) Mäfte verktyget icke blifva kodfam-
marcjån at nyttan fvarar däremot, om icke ftrax,

dock i längden af tid.

Här i Sverige äger nåftan hvar landsända fm
lärfkilda fkapnad på Plog : Jag har dem, ril ftorre

delen, modeUerade uti Mufa^o OeconomicoUp-
faiienfi, efter rain vedertagnc Scala, fom är, at

4 duodenal tum fvara emot i aln i ftort: Jag
har
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har ock ofver dem hållit allmänna forelåsningar.

Saioin bciynneriigt anmärker jag vid de Svenfka
Plogar, at failån, fom fagt år, hvar landsort (kil*

jer lig i frän dc ofrige
, aga dock alla grannar

med livarannan någon likhet, lä at man at Plo-

gurnc ocli ofrig rcdikap tåmmeligcn nära kan flu*

t:i om Landsorternes Gcographie» Men, i all*

niårdiec at lala^ dela fig de Sven (k a Plogar uti

följande 4 Clafl er, nämligen: i») For-^plo^ar^Com

alla halva en kärt plog^äs, hvilken icke anfpän-

nes omedelbart med dragare, utan med fkak el-

ler länk, och drugcs merendels af en enda häll:

hvartorutan orfaken til billens högning eller

fånkning ligger i denlå kallade plog-foten eller

kietan, fom ncdanfore fkal omtalas. 1,) Stock^^

phi!^ar ^ fom hatva cn lang plog-ås, hvarvid et

par dragare immediate anfpannas, och orfaken

t\l bulens djupa eller grunda gäng ligger til en

del i plog-äfcns direftion emot oket, lom dragar-

ne bara. 5 ) Buit-pkg^ fojn med fin plog äs

hvUar pä en fr irnvagn, h Vilken dragés al: 3 ä 4
med flera par dragare, men kan icke hog;is eller

fänkas annorllades ån bakcil. 4,) Ca(fd-p'o^^

fom är af en aidelcs olika conflruétion med de lo-

regacnde^ men dragés af en enda häli*^ och hvar-

vid djup- och grundheten til iiorre delen beror

pä korfv^cnnens behag.

Jag fide , at de Svenfka Plogar åro nåftan i

hvarje Landsända olika, och jng har länge for-

undrst mig, hvadan det ma häirora, at hvarC

flag häller fig aldeles belländjgt mom en vifs

tract, taitan med aSgon lorändring, men fhiittar

likväl icke lin granne, det man dock borde

vån-
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vånta flculle hafva ftedt inom falang tid, fom
åkerbruket dar varit i gang. Således halicr (ig

den Svenfka Fot -plogen endait jämt efter tjali-

ryggcn, ändaupitran Norrj dar Plog brukas,

ned igenom Jemtbnd, Ångermanland, HeHing-
land, Dalarne, Värmland och Bohus lan. Stock-

plogen brukas cj imnorftädes ån uti de inre delar

af Riket, fom hafva mera flått land, fafoni

Upland, Velbiianland , Södermanland, Öiler-

gotland, Nerike, med jflera. Bult-piogen bru-

kas enflvildt i Skåne , och år et arf ifrån Danmark
och Tyfkland. GafFel- plogen har Hmnerligcn

kommit ifrån Tarrariet, genom Ryfsland, inäc

Finland, dar den cndail häller iig, få framt icke

några Finlta colonier fort honom pä andra ftållen *

i Riket,

Manne någon naturlig orHik år til detta

Plogarne5 ftåndi</a hemvili? Jag vet icke, om
jordmän, backighet, flått land, eller något an-

nat må därtil vara vällande. Det förtjänte at un-

deilokas.

De conflitutiva delar af Plog åro i .) Knif
eller Rifl, fom gor en vertical flvära i jord-fvälen,

under det plogen dragés. 2.) Bill, fom under

arbetet flvär torfven horizontelr , och loflar ho-

nom ifrån bonien. 3.) Mull fjård eller Vand-
bräde, fom émottager den loflliade jord-eiier torf-

rimfan, och fmåningom denfamma omvänder.

4.) Ställningen, h varvid forbcmälte Plogens de-

lar äro fä tålle, at de kunna gora den päfyftade

verkan, och hvarvid anfpannet af dragare fl:er.

Til plogning fordras alla deffii delar : men ftun-

dom händer, at man, tii dragares lifa, färdelcs i
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flyf-jord , barttagcr riften fran plogen ^ ocli nyt-
tjar dartil dii larftilt dragare, eller ock Killer ri-

ften på et '.uinat åälle af plogen ^ fä at rnaii kan
rifta och ploga växelvis^

At alla conilitutiva delar af en Plogbora gö-
ras af hålifiift materia 5 fiicnt flyrkan proportione*

ras emot de obilacuia^ fom plogen bor Gfvervin-

na, år ofvanförc påmint. Haraf foijcrj at den
Plog, fom fkal arbeta i ftyt lera 5 eller en med
ogräs och djupa röt ter bebunden mark, eller ock
xiri en åker, fom länge tår ligga orörd emellan

livar gång han ploges, niåfte göras flor re och
firarkare til alla lina conftitutiva delar 5 ån en plog
fom endalt nytrjas i los jord. Pä den grunden be-

ikrifva Engelsmännen lina fä kallade Vall-plogar,

fom måfte dragas af många dragare, ganflca plum-
paochranga: äfvenfom ock 5 i min tanka ^ den
Skandia Bult-plogcn m.åll:e vara, fä tung och o-

vig han nu är, forfpänd med (ina 4», f ä 6 par dra-

gare, fä länge Skänllva åkerbruket är (a Itäldc^ at

åkren länge far hvila, och deras ftygga ogrås

med fina djupa, fega och tjocka rötter^ iå taga

oiVcrhandcii.

PLOG-RfSTEN eller Knifven ,
^

antingen

han fitter framför Billen, och gor fin tjänil tiiii-

Iva med lionom , clier om Riften nyttjas enfamt,
bor altid ftupa eller vara ftäid någöc framåt med
fin udd, och aldrig fitta aldeles perpendicu*
lair: Ty uti den fenare håndelfcn fororfakar han,

under arbetandet , et motftånd, fom i fall han
bar Billen efter fig, gor, at Billen vil gä påta,
det är, med fvn udd tryckas for djupt md i jor-

den. Lät Riften -e. { Fig. I,) fitta yerticalc emot
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d. fom år boenen dåf billen agerar, fä blif-

ver /. iicn pund'en, hvaruri (lorita mot (landet

Iker, när plogen (kal dragas frainät: foljakteli-

^én vil det molftandet verka, at linieh å, b, Ikal

fånkn Hg til exempel til g. och i anledning däraf

linien d. fjunka til h. ^ fom kallas at Piögeii

gar pä Ui elier djupare än man viL Häraf få

äfven dragare få "mycket mera tyngd af oket

ar bara plogen 5 fom dillancen år eiiiellab öch

g. Men når Ritten^./, ( Fig^ H.) firter lutahdé

tramät, Ikär han, under arbetet, icke med hela

fin agg på et iVålie j utaii fuccefiive och fmånin^

gom, nedanifrån och iipat5 efter de litfatte li-

nier: foljakteligen blifver mötftändet icke fä

ftört. Dcfsutöm uplyftes ock torfven^ hår ud-

den år ilåld framåt^ och då fordras mindre kraft

til defs klyfvaride^ ån då hon hedtryckes.

Riften bor ock ^ då han arbetar tillika med
Billcn, (it ta pä det fått , at billens lidd nappar i

famma flvåra, fom riften gjort, eijeil år riftnin-

gen fäiahg. Ty låt n. h, ( Fig. 111.) vara ded
verticale ilåra , fom riften gjort , fä bor ock bil-

len horisontelt med fm udd fatta uti a: och gå
fort til b. Fattar billens udd i c, och vil gå fort

til d. få måite han antingen låmna få Itor diftan-

ce, fom bredden år emellan a. c. och d. eller

måAe han med våld flita den los, efterfom fam-
iTia diftance icke år horizontelt underfkureh^ och
fåledes koftar det grufveligen pä dragare; Men
fattar billens udd i och vil gå fört til f. få blif-

ver linien e,f, val horizontelt underfkurien , men
diftancen emellan a, och /I b. hänger likVal Vet-

ticaliter fall långs efter e. och mäfté med våld

O bort-
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borcilitas, når allenall ^. godvMlligt fig uplyf-

ter-^ hvilket äfven gor trötta dragare och odug*
ligt arbete, Hånaf år den påfolgden klar, at ri-^

feen bor altid med fin agg llä rätt fram ät den led,

dit plog-billens udd vifar: eljeft fororfakas mot-
Itänd, och ri Ilen bjuder til at rubba plog-billen

utur fit Itälle, foni ies af Fig. IV. Är plog-bil-

len flåld i fadan dircélion, at gå ifrån til b. men
rillen, fom åfven fitter i a, är med fin ägg vriden

antingen til c. eller d. fä fororfakas en trångning,

fom deftruerar antingen billens, eller riftens, el-

ler bägges verkan, hvarigenom arbetet bliiver

tungt för dragare och odugligt. Och fom rift-

hing och plogning famfålt är tungt arbete for dra-

gare ^ iä gor åkerbrukaren fig et godt rad, om
han under arbetet är forfedd med en fin fil,

hvarmed hanltundom, medan dragarne fä fläfa,

Jhälier bägge dcfia verkdon hvafla, fom lindrar

mctftändet oforlikncligen. Uti Norrland, där

man ploger endaft Tned en haft for Plogen, famt

pä andra Hällen, där Ityf jord vankar, lindrar nian

fina dragare därmed , fom fagt är, at man riflar

färlkiidt och ploger färflviidt: men man brukar
likväl, at uti Billens udd fattnäda et ikarpt järn,

fiDin kallas Skär eller (kära, hvilket järn upltiger

verricalr antingen genom Plog-afcn, eller falt-

fpikas pä Plog-afens ätfida. Defs nytta år, at

fondcrfmnla jorden, och aldramäft at gifva lield

Plogen Hyrka , på det icke motftändet mä fon-

derbryta Itärtningen, fom fes i Fig. V. Ty låt

vara Billen med fin bafis c. fom arbetar i jor-

den, och altid finner motfcänd under arbetet^

Dragningen uti b, vii altid framåt; och altfä, un-

der det at b. känner motiländj fororfakas en bryt-

ning



ning uri/. g. (å at /. vil gifva^fig framäc, genom
dragningen uti ^i. när g. åter vil balcat^ for

mot ilandet i d. Häruiaf (kulle följa ^ at /\ g.

fkuUe atbrytas i punftea fa framt icke flvårait

vore falt i Biilen d. och alen a. h. Hvareft

liy fjord vankar, och man ållundar hafva jord-

fkårpan delad i flera fmalare rimfor^ brukas flera

Riliar* Engelsman Jethro Tull har en fädan

Plog afritad uti fin Horfe- hoing husbandry ^ och
Baron Brauner åfven i fin bok. Öm dem gal-*

ler alt hvad förut är tak: jag mä allenail tilläg-

ga , at de aldrig få fattas i bredd , ty dä tränger

den ena torf^en den andra, eller rättare fagt,

Knifvarncs tjocklek i baken fordra ilorre utrym-
uie, än rorfvén kan medgifva^ och därföre blif-

ver arbetet tungt.

PLOG-BlLLENS fkapnad år i alla Sven-
flva Plogar, utom den Finika, nållan et triangu-

lum redangulum, fom Fig, V!, vifar, dock Ya^
at Ocäret^* icke år en rät linia^ utan nägot af'»

rundad : men den Finfka Plog-billen är fnarare et

trianguliim a:quicrurum , om han (kal kunna
jämföras med vara vanlige. De flåfte Svenflca

Plog - Billar hafva en jämn plan: men pä några
ftällen^ fäfom i Bohus-Län^ ar en trekantig 6p-
liing niidtigenom Billen, fa at han rätteligen ic*

ke beftär af annat ^ än en trehornig ram af jårni

ty igenom opningen d, e. upftigcr en märla i-

frän Plogens bafis , hvaruti Billen med en fprinf
failes. Sådant brukas åfven på Tyfka Plogar^
och kan jag icke tro, at orfaken dårtil ligger uti
nägon hefparing af en bii järn, ut^in fnarare, at

den lofa muUcn må kunna utrinna genom den 6p-
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ning^ fom kan blitva på fidan om mårlan^ och
Plogen fäledes göras lättare, hvilket jag likväl .

hälier fore vara af foga varde. Plog- Billen för-

håller fig i fit arbete låfom en Vigg, och där-
fore år nyttigt, både at han år fpitlig vid a. pä
det han lämpeligen må kunna fmyga fig in i jor-

den, fäfom ock at han år tunn, dä han i båggf
fallen känner det minda motftänd. Men fpitlig-

heten vid udden a. bor likväl vara lämpad efter

jordmånens art : ty i los jord får han vara aldra-

fpitfigall, men i klapper-jord måftc han vara me-
ra trubbig. Altid bor dircélionen af Plog-Bil-

lens horizontala läge vara få ftåld, at han, fä

mycket mojeligt år, hindrar onödigt motftånd,
fom uttröttar dragare: och dårförc bor Plog- Bil-

len vara pållagen, fäfom et ganlka lågt planum
inclinatum, det målla fom. i\c kan, fom Fig.

VII. utvifar, dar c. år Billens inclination : ty

om det Ikcr til någon ftor ängel, fom Fig. VI II*

dar b, foreftäller Billens llupande , ftannar

jordtorfven emot Billen, fäfom emot en backe,
upfore hvilken det koftnr pä dragare at fläpa jor-

den. När Billen fatt fit rum, fäfom et lågt pla-

num inclinatum, b(5r ock fkäret^ Fig. VI* tått

efterfölja botnen : bvarfore ock Billen bor vara fä

fraidd, at han med fkåret a, Ikår aldeles hori-

zontelt. Således bor Billen, dä man foreftålier

fig honom arbeta i jorden, och man fer honom
baktil i profil, Fig. IX., gora figuren éHc^

år (karet, fom fvarar emot c, i Fig, VI, men de

prickade linier a. foreftålla jorden. Efter Hr.
Baron Brauners ranka, bor fråmfta udden

pä Billen Fig. VI, vara fä mycket- nedbcgd , at

dä en rät Ikifva lägges långs efter Billcn och
Plo-
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Plogens bafis eller vifen, bor et lagligt finger

kunna itickas emellan råt-fkifvan och iBillen, vid

pafs I qvarter frammanifrån Billens udd: nyttan

hfiraf år, at Billen^ håller fig ned i jorden och
löper icke up. Når en Plogbill vid fin bafis

b. c. Fig. VI. år bred, Ikår han bred fara, få

at dragaren pä frånfidan har tilråckeligt utrymme
at gå på: men då år likväl Plogen få mycket tyn-

gre at draga. Huru Billens fituation pä Plogen
bor vara, i jåmnforclfe emot Riden, år på lit

ftålle omtalt.

MULL - FJÄRD , fj51, eller yånd -bråde,

fitter pä alla Svenfta Plogar på frånfidan, och
har for ändamål, at fmäningom omvända den up-
fkurne torf-rimfan. Men uti Finfka Gaffel -Plo-

gen, fom år få befynnerlig emot alla andra, år

icke heller någon fådan, utan jorden vandes i ftal-

let med en rörlig fpade, fom kan flyttas ifrån det
ena klo til det andra. Denna delen af Plogen är

ganfka granlaga, om torfven fuUkomligen (kal

våndas. Ty om Mull-fjolen år et rakt och flått

bräde, fom år verticalt på kant faftflagct vid fram-
flåen, få upiliger val tåran på fin kant, men
rtjålper icke ofverånda, utan faller, få fnart

Plogen år förbi, antingen tilbaka i fit förra rum,
eller mäfte afKorfvennen efterhand fparkas om-
kull, fom år både plägfamt, hinderligt och ofå-

kert. Mull- fiolen mafte dårfore vara bogd , och
bogningen bor vara fådan , at mullens eller torf-

vens upåkande befordras, med minfta motftånd,
til en vifs hogd^ och at torfven fedan ftjålpes of-

verånda af fig Ijelf Dårtil väljer man hälft en
foi- vind Itåck, (om uttälges til fin ratta Ikapnad,

O 5 ty
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ty om en råt-adrig klabb tålges utur växten, för-

lorar han merendels Cm ftyrka: han kan ock al^

dcles fmidas af jårn. Man kan aldrabåft conci-^

pera fig en god mull-fjoi^ iåfdm et parallelo*

gramnie a. b, c. d, Fig. X. fom årbogdt efter den
prickade diagonalen d. fä at a, bliiver en

rygg ) fähinda, at fa mycket fom d. b. a. hvilket

är det ftalle; fom fitter nåft bakom Billen
5

tjå'*

nar t;il et planum inclinatum, hvarpå jorden kan
aka up ifrån Billen, fä mycket kan ock d. c. a.

bidraga at ofverånda käfta torfven : hvarfore ock,

fom m\ili-f]6iens fram-ånda vid Billen år lutande

inät, inom den prickade iod-linien, fom profileri

h. d. Fig. XI, utvifarj pä det mullen ma uplka
ifrän d, til b. > fä år ock mull- fjolens bak^ånda^

lutande utom den prickade lod-linien, fom c.

Fig. XIIv i profil utvifar, pä det at ofverfta

hornet iU^ mä kuUftorta torfven, genom det at det

ofverlligi^: lod-linien uti^. Lutningen af mull-

fjolen fynes i Fig. XL och XIL lika, men kan
tydeligen begripas, dä deffé bagge figurer jåni-^

foras med Fig. X. ty ^. d^ uti plan- ritningen Fig,

X. fynes i profil Fig, XL fom år framåndan, och
vifar, at mullen äker up, lutande pä et planum
inclinatuni til a, Fig. X. däremot år a^ c^ Fig,

XIL profilen af bakåndan, fom fvarar emot a. c.

i plan- ritningen Fig. X, och vifar, at då mullea
akt up och fåledes kommit utom lod-linien,

mafte den falla utåt och omftjålpa. Når man alt-

fä foreftållei: fig, at torf-inmfan icke kan taga

annan våg, eller fä j^nnan fkapnad, ån rnull-ijo''

len tillåter, få år Inlärt, at ofre delen eller diagot

nålen af torfven b. d^ Fig, X. målle åka up,

Ijaedaa torfvens nedra diagoaal a, c, tryckes

un^
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under fjoleii, Altid bor nedra kanten af Mull-
fjolcn lämpas efter Éillens bredd, fä ac han icke

lliger bredare ut ån Billen, faftån han med fin

ofra kant baktil mäftc falla ut ofver Sillens lod-

Unia, fom fes af Fig, XIIL Låt a, b, c, vara

Billj och €. e. den halls hvarpå Billen år fåff, famt

c. 4, mull - fjolens nedra kant, fom i Fig. X. år

cxprimerad med famma boklläfver*
^
Maii-f]61en

niällc altfå, fom redan är formålt, medfitSfver-
fta horn a, Fig. X, luta ut otver den prickade li-

nien h,d. Fig. om eljclt torfven fkal iljål-

pa. Men om mull-fiolens nederfta kant c. el*

ler hornet Fig. XIII. ftiger bredare ut, ån at

b, och bfifva paralleia linier, fä vii mull-

fjolens horn c. vånda bredare torf, ån Billens hora
hunnit fkåra, hvilket fkulle göra, at den vid c.

emotliggande jord fkulle vraka Plogen å fida in-

åt c. e. och rubba hans gäng, famt defsutan åftad-

komma tungt arbete for dragare. Om äter Mull-
fjolcns nedra horn^. gar inom den prickade linien,

närmare ät fä år klart, at Billens horn b. fåfom
bredare, fkårmera, ån mull-fjolen kan taga på
fig.^ hvilket ock år et feU Altfä mäffce fjolens

nederfta kant utgöra et parallelogramme med
Billcns horn, och altfom Billen år bred i fin ba-

fis b^ d. därefter mäfte mull-fjolens nederfta bak-
horn c. vara ftåldt. Håraf år äfven klart , at hog-
den af mull-fjolen a. c, oeh b, d, Fig. X. bor råtta

fig efter Billens bredd ^. Fig. XIII. ty mulU
brädet kan icke fä bredare rimfa at taga pä fig,

ån Billens bredd upfkurit. Den päfolgdcn år

ock klar, at når Billen år bred i fin baiis, och
muU-fjolen dårfore mäfte ftä bred ut med fit ne-

derfta bakhorn, niåfte Plogen gå tungt for dra-

O 4 ga-
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gare , efterfom icke allenaft en ftorre volume
vnuW dä laflas pa fjolen^ man ock den obrufarc
vnikei^ foni Piog-Biikn da gor med mviU^fjolen,

fororfakar ftorre motftand. TiHlut bor ja<>^ an-

irsiarka vid Mull - fjölcns fkapnad , at felen dkruri

vila lig aldrabåft under arbetet: ty om han på
något iiålle är for mycket bogd eller utgropr, fyl-

las groparne af den fuktiga mallen, fom där hat dt

famnv<^npackas5 men åro"nagra ptilborliga hogdcr

på rnulKijoien, fa marker man , at famma ftällea

åra måft notra och llitna af jorden : därfore

pni Mulbfioien finnes ofver alt lika fliten, är han
oftrafxeiig,

PLOG^STÄLLNINGEN, hvarutiRift,
Bill och Mull-f|ärd åro faftfatte, och hvarvid an-
fpannet af dragare örer, anfes vara dugelig eller

odiigelig, altfom den i.) bidrager mera eller min-
dre dårtil, at Rifc, Riil och Mull4jård gora fin

fulikomijga tjånir.' z.) Aitfcm Plugen därige-
nom blifver tung eller t|tt for dragare^ och 3.)
altfom han blifver hållfafl eller bråckelig under
nyttjandet. Plog-ftaUningens hufvud- delar åro
följande, fögi Fig, XIV. utvifar. Den trå-kläts

^. d, hvari^Piog -Billcn år fåft i d, och hyarpä
hela Plog Mllningen hyilar^ kallas med olika

i>amn i Landsåndarné, nämligen:

Fifi i Jämtland , Södermanland , Veftman-
land/

F
^fi

och Rot i Uplando 1

Ibl i Bohus-lån, Vermland ocI\ Vadsbo i Ve-
ftergotland,

Plog'föt i Stora Kopparberget.



Mulk i Ångermanlands
IJnder-cWtx Ned^r- Sldi Helfingland^

Piog-fula \ Oftergotland ocli^ Nerike*

Plog-hufvud i SJ^åne»

l^akftändaren^. ^. kallas

Slira eller^ Plogrjked i Jåmteland.

Bak-JIi i Ångermanland och Helfingland,

Plog-qvift i Geftriklan4 och Stora Koppar-,
berget»

Styre i Verniland och Bohus-lån^

Hand-veta i Vadsbo..

Bak' ändare i Upland.
Bak fiake i Vcftnianland.

Upjlundare i Södermanland och Öftergoclapd^

Ftft i Nerike.

Plog-jljArt oc\\ Bmdvidja^ ffanävetay i Skåne.

Framftåndaren b. f. har följande namn:

Slira i Jåmteland.

Sldy Fram-Jlä i Angermanland^^Hciringknd,Veft-
manlandj Upland^ Södermanland och Olter*

gotland»

Plog-fiä i Stor^ Kopparberget.

V^rgy Fdrg^ Plog-yärg i Vcvmhnd^ Bohus-låix

och Vadsbo.
Sula i Skåne

e

Kafleti a, h. fom fkmm^aphåftar bagge upftåndar-

ne, kallas

^- öfver-trdd^ Hufvud-träd^ Släp-tråd^ i Jämtland,
jiy^éi;^^^/-/!;'^^^ i Angermanl ind, Heliingland.

Kape i Stora Kopparberget.
Drag-fparre i Upland,

Of Hand^
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Iland-fparre iVcåm^nVAnd^
Hammar-tråd i Södermanland.
Handtag \ Nerike,

Uphafvell O^Xtrgotlmå,

Den länga ftängen i. k, hvarvid anfpannet ficer,

kalks

Plog-äs i Jämtland, Helfingland, Geftrikland,

-Ötora Kopparberget, Vermland^ Vadsbo,
Bohus-lån, Ncrike, Skänp,

Vålt-äs i Ångermanland,
Läng-påck i Upland.

Plog-fiåck i Ve ftmanland.

Plög-ftang i Öftergotlando

Förutan forbemålte conftitutiva delar afPlog-
flåUniqg förekomma äfven någre flere, fom en-

kannerligen determinera en Plog at gä djupt eller

grundt i jorden, Sådan hogning och länkning

,£ker pä olika fått. Ty i Stäck-Piogen Fig. XV.
iker det igenom kilars infattande baktil, antin-

gen ofvan eller nedan a, af Plog-åfen a, b. iå at,

i fall kilen infåttes ofvanfor dirigeras a. b.iil

den orre prickade linien, dä Billen c, mälte ga

djupare : men infläs kilen nedanför <^?. mäfte Plog^

afens dircftion fånkas til den nedra prickade li-

nien, och Plogen dårfore gä grundare. Men uti

Fot-plogen Fig. XVI. fker hogning och fänk-

tiing af Plog-åfen a, b, fä val med viggar i a, fom
ock med Plog-Kiefanr. hvilken har en näcka ge-

nom äfen a. b, dar detta krok4^nå kan ^flyttas up
och ned, Petta Krok-knå c. kallas i Ångerman-
land Krok') i Helfingland Fife\, i (tora Koppar-
berget Plog - Kiefa-^ i Vcrmland och Bohus-lån

Plog-
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Plog-foii och tillåter icke 3 at Billen får gå dju-»

parCj ån det år ftåldt til»

Vid Plag-ftållning gor jag följande anniårk-p

ningar^ Så mycket mojeligt år^ bör alt göras

af jårn, undantagande Piog-afen^ fom for fin

längd icke kan bära fig af jårn, il framt han icke

IkuUe blifva for tung. For det påfund hafva vi

at tacka vår ifriga Landthushåilafe Herr Baron
Bräuner, fom bade i theorien och praftiken

vifatj at en jårn-plog kao göras l|tt:are ån en tråd'^

plog, och likafullt ftarkare.

At hafis c. d, Fig, XIV. hyarpå Billen fåftcs

vid^if. goresafjårn, har fin ftora nytta ; ty da

forefaller den minfta friéticn, och Plogen mäfte

gä lått. Vanligaft plågar Bonden gora detta ftyc-

ke af tråd til 6 qvarters långd, och 4 tums bredd,

faftän bredden plågar i fomlige Landsändar ftiga

til iz tum. I den förra händelfen blifver det

planum^hvarpå friéfeionen agerar, 144 qvadrat tum^
öch i den fenare håndelfen 452, qvadrat tum, när

tvärtom friftionens planum pä ci^ jarnftång af i

tum i fyrkant, fom år til detta behof nog ftadigt,^

blifver allenaé 36 qvad. tum. Det år pa famma
principcj fom de Engelfka Plogar merendels haf*^

va fin bafis af en jårnftäng på kant, hvarvid fri-^

éliionen blitver ånnu mindre. Mpn vil man ånte«

ligen hafva denna bafis at tråd^ få bor dårtil val-

jas det fegalle Oag fora finnes
5 på det man må

kunna tålga det nättafte fom fke kan. Den bor
ock

5 på lin underfta kant, fom llipar jorden 5 va-

ra helt flat 5 men icke kullrig: ty i den (enare

håndelfen vanka balkar i äkrcn ^ fårdeks om
Billen år fmal vid lin hafis. *
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De bagge iiplländare|. e. och h.f. Fig. XIV.
bora icke Itå verticalt med bafis e:. utan luta

bakår, foni ritningen vifar. Vanligaft göras Plo-

gar på fådant fått, at bakftåndaren g* e. lutar

bakåt, och det rätteligen , emedan Bonden, då
han ftyrer med högra handen i a. kan med nog
liten kraft nedtynga Plogen, och hindra honom
gå pä tå, hvartii fkulle bchofvas llorre kraft, om
upilåndaren ftode lodrätt emot 'bafis c. d. Ty
linien^;. e. bor nu anfes fom en vectis : hvaraf af-

ven vil folja, at linien g, e. icke heller bor vara alt

for mycket lutande bakåt, icke heller for lång, ty

dä blefve denna håffiång, vid minfta trycknmg,
vällande , at Billen ghige up utur jorden.

Däremot begås vanligaft det felet vid framflåcii

h. f, Fig. XIV. at långt ifrån at luta bakåt, fom
j-itningen vifar, lutar han fiiarare ofver lodlinicn

framåt, hvarigenoni fker,^ at fom Plogftångea

I, k, med ftorfta våld, under fit arbete, verkar på
^. f. eftarfom Plog-ftången med en iiäcka inne-

fluter b. (ä åger icke nog ftyrka at emot-
flå detta vald, i fall han lutar framåt: hvarfore

man Qck finner, at flåen f. fnaraft fonderbry-

tes i korfet där ä. f, afikårer /. k. Men dä f;

lutar bakåt, fom figuren utvifar , mäftc an-

vånda ftorrc våld at rubba h. f, och kan likväl

icke gora det. Når Plogar göras af tråd, bor

man hälft välja bakftändaren g. Ijelfvuxen med
bafis ^, Sä brukas ock i många Landsorter: ty

dä år han fegaft, och man flippcr dä forfvaga bäg-
ge med en nåcka och tapp, fom eljeft mäfte fbe.

Men framfläen h,f^ mliic man icke allenaft välja

af den fegafle bit man kan fä, f5r de orfiker, fom
forr äro nämnde j hvaiföre ock i Vadftena-län

bru-
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brukas, at gora frarnfläen at jarn, fa ftån den o

riga Itällningcn ar af träd 5 utan malte man ock
innäcka honom genom bafis, och drifva honom
in nl^danifrån och iipat^ dä han kilar (ig ijelh

Baron Brauner paltar, at Cläen J?. /. icke bor

göras rak, utan efter en Girkcl-bäge, dragen i-

från ^. tilÅ./. Fig. XVIL efterfom Plog-ftån-

gen 5 fom pa denna flä fkal högas och Tankas ^ bor

anfes fom en radiiis, hvilken gor et fegmenc af

en Cirkel, Han har, i mitt omdöme, rått, men
icke vid andra än Stack-Plogar^ fom pä det fättet

högas och fankas: ty uti Fot- plogar Fig. XV

L

hoges och fänkes Plog-åfen a. /^ paraUeit med
bafis d, e. och framllåen/.^. ftår dårtore rak, fom
icke år deltö nyttigäre^ Men förutan det, at

deffa bagge flåer böra vara lutande bakat, bora de
åfven luta nägot in, eller til åtfidan, fom Fig.

XVI IL vifar, hvarell bakflåndarens profil g. e.

lut;3r ungefärligen 6 tum ifrån lod-linien a. in-

åt Plog-fvénneiii Jag känner ingen Svenlk Plog,

fom obfervérav detra, utom Vettmanlands j men
nyttan år ilör^ Ty, fom^ bäkftändaren verkar

fom en Veftis pä g^e, få har ock Plog-fvennen
vigare^ at med mindre kraft ballancera Billens

gåiig, når denna vcttis är nägot lutande, än om
han år rak. Man fer tydéligen i andra Plogar,
hvad flyrka behofves at hålla Plogen ned i jör-

den^ när karlen måtte hänga halfva kroppen of-

ver katlen, at trycka pä Plogen. Utomdefs har

denna lutnmg den nytta , at nruil-fjolen kan med
fin ofra kant få mycket mera ligga omkull emot
den lutande frarnfläen , och fom et planum incli-

n ttum taga mullen pä fig, hvilket icke fä vål kan
fke dä fiäcn Hår rak.

Plo^.

é
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Plog-afcn /. k, Fig. XIV* år med iui bak-
ånda hvilandc uti ea näcka i bakilandarcn* Men
Flog-afen har ock Ijelf en näcka, hvafigenoin
framilaen i&. /. upftiger- Somiige Plogar hafva

afen aldeles rak, men på fomlige gor han et knå,
hvilken bogning fker på tvåhanda fätt. Ty uti

dc Norrländfka Fot-plogar Fig. XIX. år Plog-

afen a, b* ftåld i en bugt upåt vid <r. och det af den
orfak ^ at fora dragnings-linien., hvarvid hållen ar

anfpånd, gor en ängel vid h> och går til å, få

bjuder han til at uplyfta Biilen utur jorden.

Denna uplyftning flvullc ock verkcligen ilce , om
Plog-åfen a. fortfatte lin rata linia til : men nu
år den linien uphogd til c. b, och dårfore blifver

uplyftningen få mycket mindre, fom t;, b. är hö-

gre up än a,f^ eller fä mycket fom behofver qvar-

hälla Billen ^. i jorden. Den andra bogningcn,
fom pä Plog-afar förekommer, foreilålks med
plan - ritningen Fig. XX. dar man fer Plog-

åfen a, c. oB^anpå fin rygg, och Biilens gäng
•efter den prickade linien. Bugten g. på ät-

fadan tjänar til intet annat, än at dc pä omfe
fidor om b, anfpandc dragare mäga flippa at

tränga hvarannan,^utan åt-oxen beqvämligen kun^
jia gä pä den oplogde vallen, och frän-oxen le-^

digc i fåren. Men Veftmatilands Plogen har en

ån mera befynnerlig bugt pä fm iTgg^ fom fes af

plarrritningen Fig* XXl . ty ifrån til c. på åt-

lidan eller den oplogde vallen är äfcn aldeles rak;

men ifrån b. och til ändan gör han en bugt^
och det til der behof, at Vifer., fom har Billen

och MuU-fjolen pä fig, och hvilken åfven är bogd
fom ä. b, ml lafia få mycket mera jord på (ig.

Det år orfaken til de högt ryggade åkrar i Veit-

man*
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manländ: Det år oc{c orfaken^ hvarfore Veft-

nianlands Plogen år lungkord 5 om vinkelm a,

år mfcket Itor, Uti Fot-plogar år Piog-äfen lig-

gande nåftan horizontelt och parallell med Plo-

gens bafis, ioma^h, Fig. XVI. utviiar: men i

Stack- plogar vickar han med fin framunda nagos

i]p5 och gör en angulus acutus med Plogens ba-

lis, foin ies af /. k, Fig. XFV^. Håraf följer, ac

når Plog^åfcn ligger horizontelt med dragnings

direélions-linicn^ mäftc Plogen gå jåmt i jorden^

och fororfaka minlta tryckning hos dragare, på
famnia lått fom en vagn loper lättad pä en jamii

väg^j når hjulenS axlar åro parallcle med håltar-

nes bringor. Däremot, når Plog-åfen vippar hå-

gre iip med fin fram-ånda ån bak-ånda^ vil han,

af fin egen cönftruction^ under dragandet , drif-

va BilleM for djupt ned, få at, når man vil at Plo-

gen Fig. XX n, fical under arbetet gora trian-

geln a, b, c. tryckes han neder til a. dé Lika-

få, når Plog-afen a, b. Fig. XXIIL ligger ho-
rizontelt , men lägre an dragnings- punéten d,

hvarefc häften anfpånnes , borde väl Billen gå til

c. men igenom det at Plogen får dircclion til d.

Varder ock Billen uplyftad utur fit llälle ti!

Det enda jag bor nämna vid Plog - Kiefail

Fig. XVI. fom brukas vid Fot- plogar, och nyt-*

tjas at determincra huru djupt Bilkn får gå, är^

at emedan den fororfakar iloft motftånd, år nyt-*

tigt, at i ftällec bruka en liten trifla eller hjul^

fom ock på foraliga ftällen år fed : tV dårige*

nom minfkas friftiönen»

Ehuruvål jag, efter den föregående Plog«
theorie, har examinerat de Plog- modeller jag ä-

ger, år jag dock fimiad, någon gäng oår ledig*

het
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het vankar, anftålla en pradife jåmforelfe, den
jag tror låttati lata gora fig med tyngder^ fom
dri)ga modellerne Uti en emot dem Tvärande jord.

Men oemotflgelIgen vore i 3.kraft , at fä jämfo-

reifen gjord i itort. Jag haller altfå fåre^ at rom
jag i den Ghinefifta Hiilorien låil, huru Kejfa-

ren fjelf ärligen gar fina underlätare med goda
exempel fore i jordbruket, under ilor hogtidelig-

hetj fä (kulle ock all jämforeile emellan vara

Svenflva Plogar, pä en gäng, och med falikom-

lig vifshet, kunna århällas^ om det Ärbara Bon-
de- Ståndets Ledamöter ifrän hela Rrkct, vid fiti

ankom (t til hagön Riksdag-^ fi^^g^ anledning», at

hemmaniFrän, med Kron.tns koltnad
, taga med

fig fina Plogar, tillika med eh dugtig Dräng, til

at, pä en vils dag 5 alla tillika^ pä Ladugårds-
gardet^ eller en annan plats, af lika jordmähs^

upplöja et lika liycke jord, UtHaget (kulle dä

viflerbgen vifa ^ hviiken Plog år den bäiU. Och
efter mitt omdöme il:ulle en ladan dag blifva i-

bland 'dc hederbgatle uti Rikets Hushälls -Ca*
lender.

Den 29. Aug.

Rön/
öm Ff/Jiars Ålder

^

Af
HANS HEDÉRSTRÖM.

eibrunfka Glddan af alnars iångd ^
lyj-

Lilspunds viigtj och Z67 års äider (Se
Oeco-
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Oeconomi/ches Uxmn fub tit» Hgcht) har altid fo*

rekommit mig ofvefmåttan tiltageil- I fynnef*

het fear defs ålder fyncs aldramålt otrolig. Jag
har tänkt i år det likt med den ordnings fom i

Djur-Riket år inrättad ^ at andra ådlarc och nyt-

tigare Djur {kola hafva lä kart lifstid^ eniot

Gäddans? Ja! at denna ^ efter 70 eller go är $

{kal^ enligt gamla tron, ännu gä i firi ungdoms
vär^ dä likvål fjelfVa Månnilkaa år utlefvad?

Jag nekar icke^ Ät ju mänga ting finnas

Sten-och Våxt-Riket^ fom otverga Mänaifkan i

lider. En Ek ^ en Oxel och andra tråd kunna
hinna til 4 eller j* mans -åldrar. Men låt ofs fe

pä Skaparens vila lagar i Naturen. Det Han
åmnat til varaktigt bruk^ mäfte längfamt fullbor^

das: men det fom ftal fnart förödas^ uprinner

gemenligen häftigt. Hvad Upvåxer fenare^ ån
Klippan? men hvad år beftåndigare.^ Hvad up-
rinner fnållare^ ån Svampen? men hvad år ock
forgångeligare? De ftorre och faftare träd äro ju
årnade at nyttjas af månnifkor til hus^ fom (kola

trotf^ tiden ^ til Skepp 5 fom fkola uthårda boL-

jornas väldfamhet. Til iädant ändamål behofve^
längfam våxt och härdad lladga. Men hvarfore

fkuUe en Fifk våxa i två eller trehundrade år^

fom dock aldrig kart blifva tjänlig til annat ^ åti

cn maltid mat:

DefTa öch dylika foreftallnlngar hafva gjorC
mig obenägen at hyfa fä ftora tankar om Gäddors
förmenta älder. Men emedan fädana foreftäll*

nirtgar^ ehuru fannolika de mäfynag-^ aldrig med
vifshet afgora någon fak i Naturkiii^mgheten^
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hvarur i alt, fom flcal bara namn af fanning^ bor
vara grundadt pä Röns lä har jag i flera år befli*

tat mig at utröna Fiflcars ålder och tilvåxt. Dar
vid hafva ftora fvärigheter mott mig: ty defla

det våta Rikets invånare fordolja for Månnifkor-
na både deras aflclfc, fodelfe och Icfnads-lopp.

Omfider kom jag på den tankan , at Skaparen til

åfventyrs torde på defla djuren , åfven få tydcli-

gen, fom på en del andra, hafva infkrifvit något

mårke, fom vittnar om deras ålder* Det har

då kommit dårpå ari , at utforflva fådant mårke
eller kånnetecken. Hiiru vida det for mig lyc*

kats , hemftåUer jag vofdfamt KongU Vetenfkaps

Academiens och alla Natur-forlkarcs uplyfta be*

profvandc.

Pä lika fått 5 fom Trådens ålder år tecknad

uti deras Saf-ringar, och de åro få många år gam-
la, fom ringarnas antal ^ få håller jag forc, at

Filkars ålder röjer fig på deras Rygg-knotor» Den
fom blott behagar befkåda en ryggknota pä en ko-

kad Filk, (kal dårpå blifva varfe några ringar. Sa

många ringar 5 få många år år Filken gammal
Dock bor man härvid mårka, at ringarna ej fy-

nas fä val och redigt ftrax, fom når benen blif-

vit torre 5 famt at de jåmvål vifa fig tydeligare

på ftora, ån fmä Fifkar. Sedan ftora Fiikars rygg-

knotor någon lång tid legat och torkats, fynas

ringarna klart och kunna med vifshet räknas.

At detta åldcrs-mårke har Cm riktiga grund,

tror jag vara bevifligt af följande fkål och om-
ftändigheter.

1:0 Äro ringarne i en rygg-knotalika många

på hvardera fidan*

2:©
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i:o Hafva alla både ftorre och mindre rygg-

kaotor på enochfamma Fifk lika mänga ringar-

|:o Haren ftor och en liten Fiflc af famma
flag lika mänga rygg-knotor^ men

4:0 et mycket olika antal af ringar : ty når

den ftore Fifkcn har iz^ if eller flera ringar pä
hvar knota, härden mindre af Huiima flägte alle*

naft 2, 3 eller flera, alt efter fin ftorlek och ål-

der. Jag har aldrig mårkt, at cn mindre Fifk

haft få mänga^ mindre flera ringar, än en ftorre

affamniaflag, ehuru många af oHka ilorlck jag
underfokt; utan haraltid funnit, at ringarnas an*

tal varit ungefärligen proportioneradt efter Fi-^

Ikens ftorlek,

<;:o Detta mårke hhr ock aldeles träffat in pa
de Fiflcar, h vilkas ålder man af forfarenhctea el*

ler andra omftåndigheter förut vetat.

6:q Når man betraktar en
|
rygg-ktiota och

defs ringars ftallning, blifvcr man ofvertygad, at

deras tilvåxt flcer per accrefcentiam, inifrån mår-^

gen, fnedt utåt, och fäledes oh^v icke allenaft

Filkens långd, utan ock defs tjocklek. De yf
terlte ringar åro merendels blötare, mörkare,
tunnare ån de ancjra : blifva fedan ftadigare fäfona

brulk; fift hårda fäfom ben. Så långe defla yt-

terfta ringar ftå i fådan tilvåxt, år Fiözen ånnu
icke fullvuxen : men når de ytterfte ringar ej mer
få förhålla fig, utan äro af farama hårdhet med
de andra^ år troligt, at FiÖcca hunnit til fin fulla

våxJt,

Ingen larer fordra en få noga likhet i ftorle-'

ken på alla Fiikar af famma llag och f^iama ålden

P z Månr
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Månnifkior och andra Djur af lika ålder åro ej

altid af lika ftorlek. Någon åtfkilnad hos Fi-

{karna kan komma dels af mer och mindre frifkt

vatten^delsockafmcroch mindre tilråckeligfoda.

1 ftora (joar, fom hafva många in-och utlopp, el-

ler dar rinnande vatten år, mår och våxer Fifkea

båttre, ån i fmå fumpiga golar* Laga och grås-

rika ftrander bidraga ock til Fifkcos trefnad. Dår
myckcnhejc af fmå Nors, Gers, Löjor finnes^ mår
Abbor, Al och Lake val; och dår myckenhet
af Abbor och Mort vankar, gor Gäddan goda
mål, våxer och blir ftor.

Jag har efter denna regel utrönt åtfkilh'gä

flags Fifkars ålder^ Jag vil allenaft nåmna de be-

kantafte, fom åro Gådda , Abbor^ Mort^ Bra*

xen, Id, Tqrfk, Al, Lake, m. fl. fom alle inty*

ga om mitt mårlces riktighet. Jag har dåraf flu-

tit, at en Gadda, ftor fom en lagom Strömmings
och fom väger 3 eller 4 lod , år i år gammal. En
af I i eller 2 qvarters långd, Itor fom en lagom
Sill, fom våger /äg lod, är 2 år. En af 3

qvar-

ters län^d, fom våger vmgefårligen i mark, år

3 Ir. En af i alns långd väger 2 til
3
marker,

och år 4 år gammaL En af f til 6 qvarters långd,

våger 6 marker, och år <$ år^ Gåddor af ftorfta

flaget, fom hålla X alnar i lånpden och våga i

i

Liispund, hafva gemenligen pa hvar rygg- knota

12 eller 13 ringar, och lära dårfore ej vara mer
ån få många år gamle*

En Ål af 2 markers vigt år 6 af. Abbor af

2 mark , 4 år. Tprflc af 2 mark^ f af i Braxea
af 3 mark 3 6 eller y år, ©ch få vidare.

Om
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Om få år, fom jag tror, at Fifkar, fedan

dc hunnit til en vifs ålder
^ ej våxa mer, åtmin-

ftone ej på långden> fä gifvcr antalet af ringar i

Rygg-knotorna allenaft tilkånna Fifkcns råtta åN
der, få långe han år ftadd i växten^ Det hogfta

antal af ringar, fom man funnit hos nägon Fifk,

utmärker dä, huru mänga ar famma flags fiflc be-
hofvcr at blifva tullvåxt. Och emedan Fifken,

lika fom andra djur, formodeligen kan lefva lån-

ge, fedan han blifvit fullvåxt, år ovifst, huru
gammal han kan vara, når han har fit hogfta antal

af ringar. Men om, fåfom niånge tro, åtmin-

ftohe fomliga flags Filkar våxa få långe de lefva,

dä gifver ringarnas antal al tid tilkånna råtta ål-

dern. Huru det härmed egenteligen förhåller fig,

kan endaft genom ron och obfervationer afgoras,

til hvilkas anftållandé alle upmuntras, fom dar

til hafva lågenhet.

Imcdlertid år vifst, at kunOcapen om Fifkens

älder har lin ftora nytta i hushållningen. Ty t:o

lårer man dåraf , , at (kona den uiiga Fifkcn, Om
cn Kah^ ej inom fo eller loo är blcfve fullvåxt,

hvad (kål kunde dä forma mig, at fkona defs un-
ga lif, och ej upäta honom i barndomen? Men
när jiig vet, at han inom f är år få ftor fonl han
kan bHfva, och if gängor mera vårdman i fin fpä-

da ålder, fpar jag honom gerna, i hopp at inom
kärt tid fjclf fä mera gagn och nytta af honom.
Afvenfä år det befkaffadt med Filken. Sä länge
man inbillar fig, at han våxcr få längfamt, har
man ej tälamoil at bida, til defs han blir fullvåxt,

och därfore Ikoilas han ej ^ utan man tager ftort

och fmätt, når och huru myckei: rnan kan fånga:

P 5 ty
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ty at de åro få, fom tanka pä efterkommande
och en iang framtid , vittna våra ftogar bckLigc^
ligen. Men når jag vet, at Fiflcen , inom några
fa är 5 fom jag tror mig IjeU kunna atbida, blir

få ftor^ fom han af Skaparen år åmnad at blitvaj

då fkonar jag honom håldre^ til defs jag kan fa

båfta g^ignet af honom. Hvadan kommer väl värt

oförnuftiga och oforfvarliga Fifke} at vi, til

exempel, fånge Fifken i leken, och med Mo-
dren döde icoo lif, fom inom nägra få år kunde
blifva bv^irtdera få goda fom Modren? at vi ta-

ge fmå Fifk-ungär, hvaraf lo knspt kunna mkra
en Perfon, fom likväl h vardera, inom några år,

kunde måtta flera? Månne icke af okunnighet
om Fifkens ålder och häftiga tilvåxt? Jag vil for-

möda, at fcdan man här om blifvit bättre under-
rattad, åtminftoné någre eftertånkfamme hushål-

lare fkola blifva mera hugade at fkona den fpåda

Fifken^ til defs han får hn fulla våxt. I fynner-

hetlärade, fom hafvä egna Sjöar, och foijakte-

li^en enfamntc fä njuta frukten af fin goda hus-

hållning, finna fig håruti. Alle, fom åro delä-

gare i famma Sjöar och Fifke- vatten, borde ock,
for deras och det allmännas gemenfimma och ftpra

nytta i framtiden, komma ofverens om famma hus-

hållning med den fmå Fifken, Hade der fkedt

tilforene, Ikulle vi nu ej hafva fådan brid på FiOc,

( och Sjöarna vara tome, fom eljeft kunde vara fä

v forträfrcliga, rika och fåkra viflhus.

For det andra vinnes härigenom den nyttan,

at man blir mera upmunrrad til Fifte Dammars
anläggande. Fä gärdar i Riket lära finnas, fom
icke dårtil ha^v^a lägenhet. Men iå långe man af

et
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et verks anläggning ej fcr fig vifs och fnar nytta^

forfummas det gemenligew. Pä det fättet lårer

okunnighet om Fifkens fnara tilvåxt hafva til en
del varit vallande, at Fifke-Dammar hår i landet

åro fä fållfynte. Jag ville onfka^ at båttre ofvcr-

tygelfe om den fnara nytta man af iädana Dam*
mar kan förvänta, ville upmuntra våpa Landsman,
at vara mer angelägne om få fåkra, lefvandc och
fig Ijelf förökande vifthus.

BERÄTTELSE
Om en JorSä/ning y i Kimi Lapptnark ^

natten emot Nyårs -dagen, innevarande

ar
^
jämte Utdrag afMeteorologi/ka Obfer-
Vättoner hållne åriy^%i (Jtsjoki,

Af
HENRIC WEGELIUS,

Phil. Mag. Kyrkoherde i Utsjoki och Enarc.

^^^^
cn 51. December fiftledet Sr, var våderle^

ken hår i Utsjoki klar och behagelig, alt

til kl. 4 efter middagen, med fakta fyd-

lig vind. Kl. 8 for middagen ftodThermometern

17 gr, men kl, 10 efter midd. 21 gr, under frys-

punÄen. Barometern ftod hela dagen til 24 De-
cimal tum, 7 liniers hogd.

Kl. 4 efter midd. blefhim melen ofveralt gan-

fl;a toknig , få atmian här vid Pråitegården, icke

.

P 4 kun-
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kunde fc topparne at de Fjåll, foni ligga helt

nåra intil

Inemot half ii efter middagen, började

tt ftarkt undcrjordifktdän at horas, hvilkct fmå-

ningom blef ftarkare, och tycktes komma när-

mare. Sedan det påftått et par minuter, begyn-

nagra ftarka tmållar, nåra til jordens yta, hvil-

ka formodeligen härrörde däraf, at den tilfrufna

marken remnade. Gungningen päftod i t a ^

minuter, och hördes dånet ån en ftund efter, uti

fakta aftagande, til defs det aldeks uphörde.

Vid pafs t minuter därefter, bcgyntt dånet

Iter at horas^ hvarpå folgde en lika ftark och lång-

varig (kakning, fom den förra.

Samma natt, kl. half et om morgonen på
Nyårs -dagen, horden ån et underjordifkt dån,

hvilket likväl icke var få ftarkt och långvarigt,

fom de förra, icke heller marktes då någon ro*

relfe eller gungning p4 Ijelfva marken.

Under de tvånnc förfta fkakningarna, och
åfven litet förut ^ fyntes Norrfken på hirpmelen

(hvilka likväl ej voro nog tydeliga) til fträck-

ningen ifrån SV, til NO.j varande mirkeligt, at

målfc alla Norrlken, fom vifat fig i denna vinter,

h^ft famma ftråckMing, Kl. 1 1 om natten for-

fvunno la val |^orrfkenen fom toknet, och, var
himmclen fc4an aldeles klar.

Ehuru upmijkfam jag varatiakttaga ftråck-

jiingen af defla Jordbafningar ,^ kunde jag likvål

l€k^ Utröna den med full vifshet. Dock tyckte



jag , at dånet och Rakningarna gingo ifrån S

til NO.
En Lappman berättade, at han underjord-»

båfningcn mårkt på himmelen någon eld, fona

liknat ljungelden; men ehuru noga aktning ja^

faf, om nägot befynnerligt ItuUe jppa fig psi

immcien, blefjag dock ej något (ådant varlc.

Dagen efter, eller d. j .Januari i, befants mar^
ken, dar is-gata var, påjiiänga ftållen remnad.

At de tvånne forfta (kakningarna voro tam*
meligen ftarka, kan dåraf flutas, at alle, fom
hunnit fomna, upvaknade med mycken foifkråc-

Icelfe, Folket fprang ut, och befarade, at hu-
fen flkulle ramla ofverånda. Öcn forfkråckelfe,

fom ofverfoll Lapparna, hvilke ;då voro hår vid

Kyrkan forfamlade, kan ej befkrifvas. De hade
aldrig tilforen^ férmärkt någon Jordbåfning^
och ganfka litet eller intet hört talas dårom.
De togo til mig fin tilflygt, och om de ict

ke fått någon underråttclfe af mig om denna Na-
turens verkning, hade dc låkert fallit på mycket
underliga tankar darofver.

Uti Carasjoki i Norige, fom ligger vid pafs

10 mil härifrån, hafva Jordbåfningarna vant få

kåiibara, at ifen uti en Sjo blifvit aldeles fonder-

kroflad. Dar hafva ock flera Ikakningar famma
natt blifvit kånde.

I Enait?, fopi ligger if mil hår ifrån åt SSO^
hafva alle kant de tvånwe forfta fkakningarna

,

dock hafva de dar ej varit lå llarka, fom hår i

Vtijc^ki. På marknads piatfea dårilädes ^ bar lik-
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val ftiorftenen uti Fogdens ftuga blifvit bräckt af

gungningarna. Jordbåfningen har ftråckt fig ic-

ke allenalb ofver hela Kinii Lappmark, utan ock
til Kiii'»i Socken, famt, kanhända, åndl vidare.

Hårvjd forefaller det mig märkvärdigt, at

Qyickfilfret i Barometern, fyra dagar förut eller

den 17. December, ftod lågre, än jag nägonfm
tilforcne obferverat, under den tid jag varit hår

uppe; nämligen allenafl; til zi tums liniers

hogd. •

I anledning håraf underftåller jag deras om-
profvande, fom mera tänkt på urfprunget til

Jordbäfningar 5 än jag, om icke, dä Atmofphe-
ren pä en kant af jordklotet blitvit mycket lätt,

den underjordifka luften och elden fatt tilfållc ac

där bryta ut.

Eijeft har jag bort, at famma dag, nem-
ligen d. Z7. Dec. en färdelcs fvär hofta häftigt

och tåmmeligen aHmänt anfatt Folket i Kimi
Lappmark, hvilken ock kan hafva vant en folgd

af Juftcns ovanliga lätthet.

Emedan Utsjoki Präftegärd ligger under (Jp

frader fi min, Polhogd, lårcr det ej vara Kongl^
'etenfkaps Academien obehageligt, at fe Cli-

matets be(kaffenhet fä kaigt Nordan om Fjällen.

Jag bifogar därfore här et kärt Utdrag af mina
dagcliga Meceorologilka Obfervationer , ifrån

den TT. April näftledet är, da jag af Herr Dire-

öeuren Hellant blef med en god Thermome-
ter forfcdd, til arets flur.

Den T I . April var här ännu fail vinter. Snon-^

pä flåtimarken låg 3 fot djup. Denne och de två

föl.
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foljancje dagarna, hade vi 6, 8 til i o graders kold.

Men den 14, började blifva blidt och nåfcan ftånf

digt ro- väder til den if , och ftcg Thermome-
t»crn fomliga dagar 6 til 7 grader otver frys*

punclen, Alla dcfla dagar var Sydlig vind ^ un-
dantagande den ip. då den var NV, Den
Ivomnio Svanorna redan antagande hit til Nor-
den , hvilka plåga vara vare forfte bodbårare om
inftundande Var. De f fifla dagarna hade vi å-

ter, med V. och NV. vind, ftark froft, i fyn-

nerher den 30,0m aftonen, da Therniometern ioll

til p grader under frys-punélen^ Barometern va-

rierade i denna Manad imellan 2458 och 2f,8tuiTi,

Det rågnade den 14. och 17. men fnogade den ip.

zf. och 26. En fvar Kikhoft^ har denna riden

befvärat mänga : dock har hon ej dödat nagon^

Eljeft har ej varit ljuklig rid. E,n ftox* foderbrift

har blifvit fororfakad dåraf, aten ovanlig mycken-
het Fjäll-mofs eller I^cmiar foaimaren jiåil förut

upfråtit gräfet.

De fyra forfta dagarna i Ma j i manad voro
åfven kalle, fåatThermom. den t, om aftonen

foll til 7 grader under frys-punften. Men ifrän

den f. til den 21. var ftändigt blide och vackert
Var- väder. Thermometcrn ifcod om nätterna

merendels
3 , men om dagarna 6, 8 eller lo, ja en

gäng 12 gr. ofver frys-punften. Den p. började

iynas hår och dar pa marken bara fläckar, ibm
redan den 14. voro lä grone, at BoOcapen kunde
utfläppas och foda fig. Den 10. fag jag forfta

gängen Sådes-Ärlan > och den 1 1 . hördes Lärkan.
is[ålbn alla Fiytt-foglar, vare vanlige Sommar-
räOer, voro ankomne den 12, livn i Tenn ålf

lofTnadc d. jf, Mca de lo fifta dagarae i Månaden
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blefvo atcr nog kulnc och ohyggclige, med mye*
hen våt fno; dock fros det ingen gång. Den zy. låt

jag få z kappar Korn , pä forfok» Barometern har
förändrat fin hogd imellan Z456 och zy^y tum.
Forfta hälften af Månaden var mäft Sydlig, den
fcnare Nordlig vind,

Junius började få fom Majus flot, ja något
rårre, ty det fros om nätterna emot d. i.z. och 3.

Men den 3 . fingo vi vackrare våder^ och var fedan

ingen nattfroft^ forr ån i flutet af Augufti, och in-

gen fno forr ån i 5ept, månad. De varmafte dagar

i Junii månad voro den iz, 1 3, if, !(5, ly^z^^zj^
ip och 50^ då Thermometern ftod i z^ 14, hogft

16 gr. ofver frys-pundcn» Däremot hant han d.

p, 19 och II, foga ofver
3
gr, Defs medelhogd om

nätterna var f eller 6 gr. Den 3,4, iz, 185 xs>,24

och zs) vankade godt rägn. Den 2p. hördes Alkc-
dunder. Den började Bjork-lotvet utfpricka.

jfirbutus^V\' Lapp. n. i6z^ Rubus zo8, flera fpecies

af Salix^ Betula nam (j? vulgAris^ Pinus (^c. börja*

de blomma d. 17. Jzalea 90, Fiol^e 276 och 278,
J)iapenfia 88, Jndromeda 164, 'Trkntalis i ?9, Vacci^

%iim 143, Rihes p8, med flera, ftodo i blomma d.

23, De djupafte trålken voro med is ofverdragne

tild, 17. Ehuru ojämn horisonten år vid Prälte-

gården, i anfeende til höga Fjåll rundt omkring,
begynte likväl Solen fynas hela natten, redand.13.

Den 24. började Myggorna vifa flg, fom la odrå-

geligen befvaraFolk ochBoflcap. Barometern holt

iig i denna månad imellan 24,f och 2^,2 tums hogd.

Blållen var måll: NV, V. eller SV. Alle^.aft ifxån

den 10. til och med den 15*. var han Oillig» Den
Zf . hade vi cn N V. llorm. .

:

I Ju-
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I Julii manad värdet klart d. i^i, 5,4, xz^ti^

30och 3 1, De ofrige dagar voro måft mulnc^ och
foll fom oftaft vackert rägn. Hvad vårmen angår^

ftod Thersnometern gtmcnligcn om nätterna 4, 6
til 8, men om dagarna to^ 14 til 18 gr., ja5d.4 och

31, hela iz gr. ofver frys-pundten, hvilken varma
år den (torfta vi haft i år^ då Sonmiaren varit nå-

got mera kulen^ ån vanligt. Leäum FL Lapp. 160^

Facdnium 141, Hellehrus ii6^ blommade d. i. Pe^

dicuiarisz^z^ A/iragalus 26"/^ Aljtm zo^ Rubus 207,
JRumex 1 3 1 och i 31, Pingvicula 1 1 och 1 2, BiftortA

I fl, Saxifraga 179, Linnea 250 &c. ftödo i blom-
ma d.f. Men Melampyrum 24^, Veronica^^ Gaiiurn^

Achillea 31 1 och Sxeprum Carolinum 2435 utflogo

ej fina blommor forr ån d* lÖ. Barom. har i denne
månad ftått imeilan 243S oCh if , 3 tum.Nållan i heU
äiånaden har vinden varit Nordlig., men allenait d.

li.ochiS något ftark, Aflcan hordesd.2.($.och 31*

ReoÄrne hafva denna tiden varit befvårade af en
ijukdom, Slubbo kallad^ hvilken vål nåftan alla

Somrar vifar fig, men ej altid lika-allmånt. Den
beftårdårtiti) at fotterne fvullna, bulna och gå til

vaf. Sjukdomen dödar vål icke ofta i fig fjelf^men

årdåruti farlig, atRenar^ fom åro därmed plågade^

icke kunna undfly Vargarnas mordilka klor*

I Augufto Var ifrån d.p til d» zi nåftan beftån*

digt klart i men de fårfta och fifta dagarne i må-
naden voro oftare mulne. Deft 1 . och foll om-
nogtrågn* Ifrån d. i .til och med d* zö, ftod Ther-^

mometern om nätterna merendels ly6^j^T och

Q\p dagarna 85 12 til ^6 gr. ofver frys-pun£ten. Vär-
rnafte dagarne voro d, \6. och ip, då Thcrm* fteg

til 18 å ip gr, ofver.Men efter d. 26. togSommarca
häftigt afikedj 0ch var froft om nätterna emot d*

a/
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17. och 30. Om dagarna harit ej heller Therm;
ofver 6 gr. Hobårgningen begyntes och vat

hovåxten tåmeligen god, Inga Lemlar hafva detta

Ir vifat fig* Båren af Empetrtm 579, roro tnognc

d. 8, Men Rhinmtkus-^ Campanuh^ Erica 141, fto-

do då förll i blomma. Kornet, fontfaddes d. zf^
Maji, var d^ 26 Aug. knapt halfmogetj och fordårf*

vades aldeles af kölden , fom inföll natten dårpL
Då började ock lofvet blekna, Barom. Varierade

imellan 24,7 och if^f tilm. Midt i månaden var

mått tydlig, men i början och mot flutet Nord-
lig vind.

Dc fcSrfte it dagarna i Sept. blåfte ftåndigt

S. våder^och var någorlunda varmt. Thcrm. medel-
hogdom nätterna var 4 och om dagarna logr. D.
P5 fom var varmaftc dagen, fteg han til 1 1 gr. ofver

frys-kalt. Sedanjblålte mått N., och blef mer
och mer kulit, fåar Therm . medelhogd, ifrån d. 15

.

til den II. var om nätterna allenail 3, och om da-

garna 8 gr. ofver. Efter d. 11 . fms det nåftan hviir

natt, och midt på dagen varallenaft 2,, hogft4gr^

varmt. Då föll ock dageligen våt fno. De mindr^c

Sjöar tilfrufo den i§ , faftän Thermonietern da ej

ftod mer ån tre gr. under o. Barometern hok fig

i denne månad imellan 14,6 och zf tum.

i 0£tobervar,de f6rfta t x dagarna, måfl: mii»

let, Qch foll, med NO, O eller SO vader, en myc-
kenhet våt fnp. Thermometerti holt iig denna ti*

^ den nlra vid frys-punclen, hogft tvåeikr tre gr^

ofver eller under. Men efter d, 1 2. biet helt alf-

varfam vinter, Vi at, utom et par to-dagar,Th'6lNifr

raometern Itod ftandigt några, ja den t6. Oélobcr

hela ip gr* undc^^ Noll, da ock alle de ftorre trålk

©ch ^joa^ blefvo med is lfvcrdra.gnc. Qyickfilf-

rets
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rcts hogd i Bärometern var d. 7. allcnaft 24, 1 3 men
den i f. 2f5 3 Decimal Tum*

I Novemfeer var to allenaft en enda dag, nem-»

ligen den 2. Den 153^45 f^ö^ lis^ 18, ip, 20 och 50
var kölden lindrig

<j 1^ 3 hoglt f gr. under c. Men
d. ro, 1 1 och iz toll han til to ä 14 gr. Defs me-
delhöjd i hela Månaden var 9 gr- under o. Den
23. började Solen ej mer kunna gä up öfver var

horizonc. Nåftan hvar och en af ortens invånare

har i denna Manad varit angripen af en fvår hofta,

med någon Feber i kroppen. Dock har ingen

dåraf dodt.

I December månad var ingen gång to. Dock
var kölden några dagar, befynnerligen den

235 ^f) ^^^^ ^7-) ^^^^ lindrig. Däremot må-
fte vi ifrån öch med den 4. til och medd. 13, famc

d. Ig. 19 och zo. kännas vid en (karp zo ä zf gr.

kold. Ja, Thermomctern foU d. 12. til z8 gr. un-

der frys-punften, oaktadt både den och foregåen-

de dagen blållc Sunnan. Uti fenare hälften at må-
naden foll mycken fno. Barometerns hpgd Tiar

varit föränderlig imeilan 2:3,^3 och 2^,42. Tum.
At tipräkna alla de dagar, då här ijnts NoiT-

Iken, vore for vidlyltigt. Dock ga äfven hår

många klara nätter förbi , då iiian intet Nprrlken
blifver varfe.

Rittelfer.
1 1758 trs Mandl. ISr Jan. Febr. och Mardi MSnadcr, p.49,

J. 23. ftSr hetare^ lås trögare,

J.«fettä Qyartal, pag. tÖQ. ftar Celes, lås Eexes,

För-
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K'öi«'éL. VfetfeNSkÄpS*

AGADEMIENS
HA t-D LING AÉ,

För Ml.isrÅDERNA

ÖGTöBER^ November 5 DECEMBERj

År 1759.
P R S E S

Herr EDVARD RUNEBERÖ^
Iiifpeftor ofver Mätt , MII och Vigt.

D
P^BTENSKATS HISfORIEN

Rngnbdgéns Fårklarmgi

å det rågnar öeh Sölen tnidtemöt lyfef

klar, les ofia i rågndropparna et eller fle-

Ki coneemrilka band af åt&illiga färgor ,•

54 åodi
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llodde pä Horizontcn^ de kallas af ois Rågnba-
gar, och åro formodeligen ej yngre ån värt jord-

klot, fa vida vatten och ljus fore (yndaflodeh tro-

ligen varit af famma beftaffsnhet^ fpm efteråt^

I aliä tider har deffe bågars fågririg dragit ä-

fkådarcnas upmårkfamheto En (konhet får ej fål-

lan nafnn af Iris^ jä^ dc gamla Poeter f6rgudade§

efter fin vana, åfven vart luft-tecken. Det var^

loin de foregafvö, Thalimantis dotter med Ele-

étra (a)j hvilken i fynnerhet tippaffade Gudiit*

nan Juno (^), famt utom ahdra gororiiäl, med fi«

nn horti ofte vatten tjtur kållötria (c)^ med mera^

fom pallade fig efter de tiders fmalc^

Det mörker, fom hårflcade uti Naturkunnig-
heten, Wr CHRISTI fodelfe och flera åra- hun-

drade dåixfter^ kunde ej eller annat an inblanda

fig vid Rägnbågéns förklaring, til hvilken fordrad

riktig inligt om ljufecs brytning och (pridriing i

fårgor, h vilka bägge grunder Väfit obekante til

fenare tider. At ljufet refleä:éfadé§^ det var dé

gamiä val bekant, hVaröm Euclidis Gatöptrik,

utom andra Ikrifter^ noglanit vitiiah

Når himmelcn, pä den kanten det ragnar,^

befäekes äf ri-^orka nlöln, vifar fig Rågnbågen
mall liflig^ emedan fråmrnandé ljus därigenom

hindnis, hvilket annars förvillar och gor fårgor-

fia oiydeliga^ men de gamle forftodo faken an-

norlunda, de inbillade fig de mörka molnen, fom
en

(a) Hefiodi G^oyamcc. Hå^af kallas Irls eller Rägn-^

bagen Thaumantias hos l-^oeterna.

• v irg, /Eneid, IV : 600. Ovid Met. IV : 4go.
^

Virg. georp; L - - - bibit ingens arcus ;
I-^'opertiag

LiDr/5. ceeruleus pluvias cum bibit arcus aquas*
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fen halig Ipegel, från hvilken Solens bild tilbä-

ka kaftades i geftalt af en båge. Hårigciipm trod-

des ftapnaden ratt Val vara förklarad, Hvad atef

fårgorna yidkommer, få hoUoå de for Ijus^ foiri

af {kuggor eller annan tilblanning var förändrade,.

Sådane tankarhydesiallrhåaliet ömRågnbågen,af
de lårde i åldfta tiderna, hvilke ock långe bibehål-

lit figfålomafgjorde fanningar. Så trodde Pytha-
GORAS fråri Same (ä)^ ARiSTÖirÉLEis (^), Cica-
Ro (/), PLiNiu^ (g)5nied flere. Hvad EpicuRUä
inenr, är hög ötjdeligt : Hart h611 den for vcdcr-

fken af Solen trah en våt luft (B) -, men Anaxa-
GOR.^ CLAZöMfeNii förklaring år värd upmårk-
famhet» Haii fåger^ at Rägnbågén upkomnieir

:ifSolfträlarhäs brytning lin et tjockt moln, fä-

fom iiti eh fpegel (i). Defta ord kuhha til Au-
Ctors heder uttyda!^ (k) -, xxith det år foga troligt i

at han tänkt få enligt tned fakehs natur. HurU
fvårligeii eh allmänt vedertagen villfarelfe råttas ^

det finnes tydéligt at den vife Luicius Änn^us
SeniecA, fom i lå många iiiål fkiUde fig från fina

bch foregående tiders oritliligä fatfer ^ hvilkeri

dock éj kuride intalä fig at åndrä de gamlas tan-

kar uti närvarande åmne. Han hade fig ljufets

ireflexioh riögä bekant: han viftej at en hel åra i

vattnet fyhtes afbrutéli^ med mera 5 hvaraf lju-

fets brytning kunnat härledas: honörn voroöck-
få pHsmeir bekasitie och deras verkan, at fkilja

<^2 ljU-

(d) Briiékeri Hift. crit. PhildC Tom» I. pag. ioSy»

(e) Mateoi/Suiliin» IL Gap. 4.

(/) De Nat Deor. Libr. III.

(|) Hi(i Nät. Libr. IL Gap.
,

(hj Briick. L c. 1283. (/) Briick, 1. c, 51^^

ik) Kraft DiC de Iride i IV. pag. $.
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Ijufet i fårgör (/)> men oaktadt all fidan hjålptc*
da, förklaras ändock ragnbågen genom reflexion

från et håligt moln*]

Defle Philöfopher markte utan tviivel öfta ^
at Ragnbågen färgar byar, bårg ellei* Ikögar bakr
om lig 5 och detta enda hade bordt ofvcrtygå
dem 5 at den ej fororfakas af reflexion från mol-
iien» A t fårgörna felaktigt förklarades, var min*
dre underligt > ty om dem hal' ingen haft riktiga

tankar for Riddaren Newtön^ Aristoteles
(m) med fina anhängare räknade fornåmligaft tre

fårgör i Ragnbågen, rodt, grönt och blått: an*

dre flera (o)^ och deras orfäker fattes uti dunfter-

ms ojämnhet, famt blanning imellan ljUs och
Ikugga. SenecA härleder ockfå fårgorna fran

ljus och fkugga, men Plinius från luftens, el-

dens och m.olnens blannitig, Någre gamle Theo-
logi räknade allenail två fargor, blått eller vattu-

fårg, fom betydde, at förra verlden genom vat**

ten blifvit dränkt, och rodt iUom tecken tii verl-

dcns anda genom eld (p). Den andra Rågnbå*
gen, fom ibland vifar hg, faftån fvagare ån den
forfta, och med omvänd ordning uti fårgorna^ hols

for reflexion at den forfta , (q) oanfedt låtteliga

kunnat finnas, atdefs ben då borde våndas upfore^

Rågn upiifvar växterna^ rtfnfar luften och
torde ibland uplofa något af de i luften fimmanda

dun-
m—^. — » ,11,

'^ i_
(/) QuselL Nat. Cap. 7. Virgula fieri fölet vitrea, vel

pluribus aiigulis in modum däVae törofae : hföc <i ex
träns verfo Iblem excipit, colorem talem^ quali* in

area videri fölet, reddit^

(m) Met^ 3* Cap. 4. & 5. (o) Jul. Scaliger cxerc* So*

(p) Magiri Phyfiol. Perip* pag. 276*

Cfj Arift. 1. c. •
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dunfter 5 hvadan efter rågn om Sommjircn kånncs

underftundom trilkarc lykt. Förmodligen hårat

hatv^ de gamle tagit anledning at tillägga Ragn-
bågen en forundransvård kraft, at iiphoja de

orters lukt, pa hvilka han fynes ftå. Hårom
tala, utom andra, Ari^totsles (r) och Pn-
Kius (^X

Rågnbagcns förklaring blcf fedan uti fin o*

fuUkomlighet ånda til flutet af i6:de Seculum.
ViTELLio, en Polack, fom lefde kring 1270,
fager val uttr^ckeligen , at Rågnbågen upkom-
mer af Solftralarnas brytning och reflexion

men det uttydes ej med någon tjänlig Figur. Si-

cilianflce Abboten Maukolygus, fom fl^ref kring

medlet at i6:de Seculum, förklarar Rågnbågen
genom reflexion irån et jämt daggigtmoln: gor
den forftas radius 4f gr, och den andres y6 gr, if
min. Nekar, at den andra år reflexion af den
forflaj hårleder fårgorna från ljufcts olika täthet,

dropparnas olika fl:orlek och täthet, fårat påftår,

^t ftrålarna efter åtta reflexioner innom droppar-
na få forftårkas i at de i ogat kunna vifa den forfta

bagens fårgor (u%

Lutheröce Theologen Joh. Fleischer fria

Brcflavi, fom dog 1 595, är förmodligen den forfte^

fom vågat rubba den gamla villfareHenj, nx Råga-
.

bågen

(r) Probl III: 3.

(s) Hift. Nat. Gap. 24. Tradunt, ia quocunque fruti-

ce Curvetur arcus coeleftis
, eamdem, quse fit Afpa-

hthi, fvavitatem odoris exiftere ; fed in Afpalatho,
inenarrabileoi quaudam.

(if) Opt. prop, 65. Libr. X.
(«) Theoremata dc lumine & mmbra Diaph. Libr. II.

& Problcmata»
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bagen upkom i molnen. Han flyttacJe den i råg-

Xiei och antog i fin förklaring, två rågndrpppar
for livar ftråle , fom i den ena vid in-ocb utgån-
gen bry tes, och från den andra t;ilhaka kzd^s (x).

Således var man kommen fanningen et Iteg når-

niare y men naturen, fom altid går kårtafte vågen,
behof^er ej mer ån en droppa for at bryta och til

afkådarens oga reflektera en fträle med fina når-

malte grannar, oqh d^n upfinrdngen tilhorer med
all rått den olycklige 4^*ke-Bi{kopen \ Spalato,

Marcus Antonius de Dominis. Hans forkla-

ring (y ) hlef val ej utgifven forr ån 1611 i Vene»
dig af Bartolus ; men enligt Newtons vittnes-

börd (z) yar den färdig fk^ifven %o år torut^ eller

årrj-^i, och fåledes 4 år for GARTE^n fodeUe

,

hvaraf fes, at Cart^sius orårt tilågnar fig upfin-

liings-hedren, Ant. de Dqminis härleder forfta.

liågnbågea råttcliga från Solflrålarna, fom brytas

i rågndropparna vid in- och utgången, (amt en
gång refieétera$ : den andra från fträlarnas två

|)rytningar och två reflexioner. B^aron Wqlff
(^^) tillägger JoH. Kepler deffe uptäckningar;
pien han yppade ej fin tanka forr ån i b6r}an af

löoj-, for Bren^gerus ^^i), året dårpä for den
Ängelfka Mathematicus Harriot (rr) , fom i fic

fvar gillar hans rriening, Qdd) famt löip for Joh.
RfMus i' Vien (^^)..

'

Car-^

(^y Traéhtus de. Iride. {y) De radiis vifas & luciSo

(zj Opt Ubx. L Pars II.

(aa) Gedanck. von Wiircke der NaturTom. L p. 397^
(M) Epiii. ad Joh. Keplerurn tpift. iy2, fol 236.
(cc) Loc, c. Epift. 2,32. fol 337.
(dd) Loc. c Epift. 133. fol 378.

(ff) Epifi 328/ fbi. fio.
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Cartesius har nogarc underlokt detta åm-
nc (f) och likafom Ant. de Dominis och Kep*
LER, efterapat Naturen, for at genom forfok finna

huru faken tilgick iitl rågndropparna. En med
yatten fylld glas - kula uphångdes få emot Solen,

at den mccj et fnqre kunde efter behag hoja^ och
fänka?. Nåf nu ogat ftåldes imellan kulan och
Soleii på det fåt^et, at vinkelen imellan liniorna,

fom drogos från Solen och kulan til ogat, blef

42 grad. vid pafs, fyntes på kulans undre del rodt;

fänktes kulan, at den omtalte vinkclen ble£ min-
dre ^ lä marktes alt efter defs minfkning, gult,

grönt och åndteligeri, blått. Sänktes kulan mer>
la markte^ ingen fårg, ej eller, då genom ku-
lans höjning vinkelen okades ofyer 40 gr. anda til

defs han vuxit ungefår til f l gWj ty då vifadc fig

rodt pä kulans ofra del, och fedan gult, grönt

Qch blått, glt efter yinkelens tilvåxtj oktcs vin»

keln ånnu mer, få forfvan all fårg. Alt det fam^
ma viftefig, om l^ulan hängdes pä fic(an mot o-

gat,^ endaft den omtalte vinkeln var af tilborlig

ftorlek. I anledning håraf utredde Caetesius
de flåfta omftån4igheter vid Rågnbågen riktigt,

undantagande fårgorna, fom härleddes från hans

andra elements progrclliva rorelfc, under det at

delTe kulor hvålfdes kring medelpunélerna. Men
ännu feltes en raathematiflv eller noga afmått kun-
Ikap on^ faken^

Vårt ogne-nät år fä befkafFadt, at det fordrar

en vifs deterraincrad imprcffion, innan det blir nå-

gon verkan varle. En enfam ftråle rorervårtoga ej

mårkeligen, därtil fordras flere s men om deffe fto-

0.4 la
> '

'

I

' » III llW

(ff) Meteor. Cap. g*
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la tillika g&ra tjånft,b6radc vara parallelc och gän-

fka når tiUamman, ty ognehälet år litet. Således

iordrades uplosi^iing på täljande Problem: Af faen
refringerande Cirkel finna den pun&^ dar parallele ocb

ganjka nära hopgdende firälar^ Jom komma genom et

tunnare medel ^ bora anfalla fdj at de efter brytning

vid in- och ut^dngeny famt huru många refie^ioner pä
inre ytm åårimellan^ fom behagas ^ md utgd pMallele

ech gnafka når ihop. Cartesius har val budit til

genom foriok och omvägar at finna vinkelen, fom
de anfallande och utgående ftrålar gora fins imel-

lan, ty då den finnes , år frågan uploft \ men ingen
har for Is. Barrow med rena Geonietrien under-
fokt fäken [gg)^ Newton har fedan uploft pro-

blemet 5 i betraktande dåraf, at vinkelcn imellaa

den anfallande och utgående fträlen bor vara ec

maximum eller minimum {hh)y hvilket Whis-
TON vidare utforer (li)^ Halley {kk)y Jacob
Herman (//) och Saurin {mni) hafva federmera
underfokt famma fråga j men ingen har gifvit vac-

krare uplofning ån den qamnkuntiige Joh» Bei^*
jsrouLLi {nn).

Pe ftralar fom utgå parallele och ganfka når

ihop 5 kallas kraftige 5 efter de mårkeligen kunna
Tora våra ögon* Nu har Newton funnit , at

då en ftråle genon;i brytning ftiljes i fårgor 5. bry-

tes

Igg) Lea. optrxiT
(ÄÅ) Uti fina Optiflfca Le<aioner, hviika höllos area

1669, 1670, 1671 , ftftäni de ej trycktes fårrån ^ftcr

hans död.
(fl) Prföleft, PhyC math. 25'Sf.

ikk) Philof. träns, a 167, (//) Journ. des S^availS,.

{myn) Memoir. de Trevoux.

(^^} onm. Tom. IV* pag. 197-^03.
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tes den rSdc minft, fa gult, grSnt, blått och al-

dratnåft violett j han har ockfå utftakat, i hvad
förhållande brytningen iker. I anledning häraf,^

och det anförda problemets eplosning, kunna vin-»

klarna for hvar fårg uträknas, fom de anfallan-*

éc och utgående kraftige ftrålar gora med hvaran-

dra* Newton har funnit vinkelen for de roda,

ftrålarna eher en reflexion lika med 41 gr, z min.

0ch efter två reflexioner Uka med fo grad. sjmin^
famt for de violette etter en reflexion 40 grad, 17
min^ oeh efter två, lika med 5-4 grad, 7 min {00}.

Hårai hlef fårklaringen af alla Rågnbagens
omftlnjdighetcr ganflja lått. En ålkådare våndcr

ryggen åt Solen, fom (kiner klart, då det rågnar

mid.teraot : låt defs enaoga vara i Q (Fig. i

,

JXO Nu falla från Solen oåndligcn många ftrå*

lar pä rågnet,, hvilka fdr det ftora afftåadet räknas

for paralkle. Af deflu mäfte någre , &b eker
Vrytniug vid ingången i ^ komma til a, diuifråa

reneéteras til by hvarell åter brytning iker, fan>t

åndteligen anlända til ogat under vinkeln SJÖ Vi-^

Jka med 40 grad, 17 min, då violett vifar fig viå

J: : eller under vinkeln SBO lika med 42^ grad.

2 min. i hvilket fall rodt fes vid B. De andre

fårgorna gult, grönt och blått, fynas i mellan A
och B efter deras olika brytlighet.' Låt Ä^QAf va-

ra en ftråle från Solen ^ fom går genom ogat, och
poncra, at vinkelen ROA^ våltves kring ÄMiåfam
axel, iå måtte all den våg, dar far fram , vila

famma fårgor, om dar finnas rågmJroppar, men
annars ftycktals , där nämligen , foru: vatt^ndrop-^

par lalla. På detta lättct upkommer nu forfta eU
ler

((^i?) Qpt I. Pars II,
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ler minfta Rågnbågen 5 hvilken altid år ljufligafl:,

efter ljufet ej undergår mer ån en reflexion.

ö?r.i Rdgnbfigen upkommer på famma (ätt, undanta-
gande, ^t ilrålarna två gångor refle||eras uti dy dy

h vadan ock denna år Tvagarc, |n den forfte, men
fårgorna åro i omvänd ordning, nemligen rodt i

C och violett \ D y ty efter vinkelen SDO år ftor-

re ån SCO^ fä måfte efter ofvip^anforde uträkning

det violetta fynas i D. Den tredje upkommer efter

tre refl^xianer och år dårfore få fvag, at Car-
PANys (/?/^) och de flåfte Phyfici tviila om den
någon Gn vifat 0g. Cartesius berättar likvål

efter andra, at deri vore fedd (ff)^ och jag hade.

fjelf forleden fommar det noje^ , at pbfervera den
två gångor i Våftergothland, nåmligen den ^ och

f Sept. om elbcrmiddagen. Himmelcn var då hel

fvart bakom, rägnet \ men fårgoi;na ändock få fva-

ga, at forfta gängen fyntes ej mer än ^en roda och
gula hel fvagt, och den andra endaft den roda.

Defs diameter flutad af Solens hogd var yid pafs

84 grad. då man vånde fig mo? Solen.

Pen, fjfltde ^Sgnhågen torde o.ck ibland vifa

Cg for {karpfyniare ogon^ån piånnifkanSo Yix^ia^

1.10 berättar väl 5 at han pä en gång i Padua fedt

fyra <rr) : ja andre på Hå at anda til fex eller fju

Rägnbägar pä eti gäng yifat fig (n), hvilket år

aldelcs otroligt 5 och hafva dcffe obfervatorer for-,

modeligen iedt kronor för Rågnbägar
- At

ipp) De Subtil Baf 1664. Libr. IV. pag. 149.

\cfqj Loc. c. pag,

(rr) Libr. 10 Perfpeft, dlftinélione 69,

\s5) Parent Recherches de Mdth. & PhyC Tom. I.

Pars IIL {tt) KrafFt 1. c» pag/ 24.
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A t Rågnbågens bredd år något ftorr€,åti {om
följer af vinklarnas uträknade mätt , kommer dår-

at, at corveftian bor göras ior Solens diameter

(uu). Mauroi;.ycus fåtter de(s bredd lika med
Solens fyniiga diameter {xx).^

Om HR dragés horixontelt genom, O , blir

yinkclen SOR lika med HQMy det år: Solens.

|iogd ofver harizonten år lika med nedfånkningeri

at Råg^bågens raedelpunét under horizonten^

K|åraf följer då , at ju högre Solen år
5^
défto min-

dre del af Ragnbägen år fynlig ^ ja , når Solens-

hog<l år ofver 42, gvad^ knn dsn forfta Rågnbå-
gcn aldelcs intet fynas^ ej eller den andra, da;

hcgden år ftorre eller lika med f4 gi'^|d» Dett'4

år prfaken^ hvarfore forfta. Rågnbåg^n ej I^an fes i

Stockholm, niiddagstiden fran flutet af April til

fram uti Auguili månad, utan endaft mot morgon,

och afton y
ty kring middagarna år Solea då hö-

gre ån 4z grad. Dylikt har |^liniu^. anraårkt on^

*YiÖ| tider for Italien.

Om SM f\ller in med H^R'^ eljer ^„ So\tx\

ar i horizamen^ fes halfva Rågnhågen, och når

Solen efter nedgången kan upiyfa rågnet, vilar

fig mer ån hälften, hvilketjag fjelf obferverade

écxx f -Sept, ftftledne och förut är anrnårkt af

Cassinx, {yy^ pch Krafft Vore ognt fa

^å|dt pä någon hogd, at det kunde fe 4Z grad,

ned om IkuUe hela forfta bågen vifa fig. Grcf-

ven af Mirandula Fr. Picus fager lig under cii

refa

Opucks by R. Smith pag. 188,

{XX) Loc. c Theor. XXV IL

iyy) yitui. de TAc. 169^.

izz) Phyf. Tom. UL pag. 28?.
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refa til Florens ohfervcratm nåftan hel bage (^^ä),

RiccioLi har åfven fedt mer ån hälften (^^^),
hvilket Aristoteles nekar kunna {ke,

Rågnblgen kan anfes fom bottnens omkrets af

Cii rattvinklig Conus 5 hvars Ipits år i ogat, foljak-

teligen mårtefpr hvar fpits, det år, hvar åikådare

formeras en ny likformig Con, eller en egen hage,

hvilket åfven forfarenheten beftyrker ^ ty dä flére

äikädare på en gång fe detta luft-tecken, och än*

mårka mot hvad delar af hori^-onten benen vifa

fig, få hånfSras de af hvar och en til olika marken^

Når man går eller fpringer emotRågnbågen,
tyckes den fara undan; men når man går från

honom, tyckes han följa efter, hvilket Platos
lärjunge Philippus Mend^^us. redan i fin tid an*

mårkt (cce). Detta kommer däraf, at Rågnbå-
gen altid fes under (amma vinklar, hv^dan dcn^

ftåndigt tyckes vara ofs lika når.

Solen ,
ogat och Rågnbågens mcdclpun^ åro

altid i famma räta linca: i anledning däraf kunna
cndaft de fe Rågnhägen i Söder, fom bo Norra
Polen lå når , at dc ibland hafva Solen ofvcr ho^
ri^sonten midnatts- tid.

Ovanliga Rågnbågar vifa fig undertiden.

I)o(5t. Langwith har obferverat flcre innom den

forfta^ hvarofver Do6t, P^^mberton gifvit för-

klaring (ddd). Enbfige, fom Ikurit de tva van-

liga 5 år obferverad af Et i en ne (eee)^ Hal»-
I.EY

(äAa) Capi. 3 de ftiidio Doétr.
(M) Alm. nov. pag. 8?»

(ccc) Heilbronn. Hift. Math. pag. ifr»

ijldd) Phil. träas. o. ^yj. {e^e) Phil. träas, i666*
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1

Lev (fff)i OuTHiER (ggg) öch Prof. And*
Celsius (b&h) j den fororfakas af något reflede*

rande Vatten*

Langius här fedf en ljusbåge i fin fno (m\
Jcfuiten Pardies ert liflig i däggert (k^kj och
Paren* eii parabolilk i rinifroftj fom under Sol-

upgängen fmåk

Rågnbagar emot Månan upkomrtiä på fam-

ina fått , fom emot Solen 5 ihen åro nog fållfynte^

och då dé vifa fig^ få fvagc ^ at ganika fållan nå*

gon fårg kan tnårkas. Aristötelés nåmncr tvä,

fom voro feddc på hans tid; Scheuzer berättar

lig obferverat två på en gång (mmm)^ Parént
har fedt en blek ofårgad {nnn)^ Verdrie$ en ty-

delig,mcn fvag fårgad {000). Hartsqeker tva

färgade fp/)/>). Ve idler en da Månan varhalf {qqq)
och Musschenbroek två^ men ofårgadc (rrr).

Hvad Patelläs Iridis vidkoramer^ hvilka af

någre okunnige utgiivas tor nedfallna af himme-
len, eller genererade där rågnbågen tyckes ftå p|
horizontenj få åro de ej anrtat ån et gammalt
tyfkt mVntj fom -undertiden funnits {sss).

THORBERN BERGMAN.

(fff) Phil. träns. n. 420. {ggg) Voyage au Nord p^xog,

(ihh) Kongl,Vet. Ag. Handi. 1742. p. 209. t 3» f. 3*

(iii) Phyf pag. 216.

(åkk) Journ. des S§. Tötn. II. pag. S7»
(III) Aa. Erud. Lipf. Tom. IV. pag. 28.

{mmm) Natur Gcfch. des Schveizerland Tom. IL
pag. 41. {nijff) Loc, e. Tom. IL pag. 263.

(oGo) PhyC pag. 45-0. ippp) Conj. PhyC pag.

Obf. coeiert. feleét. irrr) Effay de PhyT p 819.
(sss) Vilh. Lvid. Fladrs Befchreibuad dner alten Teut-

fches^ Goldenea Muatze.
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Ålhem Sockens Bejkrlfnmg ^

Mfter den uti Kongh Vetenjkäps Acäie'^

miens Handlingar får dr 1741, ^/^{/^m Meihvien
,

up/ati

Af
ANDER^ WlJKSTRÖM,

Mathem» Leöör vik Köngl. Gymiiaf. i Caliiisl^

ålhem, elicr, fäföni hon ock blifvit håmdj
Ahlerii Socken, år belågfeh liti Galmare-
Hofdingedoiiie och Stift j famt Stråndä

Hårad, 3 och ^ mil ifrärt Galrifiar 5 at råknä til

Kyrkan^ livilkeh ligger nåftah midt liti Socknen
uppå en hogd bredevid vågen, forii iaiUthahfogar

ilora kndsvägien ofch den la kallade Stråtld-vågen.

Soöknen år vid pafs lika lång fom Bred ^ firäcker

ftg i Öller längs at Calmare-fund och delas af ån,

fom kommer ifrän Krakmäla Socken ^ och har

litt utlop nedariforc Stromsrums Kongsgärd, uti

tvånnc Ijka ftöra delar, h varefter Socknens in-

vånare fkilj as fins imellaii uti Norrbyggare och
Sorbyggarc. På norra fidan gråntfar hon til Mon«
fterås^ på Södra til Ryfsby och på Våftra til

Hogsby Socken. Efter en af framledne Landt-
rriåti^fen FaiGELius uprättad Charta, af hviiken

ét. utdrag uti Cöpia hårhds följer, "tab, X, be-

ftår hela Socknens begrep i det narmafte af 778
qvadtat mil, föm utgör vid pafs ^4301 tunneland,

h varunder de jlorre oarne^ fäfom Lofo, Vådero^
Saltö och Eko inberåkna>^. Håruppå åro 63 f he-

la, hertuiiäh efter fkedde förmedlingar. Enligt den
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år I7f7 förfärdigade tredje Kyrko-Tabellcn, vo«

ro hirftådes i9j6 Invånare, ibland hvilka vo*

ro ii8 Itoi^re och mindre Seminanter, famt 39
Torpare. Når de dödas ahtal dragés ifrån de fod*^

das, befinncs Forfamlingens tilväxt under dc fiffc

forflutne åtta åren vara löo perfoner.

,-- . '. "o .

i o 5^ Om Jordmhnerne , Ahrbruket och

Svedjeland.

\jt\ ftorre delen åf Socknen år fahdig'Jord-

imon, på hägra itållcn lera och fvartbylla. Tor-
ra och magra backar finnas hår och dar. Många-
ttådcs 5 i iynnerhet i Väftra délén ^ år Jorden rnäfs-

lupeh, lumpig, ftenbundén och til brukning ö-

båndigs men dar hon år uprögd, fetare och me-
ra ierblahdad. Hår tarfvas ä!tfä flcre idoge arbe-

tare til at igenom rödjande och dikning gora det j

fom åb kan uptagas, fruktfamt. Mat-jorden träf-

fas ofver alt til mindre ån en hälf alns djup, hvar-

imder år befunnen en brun mö-öch fandjord, dår-

näll en hyit eller gul hafs-faiid, beftåendeaf åtHil-

ligt tårgade quartsdelar, dåninder åtfer en myllä

blandad rhfed forruttnade vegetabilicr, lamt rötter^

fåfoni hvit- rot^ qvick-rot, med Here, til utfeehde

fåfom hade de for flera hundrade år blifvit balfa-

merade och ditl;^gde. Hårunder år åter träffad éri

mojord af gröf, mörkbrun och gräuktig fand imel-

lan liora ftenar , iä hårde fammanpackad , at den
med moda har kunnat brytas fonder med jårnftän-

ger och hackor, hvilket alt nidn liar haft tilfållé

at le, då for några år fcdan en Iskälh^re vid Prå'

ftegården inrättades, faiom Herr I.ofman, dl
varande i\djun(5t hårltådcs, mig berättÄtj hvilken
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teller jag i det följande får meddela^

Hår i Söcknert ål^ö iri allés 844 tunnelatld A*
!tcr uptagehj enligt en fortekning på utlådet

Vid hvart och et Heoimaö) fom Herr Krorio^Bc-
falltlihgsmännea MokcK mig bénåget meddeltj
livaraf fes, at Åker- Jorden ^förhåller fig ganfki
*)lika emot Hemmantalen. Akren år for fanden

Ikul nog mager, få at når Landtmannen far

igen f:te och 6:tc kornet, tycker han fig haf-

va fått vacker^ föm den hår kallas ^ åring. I

fj^nnerhet blir hår ganlka litet Såd, när torra

Somrar infalla* tJtfådet bcftår al: Råg , fom
fås få val om Våren, fom H5fl:en, faltån den
iorra, fedan några och femtio år tilbaka, mycket
äftagit^ for hvilken tid nåilan icke annat ån Var-
Råg til utfåde blifvit brukad. Olands Korn iås

äf nägre ^ men Ölands Rågen trifves icke» Hofl-

fådet fåges ifrån början hafva kommit ifrån

Stromsrum. Podolfk Råg har jag ock fedt hat

jmycket val våxa och trifvas; Öefsutan fäs ock
Hvele , Hafoi , Ärter och Rofvor , af hvilka dock
intetdera fiaget uti någon fårdeles omnoghet
Våxer, Lin fås ofver alt, men blir ej mycket
långt : båfta fånings - tiden därtil hålles fore vara

^

når Linden blömftra^. Hampa fås flitigt for Fi«

ikc-redflcapen fkul.

Pä flere ftållen befås två tredje d§lar af Åkreii

Och den tredje lemnas i tråde.

Et rått och flått årder, fådant fom i Upland
plågar kallas Tråftock, brukasJiåi* allmänt, uti

ftyars ftåilc ea vifs god KusMilare^ for några år
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(cdan lokte infora en v5J inrättad Plog^ hvartil

iban {kalfat fig en Bill itrån Norrland^ men viftc

ej ordet af forr åndefs drängar hade efterJit tyc*

ke låtit omfmida famma Bill. Allmogen gor, ut-

om langfårornej andra få kallade Var- faror tvårs

ofver dem, fä at akren liknar et VafieKjårnj ofta

til icke ringa Ikada, i det mulien ^ fom ftadnatr

vid aflkårnmgarne, hindrar vatniets aflopp. Di-
kande är tåmmeligen falltynt, och f5regitVa nä-

gre^ at man tor den lofa jorden {kull dårpl an**

vånder fåfångt arbete ; hvarfore man mållc hål*

la til goda mycket ogrås i äkrarne^ Bo(kaps-g6d^

fleii nyttjas merendels utan någon tilfats. En
enda Bonde har i defs ftälle anvåndt byk-afkä
bade på Akren och i (in kålgärd ^ hvarefter hait

århallit omnig, både Såd och Kal ^ och var

därvid artigt ^ at Mafk, fom annars upåt Kå-
len^ ej gjorde någon (kåda därpå få långt afkail

räckt* V'id Pråile- gården år gyttja, blandad

med mylla af forrlittnadc trådsrotter , hvartil

på flera Hållen hår i Socknen finnes tilgång^

med nytta använd ibland Bofkaps - godflen pa
dc fandige x\krarne*

Råg"Såden Ikåres haf 6^vcralt med hand-
^kåra, men Kornet afflås med lia, hvilket kallas

mäja. Säden bindcs i kårfvar, fom de kalla Ne-
ker, af hvilka 24 gora en trafva, fom i medel*
måttigt omnigaår giiver efter trofkningen -i a tun-

na, Nekr€iri upfätcas på Akren vid krakar ^ och
tackas med andra tvårs ofver lagda N eker 5 hvil«*

ken l^lällning kallas en Rok.

Med Svedjande fyftelfåtrer man fig alt for

mycket, mäft i hagarne^ och kuana 6 eiier 8 el-
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(far, ibland på en dag, märkas ^ hvaraf fkogscjj^

dar ofta upkonima^

Spannemåls affåttningen Ir ganfka Hnga, ut-

om den 5 fom vid Stromsrum kan Vara 5 utan niå-

fte landtmannen fjelf i hårda år dyrt nog betala

den Spannemål 3 han behofver , at ifrån Calmar
anOcaffa.

Några val inrättade Trägårdar fintiäs hår i

Socknen, och hafva cn del af Socknens invå-

nare anvåndt beromlig flit uppå fleras anlaggan*

de; men vid de flåfle bondegårdarne finnas näp-

peligen några Kålgårdar, utan anfkaffas nödig Kal
och Rötter ifrån andra ilålleii. Ifrån de trägär-

darne, fom hår finnas, fålom vid Stromsrum,
Stommen och Boda, gores åfven någon affåttning

af trägårds- frukter i Calmar, Med Potatocs-

planteringcn går hår mycket trögt. Några ftänd

finnasvid Prältegärdcn, uppå Stommen hos Herr
Krono-BefaUningsmannen^famt i Tålebo. Ange*
lica fativa våxer frodigt vid Scholegärden , dar

ComminifterM bor, famt på Skögvaktare-boUål-
let HuUingsmåla. Humle-gärdar finnas här och
därvid gärdarne anlagda, fom til husbehof gifva

en god humki

Om Ang och Beteshagar^

Enligt den torr åberopade Herr Krono- Be-
fallningsmannen Morcks fortekning, finnes hår i

Socknen ångsvall til vid pafs 2626 l-^fs, hvaraf

hårdvallen utgör 1275 och flarrvallen i3f3 lafs.

Ängsgärden äio befväradc dels af ekar, dels af

björk och cnebullar. Måfla hindrar ock mycket
gräsväxten. Under våta Somrar år den uplligan-
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de acn hobårgningén mycket til hinder, hvilkét

]pa flera ftålleri medelft dikande någorlunda kiindc

athjelpas.

Bereshagarne årö til ftoriflå delen magre och
med bufkar bevuxne, h vilka man endail me-^

delll brännande bjuder til at undanrodja j meri

då århäll«% ofta icke annat i ftället, ån örm-
bunkar. På et öch annat ftålle finnas dock gö-
da betes -hagar-

3* Om Såog^ Utmark^ Mulbefé &c,

Ingen Ällmånning finnes bår i Socknen, utan
hvar och en By ågér fin egen fig tilddta Skogi.

Den ftorfta Slcögeh^ röin hägbn by här famfålt

ågt, vid Tälebo, har en Bonde for några år

fedan låtit dela imellan fig och fina grailnar til

alias nojé,

I allmåhhet hafva Skögärhé, Tå val hår, foni

iannorftådés i örten, tilfornc varit ilorre och täta-

re, och i följe dåraf Tiriiber och andra trå-mare-

rialier ftorre öch båttre, än hu for tiden, dockgif-
vas här åh rlågra tåmeligen goda (kögar^ Skogs-
marken är pä fomliga ftälleh ilenbunden öch torr^

på andra åter fumpig öch kårräktig.

Gran^ Tall, Al^ Björk, Ek och hågat Has-
fel utgöra llorila delen af Skogsträden, fardelcs

den forilnämde, fom ttifves Väl uti den fidläiidcä

och mörafiga märkerti Apel^ Hågg^ Qxci^ Ronni
och Pil glidas öckfå. Utaf de torra flags trå-

den tilverkas Bräder, nämligen ät Gran, Tall och
Ek, famt Plankor, Knapphölt, Stäf, Skepsver-
ke. Banditakar

^
Tjåra: af Björk och Al eri myc-

kenhet ved^ iom kores til Köpingen Patahdim^ ocll
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afikeppas til Calmar 5 men ftorrc delen af Ekever-
ket til Stockholm for Kopmånnernes i Calmar
rakning. For Furubråderne betalas til Bondea
2 Oal. Silfvermynt tolften, Ekebråderne 4 Dal.^
Granbråder i Dal, 16 ore. For en tunna Tjåra
ifrån y til d| Dal. , cn dito Beck Dal, i Lifsp,

Nafver 8 6re : Plankor alnen f~ öre Siltvcrmynt,
och fedan i proportion z| orc emot hvar tum i

tjocklek. For Ståf cn ring., fom haller 140 ftyc*

ken., 7 Dal. Hjulfpik 100 i Dal, 24 öre. Knapp-
holt a 100 beräknade til 6 tjåg, 41 Dal. For Ved
ifrån 24. 6re til i DaL Silfvermynt efter förra
vanligheten, men nu, fedan fa Itor myckcnhec
däraf blifvit forledet är transporterad til Pom-
mern, 1 Dal Silfvermynt fimnen. Tjäran til*

verkas ofveralt hår i orren til ilörfta delen af
Furu- rötter hvarfore hon i allmänhet hålles

for fåmrc, ån d^Mi Finflva. At de många onyt-
tige Ekarne torde här kunna hamras bark til

Garfveriernc.

Plantcr- hagar åro^ utom Socknens, fom
ligger uppå en torr och mager plats, fyra en-
ficildta, fom åro Vålanltigde, hvarvid cn enda
man har anvåndt den beromeliga flit , at han
plantcrcat öfver 600 Ekar; varande en flik flit och
omhugfan , fimt flcogens furdgtiga bruk, fä myc*
ket nödigare , fom denne , hvaraf (ä anfenliga ex-
porter ni utrikes orter ifrån fordna tider tilbaka

åro gjorde . i aimor håndclfe^ fä aldele.? lärer ut-

odas, at hm framdeles ej förmår atgifva nödige
trä - varor til egna bchof.

Muibctct är, få för den torra marken fluil,

fom for dc mänga kärr och fumpiga måflar i {ko-

gen,
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gen, flått, hvilken olågenhet dock tåmmeligen

årfåttes, for dc emot Saltijon belågnc hemman,
igenom mänga med härligt gräs och IkSna blom*

mor beklädde Öar och Holmar, lom hår alleftå-

des pryda Skärgården.

4^ Om Bofkaps- fkotjlen^

Til egna förnödenheter glfvas hår i orten
'

tåmmehgen ftora och goda Oxar lamt Mjolkc-
Korj men af Häftar, malte, i brift at Stuterier,

cn ftor del köpas ifrån Öland och andra orter.

Slagte-Bofkapen blir fållan rått fet, hvartil det

nia^ra betet formodeligen år orfaken, Oxarne
betas om höften på Räg-brodden. Fåren, åf-

ven af utlåndfka flag, trifvas pä många ftålien

val, dar de få vcderboriig ans och tilfyn, och
hafva månge gode Hushållare med framgång hår-

om vinlagt fig. Svinen födas af Allon, när de

vankas. Gåfs hatva god trefnad, åfveniå Hons
ech Ankor. Getter äro hår fållfynte. Lof af

Al och Björk famt Afk, fom brytes hålft vid

Bartholomsei tid, brukas mycket at ftilla Bolka-

pen med. I fynnerhet hålles Afke-Iofvet föret

mycket godt Bofkaps - foder. Bi - (kotflen vårdas

något 3 men kunde, ej utan mårkelig nytta, blif-

va allmännare. Af Honungen tilredes et fmake-
ligt M jod och Moinca,

Efter nu for tiden gångbart pris, galler en
Slagt- Oxe vid 50 DaU Silf:mt, i Lisp. Smor
ifrån f til (5 Daler , Oft 4i å f Dal. dito Mynt,

5'. Om Jagt ^ Djurfdng
Här uppehålla fig i Ikogcn Harar, Råfvar,

och undertiden Rådjar, Kadrar, Orrar, och läl-

R 3 lan
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kn nagon^Hjårpe, Dufyor gåft^ om Somrarnc
Såden pa Akr^rne , utan at mycket hlifva forfolg-

de. For några är fedan tunnas hår V arg-Loar , af

livilka en rnan {kot några och ialde Ikinnen for

14 ä if Dal. SiUrmt ftycket. Deffa foregifvas,

drifva Rådjuren hit, uppä hvilka de fågas lura^

til defs cie fpanna och dodz, djuren , når de det

piinft förmoda. Sjo-Foglar fkjutas i Skargården

mycket^ åfven Sträck- Foglar, fom, färdeles i

September månad , gora fin^ refor här förbi, Dq-
pet, fom finnes i Fogle - bon, fedan de utklåckc

fina ungar , fom plågar kallas Eider-dun, |r gan-

flca koltbari til Slng- kläder, når det år renfadtj

fom jag fedt häri Praftegärdcn hvarefl: famling

af (tcl^nt plär goras^

Vargar gora ibland fkada, hvaremot Skall-

gångar anftalTas^ Märdar och Uttrar blifva här

ib|ian4 ftu^ne^

6' ^. Om Sjdav\ Strom^f^-

Tvånne in(joar åro hår i Socknen, den ena^

3I^j\rf- Sjon benämd , i Sodväftra tracten , den

andr^ den lä kallade Alne-Sjo^ nåftan vid grant-

fen imellan denna och Fliferyd famt Hogsby Sock«

par. Uti denna fas Gåddar, Abborrar och Mört j

fiflcas dock icke mycket, emedan Sjon år åtjog,

och AllmQgen defsutan tror det icke vara fårdeles

rådligt, at hår mycket fifka, Utur ftora acn fi

£kas Lax, Vimbor, Ort, Gäddor, Abborrar

^

m. hvartil brukas, förutan annan Filke-redfkap,

Lax-kiftor Qch Honiniar. Defsutan åro några

Backar, uti hvilka om våren litet fifkas, Uppå
Säkijon idkas Fi{ket defta battfe mecl hYarjeliaii'^
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da SkSr-fifk, hvarutaf anfenlig affåttning fker i

Calmar ifrän den nåftgrånfande Monfteras Socken,
merendels Dal. Silfvermynt Lifspundet lef-

vand:^ Fifk, fom föres til Staden i Sumpar. Af
Fifkare hålles tor en regel, at Sillen kommer med
Nordanvåder, famt drifver bart annan Fifk, men
lackar Gåddan med fig. Nåt och flere FiÄ:ctyg
förfärdigas måft af hemmavuxen Hampa, då gar-

nen fårgas fvarta med Lut ogh x^lebark^

Om Hälfö^Brunnar och Mineral^vat'-

ten

En kalla ^ fom haller Minieral-vatten, fafl: In
C} fårdeles Harkt,^ finnes på Pråftegårdens ågor,

hvilken dock nu mera icke nyttjas.

Saltpeterfjudenet idkas med framgång i an-

ledning af tilgången på dårtil tjenlig ved^

8, Om Stenhratt , Bdrgarter ^c.

Uppå några ftållen hår i Socknen fiKnas

Qyarnftens-^brått, hvaraf ftorre och mindre ftenar

årligen huggas och fåljas for 200 ä ifo Dal. Silf-

vermynt, och få vidare i proportion fom de lr<^

ftore, til 14, 12 och 10 qvarter i diameter^ Ut*
af fådane fandftcnar huggas ock en del i ^rkant
ochfäljas til Masugnarne. Pä Solberga gärds å*

gor fes en myckenhet Qyarts ibland Sancf, Mo*
jord och Kkpptirftcnar. Uppå Ryfsmåla ågor
har nyligen uti et bårg blifvit uptackt en hop
Svafvcl-kics, fom gifvit agaren anledning at tro,

^at dar vore något Kopparftrek, hvarom han hos

Kongl, Bergs Collegium ftal hafva underrättat

lig , men fått foga bekråftelfe i denna fiu tanka.

R 4 9« §v
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9. O/^^^ Hyttor och §varnar^

Atfkillige Såg-Qyarnar träffas hår, få val

fom trenne ftora Mjöl - Q;/a^;nar , hörande under
Stromsrum 5 ifrån hvilka hämtas et for fin hvithet

och godhet i Calmar mycl^et begärligt mjol. In-

ga Hyttor, Masugnar eller dylika verk åro hår

inrättade^

10. 5. Om Landets Trydnader^

Stromsrums Konungsgård år i denna Sock*
nen belägen , beftående af 14 hela Hemman,
inberäknade Rå och rors hemmanen, famtZf tor-

p^are^ Defs bygnad och belägenhet år vacker^

Aen, fom flyter tått utmed garden, delas uti

fmärré grenar af mänga blomfterrika holmar

,

med hvilka hon gor den fkonafte utfigt, fom nå-

gonfin om Sommaren må kunna onlkas^ Denna
Kongsgärd innehafves nu, emot arrende til Kro-
nan, aT Hans Excellence , Riksrådet m» m^ Herr
Grefve Thure Gabr, Bjelke,

II. §. Qm Landtmannens Vtfkylder y Byg-
nad och Seder ^tr.

Når bemålte Stromsrum, med defs 14 hem-
man, undantages, beltår Socknen af 9! Krona,

35f Krono-{katte, 6f Frålfe-Hemman, famt defs-

utan 5 Skatte, z Krono, i Frålfe utjord, farnt ea

fkattlagd Frålfe -holrae^ Håribland år et Ruft-
hail med defs Augment famt ~ af et Soldate-

håll, 19 Båtsman åro hår roterade , fom i Krigs-
tider fördubblas til antalet. Bonderne bo måft

^PP^ -^5 T-T!) -^ Hemman. Krono - tionden

mgoresj enligt cn af Herr Lands - Caramere^
ra*
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råren J. Johansson mig meddelt upfat? , til

följande behof

:

1. Kyrkans Vin- och Bygg-
nings-Såd - - 6T:r5Fj. - -

2, Domkyrko- Tunnan - i - - zkapp*

3^ Probfte* Tunnan - I «- - i

4, Tryckeri -Tunnan - - i - ^2
Vadttena Krigsmans -hus

40. del - - I. 3^ 2
Behagelig Tids Forlåning 8 • • - -

7^ Leitor Theologise i Chi-

mär • - ^ 39 - - m ^

Som gor tilfamman Tunnor. Paftoralierne be-

talas dels efter 1681 års Forordning, dels efter of-

verenskommelfe» Capellunen och de ofrige Kyr-
ko-betjånternc lönas pä vanligt fått.

Den lofliga Landsfeden, ar gora fanamanfkott

af Oft-iMjolk, f eller, forn det kallas, at hälla

Oft-more, år jåmvll hår oflig, bvarigenom rått

goda Oftar århällas. (Jåmf. KongU Vet. Ac.
Handl. 1747. p. 136,)

Fornåmfta indrägten har Allmogen af Skggen,
och i fynnerhet genom korflor med bräder itrm
Hogsby S(x:fcen til Pataholm* Husbyggnaden år

vacker, och Bondernc hårftådes timbra val. Na*
gre af dem bygga vackra Fartyg, och fortjena fig

därmed penningar, Ärlkilligt handarbete j^dkas

defsUtan af Bonderne, fom fjelfve go;^a fin Akcr-
redlkap , famt Slådar, Chaifer, Stolar,, Tunnor
och andra Lagg-kåriL Sockne - Skräddare åro

hår 2y en Smed och en Skomakare. Qvinfolkea
fpinna och våfva nu mer ån förr j och klåda Cg
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nåftan ofver alt med eget handarbete. Sina gam
iåiga de bruna me-d Sten-måfFa och lut, men gula

med Mjolonris Apelbark och torra Bjorkelof^

Folket är icke rikt, och icke heller juft fattigt,

utan kan ärligen afborda fig fina utfkylder och
hafva fin jåmna utkomil, hvartii deras flit och ar-

betfamhet bidrager^

Pataholms Köping,^ fbm horer under Calma-»^

re ftad, och år belägen hår i Socknen^ hvaruppS
nu for tiden åro 5 Handlande och en Upfynings-
?nan, emottager de fläfta Lands-^ produfterne, fonx

afflttjas ur denna
,
Hogsby

,
Längemåla och en,

dcl af Fliferyd Socknar^ Den ofeden, fom. mån-
ga af denna Socknens ledamöter tilforene haft, ac

uppå denna platfea fordrifya tiden med drycken-

Ikap, har nu, genom de hålfofam ma Förordningar-'

ne etnot Brånvin, mycket aftagit.

For ungdomens, upfoftran år håf i Forfam-

lingen inrättad en Schola af fraKiledne Riksrådet

m^ m* Herr Baron Joh, Skytte, Commini-
ftern, (otn tillika år Schole-roåftare, njuter, for-.

utan tvånne Hemman, fom nyfs hogbemålte Her-
re hårril dpnept,, ff Tunna Span.nem|l af Tryc-
keri-tionden,, fami vSocknegångs penningarne hår

i Forramlingcn. Ungdom^en gifver fig hårifrån

o^'ten mycket til fjoa.

Allmogen forer i ofrigt en fnvgg och renlig

lefnad,, har, pä vifst fått, fin egen klådedrågc,

månncrne med rodt foder under upflagen och fick-

lacken 5 och qvinnorne med bruna tröjor och gu-

la kjortlar. Förutan sndra fpräkets fmå brytnin-

gar, anda folket hår på orten nomina Subftantiva

mafc. plur^ och fingul, femin. på aj fäfom håjta,
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gåffa, hunda men flika ord femin, plural/^ uti

era^ fafom flickera, gräbbera. De flåfta gårdar-

nes namn lycktas på wäla y fäfoni Nyemäla , In*»

gemåla, med Rer^.

Ibland fjukdomar har i fynnerhet Rodfotea
några gängor i fånder bårtryckt mänga af denna
ortens invånare. Orten år annars fund, angenåm„

och vå> (kild i lofgarden, {fcog och hagar, fom go-

l-a et angenämt utfeende, i fynnerhet vid Kyrkan,
Stromsrum, Pråftegården , Pataho|m och ofver

alt i Skårgårdew^ Stora Landsvägen och ftrand-

vägen ^ fom går ifrån Söderköping förbi V^åfter-

vik, motas har ofyanfor Stromsrum, åro, hår i

Socknen nog jämna, och göra med många andra

fmarre yågar iarten ofver alt beqvåmlig , fä at;

man kan kora rned Vagn til näftan hvar gärd i

Forfamlingen, Krono - Befallningsmannens och
Lånsm/anaens B^oflåller^ ära ocl^ hår i Socknen^

belågne.

Til flutbor^ jag c] lämna obemått, at hår j

Socknen och Flinsmäla-gard år fodd och ånnu lef-

ycr en Man benämnd Lars Nii.s,soNr-> fom ifrån

fin fodfel år dof och diimb ; men kan icke dcf«

mindre på fit fått låfa och (krifva^ hyilket fena-

re han gor tåmrneligen nÄtt , famt addera ooh
fubtraher^. Når man igenom tecken frågar ho-
nom,, huru gammal han år, ypfåtter han fit fo-

delferär 5704, och med vanlig? fubtraherandc räk-

nar ut fin ålder. Han foregifver fig hafva lärt

fig detta fjelf, och in^en vet berätta annat. Han
tecknar defsutan val tina tankar, fom. merendels

dumbar plåga, i fynnerhet for dem fom åro vane

rid honom ^ har ode af naturen et ganfka lått be^
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frep, ioJTj jag förnam, da jag en gang forefattc

onom några tal ar addera , hvarmed han i forfl^o-

ne ej kom til råtta, oaktadt man hade fagt at han
(kulle kunna det, men lårde eller påminte fig det
genafl, efter en liten undervisning af mig. Jag
har val icke kunnat, ehuru jag mig dårom bemö-
dat, fa veta, huru vida deene Mannen forftår me-
xiingarne af det han låfer, hvartil han måft nyt-

tjar Pfalmbokenj men fä har han dock gi^vit ty-

deliga tecken, at han forftår dc nodigafte Ilyckcn

af Chriftendomen, hvarföre han ock fatt tiltråde

til den heliga Nattvarden, Prof af et godt minne
hos honom är, at han kan upfåtta initial-bok ftåf-

verne til alla Pfalmerae i Pfalmboken, når man
fkrifvcr deras numer for honom, och tvårt om.
Han gar flitigt i Kyrkan och flär up Pfalmerne
efter deras numer , famt vifar tecken til Guds-
fruktan, Samma Man år gift och har barn, år ar-

betfam och flitig, i fynnerhet med fifkande, h var-

igenom han forvårfvar fig och fin huftru födan,

f^omhm chromcmy ex fptca Secalts ^
captulo Centaure/e Scabiof^^ Fkr^

Sv^ 708^ deglutltis ^

Af
PEHR ZETZEL.

UplSndfka Crenadieren Johan Österblom
låg under retraiten den fifta December

1757 uti Sqhonhagen i Pomern i ct Sådes-

f
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golf, hafvandes emot köldens våldfamhet lagt

öfver hufvudet och kroppen cn Räg - kårfva.

Mot flutet af Vintern 175-8 faller han i qvarte-

ret pä Riigen i den då gångbara Amphimerina
Ciitarrhalis maligna 5 efter hvilken h^n ilåndigc

varit befvärad med i^äkning^^ fä fnart harf åt4t niV

got, famt höfta och mdetappa. Forrån den fift*

nåmde fjukdom påkom, har han ej kant annani

olågenhet, ån någon ömhet i maggropen. Under
vår mnrche in i Preufifka Pommern i Augufti

1758 okades dcfs holta och kråkning, få at båg*
ge voro nåftan ftåndige, och under kräkningen up-
kom blod blandad med var. Alt ifrån vår atermar-

che frän Rupin , kunde han ej nyttja? annorledes ^

ån fom Sjukvaktare, på hvilket fått han kom med
Sjuk-transportcn i November mänad forledet år

til Greifsvald, hvareft han åter foU i Feber, efter

hvilken han åter, fäfom matt, flyttades ofver til

Bergen pä Riigen. lirån den tiden har han fl;ån-

digt varit Vid Lazarettet dårftådes , befvårad af en
hojia med ömhet och J^vulmd i mag- gropen^ famt
olågenhet at ej kunna ligga annorledes ån pa van--

ilra fidan, jämte kråkning iä fnart han velat åta, och
cn HcÄilk befkaffenhet i kroppen med magerhet.
I Martii mänad I7f8 kånde han t i\ 5 dagar en

karc retning i halfen*>än vanligt var, en dag
därpå, dä han, i ftarkt motvåder, går 6fver tor-

get i Bergen, påkommer honom en ftark hoila

ni^d kråkning, under hvilken en ilcm-klimp up-
kräktes^ med materia ofverdragen ,

hvaruti, dåen
hylfa fonderrifvit.i, befants där et tomt Råg-ax^
hriikct år blifvit vift For Fåhfliåren Wernan-
DER och de ofrige Soldater. Hela ^tnc dagar
kräktes han därefter blod, mcii kände fig låiud

i zt^^
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I anfeende til fin hofta och andetåjppa^ tils 8 dagar

därefter, dä han äter får et kliande i bråftet och
åndteligen en ftark liofta med kråkning, under
hvilken en klimp med blodilrimor lipkom^ hvar-

uti var en knöpp^ efter beflvrifningen^ af C<?»A'/»r^^i

Scabiöfa ¥\\ Sv. 708 > ofverdragen med en flem-

hlnna, federmera har häri mått båttre, tåmeligen

iluppit fin kråkning och andetåppä och fått lin-

dring uti fin hofta, famt hämtat krafter. Nu uti

Junii månad ^ då jag detta underfokt och upfatt^

befinnes han likväl, då han hållit artdedrågtcn, få

häftig hofta, famt äf mat omöjeligeri fördraga falt^

furt. Kål och Ärter^

Anmärknings

Jag här intet f jelf fett forromilåmdc Råg-ax
eller Blå-klihts knöpp, och icke vai*it närvarande

vid denna håndelfe; men jag har af honom fjelf

hämtat defs berättelfe, och där år ingen egehnytta

eller formon, fotH kan forbinda dénliaKärl til be-

drägeri kårutintian, få mycket mera, foiii han i

anfeende til fit Heétilkc tilftändoch ofrige omftån-
digheter varit uptård ut anmälas til aflkéd, hvilket

han {jelf återropat^ lå friart haii fåttdetiömtalte lin-

dring efter de omrtåmde fråmmande tiilgs upkaft-

ning, D'^;t ar nu frågan, om alla deffa Symptorricr

hårrort af de omnämnde faker uti magen ? De 2:ne

gångor han hade Feber var det epidemifkt öch ha-

de ej gemenlkap härmed : men hvad andetåppan,

kråkningenoch blodiga upkaft-ningeilangär^ få vo-

ro de wSymptomer häraf, fom flutcs visft af den
lindring han fick efcer forenlmde frårnmaride tings

upkaftningi Men huru åro de inkomne i magen ^
Efter dcona Caiusj måtte de under defs fomn 1 la-

d^n,
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dan, da Räg-kårfven låg ofver honörn, fallit i mun-
nen, gjort i gommen en retnings i kraft af hviU
ken under flummern fvålgiiing folgt^

Ofvati anförde Cafus blir alifå uti Sjukdo-
marnes Syfteme en ny vai*ictet^ under namn af

Vomitus Chrönicus ex dcglutitis heterogcneis^

Hydrofiatijkä Forfoky

i:nw falt KåilevåtteH från Arboga^
z:do få Brunsvatnens fälta

i Stockholm;^

M
JACOB FAGGOT.

Af en Kalla ^ foiti år belågen Utmed Arboga^
norr om Staden, har Cömmiffarien och
Borgmällaren Herr Olof B. Renhorn^

for någon tid^fedan, tiHåndt mig en flafka vatten*

med anmodan, jag ville utröna defs llyrka äf fak.

Defsutan medfolgde några Cubifka Salt-korn, fora

at fimma flags vatten blitvit kokade, hvilka vo-

ro nog rodaktiga, och fälcdes gåfvo tilisiånna, at

detta vattnet åfven hyfer en god del Vitriolum
Martis.

Pä det jåmforingen mellan mättet och vig-

ten fkulle vara hade lättare och viffare, nyttjades,

i flåliet for glas{>årlan, en Cubik tum,, helt accu-

3^1 förfärdigad af måffing, hviikcn, medeUt et

fågel
^

lungdes under Pateneo, vid ena armen
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af en q^^ick vågbalk, och med däremot fvarandc

tyngd fattes i jåranvigt moi den andra armen.

I fädan ftållning, fånktes Cuben uti Rågn*
vatten^ och måfte då åter xquilibreras , med
tyngders läggning pä Patcnen ^ under hvilken bc%

rörde Cub hängde ^ hvilka tyngder, efter min
Gentner-vigtj Uego til - 197 Skp. - -

Hårutur uptogs Cuben, och
efter afcorkning, iiångdes under
fin Patén, famt fånktes i det fal-

ta Kalle- vattnet ^ dar han mäfle

bringas i jämnvigt med - 197 Skp. to lod.

Nu gora 32.00 lod af denna Centner-vigt jåmc
I lod ^Vi^tualie vigt : och fom en Cubik tum af

det falta vog^ i Centner vigt^ 10 lod mera, ån

Rågn- vattnet 5 få fvara dcffe 10 lod jämt, uti Vi-
étualie vigt, emot lod, och hvilket fåledes

år Saltets qvantitet i i Cubik tum af detta

Vattnet.

Vidare, och fom ico Cubik tums inrymme
gora I Svenflv kanna , famt 48 kannor i Svenfk
tunna, i väta varor ^ fa innehåller

I Kanna vatten i Viduulie vigt * lod*

I Tunna * ~ - ~ 15 lodi.

Tunnor - i Lifspund Sak,

Som nu denna fåltan Var nog ringa j fä bcflot

Herr Renhorn, at lata uprenGi Källan, hvar*

igenom man förmodade^ at fåltan torde 6kas^ och
hvarefrer atcr en flaika af detta Vattnet ^ til vidare

forfok, mig tilfåndes.

Emedan min egen Centner- vigt ej var ti;|

hands
5 betjånte j^ig mig denna gängen af en

fråm-
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främmande accurät vigt, föm delar i lod Vidua-

lie - vigt i 400 delar ^ hvilka hår utrhårkas med
Skålpund^
• I. j^.quiiibrérades Giaben i Rågn-^

Vatten^ riicd - - - 788 iSkålpi

1. Sattes han i jåmvigt uti det fal-

ta, med . i. - • 78p£ Skalp;

Altfå innehåller i Cubik tUm alF detta Vattnet

Ii SkälpUrid Salt, efter denna Gentner-vigt 5 fom
gor 150 Skalp. Salt på t kanna, oeh 7200 Skålp^

pä i tUrihiEi vattehi

Eller hår detta förvandlas til Viélualie-vigt}

fa innehåller

I Kanna vatten - - ^ -I lod.

I Tunna * - - 18 lod^

3^:1 TunnoiJ i i Lifspund Salt;

Så at vattnet, denna gångcrt, var litet fakare^

Meridet år dock fäkert, at Saltfjwdnirig c]

kan iona mödan, iå framt i tunna vatten ej inne-

liåller 2 Lifspund Salt : icke defs mindre , bor
Herr Renhorns upmårkfamhet^ vid detta tilfäU

let, tjåna androm til etterfolgd: fa at man flitigt

éfterféker falt vatten, och infånder något dåraf

til Kongl. Academieris utrönande : dä det omfider
torde håndä , at man någorftådés finner fådanc

vatten ^ fom til fullo kan betala både moda och
koftnadi Imedlertid har jag fått veta ^ at falt vat*

ten^ af mycken ftyrka, fkal finnas i en Kalla ne-^

dre i Landet. Så fnart jag dåraf århåller prof^

fom mig låfvadt år, flcal jag anftålla behörige for-

fok dårå , och gifvä fådant Kongl, Vetenfkaps
Academicn tilkånna.
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Nu aterftär at beråtta ^ hvad jag nyligen

utrSnt, angående Brunns-vattnen häri Stockholm:
nämligen at de nu tor tiden åro nog bcfvåradc

med lälta och annat, fom enligt Herr Doélol*

P. J. Bergii vackra Ron i K. Acad. Handlingar
for innevarande är, pag. loS, kan i vattnet vara

uploft. Orfaken dårtil år denna : at Saltf)on,

oftare ån vanligt år, i några maHader flutit in i

Målaren, och dar fororfakat Brakvatten, Hvil-
ket fä mycket omnigare kunnat fke, fom vaunet
i Målaren, efter tu års torka, funkit til mer ån

1 alnars låghet, från defs medelhogd^ Som nu
ftorlla delen af BrUnnarne, få i Staden, fom å

Malmarne, hafvafrån Målai*en fit måfta vatten,

hvilket drar fig i Brunnarne, geQom den grofva

fanden och klappuren, hvarmed grunden, imel-

lan botten-bårgen hårftådejs, ärupfylld; få år det

cj underligt, at Rrunnarnc dåraf undfått mer ån
vanlig fålta. Och fom Herr Bergii Ron blif-

vitanftålde, icke under varande upfjo, eller for

fnart efter något rågnvåder; få har jag äier paflac

mina fSrfok til en tid, då låogfam och malt dage-

Irg upf jo vankat : efter fom mitt upfåt vant,

at utröna, til hvad mån faltan, vid flika tilfål-

len, kan tiltaga. Med fraakcn har val fältan nå-

got kunnat kännas^ men icke lårer manhafvafore-

Itålt fig, at hon fkullc vara fä dryg, fom förfoket

genaft flcal vifa, hvilket jag anflalt på vatten fran

24 Brunnar , med aldeles lika utflag for dem alla :

utan tvitvcl dårfore, at upfjon varit långvarig,

1. Sänktes Måflings-Cuben och fat-

tas i jåmn-vigi uti Rägn- vatten, med * 788 Skalp,

2. Uptogs oth a:quilibrerades han

Uti åtfkilliga Brunnsvatten, med - 789 Skalp.

Alt-
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Altfå ionebäller i Gubik tum af defla Vattnen i

Skälpund Salt^ fom gor loo Skälpund pä kannan,

och 48go Skålpund på tunnan^ Fordenfkul, når

deffa vigter til Viétualie-vigc ombytas > få ia-

nehäller

I Kanna * * * |. lod*

I Tunna - * fä lod Salt.

Dtt år falcdcs tlog troligt^ ät fä n^yckctl

fålta mäfte gora ftor olågenhet , vid Fårgericr^

Bryggning^ Brodbakning och flera handteringar^

DäiTore, lä angelågen dert redan gjorde anftal*

ten år, at befordra Målarens utlopp
^ pä det vatt-^

nct, vid mycken Vär-fliod och nederbörd^ ej mät-
te gora landet flcada med ofverfvåmning-, fä nödigt

och görligt år det ock^ at någon forfittiiihg vid-

tages^ fom i torra år hindrar denna Sjöns minflc-

ningj hålft den famm>a icke allenaft fororAikaf

den olägenhet, fom fagd år: utan ock, gor fegel-

farten i denna Sjå hVarjehanda hinder och fkada!

hvilkabefvårligheter jag, få mycket fom hos mig
ftär, har velat härigenom uptåcka öch undanrodja^

TUlåggmng ttl fåregående Rån^
Angående ölägenheterna af Vpjjoi Målaren^

ech deras förekommande

,

Af
GABR. POLHEM.

11 de flerc betydande ölägenheter, fom
den nu en tid bårtåt få tidtoch ofta i

Mälaren infallande Upfjån fororfakar^T
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och utuf Herr Ö^v€r- Direéteuren Faggot fl

jDoget och tydeligen blifvit uptåckte^ vil jag haf-

va den äran, at ännu lågga defla tvånne^ nåmli-

gen i:mo den miftning och affaknad, fom Staden
Igenom Ström Qyarnarraas aiiiadnande få lång tid

om aret mäfte vidkännas, och '2:do den olågenhet

och &:ada ^ fom detangelågria Söder- Slufs - verket

'med liden hår igenom kan tilfkyndas, medelfl: det

myckna flarn, grus och örelilighet, fom Upfjo-
Strommen, dåden (Irykcr genom Sluflen, låm-

iiat efter ng, få val på Slufsbottnert , fom i fyri-

nerhet vid portarnas trofklar, hvilket fcdan gor

Slufs-portarne otåte, dä de ej tiUylleft kuntia gå
tilhopa, och på flutet, Vid fl:ark tryckning på por-

tärne af Mälar-vattnet dåUtfjo år, kunde fjelf-

Va Troflflarne med gevalt tvingas ur fitt råtta lä-

ge, hvilket vore få mycket fvårare at hjelpa^

dåreft behörige muddringar i råttan tid forfum-

zxiades. Til förtigande af de hinder och det up-

tchåll, fom fjelfva Durchfarten af mera nämnde
Ipfjo fororfakas,

Alla deffe olågcnheter fynas gorligen kunna
forekommas igenom Håll-dammars anläggande i

Norr-Strom^ med behörige aflops^luckor forfed-

de och lä inrättade^ at de medelft fjelfva det ftrom-

mabde Vattnets trycknings både hållas opné, (a

långe det ofverflodiga afloper, och fedan tilflutas^

f ä fliart Målare-vattnet funkit til någon vifs utfta-^

kad bogd : Pä hvilken dåmniilgs-^method min fa-

iigc Fader redan i fin tid ar 1750, uppå den Ädlé
M a i (I rarens hår i Staden då gjorde anmodan, har

uflåmnat defs fkrtfcörliga betånkande och projeet.
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BeJTirifmng pä de vtld^ X^ufvor y

Som fomliga ar i fa otrolig flor myckenhet

komma til de Södra Engelfka nybygget^

i Korra America^
Af

PEHR KALM,

Uti Norra America finnes en art af Vilda
Dufvor, hvilka fomliga år komma up ifrån

landet ned til Penfylvanien och andra de
Södra Engelfka nybyggen uti forundrans- vård
myckenhet^

De aro vaV förut befkrefiie, och med Jifliga

fårgor fortråffeligen val aftagne af de tvånne ftorc

Ornithologer och i Foglars afritande makalofc

Maltare^ Catesby och Edwards y dock fom
jag bade vid fjelfva. beflkrifningcn , och i fynner-

het vid defla Dufvors Icfnads art^ haft tilfalle, at

anmärka hvarjehanda 5 fom dels af dem finnes

aldeles intet omrordt, dels ock fädant, fom de,

pä den ort de viftats, ej kunnat få någon riktig

reda pä*, har jag utur rhin Americanflke Dag- bok
velat dåiom inlämna til KongL Vetenfkaps Aca-
defnien en korrt beråttelfe..

Dc Namn , fom de0a Dufvor ai Ornithologis
och andra fått , åro följande

;

CoLUMBA {macroura) cauda cmiciformi longa,

peftore purpurafcenic> Linn^ Syfi. T. i.

Columba macroura^ The long-taiPd Dove.
Edwards Hifiorj ofBirås, T, i,p. if. /.if.

S 3 Pa-
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Palumbus migratorms. Tbe Pigeon of Paflagc.

Catesbys Nat^ Hift, of Carolina Fol. i.

' 23. 2?,

Jpufvor^ Filla Dufvor^ kallas de af de Svenfke
i Nya Sverige.

Pigeons^ Wtld Pigeom af de Engelflce i Norra A-*

merica,

Tourtes af de Franflce i Canada,

Ehuru präktigt defla Oufvor åro afmålade af

nyrsnåtnnde Mann, hafva de dock cj kunnat i alt

aftaga dem med få fkona och lefvande tärgor^ at

de ju, i fynnerhet pä omfe fidorom h;ilfen5 hafva

dem långt hogrc.

Innan jag gar vidare, vil jag gifva cn nagor*

Iqnda tilråckelig befkrifning, forft pä Hanen och
fedan på Honan , emedan de til fårgen uti et och
annat ikiljas^ jag brukar härvid cndaft Latiufka

termer, emedan Ornithologi forftä dem båft,

Mas,

Refirumpvo Avis magnitudine tcnue, nigrum^

aliquantulum aduncum: maxilla fuperior extra in^

lerioreni prominens , eamq\ie excipigns, tiongi-*

tudo roUri nudi 5 lin. Geom. Sveth.

Nares (emiteflas tubcrculo oblongo, fubcor^

neoi imprcfBoni digitorum cedentit

Qculorum Iris coccinea,

Li^gua integra, acuta^

Caput totum cinercqm in casrlilefcens ver»

gems; fröns ramen fordidius, gula vero vividiuii ci-

nereg, C§Iim(iii^^vm ciiieieum fplendens, Ad
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ktcra colli 5 & cxinde verfus nucham, colom
eft cupri fplcndidiflimi in purpureutn vergentis,

qui in ipfa nucha aliquantulum in viridem mu*
tatur pro divcrfa verfus lucem verfura*

Dor/i regio interfcapularis cinerafccns in pal*

lide fufcutn vergens > dorfum infierius dilutc

glaucum.

Rtmtgis primariac lo,^ quarum fcciinda cete-

ris longior, tura prima, tertra^ cetcrte ordinc

breviorcs* Renliges omne^ nigr^e quidem, fed

diverfo modo5 nam prima 6c fccunda tota: nigraui

3-8 nigrac, fed margine cxteriore rufcfcentcs,

apice vero albcfccntes; 7, 8, 9> 10 etiam verfus

iriteriorem partem albcfcentes* Remiges fecun-

darixnigne, apice albefccntes» TeÄrices remi»
gum pri mariarum nigrae , fecundariarum proxi-

mse cinerco-glaucas , rcmotiores dilute hifcce ma^
culis quibusdam nigris^ Teélrices inferiores ala-

rum dilutiffimc cinerea^.

Cauda complicnta longitudine corporis 3 an-

gufta,. Redricibus 12 diverfe longitudinis: Re-
étrices du»x fupremse reliquas tegenres nigr^^ ce^

terisque longiores; qua^ his fubjacent oranes ver-

fus apiccm quoad tertiam partem albse, reliqua

vero carum pars albefcenti- ciperea in caeruleum

vergens^

In cauda expanfa duse illse nigrae longiflimae

penna: medium occupant, feu funt 6,6 y his pro-
ximae funt f, f, prioribm 6 lin. G. breviorcs^

quarum dimidia pars verfus apicem alba, reliqua

vero albefcenti^cinerea in caeruleum vergens una
cum macula nigra interioris partis in ipfis limjti-

S 4 bus
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bus inter album &c' cxruleum ^ & fub hae ali^

inacula obfoleta rufa» Pennas 4,4; 3535 2^
2, fupcrne quoad tertiatn partem veifus apicem al

bas, tantiUum cinerei interfperfi; verfus bafiri

magis cinerea^ : inferne in qiedio inferioris partis

xnacuta nig^a, & verfus apicem m^cula riifo^fqfc^

feu jR^rruginea. Pennarum 1,1, par§ e3^terio|:

alba, interiör vero verfus bafin alba, in medio ma^
cula nigra, fub hac macula rufa , verfus apicem
ha* cinercae funt. Geterum Reétrices fere

f breviores quam 6,0 3 intcrmediarum vero lon-

gitudo proportiotiatsi. Uropygium cinereum j te-

étrices caudx fuperiores cincreas; inferio^cs vero

feu fub cauda ^IbiÖimas.

Pedlus rufum , qui <:olor verfus inferiorem

partem dilutior eyadit.

Femora fordide alb^. Ti*^/^ nudac, rubentes.

I)igiii omnes, tres anticij^ ^ unicu§ ppfticuSj run

|)entes 5 vingues nlgrU

FoEMINA :

Rojlnim^ I^ares^ OcuM^ Linguam in Mare^

Capta fuperne & ad latcra, collumque fuper-

ne cinereum
,

fpiendens. Ad latera cpili idein

color cupri fplendidifiimus ae in Mare.

jporfum ut in Mare.

j^emiges primarias lo, quarum ordine tertii

emnium longiffima^f deindequod ad Ipngitudinem

prdiae fucccdunt quarta, prima, fecunda, & fic

deinceps, Color remigum primariarum & fccun^

^iariarum t^ftriciumquc idem ac in M^re.
v' Cau'



175^. Od. Nov, Dec. 279

Cauda fere ut in Mare. IJropygium tedri-

ccsquc caud^e itidem,

Sub rpftro alha, PeBus dilutc fufcum. p^en^

ter fordide albus..

Femoray TibU^ Pedes^ Digittque m mMzxQ.
Ungues nigxi ^ apice albo.

Storleken pa defla Dufvor år ungefår fora

pä en Sting - Dufya.

Den langa ftjcrten flciljer dem frän anr

dra Dufvor.

Den fortråfFeliga fårgen år ock fynnerlig
j^

fom bade Hanan och Honan har på fidorna om
halfen, och åfven litet bak om den famma^ i det

fjädrarna dar åro likafom ofverdragne med en for-

tråffcligen glantfrnde koppar, ftotande på pur-!

pur, hvilket bak pä nacken bryter något mera

på grönt, dock ah forn det vandes mot dagen.

Nåjipeligen kan den fårgen högre och forträife-

ligare gifvas, ån den fins pa denna FogeL Herr
Catesb Y kallar den en gull - fårg 5 men den lå*.

rer ej kunna fä heta^

Uti det Exemplar jag fedt ai Herr Cates-?
IBYS Verk år både hufvudet och ryggen af en,

mörkare fårg, qcI^ brårtet åfvem af eu mera rod

fårg, ån fdm fins pa fjelfva fogeln, hvilket jag helt

ljufligeu l5:unde (konja, då jag lade den ny Is döda-

de h^uan brede vid Herr Catesb ys figur > ty

det år h^nan, fom i Kans Verk finnes, afcagen.

Herr EoAVAivDh^r aldcles utelårn.nat d^n forrom-
iiå,mnda koppar • fårgen både i fin beOcrifning och
i fin figur. Tor hånda, at några af de yngre ej haf»

va den v men pa alla, ciem jag handterat
, fom. oni

Våren blifvit (kiiina, har den funaitsv

t
S f Af
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Af defla Dafvor kan man val hvar Sommar
uti Penfylvanien och Nya Jerfey, famt de naft-

gränf^nde ProviBcier^ få fe uti fkogarna några,
lotn där villas och hafva fina bon: äfvcn år fål-

lan någon Vår i Februarii eller Martii månader,
da ej dårfammaltådes märkes någon ftorre famlin^

afdem , ån de andre tiderne pä året. Men fa

äro dock vifTa är, då delTe komma til Pcfifylva-

nien och de Södra Engelfka Provincier uti en fa

obefkrifvelig myckenhet, at folket häpnar dårof-^

ver. Jag hade väl ej tilfålle, at fjelf vara åly-

na vittne dårtil, (ty ehuru Våren år då jag

här villades , räknades åfven ibland dem , pä
hvilka en något ftorre myckenhet af defla Dufvor
Jiår infunno fig, än fkedt på några är förut: lå

var den dock icke ibland de fynnerliga och min-
dre vanliga j) men fä talte dock alla om några
håndelfer häraf, fom de haft riltälle at ofverlefva

och märka; fomliga hade äfvcn korteligen up-
tecknat et och annat därom, hvaraf jag vil följan-

de anföra:

Om Våren år 1740 kom den 11, ii, if,
j6, 17, 18 och 22 Martii, efter gamla Stylen,

dock enkannerligen den 1 1 , nordan - ifrån en o*

trolig myckenhet ^^f defTe Dufvor til Penfylva-

nien och Nya Jerfey. Hopen af dem, dä dc

Hogo, räckte ^ eller 4 Engelfka mil i längd, och
ofrer en fädan mil i bredd, och flogo få tätt til

hvarandra, Ät himmeicn och Solen ej kunde fy-

nas emellan dem , utan fkyn blcf dåraf hel fvart

©ch förmörkad.

Både de (lora och fmå trän i flcogarna vorp

4å af dem , ibland til 7 Engelfka mils längd , få

fulla,
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fulla y at näppeligen fyntes cn qvift eller gren,

fom ej af dem var ofvertåckt : pa de tjockare gre-

nar hade de fatt Gg på hvarandras ryggar val til

en alns hogd.

Nar de fatte fig pi tråden^ laflade de dem
ofta få ftarkt, at ej allenaft ftora qvillar och gre-

nar, af den tjocklek , fom en mans lar, fprutv

go tvärt al', utanjnmdre rotfafta trån brotos däråt

aldeles omkull.

Marken under de trån , dar de haft deras

natt^qvarter 5 var hel ofvertåckt med deras ex-
crementer, fom där lago i (tora högar.

Så fnart de ätit up allonen och andra for dem
matdugfna fron pä et itälle, fom fkeddc inom ca
dag, och åtven pä korrtare tid, flyttade de där-

ifrån til et annat^

Dc: Svenflke och andre dödade dä ej allenaft

med hagel ^anlfca mänga, utan de flogo ock u?aii

färdeles fvarighet med käppar ihjäl en mycken-
het: enkannerligen hade de helt lätt kunnat om
natten flå ihjäl fä mycket de orkat, emedan Duf-
vorna dä hoUo et fädant ljud och (orl i träden, at

de ej kunde hora om näg©t farligt var pa fårde

eller nägot folk ftod i nägdenj men atlfcillige

af dc gamle män forfäkrade mig , det de ej våga-
de fig, at få i mörkret gä under de trän, där
Dufvorna futo, emedan hela natten igenom af de-

ras myckenhet och tyngd den ena tjocka och^un-
ga grenen efter den andra bröts af och foU ned^
hvilka lätteligen hade varit i Itänd, at ftada cvi

mänui^ikaj fom rål^at komma dårfore.

Vid
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Vid pafs eM vecka 5 eller ilagot mera, fedan

denna obe(krifveliga myckenhet af Dufvor for*

f\'iinnit fran Penfylvanien och Nya Jerfey, be-

rättade en da til Philadelphia ankommande' Skeps-^

.Capitaine vid namn Anie?, och efter honom fic-

re Sjöfarande, at de råkat ftållen ute i Hafvet,.

dar vattnet ofver 3 Franfk^ niii varit ofvertåckt

med bara döda Dufvor af detta flag^ Mati giflar^

at deffe Dufvor antcn af ftorm, eller tokna,: eller,

fnoglopp l^>iifvit förledda ut til hafs, och då an-

tingen at' mörker vid påföljande natt^ eller af

matthet fatt fig ned pa vattnet, och låledes dar

^ndat deras refa. Efter den tiden (kal ej i Pen-
fylvanien blifvit fedd en fa förfärlig flkare af deflT^

fiags Dufvor,

Efter de äldres berattelfe har ungefår år 1729
uti början af Febru^^rii månad ankommit til Pen-
fylvanien och nya Jerfey äirninftone en lika otalig

yranoghet af defle DuP/or, fom den nu omtalta,^

qm icke e;i ftorre. Äfven vifste utgamlaMån
försälja, at 4e |, 4, f eller flera får/kilda gän«

gor i deras lifstid fedt hår en fådan hifkelig myc-
kenhet håraf; och deras F6i;åldrar hafva åfven fagt

fpr dem, at det, famma håndt några gångor under,

deras iefiiad , få at t i , 12 och ibland flera år for-^

bi lopa imellaa hvart fädaat ovanligt befok af

Dufvor,

Af Lawsons Hiftory of Carolina ^.141, fér

jag 5^ a t om Vintern år 17:7, fom varit den ftrån-

gafte Vinter man vet af i Carolina, fedan den af

Européer blef bebodd , har äfven cn fä fafelig

fiiängd af defTe Di^fvor infunnit fig i Carolina och
: f de
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de andra Södra Engelflca nybyggen , ditdrefné af

de orfaker j fom rtrax fkola nämnas* [

Dcö lårde och upmårkfacnme Döélor CöL-
bEN berättade mig, at han under fit vittande i

Norra America, dir han varit fedan ar 171 o, pa

fin gärd Coldingham) belägen imcUan Nya York
och Albany, fedt 2 -ne fårfkildta gangor, dock
flera år imcUan hvar gäng, delta Dufvor dislcom-

ma i fä ftor och ovanlig myckenhet, at för 2 el-

ler 5 timar, dä de flogo förbi hans hus, kunde
han ej fe hiqimelen for dem, utan det fäg utj

fom et tjockt moln.

Alle gamlé ftåmde darUtinrtan öfverehs , at

Februarii eller Martii månader åro ehdaft den tid

pftäret, dädcfle Dufvor komma ned til Penfyl-

vanien och de nåftgrånfande Engelflca Provincier

i fä forundransvård myckenhet : pä andra årstider

vifa de lig dar aldrig uti någon mångd*

Orfaken til deras få talrika nedrcfa denna
årstiden up ifrån landet år tvåggehanda: förft, då

mifsvåxt på Ek-ållon och annan frukt infinner flg

på de orter, dar de annars mall om Vintern vi-

ftas^ fä at födan ej räcker til för dem til Somma-
ren: fedan i:o och förnämligall ^ når någon ovan-
lig ftark Vinter med ymnig och långe liggande

fnö råkar at infalla pä deras vanliga Vinter- hem-
vift^ fom öfvcrtåcker marken, och gör, at de ej

mera dar kunna komma til Ek - ålloncr^ och Bok-
nötterne, med andra frön och frukter, fom d©
annars den tiden hafva til deras^ uppehälle : då nodr
gas de låmna defta orter och foka ned ät haftkari*

ten, dar Vintrarna akid af hafs-luften åfo liiidrl'
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gare ^ och marken mera och fnarare bar^ F5rfa*

renheten harvift, at bagge delle omftåndighetcr

äro i Itänd 5 at jaga dem hit ned i fä talrika

flockar,

Synnerb*gt år^ hvad de gamle enhälligt be*

rSttade, nämligen at alla gängor^ fom de kunna
fig påminna, at Dufvorna infunnit fig hår (å ym-
nigt, har altid om Höften nåft förut Varit i Pen-
fylvanien och de nåftgrånfande orter en gan(ka

härlig årsväxt pä Ek-allon och andia tråns fruk-

ter, få at pä mänga är icke varit defs like> men
Dufvorna haf^/a ock vid fin hårvaro fä noga fan-

fakat och granikat alla Hållen och gonitnor, at

man efter deras bärtgang nåftan ogorligen kunnat
tncra finna et ällon i fkogarna.

Äfvenledes förfåkrade utgamle Mån, at i de*

i*as barndom var om Somrarna längt mera af des-^

fa Dufvor i Nya Sverige, ån nu> orfaken är, at

landet nu år längt mer upodladt och folkrikt, famt

fkogarna mera uthuggne , hvarigenöm Dufvorna
blifvit antingen dödade eller ock bärtfkråmde.

Som nåftan alle af de i Penfylvanien och dö

Södra Engein^a nybyggen boende ej visft hade fig

bekant, hvadan denna otaliga myckenheten Duf-
Vorkonij få b^ido de mig^ at jag pä mina refor*

djupare in ilandet ville gora mig underkunnig,

hvar en Cadan ymnighet om fomrarna viftas? hvad

deras mat och annan hushälliiing den tiden pä äret

år ? med mera. Jag hade öck pä min refa til och

Uti Canada onfkdigt tilföUe, at blifva underrät-

tad öm detta alt^ hvilkct nu korrteligen följer.
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Så fnart jag ar 1749 vid flutet af Junii må*^
nad n. ft. lämnat dc EngeUka Coionier 5 och kom
at färdas til Canada genom de odemarker , fom
fkilja de EngelOca och Franlka nybyggen frah

hvarandra, och fom til en flor del beftå af tjocka
och höga fkogar 5 fick jag dar fe defla Dufvor uti

oräkneligt antal. Deras ungar voro nu utflugnc,
och denna forundransvärda myckenheten förmår-
kade fkyn^ når de någon gäng fran tråden lyhadc
Gg tilfammans up i luften, Somligllåds voro tråa
fulla af deras bon. De ofs här motande Franfofcr
fkoto af dem en myckenhet, och mcddelte äfvea
dåraf rundeligen åt ofs. Defle Dufvor hoUo et
ganfka ftarkt fufandc och hvinande hela natten,
där de futo tråden fulla, at en hade fvårt at fä häi:

någon ro och fomn for deras ouphorliga hullet..
Vi hörde hår i odemarkcrnc om nåtterne under
ftarkafte lugn ftora trän falla 1 fkogen omkull, fom
dä om ty (la natten fororfakade et grufveligt brak :

detta torde med fannolikhet fä tilfkrifvas deflc
Dufvor, hvilka efc^r deras vana i for ftor myc-
kenhet lartat fig pä et trå, och dymedelft brutic
det omkull: dock kunna ock andra orHiker hårtil
gifvas, hvarom mera år nämdt i tredje Tornen at
min Americanlka Refa. De vidare anmärknin-
gar, fom jag under mit viftande i Norra America^
bade i Canada , i ödemarkcrne i de EngeHke ny-
byggen och i Villarnas land hade tilfälie at gora
vid deras Oeconomic och Icfnads art, åro delfc :

De uppehålla fig hela Sommaren uti Canada,
i fynnerhet hafva de fina bon uti alk de ftora vil-

la {fcogaf och odemarker, fom dar til ofverflod
finnas, där ingen aiånnilka boi% Qch dit lällan

nä.
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hagon korhiiier. Når hågön om Soiiimaren refct

genom deffe fkogar, kan han blifva forfkråckt for

den fafeliga myckenhet Dufvor, fbm ofvertåcka
föthligllåds nåttah allaqviflär pä tråden, och vid
upflygandet gora hinimelen hel mork. Doek haf-

va qék defTe Dufvor fina beftåmda gränför, utom
hvilka de ej få gerna komma ; ty nägot nedanför
Baye St. Paul, fom ligger zo Frahfka liiil Norr
om Qyebec^ nnnes ej merä få fårdeles många,
fom dar i fkogarna hafva fina bon 5 orfaken lår

vara^ at Ek och Bok, hvaraf de hafva deras for*

tiårtilla föda^ dar afftadna ^ och våxa ej längre

ät Norr.

Uti de Öcogar^ dar några Nybyggen åro i

nagden, eller dar landet år bebodt, fes endafii

iiågra få. Och alt fom landet blifver af Folk up-
odlad t, flytta Dufvorna fig undan längre in i ode-

inarkerne» Örfaken lårer vara (dels den ofred de-

ras bon och ungar hafva af gäffar^ dels den olå-

kerhet de ijelfva lefva uti, i det de dageJigeit

Ikjutas ihjål af folket^ dels ock at Svinen en Hot
del af året delar todan med dem.

De gorä fina bort uti höga tråh, fä 15f- foni

barr - trån : ofta finnas 40 eller bon uti et en-

da tfå.

Det foffåkradfeä äf flcrä, ät de hafva i kyl-

lar hVar Sortimär.

Marken år på de ftållen ^ dar de i yinnöghöt

hafva deras bon, oha få ofvertåckt af deras träckj

at den ligger dar til eri eller par fots tjocklek.

Villarhe eller Indianerhe i NorrÄ America

j)låga den tiden, når defie JÖufvor antingen liggat

dier.
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éiler annu haf^a fma ungar , fom e jkunna flyga^

aldrig 1 jel^va (kjuta eller döda dem, ej heller niiä-

ta de då andra at gora det, i-o^-eglfvandcs til or*

fak j at det vöre en ftdr obarmhertighet emot de-

ras fmä ungar, fom då fkullc nodgas fvalta ihjåh

En oth annan af Franforerha berättade mig, det

de den tiden Iret gått ut, i tanka at ftjuta aä*

gon; meh Vilhrne hafva fotft med godo, ocli

ledan med hot, afrådr dem ifrån et fadant företa-

gande, forh de dgorligen kunnat tåla.

Uti Canada är måft ofver alt brukeligt, at.

tinga drängar och gåffar litfpana^ hvar Dufvorna
liatva fina bon; och få fnart ungarnä blifva ine-

mot få ftora, at de kunna flyga, tagas de ur boet
och foras hem til gården, där de fedan uti tjen*

liga riim med flit matas och godas någon tid,-

famt fedan flagtas och åtas, At vara orh dem få

mycket fåkrare, klippes gemenligen den eria vin-

gen hel kårt, fä at, om de ock flippa ut, de an-

da ej kunna flyga bart. Sådana hembragta ungat
åta braf, trifvas val, blifva tåmnieligen tama,
och taga inom kårt tid, då de val tollras, anfen-

1ig fetma på fig, bekommandes et gantka valfma*

keligt kött.

Til Mat utvälja delTe Dufvof följande fruk-

ter, dem jag vil lUUa i den ordning de blifva

mogne.

Frori af den Rodhlonimigd Lönnen. '^ defTe blif-

va i Penfylvanien mogna i flutet af Maji j mert

nigot (enare längré ät Norr;

Fron af Amerkanjke deJfe blifva riiög-

ne i Penfylvanien i borj-an eller snidt uti Junit



288 Od. Nov. Dec.

manad 5 men längre Norr något fenare. Når vi

under refandet genom odemarkerne imellan Alba-
ny och Canada fturo up några at de Dufvor Fran-
foferne dår flkuto och ofs meddelade, värderas
kråfva genlenligeri fuirmed Almfroti^

Mulbär : dcfle mogna i Penfylvanien vid

början ai Junii månad n. It. och ålfkas nåftan mer
ån alt annat af deffa Dufvor. Jag markte, under
mit viftande år ijfo pä fiftnamnde ort, at få

fnart Mulbåreh blefvö mogna, infann fig ftrax

en myckenhet af Dufvörna. Om något Muibårs-
tråd fans vildt uti (kogen^ fåg man det gemen-
ligen denna tiden upfyldt med Dufvor. fom ato up
bareil. De gjorde mig ofta mycken förtret, ty

om jag upfokt något Mulbårstråd i fkogen, i tän-

ka at dånnf få froii då båren blefvo mogne, och
fcdart ej noga pafiade up famma tid, fä flvcdde ge-
mcnligen, at defle Dufvor hade imedlertid varit

fä flitige med plåckningen, at vid min ankomft '

til tfvldet näppeligen et enda bår mera var dar

qvar. Om man flvot ihjäl några af dem, flogo val

de ofrige til Ifcogs litet därifrån 5 men kommö ef-

ter några få minuter tilbaka igen til famma Mul-
bårstråy fa at en, fom var å^are af dylika trån, ej

bade fvårt, at dageiigen fa tilråckeligen fkona

ilekar få, långe Mulbåren varade.

De åta alla /lags Sådes- arter ^ Mayfen endafl

undantagen, fom får vara i fred och orörd af

dem , fill han däremot har andra fiender. Jag
markte, at de i fynnerhet hade begärelfe til föl-

jande Sades - fing :

Råg åtode, dock ej med fårdeles begårlig-

het, utan inarare i brift af något mera våifmakan-

de.
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de. Atftillige foiTåkradc mig^ det de rficd egna
6gön Icdt^ huru defle Dufvor om Soano^aren, då

d^ kommit til nägöt moget Hvete- land 5 fatt lig

pä gärdesgården ^
gifvit up iirån lig geaom mun

den Råg de tilforene nedfvålgc, farit ledan i Hve-
telandet, och dar åtit kråfvan full af Hvete, få-

fom mera välfmakeligt.
^

Hvete år en af deras bchageligafte råttef, föni

fes både af det fom ilu nyfs iiämdes, fom otk el

ietl äf måiigfallig annan årfarenhet. Så fnart

Hvete -åkrarna blifvä mogna, käfta de fig i gruf-

veligeri ftora (Icackar på dem, och tulla anfchligt.

När Hvetet ftår i (kyl eller fta<:k pä åkren, in-

finna de fig åtven^ och taga en alt for dryg tion-

de, öm de smnars få rada. Når Hvetet oiii ho-

fl:en nyfs utiäs, flå de i ftarka fvårmar ned pä åker-

flycken, och ej alletiaft pläcka bårt de korn, foni

ligga mer eller mindre up i dagen, utan påta ock
tip deiil, fom ej kommit at plöjas tilräckeligea

djupt ried^ Til förekommande af en ladan fl:- da,

fes dclfa tider på året både gåflar och andra iopa

med byflbr och andra giUer, at utoda eller (krå-

ma dem j men de årO då gemenligen ej iikvådcs

rådda, i fynnerhet de unga^ utan då några biifvic

fkutne vid en fkyl
j

flyga de andre ofta endait nå-

gra ifeg därifrån, til en annan Ikyl, få at fkyt-

ten, churU han gör lyckliga Ikott, ofta forr blir

uttröttad, åii de rådde. Uti Penfylvamen blir

denna Sades - art^ äfven lom Rågen, geiritnligcii

ttiogein vid Midfommars • tiden efter gamla lly-

len, och ibland förr 3 liien långré til Nörr thog^
iiar den fetiare^



ipö i/^lp. 0(ä. NöVé Dec.

BohveU tyck^ åt ock mycket om , och tag*

dåraf en dryg tionde. Bohvetet blifver moget uti

Penfylvanien midt uti Sept. manad, ft; vet.

Baren af Fijkar-trä (Nyffa) åta de odk myc-*

Jcet begärligt. DelTe blifva mogne uti Penfylva-

nien i September. I Canada våxer detta trå eji

Ek-älkn. De mafta flcogar i Norra America
beftä af Ek 5 af hvilket trå-flag där gifvas fidra ar-

ter, hvaraf de fiåfte merendels hvart är hafva en

myckenhet Ailon, fom om Höften nedfalla i få-

dan ymnighet^ at marken ibland under ELkarna

år öfvertåckt dåraf til cn tvärhands hogd, och me-
ra. Defle cjena til mat for mångahanda djur och
foglar^ fom for Ickornar af flera flag, Skogs-
Mofs^ villa Dufvor, m. m. ^ utöm det , at pä de
af Européer bebodde rtällen gora defle en^ llor

del af aret Svinens mäfta foda, Éher delta Allorx

komma til Penfylvanien och de andra Engel-
{ka Provincier fomliga ar de oräkneliga (karar^af

Vilhi Dufvor, hvarom förut år tak. ÖefTe Al-

lon blifva i Penfylvanien och andra orter i

Norra America mogna i September och de föl-

jande Månadet

Bok^ncfter fmaka dém ock ganfka väl. At
delhi träii finnes i Canada et ilort ofverllod.^

men längre til S(5der växa de nägöt fparfamma-
re. Nötterna blifva mpgha i Caiirlda midt i Se-

ptember Manad. Dcffe tillika med Ek - ällo«

nen ård hela fena Höften , och all Vintern, famt
en ftor del äf Vareiij Dufvoraas forhåmfta ocFi

mäfta uppehälle. •

Ut-
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Utom defla upråknade hålla de ock til godo
Stfkilliga andra flags fron och b|r ?if dc har i lan-

det befinteliga trån och orter.

Förenämnde Trån, hvars fron och bar Duf-
vorna fa gerna åta, finnas merendels i (kogarna

lUi Norra Amprica växande til ftorfta mycken-
het, på ganfta mång^ fållen , i fynnerhct län?

gre in i landet, gora Ekar, Almar, Bokar och
den rodblommiga Lönnen n^ftan allena all Ikogen,

dä Valnotträden tillägga^. Sålunda fes, huru den
ilUvifp SKAPAREN åfven vid^deffa Fcglar fa

vifligen inrättat ftorleken af mat -korgen efcer

myckenheten af de muniiar, focq dåraf Jkpja haf-

deras uppehlUc.

Än har jag mårkt, at de hafva en fynnerlig

fmak for en fädan jord, fom år utblandad med
mycj^et kol^falt \ anten dä denn^i jorden tjenar

dem til föda, eller lam en krydda, eller at bat-^

tre iitblanda maten, eller til låkedoip. Vid Sak-
källorna uti Onondagq hos Iroqaoirne, dar jor-

den ar iå ftarkt upfyld med kokfaji, at marken i

llark torrka blir dåraf aldeles ofverdragen och
fno-hvit fom af rimfroft, fa at ock inga orter kun-
na där vå:??a5^ lag jag med forundran uti Augufti

månad åv 175:0-, huru b^gårliga deffe DufVor vara
efter famma jord. De i Önondago boende Villar

hade bygt f^g l^ojor vid fidorne af detta Salt -fal*

tet, och pä de faltfuliq, ftällen upfatt (iuttande

isåt med ct fuore därifrån til koja?^^ dår-i dt futo :

når Pufvarna fkåcktals komoio at åta denna faka

milllen, och gingp uncler n,åten, drog. Villen på
fråden, och fåld^ nåten ofi^er dem, då han fahmda
pa en gång kunde få hela hopen : ibland då de kom-

' Ti mo



%p% 17^9^ Od. Nov. Dec.

mo i få ftark myckenhet, at en näppeligen lag

til marken for dem , fann Villen radligarc at bru-
ka BylTa^ dä han i et enda (katt med hagel kunde
underftundom döda fo och flere ^ fa at detta var

en drägtig fodekrok.

Defla Villa Dufvor flyga pl famma fått foni

andra Dufvor: de hafva den fed, at ftrax efter

det de fatt fig i et tråd eller pä nägot annat ftål-

Icj gifva dc et klappande med vingarna, det fom-
lige fåga flce til den andan, at ock de andre mage
fåtta fig^ De åro ibland nog ftygga, enkanner-
ligen de gamle , famt då de hafya tilråckelig fö-

da dårfore når en vil fkjuta dem , bor en gå hit

och dit omkring dem dar de Utta på marken, lika

fom nian ej fåge dem, då åro de icke fa rädda,

och flyga icke få fnart up.

Uti de ftora fkogar i Canada qvarblifva de
anda til flutet af Augufti eller början af Septem-
ber n. ft*, det år, til defs at Säden blir inbärgad

j

en ftor del qvarblifver dock til fena Höften, dl
fnon kommer, fom omfider jagar dem alla bårtj

ty fom deras måfta foda beftår dä af Ek-ållon^
Bok -nötter och andra tråns bår och fron , och
deflc at fnon bliiva nedgomde, få nodgas de läm-

na defla orter, och begifva fig långre til Söder,

dar marken hela Vintern år bar. Ej en enda af

dem blifver qvar ofver Vintern i Canada: utan de
vintra då gemenligen i de ftora fkogarna hos Illi-

nois^ hvilka bo ungefår under famma Polhogd
^brn Penfylyanien" och Virginien. De taga ej

jgerna fit ftrlckandc ned mot Hais- kanten, dår

landet ^f Engclsmånnerne är upodladt och (Ivogerj

mycket bårthuggen, emedan de där dels ej kun^
na
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nahafva fa tilråckelig foda, dels underkafta fig

^et åfventyr, at af den myckenhet af folk och
fkyttar^ fom dar åro, blifva dödade j utan de hålla

håUre til i de tjocka och Hora (kogar längre in

i landet, dår på flera mil ingen Månniflva bor.

Men om något är fa händer, at pä defla ftållen

blir mifsvåxt på Ek ällon och annan for dem tjen-

lig föda, eller en ovanlig vinter infaller med ftark

fno, fomofi^erholjer marken til någon tjocklek, dä
nodgas de låmna defla/fina vanliga vinterqvarter,

och fok^ ned ät Hafs-kanten fil cje EngeHka ny-
byggen^ och dä år det, fom de i fä hifkeliga flo-

ra fvårmar infinna fig i Penfylvanien^ men läfnart

väderleken andrår fig litet och bliirver blidare, be-

gifva de fi^ tilbaka up in i lapdci:^ Hår torbiifva

(de til Vären, dä fnongär bart.

Alt forn det om Vären mer och mer lider

med fnons bärtlmåltande, få flytta defle Dufvor
fig närmare och närmare til Norr^ och dä Nor-
ra Canada blir därifrån fri, fom gcmenligen flvcr

i flutet ^f April eller början af Maji, anlända äf-

ven desfe dit, och börja där paras, bygga, vär-

pa agg, kläcka ut ungar, m. m,

Franfoferne i Canada, fom hvart ar taga en
myckenhet af deiffas ungar letvande, dem de fe-

dan upamma hemma, hafva gjort fig mycken
moda, at gora dem aldeles tamaj men det har
fållan velat rått lyckas- Det år mycket lått, då
de hällas i hus, at fä dem få tama, at de ock
komma och taga maten ur handen, famt tyckas
vara fä fpaka fom någon hemtamd Dufva; men
fä fnart en fläpper dem ut, gå näppeligen några
få dagar förbi, innan de flyRa bart til ftogs, utan

T "4 at
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tt mera kornma tilbaka. Dock forlåkrades, at

en och annan haft dcmf a tama, loni nndre hcnx-
tamde Dufvor^

Som de flyga i ganf^a ttora flackar^ och hål- \

la fig tått til hvarandra, antingen de flyga eller \

fitta på marken och i tråden 5 få gifves ej någon
fl ufel Skyct, fom vid fådana tilfåljen kunde
ikjuta miftc. Flere berättade mig, at en Man,
fom bodde uti Skene<5tady imellan Albany och
Öfverft© Johnsons gard , hade uti i:nc ?flv0tt

med hagel dödat ifo ftycken j och uti Canada
{kal man haft flera exempel dåvp^, at et enda
fkott nedlagt 1 30 håraf.

Deras kort år pri delice, fomi nlppeligen ef-

ter^ifver något Fogel-kott i vålfmaldighet, i fyn-

ncrhet då en får af de yngre Dufvor.

Den ftareFranlke Amiralen Marquis De h\
Galissoniere 5 fom uti djup infigt i hvarjehanr

4^ vetenfkaper, men i fynnerhet uti Na;ural-Hi-
ilorien^pch dcfs befrämjande, ej haft eller hafver

mänga defs likar, o.ch fom vid min a.nkomft: til

Cunada förvaltade dar General Gouverneurs fyfs-

lan, berättade mig ^ at han en gång forr fort med
iig därifrån til Frankrike ätikilliga afdelTa Duf^
vpr letvande, dem han flåpt Iqfa i Franlka (ko-

garna : Han hade iiu igen låtit famla en mycken-
het Icfvande håraf, dem, han uti ftora burar fordo

om ho ilen 1749 me4 fig ofver til Frankrike, at

^år vid lycklig framkomft lata flyga bart til flvO-

garna, pl det'' denne vackre och nyttige Ameri-

faaf|:e afVel aiven måtte fortplaojiias; i Europa.

I
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Utom de redan ofvanfor anförde Auärarer, haf-

åfvcn fqljande lårda Män nåmnt nagoE om dclTa

I)u(voY uti deras ftrifcer, nämligen P. Dp Char-
LEVoix HiJlöiYe de la Nauvelle France X* F.p. zf i.

2 fl, Salmons Modern Hifiory Fol, HL p, 440 •

W1LT.IAMS Key. into tbe Language af America p, e>r,

Tor håndg, at ock flere konimit at tala något här-

om 5 dem jag doek ej haft tilfälle at fe j de nia

fiftnåmnda hafva ätminllone ^j Xikgo% ^£ färdeles

varde.

^•i^-i^ '^li^^ii^i^ ^^^^^^

Underråttelfe om den nu I Lappmarker^
tia gmgbara Ren-fjukans känn^M-

4e och äot ,

Af

NILS GISSLER-

For 10 ar fedan iipkom , i Syd -Wåflra delen

af Juckasjerfvi Forfamiing i Torne Lapp-
mark , en fjukdom ibland Renarna, fom

pä Lapfka kallas, Radock-tauta eller Radock^
niaine, hvilkeri federmera iitfpridt fig i hela Tor-
ne Lappmark, och har förorfakat invanarena få

ftor fkada, at ma^ge ibland dem, fom tilforene

voro formogne, hafva genom forluften af deras

enda redbara egendom , föni är Ren-h jorden, blif^é

vit utfattige och nödgats gripa til tiggare-ftafven.

På fyra är hafva, cridall utnr Juckasjerfvi For-
famiing , oiver 100, Perfoncr mäft flycta bärt^

hvarat ftårrs delen gifvit fig til Noiige^ at dar^
I

foda
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foda fig med fi&andc, fåfom af innevarande års

Lappmarks vilitationer år befunnet,

Hvad fjclfva fjukdomens art och beffcaffen-

het angår, har jag fä väl af Paftorens i Juckäsjerf-

vij Magiller Éngelmarks, fom fleras ofvercns-

ftåmmande berårtelfer blifvit fullkomligen ofvcr-

tygad, at denna Ren-fjuka år aldeles en och den
fammaj med den Bofkaps-och Håfte-fjuka, fora

ar i7fo och 17 51 genom (mittå kom ifrin Nori-
ge in i Jemtland, famt fedan utbredde fig i Me-
delpad och Ångermanland^ Jag hade da tilfällp^

atväl låra kanna henne, och forfoka hvilka bote-

medel däremot hade lyckligafte verkan. Dårio-
re 5 når Oeconomia: Direéleuren i Lappmarken,
Herr Hellant, förledet år anmodade mig om
rad och hjelp emot denna fvara Ren- fjukdom*,

gaf jag honom foljaqde Beftrifning och underråt-

telfe
i

och har federmera hort y at de hår fore^

llagne medel gjort få god verkan på Renarna ^

fom på annan Bofkap.

Jag ar, nåft GUDs hjelp, förvifTad, at de
kreatur, for hvilkade här forefkrefne medel bru-

kas, fkola blifva frifka, famt, om de allmänt bru-

kades , at fmittan Ikulle fnart uphora, hvilken el-

jeil hotar at ödelägga Lappmarken. Vårft här-

vid år, at ehuru ringa och enfaldiga Låke-medien
åro, är dock ej tilgång på dem alla i fjeifva Lapp-
marken, Därfore vore til onflvande , ^t Höga Öt-

verhctcn ville ofordrojeligen upfanda til Torne
Ct forråd af de angelågnafte , fom kunde gratis ut-

delas ät den filttiga L;»pp - Allmogen. Lappmar-
kerna, fom eljeli fta i fara, tortjåna vål få ftor

©mhet och omvårdnad^
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Forfta Stadium. Kämetecken^ Hufvudet hån-

ger, mulen kännes torr, och hornen kalla; ibland

mårkes fkålfning och darrande pä benen, ögonen
vatnas och rinna vattcnaktig fnor nnner at nå-

fan : drågelen flemmig och hängande 5 munnen
har inuti bla famt mörk- blå flackar, fom med
jfvarthet ga til tand - gården utan och innan,

famt til gommen
,

tungan , hallen Scc. Krea-
turet fgrilpppas.

Andra Stadium. KänneHcken. Når fjukdo-

inen kommit til fin hogd r ögonen blifva varigej

fnoren blir flemmig, tjock, varig, illa luktande

och blod-rosflig : munnen blir helt fvart med fläc-

kar, blod-blålor, fkarphet och upftigande tippar

med as-lik lukt : andedrägten langiam och tung;
mat- luften och idislan fprfvinna: kreaturen Ua
och darra på benen : jnjolken fer bla-vafslig och
yftad ut j ogneftenarna blifva gröna > om lider ragla

de på benen, draga fig på marken utan at åta och
dricka, flåfaftarkt, til defs dc omfider efter flera

veckor ftorta.

Uti dem, fom ftortat håraf, finnas halfcn,

tarmarna, lefyer och andra inålfvor fvarta, rör-

da af kallbrand, lungorne ruttnade och förtärde:

en myckenhet fmala , hyira fmå Afcarides finnas

Ikåckevis uti de fordårfvade inmåten.

Smittan flcer måft af kreaturens fämmanvi-
ftande: til exempel, dåraf, at fimma redflvap bru-

kas åt de friflva, fom. en fjuk haft förut: när de
vidrtira h varandra-, famt flå i famma ftall med de
frifka: når en råkar at mjölka torft en fjuk och
fedan en fri&. Därforebor altid en lårfkild fore-

Itä
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ftå de fjuka^oeh en annan perfc>n den frifka Ren-^

hjorden^ åfyen fom de fjuka och frilka böra vara

Iranftåiigde i åtftiida ftigar: åfven fmittas de dår-

afj at de frifkc lukta pä pink oph tråpk efter

de fjuke &c.

Sjukdomen til fin art och natur är ej annat åq
tn tårande fmittfarn Feber, fom ftåmmer bloderi

den blir helt fvart och forbränd, (amt fordärf^i

var med fin inflainmation alla inålfvorna och
ptret,

AMel af förekomma fmiuan. Man röker

jncd fml eldar rundt om Ren-ftigan af Enris eller

Granris, Vide-qvill^r och dylikt ^ Gran -och
Tall -kottar.

Så fnart kreaturet märkes fjukt, hålles de|

afftångdt uti en färfkild ftiga från de frifka.

Ingalunda bor den, fam anfar de fjuka krea-

turen, hafva lof at anfa de frifka, for fmittans und-
vikande, och horden, fom anfar de fjuka, väl tvätta

/fig och roka händren med Enris, få at den ljukliga

lukten gar hart.

Dar de fjuka ftätt och ftäp.|: träck eller pink,

böra ej de fri (k a få viftas.

Där fmittan flagit något kreatur til döds, hår

^et med hud och kott oHädt djupt nedergräfvas

o^ch öfverboljas aifide^^ at de ej lläpas ofver vägar

och platfar, där de frilka (kola dageligen franir

llryka.

Det vore ock ganfka fördelaktigt, at hafvr^

något til hand$ at fmorja kreaturen med om inu-i

|cn och nåsbarorn^ mornar pch aftnar cx. man
tager
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tager Båfvergåll, Dyfvelstråck oeh Hvitlök, eC

litet ftycke af hvartdera, kroffar det fonder oeh
blandar med litet Smör tilen falfva, tager däraf

pä fingret och fmorjer pä nofeii och snulan^ Deri

tom ej har tilfälle at fkafFa fig fadant, kan taga

bladen at Syra, Acetofa, Svin-fyre rot^ Lapa*
thum aciitum^ Ene-vcd famt Ene-ps, och når

båren finnas^ Bläbår och Lingon^ famt Enbär,
Iivilka faker fonderffcåras och kokas i vatten til

tjock Decoå: j hVarmed man med en flartva fmår-

jer kreaturens mulär och nofar qvåil och morgon^
Saltlaka år ock god at fmorja med* Än båttre åf

iSaltpeter- lakä.

Bote-medel for de fjuknade Renats

Sä fnart man fer fåkra tecken, at kreaturet

år fmittadt uti forfta Stadio, bor rrian opnanagod
åder pä halfen, at afcappa et och et hälft qv^rter

,

til et halfiiöp, blod, alt efter fi:or!eken'i fedän

irtgifvés ert Hus Ehgelfkt Salt uti vatten uplod :

man tager. 4 eller flod til en fullkomlig Dofis

at purgefcU Sedermera brukas dagén därpå ert

döfis 4väU öch morgon af följande Pulver,

Tag 2 qvintin oluttrad Saltpetef^

2 qvintin rä Vinfteh.

^ qvintin Camphert;

Blanda och gor til pulfvcr for en Dofis ^ foni gif*

ves med vatten*

Jäg har efter dehnd mfethode aldrig bchofi

mer än 3 ,
hogft 4, Dofes for hvart fjukt kreatur^

innan fjukdomen blifvit ofvervunnéh. Utan Pur-
gatioti allenaft med detta Pulver har jag ock of-

vtrvunnit denna farföt^

Tii.
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Tillika och dårjåmte ikal nogä aktas på mun-
hens fvarthet och orenlighet. Balt nyttjas hår til

fuden lag af Syre-blad, (yrliga Bår, eller fudeä

Ren-måfla, eller Islands- rnäfla, fom fins pä alla

Fjåll-moar, uti hvilken man uplofer öluttrad Salt-

peter, en nåfva på hvar kanna Lag eller Deccét,
och gnider med en flarfva tandgärden, tungart

och gommen qvålloch mörgon» I brilt af nårhndé

medel tagesEn-ris och Gran-ris, fom kokas, och
tiplo{es dåruci Koks-falt, atvafkaoch renfa muii*

nen med.

De kreatur, förn åro fvåräré inkomna uti fmif-

tån , lä ac munnen är full itied fvarta fläckaf
^

fvettniilg märkes pä håren, och var utur håfan och
ögonen, fordra Itarkarc ans och tiltägfénhet. Då
mäftetnan tilgripä flitiga kokningar af följande:

Tag barken af Hågg och Rönn fämt Etiris, ett

gopen af hvardera fonderlturne^ och koka i et

par kannor vatten , blanda dårtil en nåfva Saltpe-

ter och håll uti kreaturet i ftop qvåll och mor-
gon, jånlcd en Dofis af fårenäninde Pulver med
Gamphert, öch rena mumien flitigt med foire-

nämnde fakei\

Äderlätnirtg låfer nti i detta Städio litet for»

flå, hil det ej få aldeles olikat Håft- kreatur

i detta fl:adio.

De foril åro komne få långt ^ at de våndt

igenac åta^ famt gå och ragla, år båft ät ned-

fkjuta och bégrafva aflides*

Om fiftnåmnde Decoft utblarldas rBcd fyr-

liga QViQv^ fåfom Vinbärs ^ blad, Syre - blad,^

Svin*
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Svinfyrc- rot , och i fynnerhet Vattcnfyrä^ Her-

ba Britannica, fom år fpecics Lapathi^ år det

ånnu fördelaktigare: åfven med fyrliga Bår, fom
Lingon, Blåbår, Tranbår, Vinbår, fom kroflas

fonder och blandad til Decoften, fä blir dåraf en

kraftig Feber - dryck. Tvål uploft i famma De-
coét år ock funnen god, irne llcedblad Hjärnes

Teftamente, eller Bofkaps-Theriak et 4 lod år

tjänligt prjsfervativ i forfta början af fmittan, Eit

och annan har ock funnit god f6rmo>i och forvar-

nings -medel dåraf, at de med en nafvare geilom-

bårat hornen däf qvickän eller margen ofverll i

hornen flutar fig.

Dc nyafte Engelfke Aftcr innehålla cri be«

ikrifning , at ympa dehtla Lues Boum med lä-

ker fordel. Man gifver kreaturet in 4 eller

f lod Eilgelfkt Salt uti vatten, for at hålla lif-

vet öpet : (edah tages var af ögon ^ nåfa eller

munnen på et fjukt kreatur^ fom har defla vät-

Ikor kokade och val niogna af fjukdomeil, på
en linne- hvel^ och (kår vid låret en liten rifpä

iiied knifven, och binder famrna hvel dåruti faft,

fä blir kreaturet fmittadt^ och gar hel fåkert och
lindrigt igenom pä 3 veckor : de flåppas på fritt

bete> men hora hällas i en fårfkild (tiga om nät-

terna , alla de fom ympas, om det (kal lyckas :

Sommartiden är hår til tjånligaft.

Éejkrif
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Bejkrifmfig åfver et litet Djur^

Som Fin/ka kallas Tuhctiri, famt Am
märkning öm et ånnät "Djur , af Her^

melin - Jlägteti,

Af

JOR LECHÉ,

^ ^ 4'-

]'ifvuåd pa Tuhcuri, fe 7^^^^ X/, år ovalt

och flått f deprerTumj^ramt fpetfigt mot no«

len. Pannan riagot ilat. Öronen gjuiflva kor-

ta, flata och ligg^ pl'^^tt til huFvudet: meatus aii-

ditorius Vidlo-ftig och krånglig.

Ögonen tyckiis vara nog fmå: deras ftållniri^

årfådän fom på Kattor 3 némligcri de linier^ fom

gå gcnöm ögonens bagge vrjar, lopa nåftan ihop

vid Nds-fpetlen, och törriicrä crura at éa trian^

gel 5 fom utmärkas pa vägen dic med en fyn-

lig grop.

'Tungan tiihn och fordeld långs efter iinitlet

ined et rått och något djupr veck, och ofverfatc

med fmå nien dock både fynligä ©ch kännbara

iamt fUltagandc hvaffa taggar, fom lutä iilåt^ me-

ra krins^ftrodde ^ men ej iå långa elier tätt til hvar-

andra futatide midt pä tungan, fom pä Kattens^

Framtänderm 6 både uppe och nedre; alle åro

trubbigé och notte , famt tätt til hVarandra fittail-

dc : de ytcerfte åro ftorfl:^

Slit -eller Horn-tdnderne (canihi) kråktc, latl-

gc, ttarke oeh fpetfe;
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Ö^ehtänderna i Sfvcr-kåkeii 4 pä Hvar fida:

den ytterftc år minft fpets och enkel: den nåfte

nagöt fioiTC fpets och enkel: deti tredje ri:orft ocht

hogft, och har 3 olika iitifkbtt, af hvilka det med-'

lertta år hogft : i anfccndc til fin bredare fida fit*

ter han på längs i kåken : däremot den fjerde eller

innerfte fittet* pa tvåran^ åt mindre ån den tredje^

öch har tvåime men olika utfkött ined en dald

atikilda.
\ \

i tiedér-kåkcti åro f , hvilka de 4 fråmfté
åro lika de 3 fråriifte i ofver-kåken s men den fem-
te eller bakarfte liteii^ enkel, och har et klotlikt

hufvUd;

tialfen år lang öch Imalj iheh iå bred fofti

Iiufnidct<.

JCroppen lång och fmal, lafi buken tyckte!^

Vata något ftor af vader och annat innehåll,

JSéfieH karta öCh lang-håtige.

Fötterna ludna iinder^

^äna f både på ftäm-oth Bak-fotternäj roril

alla åro håftade ihop med hvarandraj och til halfi

iycktamedelft et fin-ludit Ikinri,

fT^^wew år kårtaft, den ytterftä tåén dårriåfl:

i fin långd; åniiu lårigre åt déh håfta ihtil tum-
men; de tvånne ofrigé långft öch fins imellan lika;

Kloitna hopkramade, til fårgen Ijufa^ ej får-»

deks krokota eller hvafla^ öch dragas ej tilbäkarå
fafom kattetis i dock måft fkylda af krokota öth
något ftyfvä hån

Svant/en cylindrifk
, tåmmelrg lång

^ tjock
och yfvig , dock tyckes han något fmal^a möt
åhdan.
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Pärgen.

Svarthrun (fu(cm) IJufare pa halfeAj men åri

Ijufare pä öronen , eller blek -brun*

på fvantfetl , morkaft på andan*

Hvit rundt ikring munnen, och på under*

Icåken få långt ibm tånderna racka > bland mångl
fkinn har jag fedt något enda, hvarpä detta hvita

gått förbi kåft- krokarna något ned på halfen*

Botnen eller det mjuka liirfvet nåft intil hul*

let, år ljuft brun-blackot > men de långa håren

fvartaoth tjocka midt på, fpetfa fig til åndan^

och blifva innerfl fmala och ljufa*

Lefnads'* arten år at fifka. Djuret fångas dår-^

fore vid åar och backar, fårdeles då fkinnen duga^

nämligen om höften, få ock mot våren vid fors-

far. I magen fants intet annat ån fl^al och ben
af kråkor, jåmte en rodaktig chymus af deras

iåmm, hvaraf eh hop ånnu funnös hela, til bevis

at kråttor vid flutet af Martiö hafva råmm.

Skimen årö näftan fä ftarka, fom Utterfkinn i

mm hrafva mycket mjukare hår; dock fbm far-

oanfenlig och utan variation, få varda de

vände til bråm pä Bonde- moiTor. Jag
äl fcdt, at cn Herre därmed lätit ofver-

n väft.

var 4i| lod.

Geora. Tum,
? från nofen til fvants- andan 17. •*

Til andan af bakfortrcn \f
-

v ^nr^ n ifrän det bakarfte af

: ni ^^>hio - - - 4 Ii»*

Fr^n
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^ Från nofen til infa ogonvråen • 7. ^

• ^ Nack-holan ^ z, 3f.-
Från leden vid bogbladet, til klo^

fpetfen * * 3. 6. *

- Från hoft- leden til klö^ fpetfen 4. 4, -

Af Abo Skinnare kallas Djuret Mänck, i Ber-
lin (kal det heca Nårtz, Finnarna kalla det Tuh-; •

curi^ Uti Syftemet lårer det få heta Fivtirra fu*
fcäj ore albo. Mas^

Muftela plantis fiffis 5 cauda tota dbå, kal-

lar jag en liten fort af Hermelin^ fom finnes i Jo
i Öiterbottcno Nirpa heter den pa Finfka j men
Laffitjki i Dantzig^ hvaråft fkinnet brukas til

mofle-bråm af Qyinfolk, Det år hvitt lom råtta-

Hermeliner j men for ofrigt paffar ej ihop med
de fenare til foderverk. Jag har allenaft fedt ilcin-

netj men år dock (åker om, at Djuret härnls va-

rit obefkrifvit 3 därfåre bor det blifva uptagit uti

munfter- rullan ofver de Djur, fom i vårt Fäder-
nesland finnas. Öen 15. Maji 175-9.

Stockhdms Ohfervatortt Pol-hogd^
bejiämå

Af
3?EHR WARGENTIN.

%

I it^gcri fynfierlig fvåfig*

I m finna en Pol-hogd få nära^ fom

JL^ det behofves for Geographien* eller at

U i Of-
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örten ma kunna låggas rått en Land ^ Charta

:

ty en half minuts fél gor cj någon betydande ftill-

nad pa en vanlig Charta. Större noghet vore nö-

dig vid hamnar och Land - känningar for de Sjo*

farande* Men pä ct Obfcrvatorium år angelå^

get*> at veta Pol-hogden i det aldranogaftc och
mom fjelfva Secunden : ty mänge af de Obfcrva-^

tioner dår göras 5 kunna ej rått nyttgas ^ om ickfe

Pöl-högden år bekant-

Åtkomma til få flror noghet, fordras forft

ct godt Inftrument. Seéteuref at ro eller vz fots

RaditlSj årodebåfte, öm mail vil Uttorflca PoU
hogden genom Stjernorj fom gä nåra Zcnith : t}^

med detta Inftrument kan man jräka inom fecun-

den. Dårnåll tjånaMural-Quadranterjaff/^J eller

flera fots Radius, Maii kan vål med deto flä fclt

pä et par fecundcr, tneh de åfo dock fä Vida båttre

hårtil ^ ån Seftcurer, at med dem kunna obfervc-

ras fä vål Sölens, fora Hera Stjernors middags-
hégder, famt i fynnerhet Pol-St jerhörnas hogder
bäde uti ofre odh nedre Culmiilationtn. I brill af

defla dyrbara redfkaper , mäftc man nöja fig med
rörliga Qiiadrantcr, föm hålla 3 fot eller nägot

iriier i Radius. Sädane åro hu for tiden bräkte
til fa ftor fiillkomiighet^ ar man med dérn kan
träffa hogden inom 4 eller f fecunder. Til när-

mare vifshets århälland«5 uprcpas Obfcrvationer-
na flera gängor och med flera Stjernor, dä man
har fkäl at fötmx)da j det råtta hogden flcal finnas

genom medium af alla Obfcrvationerna^ ty det
år cj troligt, at de fmä fel^ föm kunnat infmy-
gz fig vid fomliga Obfervationer, fkok altid fal-

la ät famma fida. Oemeäligen råct^ de hvai--

aisdra. Mcti

I
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Men med de båfta Inftrumcnter och Obfeiv
vatloner^ år Pol-hogden dock ej ftrax funnen:

ty vid defs utråkning fordras andra Data, fom
dck äro underkaftade någon ovifshet. Därfore år

nödigt gora val af fådana flags Obfcrvationcij fora

ininll iida af nyfsnåmndc ovifshet.

Det vanjignfte fåftet år, at taga Solens ofre

eller nedre brådd^^ Middags-hogd j mm det gif-

ver ej de fåkrafte utflag. Ty iov^hj for So-
Icps llarkq, flven och defs få kallade Lux erratha^

fvart at nogar tråffä Solens brådd • och om man
träffat , bor på den obferverade hogden göras af?

rakning for Solens balfva piameter, (om yål år

tampiellgen noga beftåmd med ftora Tubers men
emedan de til (^adranter låmpade Tuber , åro

fme^ , och forfarenheten intygar , at Solens Dia-?

meter gor efter utfeendct ftorre vinkel uti fmä,
ån uti ttora Tuber, famt atjåmvål mer och min-
dre mörkt glas gor mårkcljg (killnadj få år man
nårtan dtid ofåker på 3 eller 4 fccunder, om So-

lens Diameter* Äfven få llor, om icke ftorre

ovifshet, ar Solens Dcclination underkaftad. När
bårtil lägges Refraétioneris obeftändighet , om
hvilken rätt nu (kal talas, ier man, at Obfcrvatio-

ner pä Solen ej kunna gifva PoUhogden med full

yifshet, nlrmare ånpa if eller 20 fecunder : Et;

fel, fom val betyder foga uti G^ograpbi^nj inen

for mycket uti Aftronomien,

Darforc år rädeligare, at til detta åndam.ål

vålia StjernoT : ty deras hogd år lättare at råka på
punöien, och de hafva ingen mårkelig Diameter^

Deras Declination har val hårtik varit mycket o-

vifs, dels for Catalogernas felaktigheter , dels

U 5 ock
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ock for några fmå atvikningar och obeftlmda for-

l^ndringar, fom man pä deras Declination funnit.

Men fedan Aitronomi nu fått reda på defia afvik-

ningar, ar de til ftorfta noghct kunna beräknas,
och Cataloger på Fix-Stjernorna jåmvål blifvic

bräkte til ftor tullkoralighet j år man om deras
,

bcfynnerligen de (lorres^ Declination, långt vis-

fare, än om Solens. Pol-hogden kan ock deter-

mineras igenom de närmare til Polerna belägna
ftjernor, utan at ens veta deras Declination, i

det deras hogd Obferveras en och fauima natt,

bade uti 6f:z och nedra Culminationen, da det

kan tagas for afgjordt, at Declinationen cj på nå-^

gra tinvcir mårkeligen andråt fig : medium iifincllan

de tvänne hogderna borde oå vara råtta Pol-hog-
den. Denna xMethod vore utan genfägeUe dcA
fåkrafte, om icke llefraclion hindrade.

Men det år bekant, at ftralarne brytas, da
de gå igenom vår luft-kjrets^ få at både Solen och
Stjernorna fynas högre ^ ån de verkeligcn åro,

famt at denna Refra^Jilionen år Itorlt vid horizon-

ten, men aftager fmäningom, til defs han aldeles

forfvinnervid Zenith. Dårfore måftc på alla utom
Zenith Obferveradc hogdcr, göras atråkning tor

Refraftion^ hvilket år ganfta fvårt at gora med
nog vifsher. Ty ehuru Aflronomi gjordt fin flit,

at bade igenom Theorie och Rön beltämm.a Re^
fra£tions vinkelens Itorlek til hvar och en gifvcn

hogd; aterftär Innu några Secunders ovifshet, be-^

fynncrligen på de mindre hogder: och det fom
värft år, finnes Refra£tionen til famma hogd o-?

lika, uti olika luitens bcflcaftVnheti llorre i kold,

ånivåja)^, huM ilorrc, dä Barometern år hog,
än
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In når han år låg, Forandringarne åro ofca hafti*

gc och olil^heten kan gä til en tölftedel af hela

Refraétions-vinkclen, hvilken tolftedel utgör i9

Secunder på de Stjernor , fom åro 30 grader 6f-

ver horizonten 5 men fororfakar ånnu ftorre än-

dring pä de långre. Herr De La Caille har

vål gifvit, uti defs Sol-Taflor, en Tabell, h var-

efter Refra£tionens olikheter kunna råttas och
jämkas 3 men Tabellen år inrättad efter luftens

forändringar uti Franfka Climatet, och det år ej

ånnu fylieft afgjordt^ om RefrciÄionen år lika i

alla Climater^^

Dcn^a fvårigheten har mycket brydt Aftro*

nomerne, dårfore hafva någre foreflagit Metho-
der til Pol-hogders utforikande, fom ej fkuUc be-

ro pä Refra6tionen : farnma Methoder åro ej til

foraktandes^ men fom de taga for gifvit, at Re-
fraétioncn år altid den famma uti lika hogd , hvil-

ket dock ej fä forhäller fig 5 kan man ej eller til

dem fåttn fullt förtroende^

Hvad underdä, at Pol-bogdens determine-

rande til fä ftor noghet, fom ålkas for et Obfer*
vatorium, år et fvårt Probleme? Obfervatorium
i Paris har ftätt fnart i 100 är, och har haft ftora

Aibonomer 5 men man hade dar ånnu, år 1744

^

nägot at förbättra, pä Pol- hogden. Sä mycket
mindre tiltror jag mig, at i forfta forfoket haf-

va råkat Stockholms Obfervatorii Pol -hogd uti

all mogelig noghet: det vore vål, om jag til en
början funnii den i det nårmafte.

Jag har brukat en rörlig Qiiadrant af 3 och
en half tots Radius, gjord efter de nyafte for-

U 4 bått
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^!)åttnngar och med ftor flit af den berömda An-
gelfka Inflrument-makaren Bird. Jag har där-

på ej ånnu funnit nägot annat mårkcligt tel 5 ån
^t Iqterfeétionen af hår-korfet i Micromctern ej

fitter praecife i ceatro^ hvaraf fororfakas en Error
af 20,f fecundtr, fpm genom vanliga verificatio*

ner biifvit utfokt. Detta fel kunde ock ganlka
lått råttas ; men emedan det fkullé fororfaka ti-

<iens utdrågt med nya verif^cationer, och en fa-

dan error, nlrdenårvål känd, har aldeles ipte;

at betydas få har jag lemnat honom orord^

Af de hår ofvanfore nämnda Methoder til

Pol-hogders utforfkandc, har jag valdt den, forn

xninft beror pä Refraftionen, hvilken jag af egen
forfarenhet fått anledning at måft mif§tro. Jag
liar d|rf6re obferverat några Stjernors Mic^dag^-

hogcier, fom uti ofra Culminationen gä nåra til

vårt Zenith, och fortfarip därmed i tre Månader >

xiåftan få pfta ^iioln , blalt eller alt for fträng kold
tpj hindrat. På det jag tHiika (kulle blifva ån vis-

fare öm Inftrumentets Error,. har jag under fam-
ina tid tvånne gångor våndt om Quadrantcn. I«

från den 4 Oétober fiftledne , til och med denzp
i famma Månad, var den horisontala eller orörliga

Tuben vand til Söder: därifrån, til och med den

16 December, ftod han til Norr; hvarefter hari

åter omvändes til Soden Uti alla deffli ftållnin^

gar har jag beflitat mig at, få noga mogeligt varit,

fåft^ Qiiaaranten uti fjelfva Meridianens piano.

Vid Pol-hogdens uträknade efter Pbferyatiq-

perna , har jag nyttjat deaaf Herr De La Cäil-
JLE, uti Dels Ajlrommia Fundament4 ^ meddelta

QapUgui^ Fimrum^ och efter dels i famma B,o,k
..... . ^
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införda Tabeller ^ for hvay dag uträknat ftjjernan^

DeclinjttiQU i dec nogafte.

Nu följer ct utdrag af fjelfva ObfervatiDner-!*

na, hvarvidjag, for undfly vidlyl:tighet5 ute-

lemnac Tima och minut , då Obfervationen gjor-

jdesV foni hir ej gor något til (åken. Uti forft»

Columncn ftårStjernan§obferVcradediftance ifråa

Zenithi uti den andra, ^tjernans uträknande De-
klination ; och uti den fifta, den af Obferva-
tionen efter vederbörlig uträkning , fundna Pol-

Jiogden/ Når vid Obfervationen ftår -fc-, bor
Inftrumentets crror, fom år 2o-| fecunder, låg-

p3 tih n)cn nar dar ftar— ,
dragas ifrån Obler^

yationen^

Ohferva.tioner på Stjernan Cepbeij hvilken

går Norr om Obferyatorii Zenith, Til defs

obferverade diftancer ifrån Zeni^h, boraz^iS
fecunder låggas, for Refra£cioneq.

Dift, a Zen» Dedinatio, Pol-Wgd.

DeniöO^. 2.13,48, 4- 6 1. 34.41 if. f9*2,o.3o,4

2^ - - 2.1347, 4-61.54.42,2. fp.20.32,1
28: - - 2.14.30, — <f^.34»42.,6. f9.20.3D,f
29 - - 2. i4.25>,f—<5i. 34.42,8. fp. 20.51,2

Den27 Nov. 2.14.293/— (Ji. 34.42,3. 'p,20.3o,7«

Emedan denna Stjerna i December niåus^d bor«

jade pafFcra Zenit om dagen, kunde jag ej Mngrc
med hanne fortfara. Genom Medium af deöa

f Obfervationer, blir Pol-^iogden fs^to.lip

Obfervationér på Stjernan ^ Ca^ope^^ |iviil?ea

går Söder oni Obfervatorii Zenith» For Re-
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fra£tioKcr, bor i,^ fecunder låggas til hvat

Obfcrvation.

Den 40a. 1
.

5 1 . 1 f, — r7.49-2P» - fP- 2.0. 34,8

18 -- i.3i-iPj — f7.49-32-5p. s9.io.335i

23 - - T.3i.if, —5749.34,4. fp.zo.3o,6

ip - - i.3o.36,f-^ f7.49.3f,9- f9. io,34,<5

I Nov. i.3o.3f, 4- f7.49.3<5,f. fp.20.33,7
27 - - +f7-49-4i,- fp.3o.3r,i

i4Dec. i.3o.27,f+ ^749.4^5^- SP-iö.52,2

15' - - 1,30 26,8+ f7.49.4M' f9 20.3I,<5

16 - - i.3o.26,f+ f7.49-4ii6. ^9-20.31,3

8 Jan. 1. 31. 7,7— )7-49.4tif. f9.2o,.30,4

10 -- 1. 3 1. 9,8— f7. 49-4 154- 'f9.^30,3254

Denii - - 1.51, 8, — n-49,4f53' S9,zo.^o,f

Medium af defla Qbfervationer ,
gifver PoU

hogdcn ^ - - " 59-2'0.32.,2,.

Obferv.itioner på Stjernan * Cajfiopea^ hvilken

gar Söder om Obfervaiorii Zenith, RefrA-'

éiionens ändring år 4,7 fecunder.

Den 40a. 4. 7.48, — rr.ii.f<5,9, f^.to,29^i

15 - - 4. 7.43» — fr.i3'. I,' fp..zo.z8,2

25 - - 4. 7.47> — ff.i>- ^,3- ^9.20.3 3,

r

I Nov. 4. 7. i,f4- fr-i3. 457- r9-2-o.3i»4

27 4. 6. fp, 4- ff-i3. P,7. fP-20-H5i>

i4Déc. 4. 6 f7,44- ff i3.ii,f. <f9-iQ.34?f

\<; - - 4. 6.f6, -j- fr. I 3.1 1,6. fS). 20,32,8

16 - - 4- 6.f4, H- ff.13.11,6. 59-20.30,8

8Jan. 4. 7.34,5— f)'.n.ii,3. f9.2.o.2p,5)

P - - 4. 7.37, ~5f.i3.n,2.. fp.2.o.3z,^

10 - - 4. 7. 36, ff.i 3.! 1,1. fp.io.3(,8

Denii - - 4- 7'333f— ff.!?-!!» 59-2°.^8,7

Pol-
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Pol-hogden utfaller genom medium af de/Ta
Obfcrvationer - - , fp.20.3i,f

Genom 14 dylika Obfcrvationer på Stjernan
•y Cafflopea^ fom jag, for at undfly vidiyftighet,
ej vil anföra, blir Pol-hogden * rP-2o,^i,4

Af 12 Obfcrvationer på Stjernan å CaJJiope<e^
finnes Pol- hogden - - . 55.30.31,(5

Obfervationcr på Stjernan £ CaJJiopea ^ fom »är
Norr om Zenit. For Refraftioncn bora^
3,($ fecunder tilläggas,

Peni4 Dec. 3, 's.zf, — öz.i^S.f/jP, fp.zo2p,8
if ' 3. 8.25,f— 62.28.38,1. f 9.20,29,5-
16 - - 3. 8.2f,6— 61.28.38,3, fp.20,2P,6

Ueniojan. 3. 7.4,-, + 62.28-40,3. ^,0.20.31,1
Genom Medium af della 4, blir Pol-hog-

den * f - - f.O.20,30,

Ibland alla '^9 Obfervationerna , har ingen
gitvit Pol - hogdcn mindre ån f9 gr. 20 m. 26 fec.
och ingen florre än f<>gr. 20 m. 36 fec. Medi-
um af dem alla infaller på gr. 20 m. 31,3 fec.
fom lårer vara i det narmafte, och hogft på'et par
fecunder når, Stockholma Obfervatoni Pol hogd,
fä vida annars den Declination , fom Herr jDe
La Caille utlatt for deffa Stjernor, år riktig.
Emedan alla fcx Srjernorna fa nåra med hvaran-
nan inlhimma at gifva famma utfiag, fer det gan-
Hia troligt ut, at de åro rått determiaerad<r uti
Catalogen: ty eljell kunde ej gerna alla vara li-

ka mycket och äc famma led felaktiga. Detta år
alrfåetftort prof Catalogens tifforlitelighet,
lomnåftanår (torre, ån man kunde vänta, om

icke
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ielce Herr De La Cailles bekanta flciekelighct

och noghet bade i Obfervationer och uträkningar

afven ginge därfåre i borgen. I Aprilis och Maji

Månader (irtlcdit ar Obterverade jag på lamma

fått Stjernorna jS ,
l^och v uti Urfa

Major , hvilka åfyen gl nlra til vårt Zenith. Ob-

fervationerna voro val, for åtfkilliga orfaker, ej få

fåkra, och utflagen ej få ofverensftåmmande med

hvarandra, fom de hår anförde j dock garPol-hqg-

den etter medium af dem alla, ej mer ån a fecun-

der ifrån den nu bcftåmda.

Genom Obfervationer på Solen, med de^

GeographiPica Inftrumentet, fom år befkrifvit i

K. Academiens Handlingar for år 175-0, hade jag

de förra åren fått Pol-hogden naftan cn hel minut

llone: men af et få litet, ehuru til fina behof

nyttigt inftrument, och medelft Obfervationer

pä Solen, kunde ej ftorre noghet förväntas, ån

inom en minut-
Den 14 Jan. 1760.

AHmårkmngar om en helt ovmlig
köld i Torne ,

Af
AND. HELLANT.

^% ^ ^

Den zz fiftledne Decembris, var kölden hår

i Torne få ftark, at Thermometern foll

til 44 grader under frys- punden. Den

z6 Dec. klockan 8 om morgonen, var kölden a- |

ter iika ftarp. Men i går 3 fora var den j- Janya-
rii.
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Hi, om itiorgoherii foIl Svehfta Thertnönletem
til 4f grader, fom iVara emot 36 på Reaumurs^

Sadaii var kölden måfl: hela dagen , til kl. f
efter middageh, då denbegynte (åtta til ihed ån
ftörrc alfvaie. Ibland fex QvickfilfVers Ther-
inömetrar och en af Spiritus Virii, föm voro gra-
derade til fo eller <5o grader under frys-punételi

,

började den ena efter den andra krypa in i kulan^

Til all lycka voro tvånnc af dem delte til nog
mänga, och den ena til izo grader under frys-

piinften. Kölden tiltog mer ocH mer, til kloc-

kan jof otn aftöneh, dä de funkit til 8p grader
étter GELisii , eller den alrhånt hår i Sverige bru-^

keligä graderihgeh^ fom fvara emöt 71 grader pa
Reaumurs, Efter klockan 1 1 ^ begyilte kölden
fedan gifva fig*

i dag, fom år den 6 Jariuarii, 17^0^ hafi^a

Thermometrarna ännu (tätt må ft hela dageil, til

4i Gelsii, eller ^4, Reau^iurs graden

Bäi-ometerh Var under köldeh if,7f Turti

hog. Det blåfte helt fakta Nord- Well Vader ^

fom kunde märkas af den tjocka röken utur alla

fkorftenar^ fom då roktc, om någonfin annars.

Hygrötiietrarrtc viftc, at luften var ganfkå
törr^ fom den ock varit Kela den förflutna Vackra
ach Sno- lofa Höften i Torne^

Denna forfkråckeliga kolded var hår få myc-
ket mera ovanliga fom fedan år 1737, ifrån hvil^

ken tid dageliga Meteorologifka Obfcrvatiouer
hår åra gjorde 5 Svenfka Thermometern lållao

ghl

'
'

'

^ /
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gått mer ån 38 eller 40 grader under frys^punéten:

icke eller i Juckasjertvi ciier Utsjocki^ fom lig-

ga få långt Norr om Torne inemot Nord^cap^

År 1757, den 6 Januarii^ funno de Franfke

Herrar Muthematici ^ ReauMuUs Thermometer
nedftiga til 37 grader, fom åro 46 Svenfica j lågre

har han fedan ingen gäng vant, torr än nu.

En få grufvelig kold , fom den vi utfto*

do i natt, år aldrig, fä vida jag vet, obferve-^

rad. Dock gick den ej långt därifrån , fom ai*

17 5
j', den lö Januarii, blifvit oblerverad i Je-

ncfeiffc i Siberien, fom dock ligger en grad fydli-

gare ån Stockholm, dar Reaumurs Thermome*
ter tallit til 70 grader, låfom Herr De L' Isle

berättar i K. Franfka Vetenfkaps Academiens
Handlingar for år 1749^ pag, 14.^ Jag har fjelf

verkehgen dragit den i tvifvelsmål j men emot
min formodan fått profva en dylik,

Jag kunde under den fkarpafte kölden, e]

afhålla mig, at några gångor i timen gå ut, for

at fe på Thermometern, och hoppas ej få dåraf

någon olågenhet : har ej eller ånnu liordt, at nå-

gon annan dåraf tagit fkada.

Har i St&ckhölm 'var kolslen den 22 Dec. allenafl

f grader med NIV. Den 16 Dec. 10 grader^ med

SÖ, Den f Januarii om aftonen^ 23 gr. Den 6

om morgonen 214,5* Den y om morgonen^ 2p gr^.

der\ fom f^var^ m^t ti, p^/ R^EAVisnms fhermometer

i

uch var denne den kallafle dag här varit fedan den 2

1

Fehr^ I7fi* De£a fenare dagar vi^r hår nåftan in^

gen bläjh
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Bihang ttl de här frammanfåi^e p. 16^ ^

af Herr FAGGOT anfor da Hydra-

jtatljka Ron.

^edan det förra var ingifvit^ behagade Herr
Håradshofdingen Broms tilfåndamig ct vat-

ten, hämtat ur en Brunn, fom år belägen

rid ftorfta hogdeft af Styckgjutare backen: icke

defs mindre vog i cubik tum af detta vattnet,

fåfom de forenåmde Brunns-vattnen 78P Skåip.

Sammaledes var Herr Hof - Camereraren

SchA LIN af den upmårkfamhet , at* (ticka mig c

flafka af Vårby vattnet och i dito af vattnet ifrån

Helfingborg,

Vårby vattnet var nettö likä med Rågn- vatt-

nct och Vog 788 Skalp.

Helfingborgs vattnet fammaledes 788 Skalps
Meii ville vara någotjtyngre ån det förra : dock
få litet ^ at differcncen ^ 1 brift af fä fin vigt

,
ej

kunde utmärkas. *

Sedermera bekom jag af Herr Commiirarieii

Lénberg i flafka vatten, håmtadt ur en Kålla,

belägen i Irans gärds-tomt vid Skans^tuU. Detta
vattnet Var åfven aldeles lika med Rågn -Vatten :

få at I Cubik tum dåraf Vog netto 788 Skalp.

Sift täcktes Hof-Cancelleren och Commen-
deurcn af Nordftjerne Orden Hogvälborne Herr
Edvard CapvLeson fända mig et vatten, fom var

båmtadt frän en kalla vid Tumba Pappers- bruk ^

hvilkct vog 78^^ Skäl pund. Men iyntes vara

arldeles lika med Helfingborgs;
Vattnet,

-FÖR-
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41/ Nils GrsSLÉR - - 2P>

Befkrifning ofver et litet Djur
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af Pehr WAkGENXiN - • 3of

4ö^ Anmärkningar om en helt ovanlig köid i Tor^

/j/ And, Hellantt - -5 314
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|IihmÄh ;
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Schönberg; om Orr- ungars framfödande - • 146
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dret - - - - .
- 79 och 159

Zetzel; Ron om Brafilianika Bönan Pichurims

nytta i Utfot - - - - 6d
- - Rön cm Yomitus Ghronicus, ex deglutitis hetö-
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