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..KONUNGEN,H
IT

iyDÉSS VETENSKAPS ÅCADEMIES

PROTECTOR

ACADEMtENS
LEDAMÖTER»

"err JOKAS ALSTRÖMÉR, Gotnmerce-Ry ^

Riddare af Nordiljerne Orden.

Herr Baroli ANDERS JOH. Voti HÖPKENi
Svc-a Rikes Räd, Prasiident i Kongl. Cijncellie- Col-
legiOi tJpfaJa Academie Ganceller, Riddare och Cotti-

mendeur at Kongl. Maj:ts Orden.

Herr CARL LINNiEUS, M D. Kongl. Archlatef,

Med. och Bot. Pröfeffor i Upfala, Riddare' af Nord"
ftjerne Ordens Ledamot af Acad. Nat. Gurioforum,
Vet. Academ. i Petersburg och Berlin , famtaf KnngU
Ängelfka och tjpfala Societ. Gorrefp. af Kongl. Fraa*
Ika Vet. Acad &c. * * *

Herr Baron GARL WILHELM CEDERBIELM.
Herr GrefveGARL JOHAN CRONSTEDTvöfver-

Intendent, Riddare af Nordftjcrne Orden ^ Geremonie-
Måftare äf Kongl. Majlts Orden, och Kongl. Vet.
Acadertiiens Skattniåflare.

Herr AUGUST EHRENSWERD, General - Lieuté*

nant, Gortimendeur af S vårds Orden.

Herr ANDERS JOH. NORDENSGHÖLD, Lands-
hofdirtg , Riddare af Svärds Orden.

Herr DANIEL TILAS
,
Bergs4<äd, Riddare af Nord-

ftjerne Orden.
Herr JAGOB FAGGOT, Öfver-Direaeur v!d Kongl.

Landtmåteriet , famt Gharte-och Jufterings- VerKei* *

Herr QILBERT SHELDON, Skepps-Byggmåaare vid

Kongl. örlogs - Flottan. '„.
^.^,rt



Herr SAMUEL KLINGENSTIERNA , CäticelliV

Kåd, Hans Kongl. Höghets Kron - Prfhfens Informa*
tor, Ledamot af KongU Vctenfk. Societeterne i Lon*
don och Upfala, Correfp. af Kongl. Franflta Veten^k^

Academien.
Herr CARL FREDRIC NORDENSCHÖLD, Öf-

verfte Lieutenaiit vid FortifiCationen, Riddafe af Svårds
Orden.

Hé^r NILS WALLERIUS, Thcoh Doélor och Pro-
fcilor Kalfenianus i Upfela.

Herr GEORG BRANDT, Bcrgs^Räd, Ledamot af
' Kongl. Societeten i Upfala.

Herr GABRIEL POLHEM, Kammarherre, Direacur
af MechaniJcen. *

H^rr JONAS MELDERCREUTZ, Geometrin Pro-
feffor i Upfala.

H^rNILS ROSEN, M. D. Kongl; Arehiater , Rid-
darc af Nordftjerne Orden, Ledamot af Kongl. Vet.
Societeten i Upfala»

Herr MÅRTEN STRÖMER^ Aftronomi^ ProfcObr
i Upfala, Ledamat af KongU V^tenlkaps Societeten

i Upfala,

Herr CARL DE GEER, Kammarherre, Ledamot ^if

Kongl. Vet. Societeten i Upfala, Corrcfp. zf Koogl.
Fratilka Vet. Academien.

Herr CLAS GRILL, Direét^ur åf Oft-Indilka Gom-
pagniet.

Herr ERIC von StOCKENSTRÖM, Jtrftitise-Can-

celler , Commendeur af Nordftj^rfie Orden.

Herr OLOF MALMERFELT, Kammar- Råd,

Herr Baron NlLS PALMSTlERNA ^ Svea Rikes
Rad, Lunds Academie Canceller, Riddare och Gom-
nicndeur af Kongl. Maj:ts Orden^

Herr GERHARD MEYER, Direöcur och Kongl.
Styck -Gjutare.

Herr Grefve CLAS EKEBLAD , Svea Rikes Rad,
Öfverfté Mårfchalk, Cancellie- Råd , Riddare och
Commendeur af Kongl. Maj:ts Ordern

HerrULRIC RUDENSCHÖLD, Commcrce-Råd.
Herr ZACHARIAS V^ESTBECK, Problh
Herr EMANUEL SVEDENBORG, Aflfe/Ton

Herr



Herr Gfefvc CARL GUSTAF TESSIN, Svea Rikes

Rad, Öfverftc Marfchalk, Prafident i Kongl. Caa-
cellie CoUegiQ, Hans Kongl. Höghets Kron - Prinfcns

Gouvcrneur, Åbo Academie Canceller, Riddare, Com-
mendeur ©ch Canceller af Kongl. Maj:ts Orden , famt

Riddare af Kongl, Preusfifka Svarta örnen.

Herr ANTON von SWAB, Bergs -Råd, Ledamot af

Kongl. Vet. Societeten i Upfala.

Herr PEHR ADLERHEIM , AfleiTor i Kongl. Bcrgs-

CoHegio.
Herr ERIC SALANDER, Öfver-Commiffarius.
Herr OLOF von DALIN, Cancellie-Råd

,
Secreterarps

af Kongl. Vitterhets Academien.
HerrDETLOF HEYKE, Bergs-Rad.
Herr ABRAHAM BÄCK, M. D. Kongl. Archiater,

Praefes i Kongl. CoUegio Medico, Ledamot af Kcjlerl.

Acad. Nat. Curioforum, famt af Kongl. Vet. Socie-
teten i Upfala. *

Herr Baron ALEXANDER FUNCK, Bergmåftare. *

Herr Baron ERIC WRÄNGEL, Svea Rikes Rad.
Herr NILS PSILANDERHIELM, Ber^s-Räd.
Herr CARL FREDRIC MENNANPER , Theol.

Do(3or
,

Bifkop och Pro - Canceller i Abo.
Herr SAMUEL SCHULTZE, Gamererare.
Herr JOHAN CLAi>ON, Grofshandlare i Stockholm.
Herr CARL FREDRIC RIBE, AfTelTor och Kongl.

Mai:ts Lif-Chirurgus.
Herr 13aron FREDRIC PALMQVIST.
Herr CARL LEYELL, Bergmäftare.

Herr PEHR KALM, OeconoijiicD Profeffor i Abo. *

Herr ZACHARIAS STRANDBERG, M. D. As-
felfor i Kongl. Collegio Medico, Stads Phyficus

i Stockholm.
Herr Baron CARL GUSTAF^ LÖWENHIELM,
Svea Rikes Råd, Riddare och Commendeur af Kongl.
Maj:ts Orden.

Herr ANDERS ANTON von STIERNMAN, Can-
ceUie-Räd, Riddare af Nordftjerne Orden.

Herr JOHAN LECHE, M. D, och Profeflbr i Abo. *

Herr Grefve AXEL LÖV7EN, Svea Rikes Räd, Ge-
neral Gouverneur i Pommern , Greifswalds Acadcmie
Canceller, Riddare oca Commendeur af Kongl. Maj :ts

Orden.
* 2 Herr



Herr OLOF ACREL, ProfefR^r, :ftegements FåUfkSr
vid Adels- Fanan , Ö^ver- Fåltikår vid Lazarertct^ Le-
dåmot af Kongl. Franika Chirurgi(ka Acadeniien»^

Herr EDVARD CARLESON, Hof-ancelk.r, Gom-
mcadeur at Nordlljerne Orden.

Herr OLOF CELSIUS, TheoL Doaor, Profeffor,
Kyrkoherde vid St. Jacob: och St. Johanais Förrum-
Ungar i Stockholm.

Herr ANDERS BERCH, Oecouomi^ Profeflbr i

Upiala * •

Herr SVEiNT LJUNGQVIST, Maior vid Fortificatioii.

flerrBaroe MATTHIAS ALEX. von UNGERN
STERNBERG, Fält-Marlchalk, Riddare och Gom-
mcndeur afKong!. JVIajus Oiden,

Herr, LARS LAUREL, Philof, Profeffor i Lnnd.
Herr Grctve CAKL-FREDRIC FIpER, p;s(ident.

Riddare och Comnneiideur at"Koiigl Majtts Orccn.

Herr NILS GlSSLER , M. D. Phylices och Mcdiciosc
Lei'lor vid Heroofand» GymnaHurfi. *

Herr Grefve GUSTAF BONDE, Svea Rikes Rad,
Riddare och Gnmmendeur af Kong! Maj:ts Orden.

Fru Giefvinnan EVA DE LA GARPIE, Riks Rädiu-
nnEKEbLAD,

Heri PEHR WARGENTIN, Kongl. Vet. Academ.
Sccretcrnre, Riddare' af N'ivd(ljerne Orden, Ledamot
af Kong!, Vet. Societ. i U;>iaia och Göttingen, fanic

af Kejier!. Vet. AcadeiTi, i Petersburg
,

Correfp. af

Kojigi. Franika Vetenfk. Acadeuiien. *

Herr HERMAN SCHUTZER, Kongl. Archiater,
Ofver - Dii-eåccr vid ( ^hinirgiika Societeten.

Herr PEHic HöcrSTKÖrvl , Kvrkoherde i SkeUefta.

Herr | ACOii HENR. iVlÖRK , Kyrkoherde i i3ro.

Herr CARL REINHOLD BERCH , CauccUie-Råd,
Ledamot af Kong! Vilterhcts Academien.

Herr JOHAN GOTTSCH. V7ALLERIUS, M- D;
Cheurs' Prufe|ror i Upfaia, Ledamot af Kejferl. Aca-
dem Nat. Cunoibriiiri.

HerrGrefve HANS HENRIC LIEWEN, Gencral-

LieiiteiiaiU, (Jommendeur af Svärds Orden.

Herr ANDERS HElI^ANT, Oecoöoroi® Dircaeur
i LapMiarken. *

Herr



Herr Baron JOHAN von 'SETH, Kammarherre, Ar-
chivarius vid Kongl. Maj:ts Orden, och Kongl, Vet.

Academ. Archivarins.

Herr JACOB. GADOtlN, Theol Doäor , Phyfices

Profcffor 1 Abo.

Herr JACOB von EGGERS , Generat - Major och
Öfver - Commendanc i Dantz.ig, Riddare af Svärds

Orden.
HerrGrefve HEiMNlNG A. GYLLENBORG, Svea:

Rike^ Rad , Riddare och Cojximendcur af Kongi.
Maj:ts Orden, . v

Herr Baron JOHAN BRAUNER , H'>f- Junkare.

Herr EBEFUl^ARD ROSEN, M. D. och Frofeffor

i Lund.
Herr SAMUEL DURil^lUS, Phyfices Prof i Upfaia.
Herr SAMUEL SOHLBERG , Direaeur af Me-

chaniken.

Herr PEHR LEHNBERG, Profeffor vid Kongl. Ar-
tillerie Cadett- Schoian.

Herr NILS SCHENMARK, Aftionomi^ Ohfervatör
i Lund.

Herr Baron CARL FREDRIC SCHEFFER , Svea
Rikes Riid, GouverueDr for Deias Kt)i]gl. Högheter
Kron-Prinfen och de Kongl. Arf- Priiiiarna, Riddare
och Cominendeur af KoagL Ma]:ts Orden.

Herr ANDERS SWAB, Hof- Juiikaie , Direaeur vid
Gull- verket i Ädelfors.

Herr AXEL FRED. CRONSTEDT. Be-gmåftare.
Herr SVEN RINMAN, Diredeur och Öfver^Mas-

Målinre. *

Hcir Gr\RL ALBRECHF ROSENADLER, KongL
Secrrterare.

Herr CARL KNUTBERG, Capiuine Mcchanicas,
FlerrCARL FREDRIC ADELCRANFZ, Öfver^

Intendent, Riddare af Nordrtjer!ie Orden,

HerrERiQ GUST. LIDBECK, Kiftor. Nat/Profts»
for i Lund, Direéleur vid Skanfka Flanragcrna,

.

Herr CARL CARLESON, Stats- Sceret^r4re, Ridda-
re af Nordlljcrne Orden.

Herr JOHAN FREDR, KRYGER , Commiflärius
i Rikfens Ständers Maniifaåar - Contoir^ '

'

Herr JOHAN HENK. BUKMESTER
, Proftfibr

i Lund. ' * ti

3 Herr



Herr BENGT FERNER, ProfefTor vid Kongl. Ami-
ralitets Cadett- Scholan.

Herr PEHR ZET2EL, M. D. Falt - Medicus. *

HerrTlBURT TIBURTIUS, Probft,

Herr CÄRL LEHNBERG, Optiflc Inftrumentmakarc.

Herr JOHN ]ENNINGS, Ryttmäftare.

Herr JOHAN GUST. WAHLBOM, M. D. Afc
fcr och Pfovincial - Medicus i Calmar. *

Herr EDVARD RUNEBERG, InCpeöor 6fver Mått,
Mäl och Vigt. *

Herr PETER JONAS BERGIUS, Medicin^ Poet.»
Herr PEHR OSBECK, Kyrlvoherde i Haflellöf, Leda-
mot af Kongl. Vet. Societeten i Upfala.

HerrEPHRAIM OTTO RUNEBERG, Direaeur
vid Konsol. Landtmåferie Commiffionen i FinUnd.

*

HerrFREl)RlC MALLEF, Aftronomi^ Obfervator
t Upfala.

Herr DANIEL THUNBERG, Direéleur af Mecha-
niketi och Slotts * Byggmåtlare.

Herr ROLAND MARTIN, M. D. Anatomis och
Chin.ire;io[; Frofeffor.

,

Herr„ PEHR ADRIAN GADD , Chemias ProfeiTor
i Abo.

Herr JOHAN CARL WILCKE, Thamiflc- Leöor
i Esperimental- Phvlilceii.

*

Herr SAMUEL TROILIUS, Theol. Doaor, Svea
Riives Aike-Bifkop och Upfala Acad. Pro-Canceller.

Herr DAVID SCHULTZ, M. D. Medicus vid Fri-

Murare Barahufet. *

UTLÄNDSKE LEDAMÖTER-
PerrFREDRIG RABÉN, Gcheimc Confercnce^Räd
\ hos Hans Maj:t Konungen af Danuemark, Riddare

afHt)ngi. Elephant Orden.
Herr M^fiERT von HALLER , Räds-Merrc i Repu-

bliken Bern, Diredcur af Salt- verken, l^rcefes vid

Kongl. Vet. Societeten i Göttingen, famt Ledamot af

Kongl. Franfka, Ängqlfica, Berfinflca &c. Vet, Acad.

Herr JOHAN HED.L1NGER, Hof- Intendent, Riks-

'MedaiÖcqr, Ledamot af KongK Bcrliafka Vet. x\ea-

Herr



Herf PET. väit MUSCHENBROEK, Math. P^ofts-

for 1 Leidcn^ Ledamot af Kongl. Angelika 5ociet.

Herr JOHAN GESSNERUS, Archiater hos Hertigen

af Wurtcmberg.
M^rquis SA<SRAMOZO , Riddare af Malta.

Herr DE SAUVAGES, Med. ProfeiTor i Montpellier.

Herr CARL FR. HUNDERTMARK, Med. Profes-

for i Leipzig.

Herr DE L' ISLE, Ledamot af Kongl. Franfka, Pc^
tersburgiilca, Angelika &c. Vet. Academierna,

Herr BERNARD DE JUSSIEU,Botanices Profeffor,

Ledamot af Kongl. Franlka Vet. Academien,

Herr DE ROUELLE, Chymicus, Ledamot af Kottgj,

Franflca Vet Academien.
Herr DE LA MARTlNIERE,K:£3nungens i Frankrike

Lif-Chirtnrgus , General- Chirurgks vid Franfka Krigs*
magten, Prgsfcs vid Kofigl. Franlka Chirurgilka Aca.-

dettiien, Riddare af St. Michels Orden.
Herr HEVIN, Hennes Kongl. Höghets Dauphin^s Lif-

Chirurgus , Secreterare vid Kongl. Franfka Chirurgilkä

Atrademien.

Herr Van SWIETÉN ^ Friherre^ Kejferl. Archiater

i Wien.
Herr ANT. ULLOA, Gouvemeur af. en Province

i Spanfka America , Ledamot af Kongl. Ängelfka, Ber-
linfka &c. Vet. Academierna.

Herr ABR. GOTTH. KiESTNER, Math. Profeflbc

i Gottingen, Ledamot af Kongl. Vet. Acad. i Berlift

och Kongl. Societeten i Göttingen &c.
Herr ANDERS MAYER, Math. Profeflbr i Greil^.

wald, Ledamot af Kongl. öerlinika, Bologn. &c»
Vet. Academierna.

Herr GEORG MATTH. BOSE, Phylices ProfeiTor

i Wittenberg, Ledamot af Kongl. Ängclflca, Bologn,
&c. Vet. Academierna.

Herr JACOB LANGEBEK
,
Kongl. Danfk jufliti^e*

Rad, Föreiländare af det Kongl. Danfkä Sällfkap. &c.
Herr CARL BÖNNET^ Hift. Nat. i Geneve, Leda-
mot af Kongl. Angelika , Berlinfka &c. Vet. Acad,

Herr JOHN ELLICOTT, Mechanicas, Ledamot af
Kongl. Angelika Societeten.

Herr DE DANGEUL, Kammarhecre hos Hans Maj:t
Konungen i Frankrike.

Herr



Herr MORAND, Ledamot af Kongl Frm9,i^ Vet. och
Chir. lamt af Kongl. /VngeHka, Bcriinlka^ Petersbur*
giika &c. Vet, Academierna.

Hetr DE LA CAILLE, Mathem. Pröfeffor, Ledamöt
. af KongU Fraaika^ Petersburgito, fierlinika &c» Vet.
Academierna,

Herr J, WAiTZ, Bergs « Rad i HQ&n, Ledamot ^af
' Koiigl. Acad. i Berlin.

Herr MORAND , Aiiatom'^ Profelfor i Paris.

Herr RÖNNOW, Archiater hos Hans Maj:t KonTOg
STANISLAUS.'

Herr DE JAUGOURT , Riddare.

Herr ViT. DON ATI, Med. Profeffori Turin.
Herr fOH. GEORG ROEDERER, Med. Profoffor

och Ledamot af Koiigl. Societeteii i Göttingen
Herr THOMAS SIMPSON, Math. Prof. Ledamot af

Kongl. Angelika Societéten.

Herr JAMES SHORT^ Ledamot af Kongl. Ängel fku

Societereä.

HerrDE PARÖISOX , Ledamot af Kongl. l^ranfe -

och Berlin (ka Vet, Academierna.

Herr CHRibTEN HEE, Math & Phyf. Ptofeffor

i K-openhämn , Ledamot af Kongl ÄngeHka och Dan*
fka Societ. famt af Kongl Berlitiika Vet. Acad.

Herr ELIAS BER T RAND , Kyrkoherde i Bern, Le-
damot af Köiigl. Berlin&a Académien och Socicteceii

i Göttingen.

Herr RUD. AUG. VÖGEL, Med. ^rof, och Lecta-

möt af Kotigl. Societéten i Gottingen.

Herr <5UETTARD , Hans Kongl. HSghets Hertigetäs

af Orleens Médicus och Botatiicus, Ledamot af KongU
Franika Vet. Academien.

Herr DAVIEL, Ledamöt åf Koiigl. Frian&ä ChuCirg.

Acad- och Kongl. Äogelflca Sociéten &c. *

Werr POISSONNIER, Kejlarinnatis i Ryislana Lif-

Medicas, Ledamot af Petérsburgiika Academien.
Hqir G. BÄER

,
Kongl. Svenlk Legations Predikant

i 'Ffänkrike, TheoK Prof i Strasbcrg , Gorrefpondent
"af 'Kongl Franfica Vet. Acad. Ledamot af Kongl* So^
^ietetén i Göttingen.

Kongl,



.KoNGL. Vetenskaps*»
AGäDEMIENS

HANDLINGAR,
För M§.NAt)ERNA

Januarius, Februarius^ MaRTIUS)

Är 1760-
jP R S E S

Hett JACOB FAGGOT,
Ofvér-Direét. vid Kotigl LandtrnXhartoch Jufter.Verk.

HISTORIEN
Om den Comet , fom åren ifs i » i^of , 16%%

och 175^, blifvit ob/erverad^

Den Comet, fom, efter den berömda Ängel-
(ka Aftrotiomen HalLeys förebud, vän-

tades år I7f8, kom åndteligea i början

A af



2 lyåo. Jan. Feb. Mart.

af ar f7f9. Om honom år i defla åren få mycket
talt och fkrifvit > defs ankomft år ock i fig f jelf

fä märkvärdig, at jag ej tviflar, det ju Kongl.
Vetenfkaps Acadcmien få mycket håldre åftundar

hora om ftåndigheterna därvid, fom han annalka-

des på fädan årstid, och tog fådan våg på him-
raelen, at vi hår i Norden ej kunde fe honom^
Dårfore vil jag berätta, i anledning af mig ifrån

Frankrike meddclta fåkra obfervationer, huru
han forhåUit fig ; men bor forft giffa tilkånna,

pä hvad grund Halleys vifshet om hans an-

komft var bygd.

Sedan Newton uti defs Principier gifvit en
ny och grundelig Theorie om Cometer (^) famt
vifat, huru man af Obfervationerna kan utforfka

en Comets verkeliga afftånd ifrån Jorden och ifråti

Solen, råtta befkaffenhereo af defs rorelfe och be-

lägenheten af defs bahn emot Jordens j var Hal-
LEY denforfte, fom gjorde tillämpning dåraf til

de Cometer, fom for och i hans tid voro tilräc-

keligen väl obferverade. Han uträknade 24 Co-
raeters få kallade Elementa Parabolica^ eller for-

nåmfta omftåndigheterna af hvars och ens verke- .

liga rorelfe, med dimenfionerna och belägenheten

af defs bahn, fom han, tils vidare, hos alla an-

tog for Parabolilk.

Ibland dcfla 24, funnos tre hafva nåftan al-»

deles lika Elementer : nämligen, den fom Apia-
Nus fedt i Augufti Månad if 31 j den Kepler
och LoNGOMONTANUs obfervcrat i September
och Oétober T607 j och den fom afFLAMSTEED,
Cassini och Halley fjelf få flitigt bevakades i

Augu-

(*) Sc K. Fet. A^ad. Handlfår Jtä.Ang. Sepf, 1756.



t7^ö. Järi. Peb. Mä 3

Äugufti och Septembris MatiJtder år 1Ö82. Des-

fe hafva allé tialkats Söleri lika iiåra^ dä de Voro i

Perihclium,, öch ftodo då ifrån Solen åt fammä
tra6t pi hiriimcleti : dé gingo ät fiiThma led j ifrån

Öftei- til Väfter eller cnvöi Djur-kretfen : Pla-

tium af hvars och ens TrajeÄoria hadfe iika lut-

ning til Ecliptican^ och ("kar Écliprican pä fäm-

ma Italien, eller hade Noderna lika belägne. At-
iriirtllone var ölikhetett i deffa mål ej llorre^ åti at

den med fkål kunde tilfkrifvas Obftrvationérnas

felaktighet^ eller någon verkelig åndrin^ imellail

hvar gåtig Götneteii nedftigit til Solen, fadan fom
Plaiieternas oi*biter finnas undergåi

Öettä gjoi-de mycket fänhölikt^ ät deffe trå

Cometer varit eh och deii farhma , fom ena fån-
gen efter 76, öch den aridrä efter yf år§ tid åter-

kommit : ty det fyntes ej tröligt^ at tre fårflcildä

kroppar flvuUe följa aldeles famriia ftråt^j uti h vil-

ken de en gärtg kunde råkas^ och aftadkomtlia på
hvar andra en forftoring, fom den ftore världens

Byggmaftafe, Vid de andra himla- kropparnas ri*

fa inrättnings på alt fått tyckes hafva velat fore-

komrna, Dårfåré drog Halléy intet betänkan-

de vid at forkuhriä C^) det fammaCotnet forniodé-

ligen fkulle itei" infinna fig, vid pafs ^år ijfS.

Uti fenare tiplaget af fin Sympfi Aftrmomt^ C^me-^

tiae ^ fom år bifogad defs Aftrönorhifka Taflor^

och blifvit gifvcn til trycket år 17^19, anforer han
nya Ikål^ ibland hvilka dct i fynncrhet vär bin-

dande, at Obfervationerrta på alla tre forenåmde
Cometér Val inftåmde med utråkrsitlgen, då han
antog dem for cn och den famma ^ hvilken här ett

A 2 om-

(*) Uti PhilofffphicalTraf^saéiiQm fk år IJ^Si Ni^^^



4 ip^^^o. Jan* Feb. Mäit^

omlopps - tid af vid pafs Jfi år^ uti en Ellipfe^

fom imellan hvar gång undergStt fen foga mårke*
lig ändrings Han var då få vifs om denn^ 'Co-

xnets återkomft , at han beder eftcrkommanderne
påminna fig, det en Å^ngclsman varit den forfte^

fom fagt dem det forut;^

Alle Aftronomer Voro ock vifFe, at han {kul-

le komma i men året och årstiden Vorö oviflej ty

han Ilade ena gången gjort fitt omlopp på 76,
den andra aUenäft på ff år. HalleV trodde,

at de Cometer, fom varit fedde , meh ej tilråc-

keligen obferverade, åren igoj*, 1380 och i4f6j
varit en och den farama med den af aren ifli^
ido/och 1682,, och emedan hans Period fåledes

varit til (kiftcs 7f och 76 år, tyckes han i forftone

nåftan endaft på denna grund hafva utfått Come-
tens återkomft til år 17^8. Men få vida de åldre

Perioderne voro mycket oviffc, öch man ej lått

kunde finna någon giltig orfak til et fådant om-
Ikifte i omlopps - tiden, började de flifte vån-
ta honom redan år I7<f6^ Ty den fenafte Perio^

den var et år kärtäre an den naft foregående,

dårfore kunde man nu få mycket niindre gora fig

fåker 5 fedan 74 år voro forledne , foift Herr Eu*
LER juft med exempel af denfta Comet velat

ftyrka fin fats , at alla Planeters omlopps -tider

fmaningom mer och mer forkårtas j for det rtiot-

ftånd Ikull , fom de lida af iEther, tivilken haii,

med mänga andra, , tror vara fpitdd ofver heU
himla - rymden, (*)

Dårfoix började Aftrbnomernc', redan år 17/ <?i

at vara honom til mötes med Tub^er, på det de få

myc-

(*) Euhri O^ufculal fagvi^^S ^ 2764
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mycket forr och båttre knnåt undfägna en få lang-

våga gåft. TU den andan gjorde fig ock någrc

den niodan at uträkna^ pa hvilka tracler af him-

melen han hvar årstid borde fokas , ibland hviU

kaHerrScHENMARK (^)var en. Men åren I7f^5

I7f7 0ch I7f8 gingo förbi, ötan at de, med fli-

tigafte eftcrfpanande, blefvo honom varfe, Imed-
lertid började man mer och mer eftertänka , hvad

orfak kmide vara til drogsmälet. Det år bekant,

at åfven Planeternas omlopps - tider åro något för-

änderlige. Saturni Period finnes ofta den ena

gångenen half Månad längre ån den andra, och
det ar all anledning at tro, det Jupiter med defs

Attraftion, €ller hvad namn man eljeft vil gifva,

den influcnce och verkan , fom Planeterna finnas

utofva på hvarandra, fororlakar de oordenrlig-

lieter, hvilka märkas i Saturni rorelfer* Så myc-
ket mindre år underligt , at Cometernas omlopps-
tider af dylika orfaker kunna anfenligen forlångas

eller forkårtas» Ty en Planets eller Comets om-
lopps-tider åro til hvarannan i Suhduplicätä rattone

virium quibus urgentur ; och den kraft, fom drager

en Comet til Solen då han år langft ifran henne, år

liten : dårforc* kan en ringa ändring i denna kraf-

ten, härrörande af cn Planets eller någon annan

Comets attraétion, åftadkomma ganfka ftor ån*

dring på omlopps^^tidcns ja, få ilor, at den fonf

tilforene gått uti en EUipfe, kunde fedan refa

bårt uti en verkelig Paraboia, och fålcdcs aldrig

mer återkomma,

Halle Y gjorde fjelf påminnelfé hårom , och
bod til at viCa orfaken, hvariore Cometen år löSz.

A 3 kom

(*) KgL p^ct.Acad. Handl.forJuL Jug. Sept. 175 J*.



kom forr, ån han eljeft hordt, fanit utfatte^ i fol-?

je dåraf, lians återkomll til flutet af 175B eller^

början af I7f9. jDöck voro hans upgifna ^k^
i detta mal ej aldeles tilfylleil görande, oph han
tilftod upriktigt, at han vid detta Problempts up-
lofande funnit iVärigheter, hvilka haq qied all Ini

Geometrie ej varit i ftånd at utreda. Men den
knut 5 fom for 40 ar fedan forefoU en af den tiden§

ftorlH Geometrer få fvar och invel^il^d, har lik^

yål nu blifvit uploft. M^thematici hafv^ feder-

inera fä upofvat fig uti M^cbamca Cmlejli^ genom
deras outtrottcliga arbete på Månans Thccric,
och fä härdat fig i Ue fvåraile underfokningar

,

at dc tiu ej heller rada^ ;]årm^re angripa fjelf-

va Comcterna.

liongl, Franfka Vetenflcaps Academiens Lc-
^^amoc. Herr C|:.A|RAyT^ fä n^^ninkunnig for^

defs lärda arbeten, och i fynncvhct for defs un«
derfokningar på Manen, var den 5 fom vågade
foretaga det Problem , fom FL^lley aiä(t lem*?

na nållan orordt. Den fenare trodde det vara no^
at utforfka, hurjj mycket Cometens gång kunde
rubbas af Jupiters och Saturni attxaétion , under
den lUla tid han gar dem förbi vid annalkandet

til Solen, eller uplligandet ifrån henne. Men
ClaiPvAut fant n6dvän<iiigbetcn at följa honom
fteg pä (ieg igenom hela Perioderna, alt ifrån år

if^i til JJfP, for at fe, huru ftor och hurudari

verkan nyl$nämnde Planeter kunnat hafva på ho-

nom uti alla deras inbördes föränderliga belägen-

heter och afitånd.

Genom 18 Månaders träget och bråkHrmt ar-

bete, bcilåcnde uti idkeii^ lillåmpning af det
:

, ; rykt-



iy6o. Jan. Feb^ Mart. 7

rykth^YZ Prol^IePia trium Corporum^ fom han (jelf

få val hade uploft och tilforene nyttjat på Månen,
lamt uti mångahanda Conftrudioner

5 egna Me-
thoderlSch genvägar 3 handtHerr Clatraut, i

November Månad lyfS, framlägga^ for Kongl.

Franfka Vetenfkaps Academien, frukten af fitc

bemödande, hvarigenom han funnit, i;o at Co-
metens omlopps -tid ifrån if3i til 1607, ^^^^ 8^"
nom lupitcrs åtgärd blifvit rp dygn kårtare, än

den bordt , om ingen annan kropp, ån Solen, uc>

ofvat någon kraft på honom j famt at defs Ellipfe

hade defsutom blifvit litet förändrad , få at nåfta

Pcriode, endaft for den orfaken, blef 31 dygn
kårtare. z:o At defs omlopps -tid imellan 1607
och 1682 hade af Jupiter blifvit på ny rakning

420 dygn forkärtad, bvilka, lagde til de 31 dygn,
fom voro en påfolgd af förra Perioden

, gjorde

denna 4f I dygn for kart. 3:0 AtCometen, fe-

dan år i(58z, tvårt om blifvit af Jupiter uppe-
hållen hela f 18 dygn, famt ar Saturnus, h vilken

förra gångorna hade nåftan lika mycket omfom
påftyndat och uppehållit honom, hade denna re-

län äfvcn for fin del bidragit 100 dygn at upfkju-

ta defs återkom ft , få at denna fiila Revolutionen
ej annat kunde ån blifva vid paf; 6[8 dygn for-

längd. 4:0 AtComcten, til folje'af alt detta,

borde återkomma til Perihelium inemot den if

April i7S'p; nien at han for atlkiliiga orf:^ker fkuil

kunde komma en Månad forr eller fenare.

Denne uträkning intrålfade ganfkanåra, til

Herr Clairauts ej mindre an Newtons odo-
deliga heder, pä hvars grdndfatfér hela underfok-

ningen var bygd s ty Cometea kom verkeligen til

A 4 defs
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defs Perilieliym (ien 15 Martii om morgonen. En
Landtman i Sachfcn, vid namn Palitsch, viir

den forfte, foii), råkade fe honom 3 under defs ^ed-

ftigande til Solen 5 redan den 2f Deceniher om
.^ftonen^ ar 17^8. Cometen var då åniiu fa lang^

ifrån Solen, fom Mars, och litet längre ifrån Jor-
dent, ån Solen, dårfore fyntes han endaft hied

Tub
, ganlka fvag och liten. De Obfcrvationer,

(om en Tyfk Aftronom i följande Månad pä ho-
nom gjorde^ forviffade honom fnart, ^t denne
Comet var den fanflkyWige och länge forvlnta-

de. Ibland de Franlke Qbfervatorer fåg honom
ingen, fordefs ankomft pil Pcrihelium , \itom

Herrar De L' Isle och Messier, och dc ej

forr än den 21 Jaouarii I7f9, då den fenarc fann

honom uti Södra Fifken. Han var vål d^ Solen
iiårmnre 5 men däremot mycket längre ifrån Jor-
den ^ ån i foregående Månad, dårfore hade de ock
få mycket ftårre möda, at åfven med Tuber fe och
rått obfervera honom, fom lian ock nii började

gå ned bittida om qvållarna, forr ån det blef val

mörkt. De markte likvål få mycket af fina Ob-
fervationrr ifrån den 21 Januarii til den 14 Fe~
bruarii, at de ej kunde tvifla, det hi^n ju var den
famma, fom Hal,i.ey forebodat, och at, fedaa

han 1 Martii Månad gått Solen förbi, (kulle han
i April Månad blifva fynlig om mornarn^, f^iipt i

Maji Månad ånnu bättre, äter om qvållarna.

Detta alt fkedde 5 ty de igcnfunno honom i

morg<^n-rodpan den i April ^ uiycket ftprre och
ljufare ån de fedt honoii^ i Fcbruariq, fanit med
cn tydelig fvants : icke deilo mindrp hade både

cle^ ock andfc AftrpnQmer i Europa, fyårighet
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at gqr^ några clugeliga Obrervationer p| honom
i denne Manad s ty f^^n var heftåndigt llg^ och
h^nåi knapt några grader ofver Horaonten, forr

ån dags-ljufet förtog hononi. Efter den 18 Äprii

var dec i lo eller 11 diigar aldeics omogeligt at fe

honjom i ]^urppa,5 cmcdai\ han då gjorde en gan-

fka häftig fvångning näilan ånda ned til Södra
polen 5 rnen han koi^ äter up och började tredje

fkiftec vifa fig i Maji Manad, niau åndteligen

fick til nöjes utmärka hans gäng^

Men Jordens Sodrc Inbyggare hade iårnvål

i Martii och April Månader onfkeligalte tilfälle

at fe honom. Herr Feedrig Ai^gerstein,^
Styrman pä et af våra Oftindilka Skepp, fojn dc^

var fladt pä hernreran^ har meddeit n^ig de An-
märkningar, han med nog fkickelighet , men med
otilrackeliga Inftrumenter, kunnat gom, Deei

Z4 Martii om n^orgonen , vid pals klåckan 4 , då
Herr Angerstein viftades 34^ grader Söder om
Linien> ungefärligen under den Meridian,, fom
ftryker igenom Ön Mada.gafcar, blef han Gome-
t^n fo^-fta gången yarfe, hvilken då ftocl litex under
den linien, lom^ fammanbinder Stjernorna<^ och
Ä Aq varlig någat mer ån f grader ifvan ^5 och
vid pafs

5
gr. ifränS". Således tyckes Cameten

då hafva varit i forfta graden af Fifkarna, med vid

pafs f4 graders" Nordlig Latitud. Defs fvaiits

,

af z eller
3 graders långd, något krqkt, vande

fig til förenämnde Gometcn få fom def^

fvanrs blefvoi fedan dagcligen ftorre, til den 17
April, dä GDrneten om morgonen ftod vid pafs

3 grader Söder om Stjcinan 3/ i Stenbockens men ^

en rak fvants ihickte lig tU och något 6£v^r vin-

A f'
•

^

^^^^
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fcr-gatan, eller acrninftone til fq graders långd

,

(dock med matt ffccn. Efter i4gra mulna nätter,

fants Cometen^ den 16 April om aftonen, dun-
klare och med mindre fvants s men med en for-

iinderlig hartighc^t fram{I?riden, vid pafs 80 gra*

der ifrån det förra ftallet 5 ty han ftod nu 14 gra*

der ifrån dén Ijufa Stjernan i Centauri fot, närma-

re Södra Polen, De följande dagarna fkyndadc

htin äter åt Norn

Fluru han i Maji Månad fig förhållit^ vifa

följande Obfervarioner, (om depna och denKongl^
Franlka Vet, Äcademiens Ledamot , Abboten
De La Caille gjort i Paris ^ och benäget mig
meddelat.

JVjaj. I. 9. t6i ' 22. ? 2. ?ö. - 31. 27.10

3- 9. 7r f. 17. 10. 42. " 2(5. 47. f

r- 8. - f.i4- ?f- - ^3-41. rr
9. 44. -

r- 12. fo. 14. - 22. 26. 1

2

9. lOi -
f. 1 1 . 1 1 . 0. - 20. 3<J. 2f

9. fi -
f- 10. 53. f. - IP. 49-41'

Ii. 9. 42. -
r- p. 10. 40. - 18. 2. f

8. f7.
-

f. 8. 3^. 20. - 17. 8. 2J-

if. 9. 6. - 5- 8. 21. fo. - 16. 46. 20

16. 10.41. -
r- 8. 8. 40. - 16.22.33

17. 9. 43- -
r- 7. r9. 48. - 16. 4. fr

10. lii - 7. fo. 20. - I f. 4Ö. 22

20. 9- Vh'
-

r- 7. 5§. 20. * 1
J-.

16, 18

21. 9- 10, - 7- 3f. 22. - If. 14. 0

zz. 9- f 2* - f. 7. 31. 25-. - 14. 49. 30,

9. f9i • 7. 28. 42, - i4-.37'^0'

Tiden. Com. Longitud.

Da^. tim, min, SjgD. o
^

Syd!. Låtit

Q /

2. 8.pr. 15

Ti-



I7^Q- Jan. F^b. Mart ii

Ti^cn. C09X. t»pDgitud Sydl Låtit.

Dag, tim, min. Sign, p /'
,^ p , ,^

Maj. 24. j? 34t - T- 7*^^" SA • 25. f6.

25'. 9' fl* r f, 7. 2^. 4(5, - H- ^•

9>f6i' 7- ^f. 50. T 14. 7. 7-

Z7. IQ. 4- - f> 7-^r*r5- ' ^^r7-^8-
:?8. la 13. - T- 7- 32. - 13- 49- o.

Måft hela de|ina tiden ^ i fynncrhet mot ilu-

|et, har han fynts fa dmil^el och matt til fken,

at minda dags- ljus , ja ocl? JVIanCkenct, al.deles?

fortpg honom , hvarfpie det cj var undcrhgt, at

han hos ofs ej fyqtes, hålit han jåmvål hår vait

mycket lågreo

Föregående beråttelfig om denne Comets ap-

parenra rörelfe , i fynn^rbet de anförda Obferva-'

tionerna, gifva no^famt tilkånna, hurudan hans^

verkeliga gäng vant , och haru defs bahn var be«

lagen emot Ecliptican. JVIårkvårdigt år, at då
de Obfervätioncr, fem varit gjorde på alle andre

härtils obferverade Cometer, och jåmyål pa den-
ne, når han de förra gångorna gjorde of^ bcfok^
utan mårkeligt fel kunnat lampas til Pan-iboler \

fä pa0a deffa ingalunda til en Parabel, Ty når

jag ptfokt Parabplifka Elementer efter de forila

Obfervationerna, fä inftåmma ej dc filta med
den dårpä grundade uträkningen : eller om jag fä

jan^kar Elementerna, at de forfta oph fifta Obfer-
vationernc inftåmma med uträkningen 5 få gå de
medlerfta mycket därifrån , ehuru Eiementcrna
må råttas, Orfakcn därtil år lått at finna. Ibland

alla Cometer larer denne hafva den kårtafte Pe-
rioden, och dårfore kan defs EUipfe ej få långe

coinci^era med en Parabola af famaja Focus och
fam-
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ftpirpa Diftanti^i Perihelia, (bm d$ anglra Gome-
ternas Eliipfer, Skillnaden hkf dcniivt gången på
lionom ('i nitxket mera mårkelig, fom han fyn-
tes i Fem hcia Månader 5 och i början af Majo
var Jorden mycket når, få at dcfs afvil^ning ifråa

Parabelen, kdd ifrån Solen^ foreftåldes lö gån-
ger ilorre for ofs hår på Jorden. Däremot hade
man, åren H??^ i6oj och löSi, ej tilfalie at.

phfervcjra honom mer ån hogfb en Månad hvar
gång : han var då i det nårmail^ lika långt från

Jorden fom ifrån Solen, och dcf§utom altid iiåra

vid defs Perihelium, hvareft Paraboieii bäft coin-

cidcrar med Ellipfen : dårfore paffade fig Obfer-
vationerna dä näitan lika val til en Parabol^ fom
%\\ Ellipfe^ denna gången tj|nar endaft

Ellipfen at förklara defs rorelier,, och det gor hon
fiilllcoailigen, når man 5 efter Herr GLAii^4tJts
^uträkning, antager Cometens medelmåttiga om-
lppp$-tid for 2 S 070 dagar ^ famc i gfrigt tilläm-

par de af tierr La Lande fiindiie EUiptifka

Elerpenter, hvilka jag hår far lof at anföra, til-

lika med deElementer, fom FJalley de förra

gångorna ixinnit:^ i|f hv;ilka$ enlighet man kan
tiiiuij at det vcrkeligen varit en och (limma Co-
liiet^ fqm flera gangor kommit tilbakg.

Han gick denna gången genom Perihelium,

eller var Solen fom närmaft, den 13 Martii om
morgonen 5 klockan ij^^-p rriin. 30 fepunder, efter

Farifer Meridianen.

\ Defs afftånd ifrån Solen i Perihelium 5 uti få-

dana delar, hvaraf Solens medelmåttiga afilånd

ifrån Jordan utgöra 10000 5 var

Ar
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Årifji - -

Ir il5p7 - - jH't;.
J682 - - fS^f-

Irijfj) - * 5^8 49.

Loc^usPerihelii var, - i. jz. Oé

år 1607 - I. 3.40»
it 1682 - I. 3^. O-

åi' 1759 - 3. 8, 10.

Cömet - balineas Lutnings - vinkel til EclipCi-

eän var

Ar 1/31 - - 17. o. o.

löo-f - - 17. io.

1081 - •» 17. 4i.

/i7f9 - - 17- 40-

•

GomctcrisWpftigatidc N^^ '6
,

var år if3 1 uti y if. 30. o.

1607 - • ö ^7-

T68'^ • - y :20. 48. 6* 1

175^ y ij. 4f-3r- "
,

Cometen var ock alla gangorria yerkeligen

Retrogradus, dier gick tvärtemot Planeternas

lopp^ Olikheten uti della felenienter år ej ftorre,

in ät den dels kan tit&rifvas de Dbfervätiöners

ovifshetj fom hollos aren if och i6c7> dels

l&er hafva fina riktiga fkål uti - ijetfva rorelfer

lagarfaa^ hvilka Herr CJ.AIRAUT5 tillika med
äit det ofriga , Forn

,
dentiä nya Planet ängar

lårer förklara uti det Verk , hah om honom lofvar

utgifva.

Altfå aflågger denne Comct et det ocmot-
fågcligalte vittnesbörd om riktigheten oc^ "for-
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tråfFciigheten äf Ne\vtön5 Theörie^ faiht for-

viffar öfs om det, lom vi foruc dlenad anfedt for

fannölikt, at Cometcrne årö bcllåndige kröppar
,

fom uti Ellipfcr gorä deras ReVolUtioher omkring
Solen , och fålédes åfo eti art af Planeter.

PEHR WARGENTiR

Tahergs Jårnfnalms-Befg i Smaland^

^ånköpings Länäshbfdtngedome, Tveta Hä-
rad, MånSärpä Säcken , fä Kaj>éryds Bergs^

mans- hemmans ägor : bejkrtjvtt t

September Månäd 1757^

Af
Idaniel tilas.

J^ig
har h6rt få många och olika idéer och

beråttelfcr om det tiamnkunhiga Järnmalms-
berget Taberg i Småland^ at jag rätt myc-

ket iångtat, for min egen tihderratrcUcs fkull, at

cn gång Ijelf få taga det i ognaflgtc;, i fynnerhet,

Ibm jag, i feSrjan af år i/f/, kom därom med en

af minc Vånner, en vitter och flcarpfynt Bergs-

man j at f5räcn iarig Brcfvåxling, fom dock, for

briftandc uplysningar öch hågre otiiräckelig^ om-
ftåndighetcr , ftadnadc iltan flut $ öfch uran at

kunna formera mig någpn fåker idée om fam*

hia Malmberg.

pm Sommaren dårpa, hade jag den lyckan ^

åt ifå ftålla cn rcfa| det jag på nigra timar fick
^

for--

i';
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förnöja min nyfikenhet 5 och gora for mig fä män-

ga anmårkningar, fom jag tyckte nodvandige^^

dels til kunskap i mitt Ämbete, dels at gora flat

på den omformälta Correfpondencen ; men tänk-

te därvid ingen ting mindre pa, ån at fatiim^^

Malmberg fkulie redan vara af någön annati i pu-

bliqiic Handlingar be{krifvit^ och aldraminft at

en främmande hedrat famma t)rt med fioa an-

mårkningaro

Vid hcmkomften til Stockholm viftes mig^

Ät tilerr Peter Ascanius , Danfk Mcdicihae

Do6tor, fom någon tid med mycken heder och
diftinétion uppehållit fig vid KöngU Äcadei:!iien

i Upfala , hade til KongU Engellka Vctenikaps

Sociefeten upgifvit en Belkrifning ofver Taber*

get, med bifögad teckhintg ofver Bergets utfeen-

de, fom finnes in(6vå i Phdöfophical Tramaäions

Vol XLIX. L Part. pag. 50.

Jng tänkte aldelés icke uppa , at nyttja minå
anmårknihgar til hägöt annkt ^ ån défl ftåmnde pri-

vate Correfpondencen > ffien fedail jag funnit, ät

Herr Döélor AscANius få mycket mifstagit fig

Uti Bergets aTtcckiiande, och uti fjelfva Beitrif-

ningen anfört nagrc rankar, fom med ortens och
Bergets natur ingalunda åro ofverensftåmmande
liar jäg trödt mig vara allndånhetcn fkyldig en få>

krare undérråtrelfc. gni Bergets anleende och
fjelfvä örteris beflcafFenhet, och hvaraf låter 5a-
nas, ät det i fig fjelf Torundransvårde TabergétS
mårkvårdighetcr icke åro vande på råtta fiaati ^

men at Herr Ascanius, åfven forii fiere andres^

och åfvcn min forenåmdeCorrcfpondent, hålHt fig

iiknaft vid Tabergets ruiner, ulan at gå långre

in
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in i faken och undérfoka Bergtts fafthtt och öri-2

ginairä klippans förhållande^

Til at om altfammans gifra fä mycket re-

digare begrep, har jag hållit nödvändigt, at of-

Ver hela Tratäen bifoga en Geographiå Ghartå

£ Belägenheten. Da nian år pä ftorä

landsvågen lladd imellan Stigamo och Barnarp,
fom gar igenom et jord*ftarkt hediåndigt Land*
Ikap^ med mycken fin mo och djup fand^ ocli

vii vika af åt Taberget ungefår | mil^ fä begyn^*

ner landmänen fmåningom at hoja fig, och for-'

mera någre_ backlåndige hqgdcr fårdeles vid

Granarp* Därefter fänker landmänen nägpt li-

tet j men åcerhlmtar fig flrak, med et ftarkare,

fatt längfatrit 5
ftigande*. tiis helt nara in emot Ta-

berg, formerandes dar en landhögning, fom vida

ofvergär den land-traCfc, dar landsvågen fträcker

fram. Men Htt in vid Taberget ftupar laridmä-

hen hél djupt til en nog trång dal, hvarigcnönl

for Sudodra andan af Taberget , den fttommen
Framlöper 5 föm med höge och llarke vatmfall

^rifver Mänsärpä och Sandferyds Masugnar.

Således lårer man af fjelfva bclågenhetea

kunna doma^ och öra ej annars, dock a£ Chartani

och vattudragens fvångningar och krokningar fin-

iia, at otten måfte vara^ om icke klippfull, iik-*

vål berglåndig.

JJo Sanden och den idjupa Mo, hvaraf

äenha ort ofverflSdar , fordrar någöt närmare up-

ftiårkfamhet, fedan Herr Asgakius i fin beråt-

tdfé år något tyikfam^ hvadan den hårkommitä
Hck
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Hela den fandiga traktens vidd och omkrets, ar

jag, rom allenait en enda gang. hår fraiiireft, icke

i Itänd at utftaka ; men följande kail jag dock

for viflb anmärka. Hela den i f mils länga Vetters

ftranden, tillika med den dår inom belågne Vi-

lingso, beftär nåitan ofveralt af fin djup fand :

dt ifrån H jo Stad i Vårtergötland m vid Vetterri,

landvagcntil Jönköping, och fom fträckcr längs

fararna Sjoftrand pä mer och mindre afltand, to-

refaller en ganfka jordftark landman, och ofta

med*djupafte iandmoar, hvilke elrunnJe llundom
afilcåras med failare tiivailad jordmån, fa forefal-

ler äiiidä ganfka fållan ^li hela den^c^aften nagoa
rått ftark bindande lera. Vid Jönköping börjar

det hår fraramanfore nåninda hedlåndiga land&a*
pec med alfvace at taga vid, ftråcker förbi Barn-

arps,Stigamo, och naftan alt utfore til Svenarums
Gäilgifvaregårdar på landsvägen åt Vrigflad och
Vexio, dår det fa fmåningom emot Svenarumi
Itadnar i fafl valU En refande kan båil determi-
nera bcfv ärligheten af denna djupa fandiga vägen;
icke dcfs mindre kan jag lägga til, at jag knapc
vet mig någorftådes i den inre delen af Riket
fedt en få ftor iångd och flråcka af djap fmd^fom
denna, hälft den traften, ibm är imcUin Jönkö-
ping förbi Barnarp och Stigam^o , och ^ åiedes

midt for Taberg. Jag kan efter ognamåttbt faga,

at imellan Barnarp och Stigamo, ehuru ortea
(kulle vara flackländig

, fågos ändå , färdelcs

omkring den dårftådes framlopande itrommen och
tratten kring Kråkebo Masugn, åtfiviilige ftällen,

fom man vål kan tillägga åtminftone 7 ä 8 fam-
nars djup fandgrund, eller hvad Bergsmän kalla

Damjörd,
B Når
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Når jag nu hårtil lägger, at ifrån Tabcrget,
padefs Norra och Öftra fida, år et aldcles opet
rålt alt fram til Vetterns ftrand ^ ty de landhog-
ningar, fom dårimellan kunna vara, åro emot
Tabergets hogd for helt ringa at anfc : få lärer

man ej allenaft lått kunna foreftåUa fig, hvad
verkan inundatlonen uti den ftora flodstiman kun-
nat hafva pä Taberget , dels med fondcrfprån-

gande af den branta klippan, dels med fands in-

fq valpande och inblandande imellan de nedcrrafa-

de Berg- ftyckerne, utan ock finna, at man ej

behofver foka igen fandens hårkomft: ifrån Occa-
nen eller någon Hafs- ftrand. Men jag vil kom-
ma tilbaka igen til fjelfva Taberget.

SJe/fva Taberget begynner ^tht ut

med den lilla Strömmen , fom fades* framlopa vid

Tabergets fot , at ftrax ftiga up med en fä ftark

brant, at den med ftorfta moda rätt fram kan
beftigas, och dä mao kommer längre up, blifver

det fedan omojeligt.

På denna branten beder jag mina Låfare fä-

fta upmärkfamheten, emedan juft dar förefalla de

nu gångfe varande Järnmalms - brotten j men for

ofrigt följa mig vidare omkring, til at förut in-

hämta en tydelig Belkrifning om Tabergets vidd

och läge,

Taberget år i fig Ijelf en lang berg-ftråck-

ning, fom til fin hela längd, innan den af någon
dal for bägge andar termineras, kan ongefär fträc-

ka en fjerdedels mil i längden y men til fin hog-

fta rygg kan den ej ftort mera räknas, än vid pafs

ZQOO alnar, eller hogft j mil. Begynner man at
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ånfe denna berg ftråckning pä lågftä andan ^ fä

ligger den i N N V ^ ©ch år ej annorlunda at an*

fe, ån fom en lagom berg-hogning 5 men fmå-

hingom begynner den at lliga emot S SO, yt*

trar lig med en tammelig hog rygg, och åter

fånkcr fig något litet J men reier fig ftrax

dårpå^ och formerar til flut den hogUa Ta^
bergs -kullen, Enar altfå Naturen dår, likfom

^ed ytterlla krafter^ fokt at drifva Taberget til

den hogfta resningen, trottoar den aldeles af^

och på en gång ftorter med en tvär brant emot
SS O, alt nedcr til Månsarpa Strömmen^ och

pä det ftållet, dar jag bedt mina Låfare fåfta fm
Upmårkfamheta

Mårvid får jag berätta^ at jag pa tvånne ftål--

len, innan jag handt at komma til Taberget

j

tecknat af Bergets utfecnde*

Den forfta teckningen togs vid Stigamo lippe

i gardet ^ mil ifråii Taberget j och fes ä 'Tah

Den andra teckningen togs Vid Gränarp pa
Oiigefår \ mils afllånd^ och fes å famma tabell ^

Fig. 1.

Af hvilka bagge teckningar tydeligen kan in-*

liåmtasj ät Taberget icke år någon cnilak^d rund
berg- kulle ^ men af lång Itråckning^ och at den
branten, fom en refande merendels enfarat fåfter

ögonen uppå^ år ej at cönfiderera annorlunda^ åri

fom profilen af hela fträckningen^ ©ch en for än*»

dan af famma ftråcka högre upftigandc^ men fam-*

manhångande^ kulle*

B t In-



/
I

20 1760. Jan. Feb. Mart.

Innan vi vandra neder ifrån hogfta ryggen,
maftc vi nyttja tilfålleti^ och betrakta det om-
liggande Landet. Då finne vi, huru Taberget
pa hela Våftra och Sudvåftra fidorne år famman-
hångande med andre Immerfort vidtagande berg
och hogder, utan at en gång någon märkelig dal

fkiljer Taberget ifrån de andre bergs - hogderne

,

forrån kring den Strömmen, fom Väller och S V
om Taberg framloper til vid pafs ^ mils afltånd,

och börjas upikring Karshult. Små dåldningar

infalla val, men af ringa betydning, och kunna
allenaft confidereras fåfom naturlige gråntfor, at

detcrminera Tabergs berg * ftråckning ifrån de
andre hogderne.

Midt fore öch emot Sudoftra andan af Ta-
bergs • branten ftiger på andra fidan om Måns-
arpa Strömmen ftrax up en tåmmelig berg-hog-
ning, hvilken tydfeligen igenkånnes på Fig.z^ ä

Tab. 11^ och år tecknad med Lit, fom lemnar
allenafl: en trång dal, fom forr år fagt, och til

grånts for Taberget, hvareft ehuru dar år ftark

och hog dam »jord, få må man ändock ej annat

forcftålla fig, ån atdår ju år bergfot och berg-

håll inunder til bafis for Himma hogd, och fom ^

väl ftiger til hälften up emot Tabergets kulle,

fall ritningen ej kan foreftålla det, i anfeende til

den bärtflvymde djupa dalen.

På Öftra, Nordoftra och Norra lidan där-

emot, opnar landet fig, fom förut ar malt, til

mera flackt liggande landfkap alt fram emot J6n«
köpings fidan, och ehuru dår en hop anfenligc

långftråckte och längfluttande land-hogder forc*-

&lla, få kunna de dock^ i anfeende til Tabergets
egen
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egen hogd, och den på bakfidan omTaberget fo-

refallande bergiga traden 5 for helt ringa anfcs.
^

IK Tabergs -branten blef af min foljc-

flagare Herr David Ludvig Meyer
5

uppå
min begäran 5 til fin perfpe6tive aftagen, ifrån et

flälle pa den rciidt emot belägna och forr nämnda
bogden Lit, fom kunde fvara ongefår til \ del

af Tabergets hogd, och fes ä Tab. Fig, 3,

Denne branten åger, efter framledne KongL
Sw VetenlJcaps Academiens Sccreterares Herr
Pehr E l v 1 i itererade mätningar, en lodrätt

hogd, at råkna ifrån gråsvalien vid Strömmen til

hogfta klippan, 200 alnar, 2 tum. Når man nu
betraktar, bäde at kullen i fig fjelf år verkeligen

högre, ån han for den matande och fa nåra in

pa branten itående Elvius kunnat fynas, och
lägger dårtil djupet ifrån gräsvallen neder til

Strömmen, kan ej fågas formycket, om man läg-

ger halft tjog alnar dårtil, få at hogllii hogöen
af Tabergs kullen ofvan om Stråmmen fåkert

kan räknas til 2.10 alnar.

Denne kullen har, dels formedelft fin brant*

het emot Sudoftra fidan, dels formedel (I fin fpro-

da ftenart, undergått en ftark forfloring, hvartil

forfta grunden torde blifvit lagd uti den univer-

fale floden, och fedan efter hand underhällen af

tiden, middags - fölen och den dageliga omfkift-

ningeu med rägn, fno och is, Altifrån hogfta

kullen hafva ifrån falta klippan nederrafat flora

ftycken och få kallade Skutor, ofta til ftorlek

fom fmå hus, hvilke fi:adnat nedre emot foten

och emot Strömmen, famt blifvit tid efter an-

B 3 nan
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nari påokade igenom den imäningom efterrafadc?

ftenrofningen.

på de nämnde afcecknade Perfpcétiven år med
punfterad botten utmärkt, huru högt den efter

hand påokade ftenroiningen ftiger up emot bran-

ten, och Tom man ongefär efter ogna-mättet kan
fk^tta til etnot | delar af liogden,

At denna ftenrornmgen mafteuti fjelfvaflods-^

timan redan til {lorfta delen vara timad, vitnar

ofelbart den ofv^ralt imellan ftenrofningarne be^
finteliga fina Tanden, hvilken fafom flamr/i af den-

na öfveraic pä iz a if mils längd, fårdeles ifrän

Vetters - fidanj belägna fyndiga landfkaps traden
harkommjt.

Jag fanf hår tydeliga bevis uppå, at defle

flamm*hvarf lågo uti horizonrale Itrata, och ic-

ke uti doferande Uållning, fåfom fkuUe de med
tiden flutit och famlat fig vipifrän hogden.

Huruvida Oceanen under den tid flods - fval-

]et päftatt, varit i ftånd, at med mer eller mindre
väldfamhet agera pa denna branten, varit antin-

gen iugnfam eller llormande, kan man icke for-

viffo veta, emedan jag ånnu icke hunnit utreda

eller fä kunfl:ap, om nägre liorre eller mindre ge-

fchiebe eller ftenrofen blifvit pä någondera fidan

med flods -fvallet utförde eller kringkaltade, fä

fram t man icke fkal foreft älia flg, at alle kring-

kaffcade gefchieber blifvit i den häromkring djupa
och fäfom en välling i flods- timan uproide Tan-

den nedfånkte och bcgrafne. Sä mycket kan man
dock af fjclfva belägenbeicn flata, at om fvallet

drjfvit for Nordoftaa vind^ hafva fnart inge ge-

fchie-
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fchiebe kunnat kringkaftas , emedan fvallet då

rnäft ftadna likfom i en vra emot de Våftre tilfto*

tände bergshogderne.

K Tabergets Mineralogi/ka bejkäjfen-

het. Hela Tabergs ftråckningen, åtminilone kan
det med vifshet fägas om hela den höga ryggen

,

beUar af idel jåmnfidige fmale Järnmalms -gängar
eller Järnmalms - ilrek 5 fom Itryka långs efter

hela ftråckningen, och åro merendels feiger eller

lodftiUandej få framt icke på ftort djup nagoa
dofering emot Våftcr bor raknäs. Man kunde
väl pä vifst fått fåga, at hela Tabergct beftår ej

af annat, ån klara rena Järnmalmen ; men fom
Malmen inom fig varierar i godhet, och verke-
ligen förhåller fig i tått med hvarannan följande,

men i godhet emot hvarannan fkiljaktige, gångar,

få bor man, fåfom Bergsman , betrakta Bergets
Malm-be(kaf¥enhet därefter, och då förefalla fam-
me Malm - gångar af följande indelning :

i:o Af ädlare Järnmalms - gångar.

2:0 Af gängar, fom fora den vanliga rena

Tabergs Malmen, och

5:0 Af gångar, fom fora Spatflåckig Malm,
och i denne Bergslag for fämre och dels oduge-
lig anfedd.

Det Forfta llags gångarne kallas i on^njärn-
hand^ och fora ganfka god och rik Järnmalm,
fom til anfeendet är fvart, men brunaktigt glänt»

fande. Samme Järnband eller gångar gä fållan

ofver T qvarters mågtighet, och åro forit, af de
lofe (len - rofningarne i de mot Väfter liggande

brotten, rogde, at hålla fig på Vältra fidan af Ta-

^ bergets brant. B 4 Det
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Det Andra flags gangarne åro de, fom utom
främmande berg -arts inbiandning, fora den van-
liga Tabcrgs Malmen 5 hvilken faller fvart, mork
och aldeies forgniftrig, och (kiljer fig til yttra

anrecndet vida ifrån alle andre Sven{i:e Järnmal-
mer, fom mäfi: ofver alt mer q^h mindre pä nå-

got fått til tuie particlar glåntfaj men denne ej

annorlunda, ån foni den vore fotig.

Det Tre^lje flags gangarne fora val enahanda
Malm med de nåft föregående men Malmen år

ofveralt infprångd eller blandad med tunne, iångs

efter Malmens aciring eller klyftnir.g liggande hvi-

te Spatflåckar, fom ibland ej falla tjockare ån

fom hinnor. Når ftenen gar fonder långs efter fm
naturliga klyfning, och Spvatflackarne vifa fig pä
fin flata fida , kalla arbetarne den famma Skatjht-

malm . emedan de hvite flåckarne fe ut fom track

efrer foglar 3 men då åenen for tväran eller i pro*

fil af fuTima flackar bryter fig, kallas den Rifp^

malm ^ emedan Spatfläckarne dä gifva ftenen lik*

fom et rifpigt eller ftrimmigt anfeende. Bägge
flagcn åro dock af enahanda art, och Bergsmän-
nen rata den fåiorn fuiigarc, fom val kan något

vara, men måile dock i ijeifva Unåltningarne bi-

draga til båttre gång.

Man har nittil få litet gifvit aktning pa

Tabergets MalmElts beikaffenhet til fm faita

klyft, at et nogare funmanhang icke ännu kan

detcrmineras, mera ån at man fä mycket ver , det

enar de forftnåmndc gångar eller Järnbanden fo-

refilla, fta dc må(i; altid utmed eller jånitc en

ilrekgäng at Skat-eHcr Rifpmalm, och ar (am-

jaie Jåraband fålkn annorilådes ^ ån pä Vä(ira

fidan,
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fidan, eller årminftone ganflca fmalcj förefalla i de

andre trafterne af Tabergct.

VL T^iber^s Malmbrytningen, Uti den

hår fornt belkrefne flcn - röfningen i Tabergs-

branten, år det nu, fom den fä kallade Tabergs-

Bergslag, alt ifrån defs forlia inrättning och fun-

dation (T. 28. Martii löii^beftåndigt gnifvir^ och
af de lofi Muim-gefchieberne tagit alt fitt Malm-
förrad til aila fina Masugnar. Relationerne fäga

vål, fom fkulle är löio, uti Konung CARL
d. IX:s tid, aldraforli börjat idkas Malmbryrning
hårflädes, och Malmen blifvit upfmält i fmä blä-

ftrar eller Blaufeurar, fom omiidcr gifvit anledning

til, at Kronan for egen rakning hår inrättat Berg-

^verk, intil defs K. GUSTAF ADOLPH C^},
fom mycket vi fi a Cl c S vid Taberg, låtit inforfkrif-

va Valloner til ordenteligc Masugnars inrättande

och blafningarnes Hällande pä nu varande fot,

famt profvat nyttigare, at inrätta Bergslag af A)!*

mogen häromkring j Men fä knn det väl vara

mojeligt, at ännu längre tilbaka nägon f^ittig All-

moge flundom dårliådes med dc (ma biä{lr:u*ne

fokt vinna nägot järn til husbchof. Dock vil all

den brytningen tilfammans fäga fä godr fom in-

tet, innan en hel Bergslag därpå begynte röra

fig och arbeta.

(*) Hågfl'Uppä Tabergs kulle har ftädc en Tall, hvar-
uppä ''Konungen med egen hand inflciuit {iti namn;
men den är for mänga är fedan kullfäld. Ranfak-
ning har hällits , at få veta banemannen til fädan c--

dygd; men man har ej fätt nårn^are reda, än at

fjelfsvåldige Vallbara blifvit iBifstänkte dårfore»

B f Uti
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Uti fiift klyft har Bergslageq ånnu aldrig ar-

betatj vidire an at manår 1686 gjort et forfok

om 4 fomnars djup > men icke funnit Malmens
godhet dårllädes llorre, ån i de lote gefchieberne.

Afven har ock i fenare tiden, och ej for mänge
årtiibaka, en fånkning blifvit anlagd juft: bakuti
nacken af hoglta kullen, ongefår hvareft på rit-

ningen Tak IL Fig^ 2, Lit, k. ftär tecknad 5 men
med enahanda utflag , och den olågenheten, at

hafva en ganika fvår transport utfore det bran^

ta berget.

Man kan pa fjelfva Perfpeélirc Ritningen fe,

huru litet denna vid pafs 140, låt vara år

gamla rorelfen, fom man ongefår ofver hufvud
kan räkna årligen hållit 11 Masugnar i gång, for-

mått ac minfka denna ftenrofningen, fom utom
den fyllningen af fand , fom kan ligga imcllan

ften yllyckerna eller (kutorna, beftår altfammans
af idel Järnmalm , i de forter, fom fårut år fagt,

utan at trälFa en enda gråflen dåribland. Och där-

af kan man åfven Huta, at dä man har i flere fecler

ånnu tilgång pä nederrafad Malm, utan at be-

hofva gä loit på den fafta klyften, fom ligger

for open dag , mindre trånga til at efterfått ja det-

ta Malmfält pä djupet, pä famma fått fom de

vanlige SvenOce Grufvor, kan det ej råknas vara

/ormycket lagt, om man hår päftår vara et, få til

rågandes, outödeligt Malm -for råd.

Enar nu Herr Ascanii Beflcrifning jåmnfo-
res med foregående beråttelfe och tilhorige rit-

ningar, lårer man låtteligen finna, at han endalt

fåft lin upmårkfamhet pä Taberget efter de an*

led-.^
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ledningar 3 fom i Bergsmannens Malm ? anbrott

forefallit, och då kan ej vara underligt ^ om en

hop omitåndigbeter fallit honom ganfka paradoxe

fore. Nu, fedan hela traétens belfcaffcnhet år up^

gifven, behofver man, vid detta Bergets betrak-

tände, ej foka up andre urfpräng til drfs forma-

tion, an fom vid alle andre Svenfke Berg; hvar-

ken af underjordilka orfaker, häftiga fkakningar
^

finds aflkoljande, eller annat. Ty hvad defs yttra

figur beträffar, få finnas oåndeiigc dylike bade

i Sverige och Norrige, ja de fom gå til z a 3000
alnars lodrätt hogd i fjalien, faft detta Berg

5 pä
den orten dar det är beläget, år något ovandt och
faller fälUamt for ogat > och hvad defs mågtig^^

Jårnmalnis falt angår, fa hafvc vi på andra or-

ter i Riket afven fä llora, och anda rikare. Malm-
fält, fäfora Gellivara i Luleå Lappmark, Ke-
runavara och Luofavara i Torneå Lappmark, än-

ftont de fälten ej fä juft råkat pä at infalla ä de
traéter , där hoglfa Berg - kullarne under Bergens
allmänna formation kommit at fåtfcja fig. Men at

detta Berg flvulle icke hafva någon få kallad rot,

utan ligga HkfoQi ofvan pä en fandbådd, fom Herr
AsGANii orått formerade Ritning vil intyga, år

aldeles emot all natur, och den fanning fom fjelf-

va orten utvifar. Tvärt om, det har, lika få väl

fom andre Berg, fitt fmimanhang, ej allenaft med
alle de andre omliggande Berg- kullar, utan jäm-

väl på enahanda fått, fom andre Berg, fåtter af at

djup, til fammanhang med den hela vårt Jordklot
omgifyande ftenfkorpan,

Sluteligen bor jag ännu lägga litet til, an-

gående Tabergets yttra ftapnad, och hvilken med
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Figurerm i och z år föreftåld, at den famma alde-

}es kommer otVerens med alle de höge Berg-
ftråckningar, ja ijeltVe FjåilarDe, Tom här i Nor-
den f6refaiia5 i thy de begynna aicid pä en ånda
at ftiga nägot långflurtJ^nde och längfanit up

,

hoja iig efter handen til högre ryggar, och ftun-

dom til hogrc kullar, tappa åter igen och forme-
ra fmä dåldningar, men til flui for den andra och
ytterfta andan af llräckningen ftiga up til ganfka

höga kullar, fom fedan ftort^i med mycken brant-

het, och dar vanligen äro fonden afade, aldeles lika

fom Taberg. Sadane höge kullar kallas i Dalar-
ne för Klackar, pa andre orter och i Fjållarne for

Stötar, i Lappmarkcrne for Oive eller hufvud,
likfom Bergens liufvMjd, med mera. Men for-

nåmligalt år vid dylike Bergftråckningars låge at

mårka, det deras lägfta och längfluttande ån-

da alrid vetter är landryggen eller dar landet år

hoglt, och däremot branterne åt den (idan dar

landet ftupar. I Daleiagct och hela Norrland
famt Norrlke Fjällen, fcr man exemplen tydeli-

gaft. Mäh kan vara vifs på, at å defle orter fkola

de aldraniäilc klackar och iiotar, fä undantagan-

des, finnas pä den fidan, fora vetter emot Söder,

Sydoft eller Öfter, men deremot på Norrfka fi-

dan Nordanfjälls ät Våftra fidorne, få framt icke

dello ftorre vattu-drag och månge mils vid rym-
inige dalar gifvit land « hogderne någon annan di-

reöion y faft pä de nyfsnåmnde trafterne har

åöck FjåUryggcn iinellatl Sverige och Norrige
merendels c/forändradt behållit fiyrknn at dirigera

och ftyra de mindre Berg- Ib äckningarne. Dock
beder jag den Obfervator, fom behagar under-

foka denna i^ikens riktighet, at noga gifva akt

pä



ij6o. Jan. Feb. Mart^ 19

pa hela fliråckningarnes vidd, och jåmnfora dem
med vatru- dragen, innan han kan blifva i iland

>

at gora riktig llutfats.

Upl den 27. Febr, 1760*

Profpd Tuhergs Jårnmalms halt
^

mftålde

Af
CARL LEIJELL.

'edan Herr Bergs -Rådet och Riddaren Til a$
behagat til Kongl. Vetenfkaps Acadcmien
inlämna föregående vackra Be(kfifning ofver

Tabergct, torde, til nårmare uplysning i detta

märkvärdiga Bergets Mineral - Hiftoria, ej illa

pafTa fig, om fjelfva Malm-arterncs halt, Tom där

vanligen finnas, här åfven tillägges»

Jag har dårfore, fedan trenne Prof - ftenar

blifvit mig benäget meddelte af Herr Baron och
Kammar - Herren^ famt Archivarien af de Kongl.
Orden, n;en Seth, foretagit mig deras underfo-

kande, och befunnit af foljafide halter :

En mork och fotgniftrig Järnmalm , fom ar

den vanliga Tabergs - Malmen , holt i lilla prof*

vet prö-ccnt Järn.

En annan af famma flag tycktes falla li-

tet fingniftrigare, ån den förre 5 holt 31 pro*

cent Järn.

Den
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Den tred}^ af faft enahanda art, fqm de före-

nämnde 3 dock icke fä mork och gniftrig, var
ock ofveralt infprångd med hvita fmaia Spat-
flåckar och ftrimor^ och år den famnia fom i or-

ten kallas Skat- eller Rifp-*Malm. Denna holt

allenaft ii pro cent Jårti,

Under roftningen kändes af defla Malm-ärter
ej det minfta os af Svafvel eller Arfenik j men
til fårgen undergingo de då en mårkelig forän-

-

dring^ och blefvo helt lef^^erbriina, i fynnerhet de
tvi forftaj den tredje, eller Skar- Malmen, blef

Ijågot Ijusbrunare efter bränningen.

Tabergs- Malmen gifver for ofrigt^ fom be-

kant år^ et gödt och välartade Järn, tjänligt til

alkhahda Smider

Anmårkningar

t)m Énäemtjka Sjukdomar i Staden Jönkö-
ping^ och öm deras orfåker ^

Af
ANDERS M. WÅHLIN^

M. D. och ProYinc. Medicus.

Det år onekeiigt, ät nåftan hvar oit har finä

egna Endcmiflka fjukdomar, hvar til få

val ortens belägenhet i, fom Invånarenas

lefnads- fått , det måfta bidraga.

At Frofs- Febrar åro Jönköpings Stad i fyrt-^

äcrhet tilgifnCj famt dar Ivårare at bota och at

fore-
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förekomma Recidiv, ån pa någon annan af mig
föifokt ort, har jag nu i^4 år^ men beiynnerligen

åren I7f7 och 175-8, då en elack Tertjan- Feber

allmänt graflerade^ fått förnimma, At få vål

Njiir-ften, fom Blåfc-ften, Gikt, Podager och
Obftruétiones Vifcerum, mer hår, ån i andra or-

ter, anfåtta Folket, och at på viflTa trader i Sta-

den Invånavne åro mer difponeradc for Lungfoc
och fmittofamma fjukdomar, har jag ofta blif-

vit varfe. Orfakerna tyckas bora igenfokas uti

följande omftåndigheter;

Staden har Våfter öm Torget tvårine långå

Gator, och fåledes tre Hufvud*Qyarter, Ssor^

SJo' raden ^ Mellan - raden och Lilk - Sjo- raden kal-

lade. På Öftra fidan årö^ jåmté de tvånne forft-

nämnde Rader ^ de få kallade Maderne^ den Sveh-

Ika och Tyftä, fom fi^ara emot Lille - Sj6- ra<den^

På Norra och Södra iidörna år Staden få tått om-
gifven af Sjöarna Vettern, Xt Taé. Lille -fjoh

och Räck - fjon, at ban fråh hogderna fynés likä*»

fom flyta på vattnet. De hus^ fom på Stor-fjo-

raden åi'6 bygde , ftå til ftorfta delen ^ for dé
trångä tomterna fkull , lödrått ofrer Vetterns
llrand. Rummen hänga tilfamrnan i en råckai^ och
åro Fonder och Dorar kors om hvar annan, at

man vid häftigt Nordan - vader ej kan hålla jåmn
vårnia i rummen, eller undvika drag. Dock iig*

ga defla hus pa tåmaielig god och faft grund ^

och Nordan- vädret från Vettern renfar iafteii

någorlunda i defla trånga gärdar.

Men Mellan -raden på Våfl:ra fidan om Tor-
get har ån trångre och ifrån fri luft mera in-

ipårrade tomter, hvar af (ker, at en obehagelig

ftank
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ftank gor de rummen , fom ligga inac garden 5

mycket ofimda; Det obetånkfarnmafte hår vid

år, at Invänarnc aga frihet ar hafva fina afträdcn

åt Söder eller Smedje- gatan, hvarfore där, i fyn-

nerhet om Vår- tiden, är en ganlka gemen och,

ofirnd luft, til ej ringa olågenhet for dem, fom
bo pS Lille - Sjo- raden.

Lille ^Sjo - radens hus ftä med ena fidan ned
til Lilie* Sjön, ofta pä Pålar bygde» Denne Sjo

har et mörkt och obehageligt vatten luckrar illa

mot oväder famt höft och vai\ Gardarne ligga,

for ofrigt rått trängt, qvalmigt och fumpigt.

Nårmaft Torget på Öilra fidan, åro gardar-

ne pa.Mellan-raden tämmeligen val aniagde 5 men
de ofugc likafom pa den Våltra,

Maderne ater , fom Ikiljas ifrån C fira Mellan*

raden genom cn fa kallad Canal , mer. rätt^ire en
inneiluien Gol, och fins imellan genom en Dam
eller et illa fiinkande Trälk , aro af den fåmlta

belägenhet* Det vatten, fom här ftarindåmdt,

gifver (tyggoch ofund ftank, fä mycket mer,
fom bak -gatan af Öfi:ra Mellan -raden dageligen

frambringar til ofverflod , hvad fom oker defi"a

dimfi-ers ohålfofamhet , och icke litet befvärar

dem, fom kring fyrkantiga Dammen och pä Ma-
derne viltas. Grunden, hvar pä defia hus åro

bygde, år dy*- och kårraktig, och det mäfie i

början hafva kollat mycket, atdär bygga. For-

borgen utom Våftra Tull- porten är ock, bäde

igenom Nattiren och vä4'dsl63heten , et ofnygt

och ofundt nålte^

Når
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Når jag nu geriomfer de anmärkningar jag

hållit ofver fjukdomarna, fedan år ijfö til när-

varande tid v nnner jag ^ at Frofs - Febrar varit de

måft gängfej, hvar til luftens befkaffenhec val

mycket bidragit > men få hafvade hår varit ovan-

ligt fvära at i grund bota, och aldrafvåraft at fo*

rekopima recidiv och farlige påfolgder hos detn^

förn bo på Maderné, Lille - Sjo - raden och For-

borgen. Månge af deffc, fom ej i tid fofct bot ,

hafva fatt lifvet til : däremot de flåfte af dem,
fom bod t på andra ftållen i Staden, hafva kom^
mit fig före*

Jag vil val icke tro, det någötl til brygd
och mat - redning nyttjar vatnet, fom iUt i Ma-
derne eller Dammen > faftån väl i Lill- Sjon.

Men fjelfva ofundä ftanken^ fom håraf Itåndigt

Upftigeir och fmittar luften, torde varä tiiråcke-*

ligorfak, hvarfére få många do i Llingfot, och
år det nåftan fatalt, når någon hår blir illa fjuk

:

ty merendels år Lungfot i följe , och Patienten

fåtter lifvet tiU

Jag har ock mårkt, at når Rodföten infmy*

ger fig, (ker det foril på delTa piatfer, hvareft

hon ock måft rotar fig. Når Epidemifke Fe*
brar gä, börja de forft på deffa ftållen vifa fig

maligne.

Sjon Vettérn gifver öfs det våttén , fom måft

nyttjas. Det har i alla tider for fina dygdei* varit

ptifadt, men jag har dock blifvit iiodfakad at mifs-^

tro det, hålft få många omdömen fkedt om def^

förmenta Mineral, defs kyla af inlöpande ådror

Tftranden, defs fandaktiga Innehåll, med mera.

Då Sjon år klar och fri for ftorra^ i fynnerhet for

C Nor*
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Nordan, år vatnet ganflca klart och genomfkm-
ligt 5 lått til vigten emot vanligt kall - vatten hår
omkring, utan lukt eller fmak : vifar inga tec-

ken til Mineral, och prascipiterar intet eller ro-

res af reagentibus. Vetterns botten , befynner-

ligen hår omkring, vid ftranderna, beftär af en
ganfka fin fand, hvaraf den flyg-fand upkaftas,

fom ofs få mycket befvårar.

Om man filar några kannor af detta vatten

genom et fint och tått klåde, blifver klådet lika-

fom ofverftruket af en fin Sand, fom kånnes imcl

lan fingren och ghifslar imellan tänderna. Låter
man koka af detta vatten uti en Thé- panna, och
ej fkoljer henne val Imellan hvar gäng, finner

man på bottnen en myckenhet fådan fand. Äf-
ven fä, om man låter det några dagar ftä i en
glas- burk ^ haller det fakta äf och omfar några

gångor nytt vatten i ftållet.

Flere i Staden hafvä gjort denna anmärk-
ning, då vatnet varit fom klaraft, och pålagt

mig at uplofa, om icke en ånnti finare fand, ån
den fom faller til bottnen, kan innehållas i vat-

net, hvilken, emedan han ej märkes med ögo-

nen eller låtteligen fkiljer fig ifrån vatnet , med
Chylo ingår i blodet, omfider ftadhar uti nju-

rarna, bläfan och Vifceribus , famt tned vi-

fcido combinerad ,
lägger grund til en del af

de fjukdomar, hvaraf Inyånarne åro fä mycket
plågade.

Stadens belägenhet på en låg, fumpig och
for alla oväder blottftåld plats j den olågenheten

,

a t inga goda Källare kunna uptagas, for hvilken

orfak
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orfäk man mafte hela fommaren noja fig nied furt

dricka och forflcåmda Viner ^ Invanarnes myckna
falta och rokt^ mat; deras ftilla* fittande, med
niera> åro, utom årfcelig difpofitionj Hora or-*

faker nc^ til delTa fjukdomar*

^ Upl. den 7. Nov, 1759.

Fåfund^ at fäjla Bläshjtds" Kammar af
Tackjärn utan pä Hjul- Jtdckärna vid

Stängjärns * Hamrar ^

Af
PACO HÅRLEMAN^

Öfverfte Licutcnant*

Af Kongl.Vctenfkaps A cadcmiens Handlingar
for åren ijfS och 17^9 i har jag inhämtat

det berömvärda påfund 5 fom Direfteuren

och Öfver- Mnsniåftaren Herr Rinman upgif-

vit, om Lyftarmars och Kammars liggande utan

på Hammar - och Bläshjul - llåckar, til Skogens
Dcfparing i låilgden, hvilkenbeklageligen på män-
ga orter i Riket redan faknas, fårdeles den fom
kan kallas Storverke eller defs åmne.

At fåfta Lyftarmar utan på Hammar- hjul*

flackar^ har jag ej forfokt, i brift af tilfälle : defs-

utom kon^mer det an på nogare granfkning i an-

feende til Stå-ftabben och den ilarka hetta vid

fmåltans ihopfläende och fondcrhuggande, famt

fmåit-ftyclw^s uträckande til Stångjårnj få framt

G z Hjul-
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Hjul - ftacken cj (kal vara efter den hit intil bru-
keliga långden. Men på Malm - bokare Hjul-
Itåckar har den fin oemotfågeliga nytta;

Jag tror mig kunna tjåna det allmåhnå tfted

mitt ringa påfund, til Kammars läggande utan på
Blåshjul- ftåckar, hvilket^fedatl är i^ffy hos mig
är brukadt med fordel pä Följande fått, och af rit-

ningen TaK Pig* i^es.

Lit. Hjul - ftåtken i dianieter i6 ttirh,

mer eller mindre, alt efter trädets tjocklek^ och
efter vanligheten tåljes åttkantig, fä fram t Hju-
lets armar ej ligga utanpå, då få ftor del biif-

ver fyrkantiga

Lit, B. Kamfnarne fvara tnerendels emot
Hjul - ftåckens halfva diameter, hvilka gjutas af

Tackjärn, i måft half Girkel -rund, 4 tum bre-

da Ii tum tjocka, men Knået och Axet eller

Stjerten ^ ä f tum tjockare ; och föm Kammar-
ne måft notas på andan, enar den flåpper Blig-

tråden, år nödigt, det Schamplunen,hvarefter be-

rörde Kammar gjutas, och fora gores af trå, går

pä andan I ä ^ tum utur Cirkelen utät^

Lit. €, Är eh Klafva gjord af i| ä i|- tum
tjockt Stångjärn, hvarmed Kammarne fåftas, och
i gorligafte måtto följer Stacken och Kammar-
ne efter,

Lit^ 1 åndati eller Stjerten af Kammar-
ne, vid pafs I tiim dårifråri, blifver et häl på
bredden midt igenom, til -iu|. tum i diameter

{fe därigenom , enår Kammarne pä Stacken
åro kgde och Klafvarne påfatte, fattes cn pin-

ne
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ne af Jårn i hvartdera hålet ^ fom alt håller val til-

fammans.

Lit, E. Strakfpån gjutes åfven af Tackjärn,
fom år 17 tum lång , dåraf 8 tum for Kammarnc
at gå i, fom blifver |: i i tum tjock och 6 tura

bred : kantenie 2:ne tum h6ga,nederft | tum tjoc-

ta, men alt fmalare uptil yV ^ i tum, därifrån

blifver Stråkfpånens långd både (petflig och tun-

nare åt andan til z tum bred o«ch i tum tjock.

Denne Stråkfpan fåftes med fem ftycken fpikar

på tråd - brädet > for hvilka i gjutningen göras

hål, ^5 få vida, at fpikhufvuden gå val ned, och
ej komma at nota eller (kåda Kammarne^

Härvid bor märkas, at Kammarne på yttra

andan åro a | tum i Itorre half- cirkel ån dc in-

re, i anfeende til Hjul- ftåckens lutande åt Hju-
let, på det at vatnet, fom Hjulet käftar af fig, må
rinna ifrån, och ej inåt Stacken^

Äfven år at i akt taga, det båft vore på detta

fått inråtta Kammar och lågg^ utanpå Hjul-ftåc-

ken, när nya Baljor infärras, dä man någorlundjt

efter Mechaniken kan ärnä det ena efter det an-

dra, fom med gamla Baljor eljeft faller nog be*
fvårligt, emedan de Kammar, fom Smederne bru-

ka, hafva ingen proportion, utan det går fom
det kan , fa (I agaren far kännas vid (kådan. Bru-
kas detta Hut med Kammar åt gamla Baljor, må-
fte dc af Bälg-makare forft hoflas och flatas väl

jämna inuti. När detta fått brukas, och Hjul-
nrmarne läggas utanpå, äger Stacken all fin fulla

ilyrka och kraft. Går cn Kam eller Stråkfpan

fonder, eller blir fornott-, år koftnaden ej ftorre,

C 5 . ån
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ån gjutarc- lönen s ty Tackjärnet fmides up til

Stangjårn; ej heller blir nägon tid forfummad,
utan kan fadan byggnad göras medan Bäljorne
åro igenflagne, om Kam eller Stråkfpån åro fär-

dige torut^

Upl den 23. Jan, 1760

j^nmärknmg vtd föregående Påfund^

Af
SVEN RINMAN.

Som det nya Herr Öfverfte - Lieiitenantcn

HaRLEMANS påfund egcnteligen finnes dår-

iiti beltå : 1:0 at deffc Kammar ftöpte

uti i:ne färfkilde rtycken , kunna utan Hjul-
ftäckens rubbning iattare aftagas, i fall någon
under arbetet flculle bnfta : och z\o at fjelf-

va Jårnct formerar den krokuga Kammen eller

Kräfvan , och at fäledcs intet trå därvid beKof-

ves 'y och det klarligcn kan intagas, at denna in-

vencion , i anfeende ni förra omftändigheten,
at Kamraarne kunna låtteligcn aftagas och om-
fas, åger en verkelig forman fram for dem ^ fom
efter min iipgifr åro flopte i hela ringar : Så
tyckes vara nyttigt , at den blifver mera all-

mänt bekant.

Hvad aterden fenare nya omftåndigheten an-

går, st fjelfva bogningen eller Kråfvan afKammen
åfven formeras afJårn, har jag hållit den vara min-

dre nytiig, dels 1 anfeende til den ftarka nötning,

fom
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fom Jårn - Kammen fororlakar emot Strakfpånen,

hvilken åfvcn Ikal vara af Jårn , dels ock i anfeen-

de dårtil, at om man ej ftrax Ikulle tråfFa råtta

rundnin^en på Jårn - Kammen , kan ingen jamnk-
ning dåra göras, fåfom det eljeft beqvåmligen kan
fte, når rundningen eller Kråfvan gores af trå,

fom for detta af mig blifvit foreflagit. Dock tor-

de fä val det ena fom andra fa ankomma på längre

/orfok, och år val, om hvar och en nyttjar hviU
.ket honom beqvåmligaft faller, når famma ända-

mål, fom år Storverkes Confervation, likafullt

vinnes. Gerna vil jag medgifva, at om icke Hjul-
Kammar

, gjorde af bara Jårn 3 fororfaka någon
olågenhet i längden, år vid deras vid makt hållan-

de mindre befvår, ån når Kråfvor af trå dårpå

Ikola fällas»

Underfokning om den Jords hejkaffenhet y

fom fäs af Vatten , VegetabtLier

och Animalier ^

Af
JOR GOTSCH. WALLERIUS.

Forfta Stycket.

Om den Jords befkajfenhet , fom fås
af Vattm^

C§.i.hemifterne plåga på trebanda fatt få någon

Jord af de aldraklaiafte, få vål Kalle- vat-

ten 5 fom Luft- vatten.

C 4 I . Ge-
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1. Genom Putrefaftion, då man ftåller vat-

net i nägot kåril, i Sol- vårman, eller i et varmt
rum, någon tid, utan vidare åtgård , an at m.an

låter det ftå ftilla, och har det tåpt for dam. Hår-
vid märker man, efter någon tid, at ätminftone

de mäfta vatnen forft tjockna, men at fedan lika-

fom gröna trådar vifa fig i vatnet , och därefter

omfider någon Jord deponeras. Hurudan denna
Jorden år, har jag väl ej haft tilfålle Innu at får-

£kildc forfoka 5 men formenar af följande något
kunna dömas , af hvad befkafFenhet den kan vara;

dock lämnar den faken til fiamtiden.

2. Genom Kokning och Deftillering^ hvar-

om flere Chemifter redan handlat, och difputerat

bade motoch med, om den forden (kuHe härröra

af nägon värnets förvandling til Jord, eller endalt

af någon i vatnet inblandad Jord , hvilken di fpute

gifvit Marggraf anledning, at i Kangl. BerUnfna
^cademieni Handlingar for ar iyf2 nogare under-

foka den faken. Vid kokningen och deftiiierin-

gen bor man mårka, at myckenheten af Jorden
varierar, alt efter fom deffc operationer andalias

ined ftarkare eller fvagare eld > ty af ftarkare eld

och ftarkare rörelfe blir mera Jord,

3. Genom Trituration, fom (ker i Mortel

eller Riffkäl med proportionerad mortel - iiot

,

hvar^l^ få vida mig vitterligt år. Eliter gifvit

for ila anledningen i ofvannåmnde Berlinfka Ätter

for år 1746 j fä framt man icke vi! åfven hirföra

jiväd Otto De Hellwig om fig fjelf och fm
inven tion talar i Epiji, ad duumvir. Chym, da han

fåger: Primur quoque fum^ oiii ex aquis^ non minera^'

libus fed aercisj terram^ f^Ua \3 metalk^ exdufo
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mineralitm auxilh ^
igne ^ ^ fine igne^ Solo Mow

&C M0T10NE5 (ibsfue impenfis^ Cs? ähs^ue longo tem^

pjors
5
per novam gmerationem produxi.

Pä bada defHi fenare fetten har jag ftaffa^t

mig Jord, och i fynncrhet pä det tredje , genom
trituration. For hvar gäng har jag allenalt tagit

hogft 2, qvintin, fä väl Kalle- vatten^ fom deftil-

Icradt A- vatten^ ochj for mera fåkerhets fkuli, åf-

ven deftillerat Sno - vatten, och fannit, under
gnidningen, i) efterhand nägot {lorre motfcänd i

vatnets kringfonuide med mortel- ftoten ^ z) efter

ett par timars gnidning^ har vatnet i morteln bör-
jat hvicna, fom en mjölk , famt 3) efter 4 eller

timars forlopp, under ftanqig gnidning, har ej

annat varit ofrigt, ån en Sn, fubtil, helt krithvit

Jord, fom härdt fäller (ig vid morteln och ftoten.

Af I qvintin vatten har jag faledes bekommit if
fcrupel Jord, ibland mer, ibland litet mindre, ak
fom man hunnit at vara beiländigoch flitig i gnid-
ningen, at ej formycket vatten, under en läng-

fam trituration , .fatt evaporcra. Och kommer
denna proportion nåra ofverens med den, foni

BoYLE anforer lig genom en 200 gånger itere-

rad deftillation hafva af vatnet ärnävt. Vil man
taga det vatnet, fom fått en mjölk - farg, och lä^

ta det fedan evaporera , få far man fnarare denna
Jorden, men til mindre myckenhet,

§. 2. Sä ätOvilliga meningar man finner om
denna Jordens befkacFenhet , 1 det cn del hälla

henne for en i eld heftändig men ej kr4kartig|ord,
andre äter, för aldeles kalkartig 5 äfven fä ffcilda

meningar finner man om defs urlpräng, i der én
del förmena henne varit i vatnet aideles. upiöll,
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ehuruvål man vet ^ af andra forfok 5 det trituration

fnarare underhjelper uplofningar, ån dem upbåf-
ver ^ ahdre åter, at hon har fitt urlprång af dam
eller fjeifva karilet> ehuruvål man äfven afandra
forfok finner, at vatten och andra våtlkor fnarare

hindra och förekomma afnotningar, ån dem un^
derhjelpa andra äter, at den kommer af en full-

komlig vatnets förvandling til Jord, At håruti ut-

reda fanningen och vinna något ljus, har jag gjort

all min flit, at på det nogafte underfoka denna af

Chemifterne (a kallade 'TVrr^ virginea^ til defs

natur och befkaffenhet, pch fil den andan akid
itererat forfoken,

§,3. Vid den, af deftilleradt Sno vatten, ge-
nom trituration undfångne Jorden , har jag märkt
följande omftändigheier : i. Är dcnnrrjord til

fårgen hel hvit, dock med den ftilnad, at hon
årnas hvitare och finare, dä man få långe rifver

yatnet, til dcfs altfammans forfvunnitj men låter

man något vatten genom evaporation afdunfta

,

blir denna Jorden något gråaktigare, utan tvifvel

dåraf, at några främmande particlar, under eva-

poreringen, faftat fig vid fjeifva Jorden, i. Til

confiftencen år hon ganQca fin och lätt, näflan

fom en fin val rifven krita, ej heller mycket olik

111 fmaken. 3. Med Mineralifka fjror eller cor-

rofiva Spiritus förhåller hon fig faledes, at, då

hon utan torkning och evaporation forfokes, vi-

lar hon hvarken msd Spiritu Fttrioli^ Sptritu Ni-
tri eller Spiritu Salts någon mårkelig rorelfe , men
låter man den famma val torrkas på någon glas-

Ikitva ofver eld, få vifar hon i början någon ha-

iiigt och fnart förfvinnandc rorelfe, hvilken med
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Spiritu Nttri dock tyckes continuera något längre,

ån med andra fyror. Hvadan denna ftillnad kan

komma 5 har jag ej med vifshet kiinmit utieta ;

formenar dock däraf, at den Jorden, fom cndaft

genom trituration, utan torkning
, årnås, ar me-

ra dåfvcn, och faledes ej åger nägon attraärion til

fluidum j eller ock med fin fuktighet hindrar ro-

relfen > däremot den Jord, fom tillika med någon
evaporation och terkning år tilredd, år mera
torr, och torde dåraf aga någon attra£bion til den
fuktighet, fom i delfe Spiritus kan ftnnasv

Af alla defla corroftva Spiritus uplofes dock
få val den torrkade fom dåfna Jorden, mer eller

mindre j i fynnerhet Iker uplofningcn båil, dl dea
underhjclpes med eld och värma; och årat mär-
ka, det deffe folutioner fike, utan at fyran i de cor--

rofiva Spiritus pä något fått bry tes, och utan at

nägon efFervefcence under kokningen kan märkas,

Äro defle folutioner val faturerade , få far Spirttus

Nitri merendels cn tjock och gråaktig färg 5 Spi-

ritus Salis en gul färg, famt tjock och iikafom

oljaktig confiRence ^ men P^itrigls ^ oljan blir me^
rcndels mork, faft ån man brukat någon rettificc-

rad klar Vitriols olja. I Spiritu Nitri (ker folu*

tion fvaraft, och vifar den fig under kokningen
hviraktig och något grumlig 5 man finner ock af

den fiimma, då den år ftark, någon jordilk (korpa

deponeras pa botten af glafet, då det federmcra

fått någon tid ftå i kölden. Dilueras deffe folu*

tioner med vatten, fä finnes val nägon Jord de-
poneras, men ej fuUkomligen. Med Jlkfili fixo^

fedan efFervefcencen år förbi, och acidum blifvii

val iatureradt, blir ej allenaft cn Itark pr^eäpita'*
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ii0H^ utan ock en krithvit coagulation, i fynner-

het med den folution, fom år gjord med Spiritu

Salts ^ få ar når man afhalt det liqvida, glafet då

aldeles kan omftjålpas, utan at coagulum afrinner.

Lätcr man deffe folutioner aldeles tvaporera ad fic^

citatem^ fä qvarlemnas efter Spiritus Nitri en hvit

flierpa i glafet, hårdt faftfitrande^ fom åger en

Ikarp, iyrVv^^ men tillika adftringerande fmak ; af

"Spirltu Salis aB^en en fädan (korpa, fom dock ej

år fä fyrlig, utan mera adfiringerande. Til nå-

gon cryjiallifation har jag aldrig kunnat bringa

deffb folutioner ehuru jag det flere gånger for-

fokt, och pä atfkilligt fått.

Vid alla deffe och följande forfok, aro bru-

kade de Mineralilka fyror , fom äro af ilarkafte

flaget, nämligen redificerÄd klar Vitriols - olja,

cn rod rökande Spiritus Nitri, och en rökande

Spiritus Salis,

4. I eld förhåller denna Jorden fig fåledes,

nt i laglig knapt glödgande vårma packas hon
ilarkt tilfammans och blir hard^ och vifar dåref-

ter ej den miaira rorelfe med någon af de corro-

fjva Spirittis 5 i ftarkare eld , vid forila glodg-

ning-, fn)älter hon til ett hvitaktigt klart glas,

aldeles likt der, fom man af ris -gryns och hvcte-

mjols, famt andre vegerabiliers Jord årnår, hvar-

om i följande Stycket (ka! afhandlas,

Om nScTot dam eller fot, eller annan inflam-

mabel materia^ fkuiie tilkomma til Jorden fore

imältningen^ f£ har jag mårkt glafet däraf blif-

va groiiaktigt.

§, 4. ¥id den af Kalle- vatten århåltne Jor-

den, hvsrtil jag brukat det fom härvid Upfiiia

Slotts-
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Slotts- kalla finnes , har jag mårkt deli flcillnadcn^

at den ej allenaft med alla i förra Paragraphen

nämnde Mineralifka fyror ftarkare effervefcerat
j

ån den fom af deftilleradt Sno -vatten århälles

,

utan afren med deftillerad Ättika, utur hvil-

ken, efter någon fölution ^ med alkali fixo
^, pä Ii-*

ka fått fom nåmndt år, ijag federmera prsccipite*

rat en hvlt Joixi med coagulenng , likafom af de

corrofiva Spiritus.

Om denna flcillnad fkal kofnrha af den i detta

Kalle •Vatten inhlandade kalken, år fvårt at få-

ga, emedan hela Skälpimdet af detta Vatten ej

innehåller, efter andra forfok^ 2 gran Kalk - jord^

hvaraf på et qvintin Vatten belöper allenalt cn in-

^ fenfibel avantiret Kalk, Iförde hånda^ af andra

förfok, fom längre fram komma at anföras ^ man
kan få någon anledning til denna ändring och
Ikillnad.

§. f . Af deÖc anforåe fårfoken torde nagor*

lunda kunna finnas, om och huruvida denna af

Vatnet århållne Jorden genom trirurätion kan få*»

gäs vara af glafet i morteln eller mortel -Hoten,
lom genom afnötniftg fkulle prödacera^, fåfom
Herr Pott i fina Jnimadi)erjiöner txnoi Eliter
formenar ; ty ehtiruvål det år fatit, at ordinairt

glas, fådant fom i en mortel och mortel -ftot år,

til et fint mjorl pulveriferadt, tiplofes på lika fått

til någon del, af de nåmride ^r(?rr^^<^ Spirittn^ och
utur dem med alkali fixo något liter prascipiteras

med congrurhation , fom jag öck årfarits dock
3

fom man finner denna Vattu - jorden tiågot för-

änderlig öch (kiljaktig (§. 3. N:o 5, ocb §.

och mera både upiofas oth prsecipiteras , fanit

mera
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mera låttfmålt i eld 5 få tyckes ej vara måjeligt,
ac af en flåt mortel och mortel- ftot, dä vatten
imellankommer, flculle kunna göras få mycken af-

nötning, fom icke ens, utan alt vatten, af en hår-

dare och torr gnidning kunde ftc. Dock, at be-
taga både mig och andra alla tvifvelsmäl haruti

,

har jag rifvit deftilleradt A -vatten fä väl i Me-
tall -fom Jårn-raorteij och därvid följande an-

inårkt och förfokt*

|. Hvad den genom gnidning , i Jårn-
xnortel med Järn - ftot, af deftilleradt A- vatten,

tindfangne forden beträffar, fä var hon i. Til
fårgen mork, naftan fom en Umbra^ hvaraf man
jmårkte llra^c^ at hagot järnaktigt måfte vara

vid detl fiimma falilådandci t. Til confiltencen

helt fin och fubtil. 5. När hon var väl torrkad,

drogs hon iiågot af Magnetm^ men ej til fullo %

var hon ej Väl torr, få drögs hon aldclés intet,

4» ÉfFervefcerade aldeles intet, hvarken med Fi*
trids^tflja^ eller Spiritu Nitri^ eller Sptritu Sa^

iis j men då värma tilkom^ och glafen fattes of-

ver eld, upioftes den helt och hållet i Spiritu Ni-
tri öch Spiritu Salis , men allenaft til en del i

Vitriöls- oljan, i hvilken fenare man fant en del

åf Jorden på bottnen qvarliggande, - fom förlorat

firi niörka färg, och var tsu hvitaktig. Detta

tycktes vifa, at det järnaktiga blifvit i Vitriols-

oljati uploft, och ej fjelfva Jorden. Af häldes for-

dcnOcull den rena ofvänftående Vitriöls- oljan i et

Sinnat rent glas, och tilflogs få mycktt alkali fipaum^

fom til faturation behofdes, efterhand, hvareftcr

mm fant en krithvit prsccipiterad och coagulerad

Jord på botten, likafom vid de forr afiforde expc-

rimen-
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rimenter, hvaraffants, at denna [orden ej var mar-

tialifk, utan nailan af fammabelkafFenhet med dett

fom fås i glas - mortel. Den i Spiriru Salis gjor-

de folution var til fårgen helt gul , och blcf nå-

gon tid Itlendes i kölden, hvarefter någon morfc

Jord fants på botten prsecipiterad, af orfak, at

den kom at ftå forlånge ofver eld , få ät allenaft

något litet af Spiritu Salis Var ofrigt. Den guk
klara Spiritus. Salis afhåldes i et anaat glas, och
llogs dårtil efterhand Alkali fixum ^ hvaraf fokt-

tionen blef alt mer och mer tingerad rödgul ^

dock Ikedde ingen pr^cipitation^ faft ån den cor-

rofiva Spiritus var vål faturerad^ forr ån efter nå-

gra timar^ då eil hvit något litet ul rodt ftotande

Jord fants |)å botten coagulerad och failiimanlupeo^

fom ågde en ginlkå litet Salt-artig fmak^ rilen for

ofrigt ingen annati mårkelig. Den i Spiriru Ni»
tri gjorde folutiott kom aldelcs at eVaportera ad
ficcitatem^ och fiints på botten en morfc Jördj med
en fyrlig något adftringeralide obehägelig fmak.
Då defle forfok å hyo gjordes^ med liiadt och
deftilleradt Sno - Vatten , befants den dåraf i Jårn-
mortel /århållne Jorden ^ hvilkeri riu , fåfom
forr, fäg brun och fin ut, ej vifa någon rorélfe^

hvarken med Vitriöls-oljan, Spiritu Vitrioli, Spi-

ritu Nitri eller Spiritu Salis
;

ej heller lindét kok*
nitig^ då deffe foiutioner fattes i Sked-kolfvar på
glod. Efter en liten och kart kokning, befants^

det Vitriols-oljan, (viddetta tilfållet brtikadesdén
mörka, fom ej var reÄificerad,) var nu lom forr

något afJorden uploft, men något på botteå qvaf-
lemnadt, fom marktes af en gråaktig fårg ; de of-

rige nämnde Spiritus tycktes alla til lika qvantitet

hafva uploft något mmdre af Jorden , ån förra

gin*'
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gängen 5 utan tvifvel i anledning af en mindréi.
kokning, varandcs den ofverblcfna ouploftq Jor^i
den i dem mork och bruiiaktig. När med alka- =

iifk ftark lut forloktes af defle afhälde klara folu^

tioner, at prxcipitera den uplofteJorden, fä mark-
tes, efter faturation med. Alkali, af Vitriols oljan

tvånné flags Jord prascipiteras, en brun och den
andra helt- hvit, hvaraf jag tyckte mig klarligeti

finna , at ej allena ft af vatnet nägon Jord var pro*
tluceradj, utan åfven af morteln något defsutom
tilbiandadt ^ den brma Jorden prarcipitcrades

forft^ och den hvita efteråt, fom låg fom ett ftra-

tum pä den andra^ och itererades detta ^ med li^

ka effed, åtöcilliga gånger^ Af Spiritu Vitrioli

blef allenaft en hvit congrumerad Jord prsecipite-

rad, både for och efter kokning ^ likaledes af

Spiritu Nitri* Solutionen med Spiritu Salis fåg ut

ftarkt gul, och blef med Alkali fixo tjock, och
grå, hvarefter en Jord pfsecipiieradcs^ fom var

blandad af grå och rod.

f. I eld uthärdade denna Jord lahgc, och for*

drade ~ timas eld i god vind- ngn, innan hon kun-*

bringas til fmåltnitig, då man en gång fick ett

ir.orkt jåfhfårgadt fkumigt och ej klart flutit glas^

fom drogs af Magneten ^ men en alman gång et

rent mörkt glas.

§^.7. Hvadden i Metall -mortel af deftille-*

tädt A^vatten undfångne Jorden betråflFar, få har

jag alleeatt mårkt vid den famma den ikiilnaden

ifrån den i Jårn- mortel (§,6.) århållna Jorden ; at

denna förra blifvit til fårgen något grönaktig j

men for ofrigt i eld förhållit fig lika med den fe*

narc^ iofli år4åilitsiJåi-H- niart^^^^^^^^^
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§. 8, Således tycker jag for min del , äf defTc

férfok, utom hvad redan anfordt år (§^f.)5 någor^

lunda vara klart ^ at deil genom trituration afVär-

net århällna Jord ej endaft år nägot Järn -pulver

eller Järn^ockra, fötti fas i Järn- mortel^ eller

Metall- pulver, fom fås i Metall^ mörtelj da man
i dem tihev deftillerädt Vatten , emedan hvarketi

Jårn eller JårM- ockra 5 eller de Metalliflta bland-

ningar^ fä förhålla fig iHed de éOrföfiva Spiricus^

fom denna Jorden, hvilketi genörrl tritliratiön i

ofvannåmnde fLåril årnasé Mcti, fom man tfilikä

finner någon Ikillnad, få i änfecndetil färgen^ fom
i elden ^ med mera^ imellan xlerina i Jåfn- och
Metall-mortlaruhdfångne Jorden, öCh deh Toni
i Gias^ mortel årnås, få tyckes ock vara klart, at

någon tilblandning fkedt, och flcer af (jelfv^a kå-

rilen* Man finner ock denna tilblandningen vnct

eller mindre, altfom mortel och ftot åro mer ellei:

mindre polerade och flata.

9- Jag har öck med éri tåriinleiig qvick
öch accurat Flufs- våg, famt med all måjelig akt-

famhet och rioghet, budit til at utirona, huru vi«

. da Glas - mortel och (låt behollö fiil vigt éftet

gnidningen, och huruvida man génotti vågriiiig

kunde närmare utleta fatmingen.

i, Fårr ån rifniligen anftåldes^ vågdes badef

mortel och ftot^ fedan de blifvit val renade och
torrkade^ och befants^ ehuru nu Vägen Var la*

ftad med 3f Skålpunds tyngd påbvar ärtxi , dock
gifva något litet utflag for hvart gran^ cftet me-
dicinai-vigti, fom tillades ofver mörtelng och fto^

tens vigt i fedan gjöts vatteri til i qvintin i mor*
tein, fom triturerades til Jord, hvareftcr monelti

Ö ftiéd
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med Hoten rengjordes, torrkades och äter väg-
des , famt befants ej det minfta hafva förlo-

rat i tyngden.

2. Sedermera fattes Glas • morteln med fin

ftot på fammavåg, med fammavigt, och flögs

I qvintin vatten i morteln, dåreftcr togs morteln
af vägen och Vatnet blef rifvit til deCs man fick

Jord, fattes dä pä vägen tilbaka, men kunde ej

märkas nägon tilokning i tyngden, ehuru den år-

hällpe Jorden nu var i morteln. Detta itererades

trenne gånger med lika utflag, FordenlkuU gjor-

des morteln och iloten äter rena, altfammans torr-

kades val och äter vägdes, då man förnam, efter

fä mänga rifningar, at mortel och ftot behollo

fin förra vigt,

Dcffc omftåndigheter fororfakade hos mig i

början nägon villrådighet, i anfeende dårtil, ac

de forfåken, fom forfåkrade det mortel och ftot

ågde famma vigt efter flera gånger anftåld rifning,

voro ftridande emot dem, fom intygade, at ingen

tilokning flcedt medelft den genom rifning århäll-

ne Jorden ^ men federmera, då jag i den renade

och torrkade morteln halt få mänga droppar Vat-
ten, fom fvarade eniot 30 gran, och låtit famma
vatten bli genom hållning pä alla fidor af mortel
och ftot kringfpridt, på famma fått fom Jorden
finnes efter rifningen, fant jag vatnets tyngd fä

infenfibel, at vågen ej var i ftånd at utmärka nå-

gon tilokning på tyngden, ehuruvål morteln nu
var fuktad med 30 gran Vatten. Det år väl one-

keligt, at vatnet, når det var kringfpridt til en få

ftor fuperficies, ej annat kunde, ån ganlka häftigt

bortdunfta j men jag medgifver dock gerna, at
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min vagbalk éj Var qvick nog til deffk forfSk^ ock

at jag fåledcs ej med vågning til full vifshet kun-

de utröna faken ^ hvilket jag lemnar til andras

noga re gran (k ning,

§. tö. Nu aterftar allenäd den frågan nt be*

fvara, om icke denna omtalte Jordan kunnat

vara förut i Vatnet Uploft medelft något men-
ftruum, och dymedelft i vatnet inblandad) af

hvilken mening flere Chemifter åro. Men når

man befinnar^ i) det vi förut påmint^ at tritura-^

tion fnarare underftodjei: folutioner^ ån dem up-

håfverj 1) at denna Vatten- jörden åger de egen-

fkaper^ fom åro ftridaude emot dem, fom den

Jord åger^ hvilken i vatten med tilhjelp af fyror

år uplofelig; ^) år fvårt at begripa^ huru en få-

dan myckenhet Jord Ikulle kunna finnas i det re-

nalie vatnet uploft, fora Verkclig genoffi tritufä-

tionårnås3 4) och huru Vatnet, med en fä (tor

(jvantitet Jord , fkuUe kunna deftilieras ofvef

alembiqven , famt kunna behålla fin klarhet :

!Når man, lågerjag^ detta befinnar, få tyckeS|

i min tanka ^ ej vara fvärt at fvara på den fore*

llålda frågané

Men^ at ock hårutinnad vinna någon Vidare

tiplyfning, har jag rifvit Oljor, på famma fått

fom Vatten^ ät tilfe, om den Jord^ fom på dettä

fåttet årnåsj ej Vore någon confutiierande del af

det oljaktiga våfendet j til hvilken anda följande

forfok åro anllålde.

§. 1 1 . En klar, fen och val reélificeräd Barn-
Ilens olja, rifven några tinlar i en Glas- mortel^

åndrades ej fynnerligen hvarken til färg eller klar-

t> z het>
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het j men vifte på botten en brunaktig Jord, eller

materia, fom torrkad, ågde en refinos fmak. Hår-
af hade jag ftrax anledning at tro , det denna
genom trituration fepareradc materien vöire en
våfendtelig del af fjelfva oljan* I denna mening
ftyrktes jag ån vidaix, då jag förnam, at denna ma-

terien, på ftårfvel i en upeldad Prober* ugn, forft:

1 början rökte något, fedan glödgades, famt mer
och mer völatiliferades och minfkadés, til dcfs

omfider, efter z timars eld, en ganflva lått, til ut-

feendet bladig och brunaktig, mén til fmaken
torr och likafom fand-artig Jdrd , til ganflca liten

qvantitfet vär qvarlemhad. Tog man iiågot afden-

na qvarlemnade Jorden eller materien på en knifs-

udd och hoU i ljuslågan, få glödgades det efter

cn ftund , men ej formärktes undergå någon vi-

dare förändring.

Vidare ref jag i eh jåril - mbrttl eh klar

Spik- olja, hämtad ifrån Apotheket , hvilkcn

efter några tirtiar blef tnork, öch på flutet fvart

öch tjock fom en tjåra, på famttia fått fom man
fer oljorna på eh rifileh tjockna. Denna tjocka

oljan håldes utur morteln och utfkrapades på en

Slas-fkifva at. torkas på cn Varm ugn, fom ock
:eddc^ faft fvärligeh och långfamt, ^ch blef

omfider torr, och fvart (kinande fom et glån-

fande hårdt beck, och var til anfenlig qvantitet,

val 3 gånger mera ån det fom årholts af Bårnftens-

oljan, falt ån bagge flags oljorna togos til lika

qvantitet. Denna torkade och fkinande materien

hade ej någon fmak ^ utari var feg for tändren.

På (kårfvel i én upeldad Prober-ugn, började

denna materien ftrax at roka^ fmålta och brinna ^

med
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med klar laga, fom dock fnart ^ick ofver, hvar-

cfter man ej heller blef varfe någon rok, ehuru

ogonfkenligen marktes fjelfva materien mer och
mer minfkas, til defs, efter z timars eld, hon ut*

togs, da man pä fkårfveln fant ongefårlig fjerde-

delen qvar, fom var en rödbrun lätt bladig Jord,
hvilken til fmaken kändes litet Vitriolifk adftrin-

gerande j hv^raf, fa yål fon^, af den förra fvarta

färgen och nn rodaktiga, kunde finnas, det något
martialifkt af Jårn- morteln under rifningen blif-

vit uploft, fom tyckes dock allenad varit ganlka

litet, emedan deqna, efter fä n^yqken inblandad

inflammabei materia vid raftningen, qvarlcmna-

de Jorden
5^
dock ej det ringafte rördes af Magne-

ten^ For ofrigt var denna qvarlcmnade Jorden
lik den, fom lemnades pa Ikårfveln af den rifna

Bårnftens- oljan, i det at hon under tänderna

kändes härd och grynig, fom fand ^ men ågdc

defsutom den befynnerliga cgenfkapen, at dä nå-

got dåraf togs pä en knifsudd och holts til lagan

pä et ljus, få glödgades hon forr, innan hon kom
til ljufet, och kunde man altid mårka en rod Iträ-

le imellan ljufet och denna Jorden, hvilken lika-

fom ucflcois utur Jorden til ljufet , af en eller tvä

linicrs längd ongefårlig > och {kedde detta fä of-

ta fom knifs- udden fattes til ljufet, åfven med
et och fnmma jordftycke.

Af defla anförda forfok lårer formodeligen
kunna finnas , det den Jord, fom af deife Oljor ge-

nom trituration blifvit producerad , år en brånbar

Jord, fom conftituerar fjelfva oljorna, hvilkct

defs rolatilhet och glodgning i opcn eld nogfamt
utvlfa y ehuruvll man ej kan neka den vara for-

D 3 blan-
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blandad med någon annan, fom af de vattenak-
tiga particlarne kan hafva fit nrfprång. Så litet

fordenOvuU man km 1 aga, at denna brännbara |or-»

den blifvit i oljorna inblandad genom någon folu-

tion j åfven fä litet lårer man ock kunna f äga, at

den Jord, fom fås af Vatnet genom trituration,

V^ric i den famma genom folution inblandad.

IZ, At ån vidare om Vattu- jordens be-
flcaffenhet göra mig miderråttad, har jag famlat

ren Sno, den famma i rena nya krukor fmält, och
Sno- vattnet i glas- kolf ofver - deflillerat , hvar-
efter jag pl botten af kolfven funnit en Jord-
fkårpa, a^ följande egenfkaper :

I. Til fårgén mera gi^aktig, ån den fom fås

genom trituration , tyitvelsutan dåraf, at den
bhfvit combinerad med någon fetma och nJigot

faltartigt, fom följer rågn och fno åt ifrån luften,

och lätteligen finnes, då fädane vatten til myc-
kenhet infpilTerade forfokas med pra:cipiterande

och reagerande medel 5 hvarom ock Marggraf
på ofvannåmnde ftålle afhandlat*

z. Til Confiftencen, tycktes ock denna va-

ra något grofre, emedan den ej blifviffordelt ge-

nom gnidning , utan haft tiltllle at packa fig

tilfamman.

3. Med Mineralifka fyror förhöll denna Jor-

den fig fåledes, at hon väl med Vitriols - olja li-

tet effervefcerade med några hattigt forfvinnande

bläfor, men vilte ej den rmgalle upvållning h var-

ken med Spiritu Nitri eller Spiritu Salis. Detta

förekom mig befynnerligt , emedan den i Experi-

iTsenter iaggranne och vittre Marggraf på ofta-

nåmn-
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nlmnde ftålle förmäler, at den af Sno* och Rågn-
vatten genom deftillation århållne Jorden efFcr-

vefcerar med Vitriols - olja och Spiritus Salis,

men ej med Spiritus Nitri. Jag flog fordenfkull

Spiritus Salis til den Jord, fom ånnu var qvar i

kolfven på botten, at ån vidare och viflare gora

mig hårom underrättad^ men fant icke den min-
lla rorelfe, ja, icke ens at Spiritus Salis var i

ftänd den famma at uplofa och bärttaga, forr ån
mera Spiritus Salis tilflogs och kolfven fattes i

Sand-Capell til kokning,

Defla omftåndighetcr foranlåto mig en annan
gang at iterera forfokenj jag famlade fordenfkull

a nyo ren Sno, fmålte den i rena kåril, filade

vatnet, gen^m grått papper, i glas-kolf, och faft*

latte alembiqven vid kolfven med en rimfa af ox-
bläfa, utan någon alembiqvens forlutering vid re-

cipienten , på det jag eld - graden få mycket ftar*

kare, med all fåkerhet, til fullkomlig kokning
(kulle kunna oka^ ofver-deftillerade vatnet, fom
dock tillika mycket bårtrokte, til defs af i goda
kannor et half- ftop kunde vara ofrigt, fom fe-

dermera evaporerades i et annat opet glas , til defs

det var helt torrt, då jag efter denna ftarka kok-
ning fick mera Jord, och vågar at fåga mera ån

dubbelt, ån någon gång vid de förra deltillationer*

Denna Jorden forlokt med Spiritu Nitri vi-

fte fig lika med den fom genom trituration årnås

(§. 3^ N:o 3,) med en i början häftigt forfvinnan-

de rorelfe 3 uploftes til en del med laglig varma
i Sand-CapcU, men utan al! efFervefcence , och
fyntes folutionen något gul^utur hvilken, med al^

kali en congrumerad hvit materia praccipite-

D 4 radess
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yades s med Spiritu Salis tycktes den i början vi-^

fa någon ftorie, men iika häftigt forfvinnande up^
vållning, fom med Spiritu Nitrij och med lika

varma i Sai^d Capell, uploftes ock med denna»

Spiritu Salis något a{ Jorden, men utan all efFerve-

fcence, och utur (olutionen praecipiterades en con-?

gramerad hvit niateria på brotten, med allcali fixo.

Af denna Jorden fattes det ofriga på flvlrf-

vel i Prqber- ugnen, och uthärdade dar en ftark

eld 5 uran ac något lopa jilfamrtian ^ examinerades
fedan å nyo med de Qfvahnåmndc conoftva Spiri-

tus^ och befånts til alla delar vifa fig lika fom for

calcineringen, med cn häftigt forfvirmande effer-^

vefcence, hvilkcn dock med ft'arkt Sked- vaitea

hvarken nu eller tiitorene kunde märkas.

Håraf tyckes kunna flatas , at den fkilh>ad,

fom imellan deiFc få val egne anförde experimen-
ter, fom MarggrafSj kan finnas^ torde bå(t

kunna blifva utredd, når man i otv^ervågande ta-

ger hvad (§. 5. iS[:o 3.) anfordtår^ emedan den
i deftilieringen qvarlemnade Jorden kan vara mer
eller mindre torr, alt fom deftilieringen mer eller

minclre continuerasj och alt fom den tag^s antin-^

gen i Centre af den lemnade fkårpan eller i defs

peripherie. I denna mening ftyrkes jag få myo-?

ket mefj fom , rpig vitterlig^n^ ingen kall^ artig

Jord gifves, (om eft^crvefccrar'meci Spiritu ^ali^,

och efmed Spiritu Nitri^ tviflarock, om en få-

dan kalk -artig Jord kan vara mäjelig: vil pek
ej förmoda , det Marggraf brukat något

SkeQ-vatten5 af fyagare fart, i ftåilet for Spi-

ritiiS Nitri.

4.

1
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|r 4, I fmålt-el4 forMUer denna Jord fig lika

med den, fom fäs genom trituratlon i men tål

ftarkare eld, vid pafs ^ lima i upeldad vind - ugn
5

eller för blåll, då hon gar til grönt glas.

§. 13, Af iinforde experimenier tyckes föl*

j^nde flutfatfer kunna göras :

I. At den Jord, fom fås genom tricuration^

år blandad, och endels af fjelfva vatnet hårroran-f

de, endels af f jelfva kårilet (f^SJ, hvarafkom*
mer, at den Jord, fom genom trituration i glas?

kåril årnås, armera lå|t*fmalt, m den fom fäs

genom deftillation.

z, At den Jord, fom fås af rent vatten, fa

val genom trituration, fom deftillation, år i fin

renhet och forfta början af enahanda beflcaffenhet,

nämligen en lå|:t- fmalt vitrificabel Jord ( §. 3. 4,

och 12. 4,), fom dock i de corrofiva Spiritus år
^ip}6felig5 med varm^i (§. 3. 3* of/j §. iz. 3. ).

Uncjrar fördenflvuU högeligen, huru flere ftora

Chemifter kommir: af hålla denna Jordeq, deii

de kalla Terra Firginea^ for en i eld beftändig

Jordi eller kalk-artig.

3. At denng Jorden helt och hållet ej kan
kamma af kårilen (§. 6. och 7,)^ emedan ock
den Jord, fom fås genom delliliering, år mäft
lik den, fom fås genom, trituration 5 ej heller af

någon yplofning och inblandning (§. §,iq. och i j.),

erpedan en fädan rainer^lift Jord ännu ej ar kun^
nig, och ide itererade d^ftiH^tioner med famrpa
vatten, hon ej (kulle finnas, om hon allenait vo-
re inblandad, fom ftrider emot årfarenheten ; at

fortiga dcfs fvära iiplofelighet naturligen,

D f 4t An
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4. At fäledes denna Jord mafte hafvä fir ur-*

fprång af i jelfva Vatnet, fom, efter min tanka,

förvandlas til Jord y hvilken förvandling bor före-

komma ofs fä mycket mindre underlig, fom vi

vete, at Vacnet i defs naturliga tilftand, eller vat-

nets {lam-particlar, äro en folid materia. Forden-
fkull bor Newtons mening ej anfes for paradox,
da han i finOptique fager lig kunnat glödga Vat-
ten och bringa det til glasj ej heller den gamla
Olof Rudbecks tanka forkaftss, dä han
i lin Atlancica förmäler, det nägon Jord-fkär-
pa lemnas efter Imålt Sno, hvaraf fjelfva Jor-
den ftåndigt far, i anfeende til defs folida delar,

någon tilokning.

14. De fom neka denna på Ron och For-
fok grundade mening, anföra atOvilliga inkad,
hvilkajag häller nödigt, at, til vidare uplyfaing,

befvara^ Det fåges

:

1. At Elementerna fins imellan e] kunna for-

bytas. HåremiOt bor mårkas, at ej fjelfva Vat-
net, i hela lin mafla och i fin blandning, bor anfes

fäfom något Elementum, utan allenatl defs hår-

da, oombytcliga och incomprcflible. particlar j

hvilka oemotfågeligen kunna, utan ändring af fin

egen natur, flyttas ifrån en blandning, och utur

den connexion med h varandra, fom vid lindrig

varma år fluid, til en annan ^ fom tål ftarkare var-

ma innan den blir fluid. Det är mera underligt,

at et flytatide och volatilt Qyickfilfver kan för-

vandlas til cn folid i eld beftändig kropp^

2, Påfiås, at en fådan fubtil Jord kan finnas,

åfven lä våli vatnet, fom i luften, hvilken, med
någon
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någon fyra förenad , blir i vatten uplofelig, och
i flera deilillationer kan följa vatnet åt, pä famma
fatt, fom man finner en ftibtil Jord foija de uri-

nofa Spiritus, hvilken, efter långvarig digeflion,

af fadanc Spiritus deponeras. Härvid märkes, at

emedan den Jord, fom genom trituration och de-

llilla tion ärnås, ej kan anfes fäfom uplolt, och
medelft folution inblandad (§ 12, N:o 2.); fä

faller detta inkall af fig fjelft. Och hvad angår

den Jord 5 fom af de urnioia Spiritus årnäs^ fä år

tydeligt,detden famma kommer endaft af det uri-

nofa faltets decompofition, fom under digeftion

fker, i följe hvaraf ock låtteligen finnes , det

denna Jorden varit förut ganfka attenuerad och
yoiatiiiferad i defs förening med det urinqfa fal-

tet 'y men, at dcfsutom och for fig fjelf, någon
Jord ar fä volatil, at den med vatten kan ofver*

deftillcra3, lårer vara fvårt at bevifa. Annat år at

fäga , det en Urinos Spiritus, fom verkeligen i fig

fjelf innehåller någon Jord, kan for phlegma 6f<»

ver-deftilleras, och annat år at påftå, det någon
Jord, fom ej i och med någon volatiliferande ma-
teria år förenad, kan med vatten 6fver-dcfti!)eras,

I Floribus Salts Ammoniaci Mariialibus igenfinnes

Jårn j men dåraf följer ej , at Järn kan fä attenue-^

ras, at det for fig fjelft med vatten k^n ofver-

dellilleras. Dcfsutom vil jag til ofverBod fore-

ftålla em^t defla inkafl en fråga
;

nämligen, om
någon jord fkuUe af fig fjeif vara fä voiatil, at

hon med Vatten en eller flere gånger kan ofver-

delUUeras, hvad det dä mande vara, foai figerar

henne i de ofriga defiillationerne dä hon qvarlem-
nas, hvilka med lika eldgrad anilållas ?

3. Fore-
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|. Forcgifves, at om Vatten förvandlas til

Jord, fa mäfle vatnet minfkas, och de folida de-

lar tiltaga, Hårtil fvaras, det all årfarcnhet in*

tygar^ at vatnen i famma mån forminfkas, fom de
folidare delar tiltaga. Men, fom det til vårt när-

varande goromäl ej horer, at inlåta ofs i nägon
tvifl^, utan allenaft anföra det, fom af Ron tyc-

kes följa > ty vilje vi nu lemna denna Vattu- Jor-

den, och hårnåft tilfe, hurudan Jord man af Vgge-
tabiiier och Änimalier kan fä*

Upl dei) 25. Febr. 1758.

J^huru en del af de uti föregående underfoknipg af E^-
feriment^rna dragne Slutfatfer kjinna ännu yara

någon tvifl un4erkäfiade j har dock ^ongl. Veten-

Jkaps j^cademien velät låta dem inflyta
^ fåfom

anledningar til ytterligare forfokk anpdilande.

Rån och Förfåk y

Jlt nyttja Tålgften til Bottnar i Ugnar vid
plyfmåltnin^ar

^

AXEL F. CRONSTEPT-

id de fläfta Metallers fmåltningar i ftort,

göras, fom bekant år, Hårdarne, hvari el-

ler pa hvilka godfet {Ical famla fig, utaf

få kalladt härdftybbe, fom år en blandning af fon-

d^erbokade kol och torr lera med vatten anfuktad,

til olika myckenhet af hvardera, fåfom man vil

häfva det vekare el|er ftrångare, efter Småltares

tale-fått^ Det-
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Detta åriiilét har dc får j^ffigtcn nödige cgen-

^kaper^ at mfed låtthfet kunna fattas i aftundad

figutl at icke fpricka vid upeldningen3 at badc

hindra och fjclf hälla ut mot f6r{laggning; famt

at vié firta tilfällen kunna upbrytas ftyckevis :

men har den olågenheten , at det upfldres mer ån

man vil^ fom hårrorer dels af Malmerhes , dels af

vara låttfmålte lerors lynne, dch notes forftrångt

af verktygen under arbetet i hården, Faft mant

ock 5 i anledning af rån, at ofverfta brynet ftaf

längre emot ^ ån det ftybbet fom därunder vid^

tager ^ infort den feden vid Smalt- verken, at fto-

ta det in i flera bottnar, på hviika fårfkildt eldas^

och därigenom vinncf Odftevis likafom nya grånt«

for, at mota {kärandet och ändring af hårdarnes

figur : få betalas dock den formon nog dyrt på
finaftållen , i atifeende til arbets - lån ^ rå åmnets
varde, eldning och tids -forluften.

Dårfore har jag for några år fedah vid Skifs-

hytte Silfver-verk gjort några forfok, at i B!^^
tignarne kiiniia tandbåra detta rednings - fått , och
funnit, efter omftåndigheterne vid det verket^

foljand-e af fa ftor nytta, åt jag tror mig Vara

Ikyldig gora det allmänt^ på det handteringens
hvilande vid berörde verk icke må fatta faken i

glomfko, eller famma anledning til ytterligare for^

f©k vid dylika och ändra tilfålleri gå förlorad^

Af den Tålgftenen, föra beftår af et hard«

nadt eldfaft ler-åmtie med me*i och tnindre glim-*

mer nåftah allmånt blandad, famt kallas på Latiil

Lapis Ollaris , at urlkiljas från en tjockfkifFrig

tåt kalkften, hvilken i Södra orterne afRiket bår
famma namn ^ brotos i ncigden uppä byens Starbo
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ågor^ hallar af fådan långd och bredd, foni fva-

rade emot hard-bottnens vidd i fin behöriga fliut-

ning, och om man kunde fä dem långa nog, låt

man dem racka få långt de kunde , inuti forhår*

den eller flagg - fumpen. En fådan håll höggs
någorlunda Ilat ofvanpä och få at fidorne fluttade

ihop til et fpär midt uppå, hvarvid man dock fok-

te, at få mojeligafte tjocklek på ftenen midt un-
der fpåret > men eljeft fick undra fidan behålla det
lynne ^ fom den fått vid brytningen* Den få til-

scdde hållen lades in på en fyllning af hård-ftybbe
i fädant låge, fom for Malmens fmåltning funnits

båft, och ftöttes därpå in en tvår hand af hård-

llybbe i et fammanhang med förhärden^ lå at ug-
nens upvårmning, fom Smältningen nödvändigt
föregå måile^ kunde förrättas pä denna itybbes- (kor-

pan och Tälgftenshållen förvaras for haltig heita,

hvaraf den kunnat fpricka.

När under bruket ftybbes - fkorpan blifvit

angripen, fom merendels Ikedde inom forfta dyg-
net, bröts den up midt ofvcr och intil fpåret på
hållen , hvilker fcdan med ringa möda kunde hål-

las rent, fä länge Smältnings - (kiktet for andra

omftändigheter kunde utdragas*

Fördelen därvid beftod i en jåmnlik hogd och
ftållning på härd - bottnen, fom angeläget år at

hafva väl fluttande från forman, fall flaggen fkal

hållas updåmd, for en få Ikärande och lått for-

ftord Metall, fom Blyet år, men icke med fåker-

het kan bibehållas pä hård af fl:ybbe, och fedan i

befparing til hälften af den vanuga rednings kofl-

naden; at förtiga vinfl; af tid , fom vid Bergverken
år ganflca knappa måft for våra ofverflodiga Helge-
dagars IkuiL Den-
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"Denna befparing tycktes ock kunna drifvas

högre genom forfigtighet vid val och tih-edning

af hallar, och på de ftallen, dar låttfmåltareMalm,

ån hår var, förefalla. Sådart (ten, fom til dylika

hallar behofves 5 vet man ftå til fångs vid Falun,

Garpenberg, Starbo i Norrberke^ Riddarhytta,

Grythytte och Hålleftads Bergslager, Tammela i

Tavaftehus Lån, Carelen, Jemteland och på Dal^

famt yppas våLefter hand pä flera orter^ når man
hunnit uptåcka flera utvågat til defs nyttjande*

Forfoket kan ock gifva anledning til at gorä
dylika prof med Stållften, fom beftår af lika grund-
ämnen med Tålgftenen, famt en af naturen tilkom-

men qvatts- blandnings ehuru den år fvår at jäm-
ka til åftundad Ikapnad, och fåledes torde flera

Malmer blifva fmålte pä härdar af ften , ån Jårn ^

fom nu åf enfamt dårorh.

Vid Sala Silfver- Hyttot åi^ åfVeri rtied fadati

håll férfok gjordt 5 hvilket val lytkats , och lårcr

gifva anledning til defs vedertagande och vidare

bruk dar å öften,

Anmärknmgéir om T^fia Eld^fkem
Af

THORBERN BERGMAN.

Bland meteora, åro ånnu ätfkilligej fom Phy-
fici ej fuUkommelig kunnat utreda, och
hit horer åfven Blixt utan dunder, Defla

phenomener åro otvifvelaktigt af flere flag, öch
hår«
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hafrora af olika orfakei^ Päliteliga Obfcrrafioner
bora iågga grunden til förklaringen; det rore dår-

fore onlkeligt, at fådané famlades^ dä man af
inångas jåmnforande omlider torde kunna urfkilja

icke allénaft dieras ätfkilliga flag, utan ock fåttct,

huru hvart ocli et upkommer.

I forleden vinter hafva tyfie och haftigfe eld«

{ken eller blixtringar flera gängor vifat lig , hvil-

ka {ä mycket nler förtjäna upmårkfatnhet, foto

de tyckas varit af et faUfyntare flag^ Jag påmin-
ner mig val hafva anmärkt et par dylika 17^5
Jule- tiden; men de voro pä långt når ej få ftar*-

ke och ymnige, fom i åi\

Det år i fynnerhet mitt ändamål fof d??nria

gången, at omnämna de Eld - fkert, föm i Upfala
blifvit i akttagne;

Den ip» Dec, fiftledne^ eller Onsdagen férc

|ordbäfningen, kicckah imellah 7 och 8 öm af-

tonen, blixtrade håv rått ftarkr flera gånger. In-

gen ftråle blef, få vida rtiig vetterligt år, fedd^

utan endaft häftiga uplyfningar, Himmclcn Vat

dä med moln betåckt.

Den 12^ Jan. klockan | pä to, var jag pä Öb-
fervåtorii Salen, hvaréft ert ftatk uplysiiing mark-
tes > men hvaraf den härrörde, kuqde ej fes, f5r

fonitrens förehången, och iiitlan jag kom ut, Var

alt forfvurlnet. vid efterfrågan, fick jag dock
Veta, at någre varit ^te Under blixtrandet, h vil-

kas olika beråttelftr nog vifa^ hyad aktfamhet bi5r

brukas, imiail man kan lita på okunnigas obferVa-

tioner. En beråttelfe år dock fådan, at jag full-

komligt kan vara fåker om dcfs riktighet , få

feyc-
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mycket mer, fom de ofriga i anledning af denna

kunna förklaras* Han år åtföljande innehall : Li*

tet forr ån klockan flog lOj Uplysnade^ eller lik»-

fom opnade lig, himmclen i Öiler tåitimeiig h6gr,

pa en craÖ:, vid pafs få ftor fom Mäii^n^ dädea
är fifH, hvarifrån i fumma ögnablick utkaftades pa

hvar fida en rak, ganlka lång och fä bred fträcka,

fom forfta uplysningens diameter^ en åt N V^ cch
den andra mot S O. Dcffe utkaft tycktes gå fam-

ma våg tilbaka ^ och altjamman utslocknade pa
famma ftålle det börjat, fä at ingen qvarlefva fyn-

tes s men i famma o^nablick förnyades nyls be-
Ikrifna phenomenc pa iamma Itålle^ cndall med
den ItOcillnad, at Väftra utfkottets direftion nu
något mer dragit fig ät Norn Da Ilrålarna fiiU

gången drogo lig tilbaJ^a , hördes likfom något fu-

^nde. Skenet var annars fä ftarkt^ at minila

grand pa gatan kunde fkonjas, och himmeieu bä«

dc förut och efteråt helt klar,

Åtlkillige, fom hade fonfter utan luckor ät

denna kantea^blefvo mycket forlkråcktej ty fke-»

net var fä ftarkt, at ljufen inuti rummen likfom
förlorade fitt. Dét varade några lecuader*

En man, fom gick pä en annan gata och vände
ryggen emot det omtalta luft- blofs, berättade fig

mött et eldiken, fom farit förbi och likfom vcfvat

fig om honom 5 men det finnes lått, at en häftig

och oförmodad uplysning, hvars orfak man ej fer^

Utan tvifveli håpenheten upvåcktdenna inbillning*

I Stockholm blef detta Iken pä famma tid af

ganfka mänga fedt. Uti Vafa har et dylikt ock*
fä vifat % famma ai*ton, enligt Herr Dire£teur
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Runebergs beråttelfe, och finnes af alla omftån-

digheter varit det famma. Jag vet vål ej få noga
phcnomenets hogd på bagge Hållen, at dåraf med
fåkerhet defs lodrätta hogd ofver Jördbrynet kan

uträknas ; men få mycket tycks med trygghet

kmma bejakas^at den ej varit under 3 Svenlka mil.

Den 13. lan. klockan mot p blixtrade ftarkt

två gångor, men jag vet ingen, fom blifvic fti älcn

varfe. Himmelcn var klar. Samma afton fågs

Våfter om Carlftad åfven et ftarkt eldfkcn.

Den 17; Jan. kl. 6 om afcorteh uptåndes kring

xenith likfom cn ganfka ftor Sol;, fom ftod ftilla

och gaf et ganlka häftigt och fladdrande fken ifrån

fig. Efter en fecund flocknade den på famma
ftålle. Him meien var ofver alt mulen och fmått

dugg-rågn foU.

Den z. Mfirt^ kl. efter p om aftonen fkeddc

€n häftig iiplysning : äfven följande afton kl. 7.

Bagge defte qvållar var det mulet.

Defta eldfken har jag antingen fjelf anmärkt,
eller fått kunlkap om dem af fåkra beråttelfer.

Många flera har jag hort omtalas, men fom de,

hvilke dem fett, ej påmint fig dagen,, få har jag

ej kunnat anföra dem : ånnu flefe torde hafva vi*

fat fig, då ingen råkat vara ålkådäre.

Herr Secreterarcn Wargentin har béha-=

gat lämna mig del af flerc til Kongl. Vetenikaps
Academién inkomnc beråttelfer om detta års Eld-
flveu, fåfom, utom den från Vafa, en märkvärdig
från Carlftad, hvareft den 20. fan. kl. 6 e. m. vi-

fat fig et ftarkt eldfken vid mulen himmel, fom
åfvenbiifvit fedt i Norbergs Bergslag, i hela Var*
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meland, Våftergothland, Bohus Lån och Halland^

en god del af Sinäland, befynneriigen vid Calmar,
Qch på några ftålien i Skäne, det år, pä en tra£t,

fom innefattar ofver fyra graders latitud, hvaraf

tyckes kunna tilläggas detta fken en anfenlig hogd.

Samma afcon kändes en Jordbäfning i Amlterdani
och Haag^ enligt Svcnfka Poft-Tidn, N:o ii.

At aftadkomma blixt utan dunder, kan man
val inbilla fig flera utvägar, men fom det blir ba-

ra mojclighetcr, få vil jag; endaft med fa ord an-

fora dem, fom man med någorlunda fåkerhct vet

at Naturen betjänar fig utaf. Sådana åro '

I:o Då åfkan går pä en få aflågfen ort, at

val Ijufet, men ej ljudet, kan hinna fram^ Exem-
pel harpa har jag obferverat många, utom dem
andre antecknat, (^j

ir.-o Då fina dunder ftiga mycket högt, fom
antingen (jelfve meddela, eller frän kringvarande

dunft - famlingar draga eleélrifk eld, fä yppar fig

et (ken utan dunder, emedan den omgifvande luf-

ten for fin tunhet ej kan fortplanta nägot mårke-
ligt ljud. Acdunflier kunna ftiga til aiifeniig hogd,
dårom ofvertyga ofs Herr Bouguers anmärknin-
gar, dä l>au var fii Cordilleras ; det ofriga uplyfes

rilräckligt af älkans elcétrifka iheorie, famt eleftri-

fk^ forfok uti lufttomt rum.

Den fä kallade Kornblixten lårer ofta foror-

fakas af de två nu anförda omftändigheter.

lllro Vid Jordbåfningar utbritla ej fållan

flora lägoroch eldlken. Sadanc hafva ockfå, vid

El den

Elvii Dagbok p. 72,
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den fkakning, fom imellan den 2.1. och iz, fift*

Jcdne Decemb. kändes, pä mänga ftållcn vifat fig.

Deflc likna mycket en laga, iom af Tyiknrnä (kal

Icallas wolfy om hvilken gtn{ka märkvärdiga om^
ftåndigheter åro i akt tagne i Breslau

lV:o Häftigt farande eldkulor åftädkomma
åfven utfigt af eldfken.

V:o En befynnerlig blixt vifar fig ibland vid
ftora norrfken, fom hårrorer af gemenfamma or-

faker med detta luft-tecken. Jag anforer den får-

fkildt^ få länge det år oafgjordt hui'u norrfkaien
upkomma.

Om de fken^ fom i ar vifat fig, hårrort af

någon fadan orfak , fom nu år anförd, år ej lätt

at afgora. Det fom fågs den 11. och zo, Jan. har

hafc en v^icker hogd, dä likväl de, fom i akt tagits

vid mulen himmel
,
tyckas ej varit högre ån mol-

nen ^ fom merendels ej ga öfver en half Svenfk
mil från Jorden. Men torde hånda, at fkenen
varit fä ftarke, at faftån de upkommit ofvcr mol-
nen, de likväl kunnat tränga fig igenom och up-
blänka pa jorden. Jag ftyrkcs i denna tanka där-

af, at fållnn någon iträle blifvit född, när det

b^xtrat vid mulen himmel, utan cndafl: en mer
eUet mindre ftark uplysning. Det fom ohfcin^c*

rades den 21,7. Jan. g6r häremot ftorfta fvarigheten,

fom dock ej tycks vara o6fvervinnerIig ty det

fom obfcrverades den 20, Jan. iCarUtad vid mulen
hirnmcl, var fåkert ofver molnen , efter dcc kuH':

de fes p4 orter, fom hade 4 graders latituds ffcill-

ivad.
' A t

(*) Samlung von Natur ^und Medicin- Gcfchichten,
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At dc anförda blixtringar varit ätflcildc fraa

norrflcenen, därom tvi Öar jag ej^ Af flygande

eldkulor tyckas de ej heller hårkommit^ då ob-
fervationcrna nogare ofvervågas. Om å£kan pl
någon aflågfen ort gått vid alla defla tilfållen, är

mig val ånnu obekant , men foga troligt. At dc
åtlkilliga Jord - licakningar^ fom forleden vinter

varit kånbare i Europa, med ofvannåmnde (ken
haft ^emcnfkap^ tyckes vara ganfka likligt, ty

de började vifa fig llrax for den forfta, och hafva

federmenx continuerat. Vid Jordbåfningar opnas
jorden, och antingen utfara eldslågor, eller ät-

minitone en hop fvafvclaktiga dunfter, fom, efter

Doétor Hales forfok och påftåcnde, fa ftarko.

gåfa med frifk luft, at de antändas. Pä detta fat-

tet torde, ätminftonc någon gäng, dc låga Ike-

nen upkommit. De åter, fom vifat fig högt uppe
i luften, kunna tilfkrifvas en myckenhet fina och
eldfängda partiklar, fom vid Jordfkålfningarna ut-

bruftit och Himlats uti ofrc delen af atmofphern,
hvareflde afbrunnit efter de ftråckorde varit flål-

de uti, få fnart de genom eleftrifk eld eller andra
naturens uptåndnings-mcdcl blifvit mitånde. Äga
deras tankar fin riktighet, fom tro Jordbåfningar
hånora af cleftrilk kraft, få kunna de fifta åfven

mifstånkas, at på nägot fått hafva bidragit til de
anförda omftändigheter, ehuru de val defsutom
genom andra orfaker kunnat blifva verkande.

Hvad tyftheten vidkommer, få hårrorer den
i fynnerhet antingen af diftanccn fråir äfkädaren,

eller af omgifvande medels tunnhet, hvarigenom
ljudets fortplantning hindras.

E 3 Ut-
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JJtdrctg af Kongl Fetenjkaps Acade-
miens Dagbok^ famt mgra inkomna

Bref och Beråttel/er.

I,

atren imellan den zr. och tz. fiftledne De.
cembcr, klockan inemot i , kändes hår
1 Stockholm enanftot af Jordbåfmng, fom

var il lindrig, it de flåfte antingen ej markte
mgot ovanligt, eller togo det dån de hörde, och
den flcakning de kånde, endalt for en verkan at
något buller pa gatan eller i fjelfva hufet. Dock
var Ifcaknmgen i fomliga hus få kånbar, at man
ej kunde milstaga fig om råtta orfaken. Hlmme-
Jen var den natten Mar, fall han i mänga dygn
förut och efteråt var ffändigt mulen. Barometern
Itod den jp, 2.0, ?. 1 och 21, nåltan ftilla vid dcfs
fnedel- hogd, och Thermometern 4 eller f gra-
der under frys - punden. Dcc blalte helt läk-
ta N V.

^
Denna Jordbåfning har Itråckt fig til alla dc

Södra och Vältra Lsnds- orter i Riket, och var,
befynneriigen i Vermiand , Bohus Lån, Halland,
Vclicrgothland och en del af Småland, mycket
häftigare, ån hår. Man hörde forft et llarkt fu-
lande i luften, och et dån, likt det, fom plågar
horas vid ftora elds -vådor; dårpå folgde häftiga
ftotar och Ikakningnr på hufcn och fjelfva ]ordtn^
med et forfår!i<^t buller, fåfom dä en rrtyckcnhec
vagnar balitgt kora förbi på en ften - gata : hi fen
tycktes gunga och hvälfva, famt ftå i tara at ramla
ofvciånda : dörrar lipfprungo, lofe Mcubicr run-

kade
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kade eUer foUa omkull, tn, m. Dock har på in-

tet ftälle nägo.ii fynnerlig flcada {kedt. Sedan
fkakningen afltadnat^ hördes Innu ea Hund efter-»

at ct dylikt fufande, fom i IxSrjan* Pä de flåltst

ftällen har alt detta ej pällått mer än l eller 3 mi-

nuter j men på nägra f^ges det hafva varat längre,

Somlige berätta fig hafva hort en fmåll, lik cc

Alke- flag eller et Canon '{kott ^ men långt fleré

foifäkra, at de denna natt , både for, under och
efter {kakningen, fett blixtar eller tyfta Ijung-^

eldar, Beråttelferne åro mall (kiljaktige angåen-

de Jordbåfningens vader- (Irek ; dock hafva de
fiåite tyckt, at få v§,l bullret, fem (kakningarna^

konamit ifrån Valter och gått til Öller» 1 Hal-
land fägas hafvet och vågorna hafva ovanligen

bullrat och häfvit fig,, pä famma fart, fom den i,

Nov, lyff. Denne Jordbafning har i Våfter-

Norrland llråckt fig up til Ångermanland 5 men
i Finland har man ej forfport at någon ho-

nom kant.

II.

Uri nåftforegåcnde Qvartal af Kongh Aca-
demiqns Handlingar, infördes Herr HellanTsS
Öbfervationer om den grufveliga kold , fom den--

na vinter varit i Xorne, hvar om han lofvac in-

gifva en omllåndeligarc bcrattclfe. K.o!den har

åfven på andra orter i Rike.t, befynnerligen i Pia*
land, varit ovanlig, I Vafa har Svenfke Ther-
mometern den 2f, Dcc. fallit til 35 grader under
frys - punéten , och den 6. Januarii ^ til ^4 grader,
enligt Herr Diredeur Runebergs bref af den
ip. Januarii. I -Abo, fom ligger mycket fydli-

gare ån Vafa, har dock kokien varit fvärare.

Herrar Lecue ochKAMvt hafva dår^ naiten imel-

E 4 lan
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Un den 2f, och 16, Dec, obferverat Qvickfilfrct

i Tbermometern nedfallit til 36 grader under frys-

|>un9:en> och den 7. Januarii til 37 ä 38 grader.
mtn i Lovifa har kölden famma dag varit ånnu
fkarpare, nämligen hela 40 grader, fafom Herr
Prov, Mäft, RoNGRE^r gifvit tilkånna* Märkvär-
digt härvid år^ ar den 5. och Januarii var ftark

kéld, både på öftra och Våftra fidan om Öfter-
Sjony ty dä hade vi åfven hår en ip til }o graders
k61dt däremot den zf. och^ztf. Dec. var kölden

på denna fidan allenall iz grader, Orfaken til

denna (killnad tyckeg vara, at det i Finland bag-
ge gångorna blåtle NO, fom år deras Land-vind
pch g-emenligcn fårer Itorfta kölden med fig.

Däremot är Öftan- vädret gemenligcn blidare hos
ofs, formodeligen dårfore, at det kommer ifrän

Hafvet ; men Våaan eller N V, fåfom vår Land-
vind, är den kallalle. Hår blåfte ilark öftan den

a^f^ och z6. December, men litet Våäan den 7.

Januarii-

IIL
Rvttmäftaren Välborne Herr Hans Ramel»

har tilK-O^igl. Academien up(kickat prof af fvart

Marmor, fom brytes i Skåne. Efter anftälda

prof, är Sten - arten befunnen vara verkelig och
god Marmor, fom antager vacker politure, och
fäledes kan ^jåna til alla de behof , hvar til den
ifrän utrikes orter hårtils hlfntade fvarta Marmor
plågar brukas. D^nne Marmor hnnes få val på
Tomarps ägor^ en by ej långt ifrån Cimbrits-

hamn , fom pa Liftariims ägor vid Smedstorp,
belåget uti Ingelllads Tjärad och Chriftianltads

Hofdingedome. Den kan brytas uti få flora (lyc-

ken^ fom åftundas, dock fållan tjockare än 6 til 7
tum,
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tum, fä framt man icke på (larre^djup kan rlk%

tjockare llkifvor. Allmogen i Skåne har hårtils

brukat honora til Llk-ftenar och annat
3^

uiap at

veta dpt vara Marmor,

IV.

Provinclal- Medicins Herr Do£t. Jon. Otto
Hagstrom har til Kongl. Acadcmien inlämnat

beflcrifning pa trennc Hus-Curer, hvarm^d han

hulpit Allmogen^

I. Pldfier for frijka fuY, Man låter fmålta of-

ver koleld/uti en panna, Grankada och gult Vax,
af hvarje i flcälpund-, lamt Talg i lod. Under
fmaltnina^n rores maflan om med et) trå-fpade. Då
det år val fmålt^ blandas dårtil i lod fint llott

pulver af Gurkmeja fRad. Curcumae). Sederme-
ra flas denna ihopfmälta maflan uti en linne -klut

at utvridas, då man ftåller därunder en bytta kalt

vatten, hvaruti pläftret rinner» Når nu detta i

kalla vatnet någorlunda fått ftadga fi^, arUctar

man det med händerna til rullar, hvilka ater laggas

i kalt vatten et dygn, och fcdan forvaras i vax-

papper, Detra år et fimpelt och lått köpt plulter,

tjänligt for Hushållare at i hall tilgi,

z. Salfva for at torka ^amla opna far och ben^

J}iador^ Tag fint ftott och fiorfiktad Galmeja^
Sijfverglitt och Blyhvitt, tre fingerbara^ af d§

tvånne forrta , men af I^lyhvitten 4 fingerbarar

fulla. Detta blandas och omrores med få myc-
J<en Bomolja, atdet blifver forn en tjock välling,

hvilket dS år falfvan, hvarmed fåren beftrykas

morgon och qvåll. Bcfkrifna Plällret kunde fc-

dan låggas dårofver j fcdau man paffut litet liufkaf

dårimellan. hut
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3, Lut for Fattujoten, Man kokar en kanna
Afka, aMtingen af Al, Björk ^ EneilerEk, uti

2 kånnor vatten, tib hålHen år inkokadt. Sedan
llälles detta några timmar at fvalna, da clet tjoc-

ka fjunker til botten. Når luren blifvit val klar,

filas den på fmä Boureiller. Vil man under kok-
ningen tillägga Calmus-rqt, få kan det (ke. Af
denna lut tages morgon och afton et hälft qvar-

tcr^ upvårn^id, och fortfares härmed tils Vattu-
foten förgått. Det år i fynqerhet Anafarca, eller

Vattuiot ofver hela kroppen, fom härmed botas.

v.

Lectorcn vid Kongl. Gymnafium j Galmar,
Herr Mi^g. And. Wijk:str6m, har, at efterkom-

ma Kongl, Academicns förklarade äftundnn, i^defs

Handlingar for ar lyfj, «. Qyart. detcrminerat

lodrätta hogden af det, uti Berget pä Skallo utan

for Galmar, uthuggna märket, ofver vattubrynet,

och det tvånne farikilda g^^nger. Forfta gången,
innan hnn, i fålUkap med Goniift. Notarien Herr
Mag^ GuSTORFF, for ut til bemälte 6, den 9,

Aug, I7f8, obrervenidcs Sjo-vatnets hogd uppa
fcalan vid Stadsmuren, foni vur 3,00 fot. Tvän-
nc timar därefter Ikedde mätningen pä Skallo på
det fättet, at man llälde et Landtmåtarc- bräde

horizontelt, efter vatten- pafs, uti en och famma
hogd med centrum af märket i Berget, h varvid

Diopter* Linealen nyrtjades. Sedan lades en flätt

hoflad ftang pä brädet, fom räckte ofver vatrtet,

och igenom en ofver ändan pa denna llängen lö-

pande träd med kula uppa dcrcrmincraocs bra-

kets och centri af vatten - märket gemenfarn-

ma hogd* For dedo (torre fakerhet IkuU, aiät-

tes
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tes faledes tvånne gånger 3 och bcfants hogdcil

i:mo fjPS^ fot, 2:00 65!^^ fot, hvaraf medium
år öjOjif fot, hvilken hogd altfä fvarade emot

3,00 fot iippä fcalao vid Stads - muren.

Men erfiedah föregående dctcrminationer

tycktes vara for mycket Dciljaktige , for Herr
Leftoren andra gängen ut den is> f linii år jjfp

,

i fällfkap åf Herr MoDek, Math. Studiofus^

och gjorde måtningen^ forft faledes, at, fedan

lyandtmåcäre • brädet var upfätt i famma horizon-

tela plan med mårkét , låt han fin foljeflagare häl-

la en Landtmåtarc - kapp verticnlt vid vatten-

brynet:, iippå h vilken fy ftades ifrån brådét, och
fyfte - liniens hogd utmärktes tvånne gånger,
nämligen 65 jf

f^t^ utan nagöin fkillnad^ Sedaö

rubbades brådét och ftåldcs^ å nyö -på ét annat ftål-

le uti en och fammä hörii^ontelä plan 'med mår*
k€t , då hän igenom en (lång med löd ^ på fått

,

fom forr år nåmhdt , fant famma hogd af mirket,
utan niårkelig tlcillnaä ,

nåmligeh *ö,f föt. Efter

Il time mättes uppa fcalah vid Städs« muren vat-

ten - brynéts hogd, Tom befähts vara
I540 Toto

I anledning hvarafj^ ceritri hogd uppä mårkec
(J,io fvarar emot 3,00 Uppå fcalatl. Nu år me*
del - hogden af vatten - brynct på fcalan futi-

nen for - - - år i7f4 - -
3 )47; fot^

17^6 - - 3,6fd

17 f7 - - 3,37f
17fo - - -3,200

Hvaraf medium år t?i^ét - - - §,426, fom vi-

far, at centri hogd ofvcr vatten-bryaet , uti dcfs

under f år obferverade raedd-hogd, år, efter dcn-

m
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m fenaftc matningen, foin år den fåkraftc, 5-^68

5Iv. fot* Scalan, hvanippä vatnets hogder blifvit

obferverade, har flåndigt ballit fig orubbad i fam-
ma ftållning, fombbn forft nedfattes.

VL
Herr Carl Gabriel BREDENBERt:^ hzt

ingifvit några anmärkningar om CompaiTens råt-

ta bruk vid Jårn- Malmers efterletande , hviika

liafva god grund , ock fértjana ^t göras allmänna-

re bekanta. De fom uti denna fconlt ej hafva aog
6fning och efcertankn, plåga endaft gilfva akt pa
Nålens afviicning ifran Norr- ttrcket, dådet ofta

händer, at de gå et Jårn - ftrek förbi, utan at

mårka någon åndring ipå Nålen , <iels af den orfak,

jat hon ej är nog qvick at gifva utflag for et fvagt

eller något långt ifrån liggande Malm- ftrek y dels

ock dårfore, at Malmen kan vara belägen ^crad
i Norr ifrån Malm- letaren, då ea ftillaftående

Nål, ehuru qviclc, ej kan gora äitundad tjånft.

Herr Bredenber^ har genom egen forfarenhet

funnit, at deffa olågenbeter Icupna forékommas,
och at man åtminftone med mindre tid- fpfllan och
fnodä kan igcnfinnft et Malm- ftrek, om man gif-

ver akt på Nålens fvångtiingar, fedan hon blifvit

(m-i rorelfe. Når intet Jårn år förhanden^ piä-

•gar hon, efter y eller 6 fvångningar^ ftadnä pa
fin vanliga punft : men om Järn - Malm finnes i

Norr, gorbon häftigare fvångningar, In vanligt^

och ftadnar efcer 2 eiler 3 v^ibrationer, Tvårt om,
^når Järnet ligger Söder ut , gor hon fle4'a och
längfammare fvångningar-i ån hon djeu plågar, .

innan hon ftadnar^ Är Malmen på någondera li-* j
4an^ åt Öftcr ciicc Våftcr, märkes det Imgi båttre M

^f I
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af en i rorclfe fatt, ån af en ftillaftaende Nll : ry

cn fvag kraft kan ofta cj ofvervinna fri£tioncns mot-

ftand uti co ftillaftaende Nåls axel 5 men når hon

några gängor blifvit fatt i rorclfe och ftadnat, ma-»,

fte någon afvikning vifa fig, om Jårn år på någon-

dera fidan inom hennes attradions fphére. Herr
BreDenberg har fedt prof dårpå, nt Grufvor pl

detta fåttct blifvit uptåcktc, dår berömde och
fSrfarne Malm-letare förut med cn ftillaftaende

Nal fåflngt fokt-

VIL
Ibland de flera ^ i Handlingarna f5r nlftkdet

w I7fp> inforiia nyttiga Ron, har KongL Aca-.

demicn i fynncrhct funnit ttt^ hvilkas Auärorer
därmed gjmt fig förtjänte til den belöning, fom,
efter framlednc Hof*' Intendenten Grefvc Fre-
DRic Sparres förordnande, och af de til detta

ändamål af honom fkånkte medel, årligen utdc»

ks : nämligen , F^rfokeP til en Politijk Värdering pd
Land och Folk ^ fem Herr Diredeuren Ephraim
Runeberg ^ngif^^^it j Underråttelfen alla bekan^

ta Pätajke- /l($g^ och kvartdera flugets råtta hruk^

ingifvcn af framledne Herr Dii^fteuren Henr,
TheoPH. ScHEpr^^R j famt Herr Kyrkoherden
Hans Hederstroms Ron om Fifkan ålder och defi

kännemärken^ Kongl. Acadcmien har dårfore til*

dek 4efla Auélorer hvar fin af de SPAÄRjfka
Premie -Jettoner af GulL

FÖR-
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af mig författad Underfokning om Refradions-
Lagen af heterogena Ljus - ftrålar, hvarom då
var någon tvift imcllan Herr Euler i Berlin, och
cn förfaren Glas - Slipare och god Mathematicus
i London, Herr John Dollond. I famma Un-
derfokning var mitt ändamål atvifa, at den Re-
fraftions- Lag., fom Newton angifvit i fin Op-
tik, ej kunde bcftä med de ofrigaReglorne af Ljus-

brytningen, fom åro vedertagne af alla Phyfici

och långefedan ftålte utom alt tvifvelsmål. Nå-
gon tid därefter fande jag til Herr Obfervatoren
Mallet, fom dä var i London, et kärt Utdrag
dåraf, at meddelas Herr Dollond, fom hade

tagit Newtons parti, och ej fant fig nogd tned

Herr Eulers flcål däremot. Samma lilla papper
hade den lyckan at åfvertyga Herr Dollond, at

Nev/tons Regel var oriktig, och at det ånnu
behofdcs vidare forfok til fanningens utletande i

det åmnet^ Han företog fig darpå at anilålla fä-

dana forfok , och har i L.Tomen af Philofophifka

Transadionerne Art. 98. pag, 733. for är 17^85
gifvir det allmanna forloppet dåraf tilkånna. Sam-
ma forfok beflyrka ej allenaft riktigheten af mitt

päftåcnde, utan innehålla ockfä et annat långt vik-

tigare Påfund, det han ej mindre lyckligen, ån

fkarpfinnigt användt til et anfenligit förbättrande

afDioptrifkaTelefcoper. Detta befynnerliga och
oväntade Påfund beftär dåruti, at han funnit tvån-

ne flags Glas, fom fuUer i allmänhet bryta Ljus-

llrålarne lika ftarkt 5 men (kilja fårgorne få olika,

at farg - fpridningen af det ena förhåller fig til

färg- fpridningen af det andra, i lika brytningar,

fom 3 til 2. Håraf har han tagit anledning, at

falia pä- den tankaq , at fammanfåtta Objcdif-
Glafct
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Glafet. i et Telefcop af tv|nne Lentes, en conve^^

och cn cpncav, fä pafTade emot h varandra,

den enas fträl- fpridnlng rättas genom den an-dras^

hvarigenoni akfå fträlarne komma tilfammans i

Objektiv- Glafets Brann- punél, utan den llag«

oredan, fom härroreraf de heterogena fträlarncs

olika brytningar. Man har al|få funnit utvåg at

förekomma ftorfta delen af den oixdighet, fom
hårtils hindrat Telefcopernes ftérre verkai% Men
juft dårigenorn yppar lig en annan olägenhet, be-

Itående dåruti, at ju ftorre opning detta nya På-

fundet tillåter at gifva Objeéliv -Glafet, ju mera
foroker fig en annan flags oreda, fom hårrorer af

den Spha:rilka Figuren i fjelfva Glafen, hvilkei^i

oreda man hårtils intet mycket aktat om , fafoin

längt mindre ån den förra, och foga betydande i

anlecnde til de vanliga fmä opningar af Objeftiv-

Glafen. Denna olågenheten har Herr Dollond
åfven fedt och jåmvål i alimånhet nåmt, at den
famma kan forekommas därmcdelft , at man flipar

de tvånnc Objecliv- Glafen af en vifs fkapnad , el,-

Icr med viffa convexitcts och concayitets radier 5

men fom hvarken han fjclf gifvit Rcglor til verk-
llälligheten håraf, ej eller nägon annan , fä vida

mig bekant år, af handlat detta åmne efter defs

värdighet, fä har jag trodt de!t ej vara onyttigt
,

at låmna cn grundad Theorie dåraf i följande Pro-
pofitioncr: hvartil jag lägger en Propofition, fom
förklarar och bevifar Herr Dollonds Mcthod
at fortaga färg - fpridningp.rne. Den förra Theo-
rieii år aldeles Geonietriflc , och grundar fig på
inga andra Phyufka fuppofitioner , ån de fom i

Dioptrikcn allmänt antaga.^. Men vid den fena-

re börjas pämuina, det jag antagit fäfom cn Hy-

F 2 pothés^
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pothés , at fpridningen af alla fargor ftcr i cn vifs

och oförändrad proportion i alla flags Glas, de
mage fprida litet eller mycket j eller at fprid-»

fiings- vinkeln fom inneh^lles, til exempel, imcU
lan den röda ach gröna fträlen år til fpridnings-
vinkeln, fom innehalles imellan den gröna och
violetta, i et oförändrat forhållande i alla flags

Glas, Jag anmärker åfven , at jag hår allenaft

handlat om Principal - penicillens fpridning, och
fåttet at förekomma den oreda fom daraf hårro-

rer, men intet om de fneda eller fido - penflarnes

fpridning, fom fororfakas af deras ftarka brytnin-

gar i Oculer - Glafen och aftadkomma fårgor i

jkanterne af fyne- fältet. Denna fenare olägen-

het har man fokt at forminfka i de vanliga Tubcr-
ne genom Öculer^^Glafens fördubblande, hvilken

Wlethod man åfven i deffii Telefcoper kan bruka
"til erhållande af et ftorre fyne-falt,

§, i.

Når en Ljus ftråle yfG (Fig. i.) faller pa ni*

fon brytande fuperficies LE och bojes efter rata

nien GfC^ och en annan råt linea jK råkar den
anfallande ftralen JG uti , den brutna GK uti

och rata linien GD^ fom år vinkel- rått mot den

brytande fupcrficiew LE nu D y få år reftangcln

GKxDA til reétangeln GAy>DK^ fom finus for

anfalls vinkeln Z)G/f til finus for brytnings- vin^

)^t\x\DGK. Ty DA:G^::ftn.DGA\ fm. JDG^
och GK: DKi: fin.GDK\ fin. J)GK: hvadan,

^fter fin, ADG^fin, KUG^ blir genom rationer-

nes fammanfättjande, DJxGK: GAxDK :: fin.

DGA : fm. DGK. Hvilket forhållande om det an-

lages fom ; til r, få bhr i,QA%DK^r,GKxDA.
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§' i.

Om en Ljus - fträle JG fFig. faller på en
Sphserilk fuperficies XG, hvars centrum år Z), och
brytes efter räta linien GK y få bcgåres at finna

punétcn AT, dar den brutna fträlcn GÄ'råkar Sphae-»

rens axel ALD ^ då bagen IG år liten.

Ifrån anfalls- punften G fåll GE vinkel -rått

mot axeln AD ^ och drag Sphaerens radius GZ) j

fa år, enligt Geometrifke Elementcrne, AGqzz
ADq -i- DGq— z AD x DE = ADq DLq —
zADxDL— LE:=:AD~DUq-h2ADxLE:r:
ALq -4- zAD X LE i och fåledes AG zz

yALq-^zADy.Lt =(efterX£ år myclcet liten)

AL-\-
x LE

. nårmafte.

Likaledes Iv GKq ±z KDq ±_DGq_^
zKDx DE -KDq-^Dlq-^ zKDxDL—LE-
KD-^DLq-^z DKx LE= KLq— i KDxLE^
och fåledes KG zz yK Lq — z KD ^ LE z:.

KL~ ^4^' i det nårmaftc.

Men nu år (§. i.) hGJx DKzzr.GK^D/f^
hvadan, om de nyfs fundna vården af GJ och GK^

fåttashårilitållet in, blir i.KDxf^Z,-+-^i^^^~

r. AD >,fKL—^"^'^^ \ y och r. AD^KL —
i.KD X /fL =: y^Ox KDxLEx

QJi-^xi)'
Låt nu L/fzz^^ LK—K^ Sphjerens radius

r: fl , hvadan 4D-=zJ-+-a, och DKzzK-*a:
F 3 och
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och fått in deffa vården u^i^ den ny fs fundna

^quation 5 (k blir x ^h- ^ i. ^ x =

i:
i—i. 4— i

—

r. J—m \A
Nu 5 am den aoGillande ftrålen AQ anfes fom

ganfka nåra in til axeln /^D, fä forfviuner -£.£5

och faledes ternien---=—-———r-x{ —-f-— V
i—r.A-^ra \A

Hvadan i detta flijlet Kzi:^-^^.——— , det ar, af-
' '

i—

—

ra
^

Ilandet af punctens J Geonietrilka coajugatfa-

cus ifrån vertcx L år ^ •— hvtidaa den

brutna ftrakns GÄ^ aberration eller afvikning från

j c- <^ — av. LE /i r \ h
denna rocus ar — x f —4- -77 k lom

/ — ^— Ka- \A KJ
bor ifrån den Geornetrifka fogus tagas tvårt erqot

ftrålarnes lopp. Men emedan denna aberration

akid år mycket liten, fä kan i^:^:

—

—— i det

nårmaftc anfes fom råtta värdet af dif.cancen LK
eller , därfore det ock uti expreffion af aberra-

tioncn kar\ utan rnårkeligt fel nyttjas i_ ftällct for

Ä". Lät altfa den Georaetrilka focal diftancen

Z 5 eller 5 , f å blir LK eller K=
i— r. A—ra

/I-r-axB—ax LE. /i f \ ^ n

^^r,A~ra \^ ^/ ^

Om
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j
Om den brytande TuperfiGiens halfva bredd

eller anfalls .puöäcns G afftånd från axeln , det ar.^

/ ^

LG kalläs I, fa år i det liårma^fte LE'±i-^ 3 hvar-

fore om uti den hyfs fyhdna formeln fattes —

r

for och abefVations éxpreflioh vidare puifas

medcltt tiliijelp iff xquacioncn BzzLf, ^- —5 up*»

kommer

hvillich formel i det följande beQ^nherligé^

nyttjas.

§. 3-

Uti de till fandnm formler åro quantitcternas

tacken ailenaft pafTande for den håndehe figures

vifif , h^ai^ft Ijirs-Hlrålen anfes fpridandc fran^

axeln falk på en iculrig fuperficies och efter bryt-

ningen äter med axeln fammanlopa; Men de
kunna ock palTas til d^roblem^ts éfrige håndelfer

pa det fättet'^ at tecknet for fphsercns radius s
b^tes öm , då fträlen faller pä en concav fuperfi-

cies^ och teknet ombytes for då den anfallan-

d-e llralén famtnanloper med axeln. Sedan detta

Ikedt , om värdet af\liftancen LB eliér j6 då år

jakadt, bor famma diftans tagas frän vertex L mcd^
fträlarnes lopp 3 och tvärt däretnöt, dä ddt at'

ncki^t. Men öm fträlens aberrätion ifrån focus
jB, eller BKj fedan den efter formlerne blifvit

uträknad 5 finnes jakad , bor deh tagas Mn föcus
j? litöt llrälariies lopp5 och med deras lopp, då
den är nt^katl. Om 'de anfallande ftfälarné äro

parallela med axeln, bor ^ tagas öåndcrigca ftor j

F 4 #ch
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och om B blir oåndeligen ftör, åro de brutne
ftralarne parallcla med axeln j då deras aberration
undantages.

i- 4-

Om tvamie ljus*fträlar ^G, //G, (Fig. 5.)

fom innefatta en mycket liten vinkel AGH^ falla

nåftan vinkel- rätt mot någon brytande fuperfi-*

cics LG uti en och famma dcfs pun£t G, och bry»
tas 5 den förra efter GK^ den fenare efter GB^
hvilka råka någon annan råt linea uti punébernc

Bi få fager jag^ at B Kh til A Hj
fom r.LBq til x.LAq^ da 1 år til fom anfalls

vinkelns finustil brytnings- vinkelns»

Ty, emedan mycket fmä vinklar åro i det

nogaftc proportionella mot deras finus, få åro uti

fma refraélioner, anfalls och brytnings- vinklarnc,

och altfå åfven deras diflferancer proportionella

med anfalls och brytnings - vinklarnes finus i det

nårmalle* Således är vinkchi AG h eller diffcran-

cen imellan ftrålarnes aG ^ HG anfalls vinklar,

til vinkeln BGK eller ditfcrancen imellan ftrålar-

nes GK^ GB brytnings- vinklar^ fom i til r.

Hvadan, om med centrum G uti defTe vinklar be-

ftrifvas cirkel. bågar HE, KF^ år HEi KF::

fxGff: rxGKi men AH=^~^, och

^Xt- hvarfSre, om i ftållet for HB
och K F fattas i.GH^ och r. GK^ Com med dem
åro proportionella I, upkommcr A ff: BK'**
i>iGHq\ rxGK^i i det närmafte^ der år, fom
i xLAs til t xLBf.
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Når fträpriadletli åf en fefriiigefayc Lefts åf

gifven, tillika tncd de anfallande ftrålarnes focal

diftans på Lentis axeU til ät finnä den punét^ uti

hvilken hvar och eii bruten ftråle rakar axeln.

LåfcL (F^ig. 40 ^^arä Lentis Mllé^ MBC
iJefs axel , defs halfVa bredd LG eller anfalls-pun*

Ö:efi§ affiånd från akéln ±zLy conVexitetens radiuä

for forfta Superficien genom hvilken de anfallan-

de ftrålarne gå in iLtn-s -^a^ convexitetens radius

af aftdra Stiperficien genom hvilken ftralarne gå
tir Lens pil^^ ?n anfallande Ijusftråle åett

briitAä GK. Pa Lentis axel låt de änfailande iträ^

James fötaldiftails LA~A^ diftanceil af pun£ten^

irt geometrifka conjtigat-foeiiis i anfeende til

Leiis^ eller LB—B^ diftanccn tif punäens Ä
geömetrifkä cofijilgat - föcUé C for forfta Super^
ficien^ eller Z»Ci:rC 5 da det ock år klart ^ at fam^
tn% punéb G åfven år den andra Siaperfidens geö*
Jnetrifta con^ugat-focus til punften B^ Låt ånd*
teligen putKäehs /Cafftånd frän Lens 5 uti hvilkeri

den brutnä ftrålen rakar axeln ^ eller LKzzlt,

Låt ftraléil^G brytas jgenöfn forftä Siiperfi*'

ciert år punften i)^ och foréäåll en ilrälé

komma ifrån punélen fom år Lentis conjugat*

fbcus til Jf, hvilken uti Lentis andra Superfi*

cies brytes fä, åt han divergerar ifrån puncten É
pä axeln. jDä åro aberrationerne GE och CD en*
ligit §^ 2. gifna', oéfa fåledes åfven defa^s furnma
DE. Men af §. 4. år DE: MKi ihLCqi hi^B^^

hvadan ÉKié^J^xDÉtt^l

- F jT
ter
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och C£=-
i^t I \rr i+r\

2 t'

i 5*
hvilkas futnma DE multiplicerad med gif-

ves den (okta aberration BKzz ^—;^>^ DE=z
r.c

mer blifvit evolverade, fubtrahcrad från LB eller 5,
gifver diftancen af den brutna llrälens atfkårings-

punét K med axeln eller LKinB--— x

Vidare 3 emedan C år punftens A geometri-
tka conjugac- focus for forfta Superficien, fä år

LC:z:^=^ i och emedan famma pund C år
I

—

A—ra

pundens B conjugat-focus for andra Superficicn,

få år LC===r~
^ cnligit §, 2. Hvaraf

/— x>

—

y&

i yla iBb
^== -; =:— och faledes |l

$—r. A—ra /~r. B'^rk ^*
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i—r. A, a-\-b—rab

'

Når värdet af faledes år gifvit, blir diftanceii

af den brutna ftrålens G K affkårings • pun6t på
axeln eller LAT bekant 5 åfven ock defs aberratioti

ifrån bild-punéten 5 eller BK^ hvilken, for tek-

nets— fkull^bor tagas mot ftrålarnes lopp ifrån fo-

cus B då defs varde år jakat, och med deras lopp,

da det år nekat.

Och dcfle formler lampas til Problemets of-

rige håndelfer, påfammafått fom i §, 3^ år fagt

om abcrration af en enkel Superficies^

§.

Expreflioncn af den nu fundna aberration

kan bringas til en forn^, fom år beqvåmarc at

nyttja, om termerne uti hvilka a och b hafva

famma dimenfioner foreaas, och hvar och en få-

dan del reduceras, medelft tilhjelp af aequationen

hvareftPär principal

focal -jjiftancen. Når på detta fått calculeras,

'i^i> ^7=7;p^T ^yfa"^ Bk p.a-^bJ'

p:=J._i:i=L:.\ Och

då
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dä hvar^ocb eq af defle del^r multiplicerar med
iina tilboriga coefficienter, i-^sr^ ^^"^3.^ i-^^,
och fämmant)}nda$ med fln^ egna^ tecken ^nn
J^ommer

a. b: 4-+-b

7.

At finna en Lens, fom famlar dc ifrän et gff«

vit afltänd ankommande ljus-ilralar, uti ^t annac

gifvit atftänd^ med minfta aberration, och at låm-^
val linna denna minfta aberration^

Samma betakningar behållas, fom förr, och
den nyfs fundna aberration

T», i -4- 2
^l^^A^-' '-^^-^n } differentieras ^ da a och h anfes
^— ^-f-'^ J __ _______

rpm vanabja, hvaratfas ^-j^^ ^"T^ +""Tr'+

r-j-~r:^=fr^^':^ «5en efter -'^i===-^5

a

\
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fl Sr ^^p. S^i hvadan då differentialerne bart^*

tagas genom defTe arquationers jåmnforande > fin*

nes 1—• =^— >^ -T-n? , och i iohe darat

pas radierne til den f6kta Lentis Sup^rficicr me-?

dcift Ulb|e|p af ^c^uatiopen i ^ ^^^CI^^^+;g5^

Rimligen il ^7-====—^^ och

^ 2. i— 7+2r. ^
*

-^i

—
, ^

'-^—; :—

—

"I eller

^= z=zrT=rrx-^ rh ^-..^X— och

^~2*/^. i4-2r ^ 2. r.T-|-2r

Nar defla vården af radierne a och ^ fattas ia

uti deq generella formehi på aberratioqernc % 6^

gjfya de den minfta aberration=

8»

Sedan uti foregående ftapnaden af en Lens
år funnen fojn uti gifna omftåndigheter har den

min-
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ininfta aberration, och jåmvål (jelfva defs aberra-

tionj fä år billigt at anftålla underfökning om ab-

erration for andra Lentes, fom hafva en annan

iJcapnad, pä et lädant fått, at tillika mä (konjas

både relation imellandeiTas (kapnadoch den förras^

åfven ock imellan delfas aberration och den forras,.

Ty conclufionerne plåga getncnligen bli nättare,

dä de refereras til en enda händelfe, fom af alla dc

ofrige år den befynnerligafte, fädan fom denna år

då aberration år minft.

For kärthets (kull 5 (krifÄfor ^^-4^:^^=^^
z.i—r. i+zr

och k for ^~^=rr-z===L^ få år, for at determinera
2. i~r. t+zr

radierne a och b af en Lens fom gifvcr minfta ab-

crration
, ^=^+3^5 J~Ä^B ^

Sått nu i allmänhet for radierna a och b ar någon

T o r ' i h k X ,

annan Lentis Superficier, ~= ^ +^ + p ^

hvilka vården af ^ och | åro

hår fådane antagne, på det der^s fumma ~

må bli ij +k ^ i+n ^^^^^ ~^^'^^+~or ^^^^

bår vara. Sått in deffe vården af ~ och t uti den
a b

all-
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allmänna abcrrations formeln ^j^xf ]

calculn år gjord, fas

for aberratfon af en Lens, hvars fida fooi vetter

ät det anfallande ljufet har a til radius, och den

fom vetter fran ljufet har b til radius, då i +

^+"1, ochI=^4.4-^i P' principal bild-

punctens afftånd, A de anfallande ftrålarnes fo-

cus, och B de brutnas^

Härvid ås altfå den forman, at numern
fom utmärker relation imellan (kapnaden at denna
Leils och den fom har minfta aberration, den
giivcr ock tillika relation imellan defs aberration

och den minfta aberration på cs; ej mindre lim-

pelt fått,

§. P.

Om uti de i foregående §. gifne formler for

radierne af en Lens och defs aberration, fåttes
s—ö^ kommer Lens tilbaka til den form, fom gif-

ver minfta aberration, och defs aberration til den
minfta aberration. Men om intet ?c—o^ lå fes af
lam ma formler, at emot hvar och en aberration *

fom år ftorrc ån den minfta aberracion, fvar^ tvån-
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öe fårfkildtä ficapnader afLens, hvilka bagge Utmår*-

kas genom sequationcrnc --=-^+—+'71, och^ _»
a B A f p~~

J 4- ^— p 5 ^^areft x tages for dett énä jakad och

for den andra nekad» Ty titi aberrations formeln

refaller ailcnaft qvadfäten af ar^ hvilken fofblifvcf
den famma, antingen x tages nekad eUer jakad»

Eröedan hvaf och eiä abcrratiön x

, . kB^^L^ > p Al—r,r\
aberration — ~==±=- x 4. ^- -.

:
. .-

) uti en

ilorre olikhets proportion j fä låt den ration t^arä

fom 1 til 1 5 éå m år hvad numer man vil^ få

blir «= ± v(^-H ). Och rfc

ledeS', når förhållandet år gifvit iftiellati aberratiort

af en Lens och den minfta aberration^ få år ock
déh der^möt fvnrandc ilumefil x gifVéh^ och i

följe deraf rädiernc til defs Silperficiér^ i anled*

äing af det föm öftan ål* Vift^

Detina ntitner^, tmcåzh defi tiflikä gifv-ef

både fkapnadcn och äberration af fin Lens tilkån-

&aj ml dårfore kallas Index af htm. Och for feorc*^

ht-
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hetens fkuU, må /fattas for [ , och g for

^:lf^fåataberratIonblir^<^-i-/H-^».^),

to,

Paråtalinien^O(Fig,fJfafom pl engemenfatn
t 11 lil

axel, låt atftillige Lentes 8cc. vara

ftålte, h vilkas conjugat-foci åro, nemligcn den
t I n

forftas-^och den andras -rf och den tredjes
II tit in tv

jiöch /l^ den fjerdes ^ och /l^ &:c. Låt den
ifrån punften J kommande ftrålen brytas genom

t II ni

alla delTe Lentes uti L; hvars lopp
t II III

faledes (kcr e£tcT JLLLL^ rakande axeln AO^
I n III

efter hvar refraftion , uti punéterne B^ B^
t II

&c, och altlä afvikande ifrån bild-pun£terne/^,
III IV I II I III n IV tii

8cc, få mycket fom aB^ aB^ AÉ^ AB^Scc.
Ku bcgåres at finna defle aberrationer.

I Ii III

Låt P, P, P^ &c, betyda motfvarande
principal bild-pundernes afftånd frandeffe Lentes,

I 11 lil

ochx, A», &c, indices. Låt conjugat bild*

pundernes afftånd från fina motfvarande Lentes,

nemligen for den forfta Lens PA^A^ Pa^B-,
i II I I II

. I

for den andra Lens Py PAzzA^ P/i=B; for den

G tre*

>
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U II il It II III IX lii

tredje Pu4=J, PAzzBi for den fjerde
III III tn in IV III

P ji—J, och PA±zB^ och få vidare. Låt ock
PL^ eller anfalls -puntlens afftänd på den forfta

* I

Lens ifrån axeln våra=L$ få blit PLiz-^ x ^ *

1 II I il III

" A. A ^ A A A
P L:=: -^xL^ P L —

'

^ { ^A <^<^^ vidar^^

L Uti 9. år vift kl åberrationeti AB åf deil

forftä Lens P^ år

r

och grz~T—

•

II* Nu foreftåller man fig, at ifrån den andra

Lenris focus A^ Tom år conjugat til A ^ faller en
II I _

flrilé A L på fämmti Lens , hvilken efter fin bryt-

ning efter linicn LC , råkar axeln uti C, och af-

I , I

¥ifcer ifrån fbcus ^/iTä myckét föm -^£(^3 iäå ar ^f-
"1

'"\

^ei^ §. 9* ibefrationén ^gci
^ ^ ^ ^

då;neifiIigén-^>c Lfåctesfor £j jSfor I
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ii, ji {ov och P for Och denna åberra*

tion AC lagd til den nyfs fundna abcmtion JB
for iorfta Lens, gifver fumnian BC. Men BQ år

til BA fem til PA^, eller 4^ til B^^ d^t år,

qyantiteterne af aberrationernc ifrån cpnjugat-?

bildfpunéterne åro fbm focaldistanceriies quadra*

ter ifrån I^ens, hvilket lått kan bevifas^ Dårfpre

är aberratipnen 4B^ fom de tvånne Lentes fororfaka

Ji\P'^A+B

III, Likaledes foreftåller man lig, at ifraii

III ' ;i

den inre focus J af den tredje Lens P^ faller pä
III II

henne en ftråle ALy }ivilken etter fin brytning
I

räkar axeln uti punéten C, och afviker ifrän d^n
II II I

yttre focus A fä mycket fom AC^ hvilken aherra-

I II II

tion, efter §, 9,^r
—-—i^^T^f -r-\&f-^l '' )'

Och denna lagd til den nyfs fundna aberration
II 1

AE fSr dc tvånne fdna Leotes, gifver fumman
II I

Q 2, AB
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AB+JC=BC'y fåg fedan, fom til Ä% fä år

denna fumman B C til aberration af tre Lentes
,

in n

nemligen A B ::z

Il I

-11—T (i r + /^ + r^O +

II

— fn n + / + «'i'OT

» II II

jja^ 5\ P^ B

IV. På famma fått finnes aberrationen AB
l II Hl

efter brytningen genom fyra Lentes^ P, P, P —

^ \.A\A\A\P^ ^ ^
i II j I

m II I
^

B^. J\ A\. p^
n 1 II II

B^. A^. A^ / P
I III n ^

B\ B\ ^^ + 5
I II ni m

/ p
II I III

B\ B^, B\ P' ^A + B
Och

("t—T +/ + riO+
II

Ti + / 4-1*^^^)+

JU

( nr + / + r^Ml-
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Och på famma fått kan man forfara til at fin-

na ftrålarnes aberration , då de gå genom fiere

Lentes.

Uti deffe uträkningar åro alla Lentes anfed-

de fåfom kulriga, famt de anfallande ftrålarnes

bild-punder belågne framfor fina Lentes, och de

brutnas bild^punder efter Lentes belågne, i anfe-

ende til ftrålarnes lopp, fom figuren vifar» Men
de anförda formler kunna låtteligen lampas til al-

la andra håndelfer, i det quantiteternes tecken
bytas om , altfom vilkorens förändring det fpr^

drar i hvilket kan vara nog at hatva påmints

Når belägenheten af fierc Lentes, famt de-

ras principal bild • punders afftånd åro gifna^ til

at finna hvad fk^apnad de bora hafva, at ftralarne

fom komma från en gifven pund på deras gemen-
famma axel, må efter deras brytningar f^imlas uti

den fifta focus, om mojeligit år, utan aberration^

Problemet uplofes i allmänhet, då aberra-

tlons formeln fom paffar efter det antagna antalet

af Lentes (§. lo.}, fåttes lika med intet, hvar-

igenom en ^quation upkommer, fom vifar den
l U III

fokta relation imellan Indices at, x, at, &c. for

alla Lcntes^ Och emedan forhållandet af alla In-

dices innefattas uti denna enda ^quation, få år

klart at hår gifves nog tilfålle at antaga några ef-

ter behag, altfom opningarne af Lentes och an-

dra omftåndigheter kunna, i anfeende til ändamå-
let af Inftrumentetj fordra, hvarom likväl frågan

G 3 nu
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nu ej egenteligen år^ Man bor allenaft i allmän-

het akta, at denna antagning ej fkerfådan, at nå-

gon Index blir imaginer eller orimlig. Sedan nu
I n ni

Indices ^, at, at, &C.5 årp få determinerade,
finnas Superficiernes radier genom §. 8^ Man
kallar nämligen den fråmfla Superficiens radius

uti hvar och en Lens, den efterllas, ^; prin^ -

cipal bild-pundens afftånd frän Lens, P; focal^f

diltancen af de framfor Lens anfallande fträlar^^j

focal-diftancen af de brutne (trälarne bakom Lens,

jS; och Index foin hörer til Lens, a? 3 och dä åf

I h -k X ,f hk X . nioch^=-4-^-p,hvarefté:^

— och k ^ —^'T--z=zz::::r ^ hvataf radier^

ne a oc\\ b af Lentcs finnas^

Om intet vårkeligit varde gifves af Indices x^

I n m
6cc, hviiket händer, om alla c^quatiqns

termer, fedan de blifvit ofverforde på en fida,

hafva enahanda teckenj lå år den dä foreilålte hån-

delfen pmojelig,

§. 12,

Exemplet At af tvånne Lentes famnian-

fatta et Telefcop , {^m fkall vara fritt for aberra-

tion, och foreftalla objecterne ftorre uti et gifvic

forhållande n tili. Hår talas dock icke om de of-

rige egenfkaper et godt Telefcop bor aga.

Låt de tvånne forfra glafen uti Fig. f. fore-

ftålk Teléfcopets tvånne Lentcs , P objedlif-

och
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och P ocuier-glafet. Aberratioh af deffe båggö

Lentes(§,io.håndeir» 1 1.) fatt lika med intet^ gifvcr
t I

d.enaUinånnaa:qtiatiönti*xf t"
—^ '

'

i
" )

/x( T—+ —r)

Sir, Emedati^ cfrer Telefcoptrs beflcålFcnhet,

Ijus- ftralarhe forn falla på objeå:iV-glafet och gå
ut ur oculel^-glafet, Srö paraliela tntd Telefco-

toets axel, fä åir .4 oåndeligeö ftor^ hVadåii jSiSrf^;

åfvcn jB oåndeligcA Äor, livadårt Hvar-
fore, ftdän ^quatbneiis Mgge lifta terrtier blifvit

borttagne fäfom forfvinnandc ^ och titi de ofrige

blir fkrifvit P och P for B och , få upköratner

for närvarande Exempels handelfe sequationéh

g^x(^^^ +-P;tf^) +/x(P hvilfcen gif^
.t

ver en fådan relation imellan indices bch fbnil

fordras dertil. at ftråtarnes aberration, fom gä ät

Br oculer-glafet, vnl bii ingen. Om nu uti denna

aequation P och P anfes hafva fattima tecken, el-

ler at -bagge Lentes äro cdriv^xä eller bagge fcön-

caVa, få kan intet verkeligit varde ils for x öchxj
och fätedes år Probiefriet i denna hlndelfe omoje*

ligitv Sått derforc P nekad eUer oculer^-glafet

concavt> få at öm nägon pofitif ntimer 2 tages^ f&
G 4 "

'



loz 1760. Api\ Maj. Jim»

exponent af objektets ampHficatioii uti Telefco-

pet, blirPz:— fom af Optiken år Idart.

1

Sått in detta varde for P uti aequation for Indi-

ces, få blir åcng^ ^{x^^ -nx^)zzf>in-i. Hår
kan man nu at defle bagge Indices antaga hvilken-

dera man vil fidan fom den behagas 5 allenafl: at 9s

cj blir mindre ån ^JiZllL^ hvilket (kulle gora x

g
orimliga Når endera Index år fä antagen^ de-

termineras den andra genom den anförda aequation

g"^ x(x^-^nx^)^f,n-i^ Hvarpa Superficiernes

radier for bagge Lentes fäs genom §• 11. fom
féljer:

For Objeftlf^ gtafet

P P
Radien affråmfta fidan r^_--*^ai den efterftar"-^ t

For Oculer-glafet*
! 1

Radien affråmfta fidann:— afdeneftcrfta——
1' I

Hvareft P bor tagas nekad eller JPr:—- p , fom

fagt år.

Således upkomma, for hvan par vården af

motfvarande Indices och x^ fyra fårfkilta Solu-

tioaer af Problemet^ for dc dubbla tecknens (kull

af
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vl( X och a:, hvadan tvanne flcapnadcr tipkomma

af hvar och en Lens, fom kunna hvar och en pas-

fa emot bagge fkapnademe af den andra Lens.

Om flcapnaden öif endera Lens år gifven eller

antages efter behaga kan den andras iKapnad ge-*

nom föregående låiteligen deteritnineras. Låt til

exempel objeftiv-glafet vara piano - convext, hvars

convexa fida våndes framåt och den plana bakäc^

Anfe defs eherfta Gdas radiiis r— ölndeligcn ftor,
/C' "Y y

fa blir ki^^^ hyadan den fråmfta fidan$ radius

xP. Skrif k for ^ uti ^qua*

I

tion for Indices, A;^-^^y^^ / . få blir a? ^

^ "—h-L^nk^^ hvadan radierne gifvas för båg-

ge fidorne af oculer-glafet^ och det på två fått^

for det dubla tekncts (kall ^?x^

Uti Solution åf detta Problem ar xnTat , ät

den aberration^ fom tvåniie Lentcs fororfaka^ ej

kan forfvinna, om bagge åro convcxn eller bägge
concava, af hvad (kapnad de må Vara ^ och ehu-
ru de fammanfåttas. Det famma galler åfven e-

huru mångji Leiites åro, då alla åro conVexa eller

allå eoncava. Ty alla Lentes^ hvilkas fidor åro

Sphsefi(l;a fegmenter, gifva derfore aberrationer

ifrån deras bild-punfter, emedan de uti brytnin-

gen boja Ijus^ilråiarne for mycket: hvaraf klarli-

G ; gen
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gen fes, at då en convex Lens fåttes til andra
€onvexa, eller en concav til andra concavä^ oker
den de aberrationer fom af de förra upkonimit^

Hvarfore, om aberfation trån filla focus (kal kun-
na aldeleS forfvinna, bora fomlige al: Lentes vara

convexa och fomlige concava^ på det ftrålarnes

brytning fom fker for ftarkt ät en led , må råttas

genom en for ftark brytning åt en annan led tvårt
,

emot den förra.

Exemplet IL Låt ofs undetfoka fkapnaden nf

tvlniie Lentes, hvilka fattc tått bredevid hvaran-

dra, må famla de med axe^n paralleit ankomman-
de ftrålar til et gifvit afftånd Ä ifrån Létites, u-

tan någon fådan aberration^ fom hårrorer ai fidor*-

nes Sphairifka figur*

Emedan de aniallandé ftrålärne hår anfes pa^

railela, få år uti xquation (§, lo. håndelf. xi.)
i

for relation af tvånne indices'x och J oåndcli-

gen ftor, hvaraf BzzP^ Och emedan Len-
tes (kok ftå tått vid hvarandra, år deras afftånd

I I

E-^-A—o^ eller A^^BzH— p. Defsutom år

I _ I I I

ock Y""
—^+T"^ hvadan^-^Prr f.For*

B ^ P * P+p
dcnfkul, då defle Vården fattas in, blir aequatio* %
nen for relatioii af Indices i dertna håndelfen

:

eller
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eller P'Ar* +P^a:»=--i—x(i +/.P. ^p^),
o

hvilken, dä någon nuraer n anrages, och fåttcs

Pz:::nP^ blir; A?*+^';v''=-7r-><(»--^''"~^ -+ i*/)^

Men pa det närvarande håndelfe ej mä bli omoje-
lig, nämligen dä båg^e Lentes åro conve^^a elier^

bägge concava^ få bor med » akid forftäs en ue-
I

kad numer. Om nu endera af Indices x och x
antages efter behag,, blir den andr^ bekant genom
den anförda a-quation. Och fedan bagge Indices

årp determinerade 5 bli fidornes radier ^ fora

följer;

f^or den forfta Lens
P P

Den fråmfta fidans radiuszz—^.den efterftasr:^,—

For den andra Lens

P
Den fråmfta fidans radius

I

, n + 1. k —' — X

hvareft nP=,Py da » ar en nekad niimpr^
t

Kalla hela Sy ftemcts aftvånne Lentes P och P
principal bild - punfts afftänd och emedan

fa år P— ochP=^+i. i?,^ p >^

hvar-
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hvarfore,! om defie vården fattas for P och P uti
cxpresfionerne af radierne^ blir

For den fqrfta Lens

Den fråmfta fidans radius

b

»+ r

den efterftas zz ^'

For den andra Lens

Den fråmfta fidans radius=__

den efterftas
—

Och dä defTe Lentes fattas tått vid hvaran^
dra, famla de, de med axehi parallela unkomnian-
de (trålar uti aftlåndct R fran Lens, utan aberra-

tion, om det concava glafcts focus år ftorre ån
det convxxas^ menar det tvårt om, fpridas fträ-

larne utan aberration ifrån en punct framfor Lens,
hvilken punds afiland poiltivt tagit år R,

Til at gifva någon befynnerlig håndelfe af

detta exempel , få låt ofs föka fådane fkapnader af

tvånne Lentes, at principal focal - diftancen for

den concava Lens, år tU den for den convexa,
fom 3 til 2 , och ar flrälarne famlas uti et afftånd

R från Lentcs. Om det fråmfta glafet bor vara

*con-



12^0, Api% Maj, Jun, 107^

convext, år»——^1, och jEquacion fom gifver

relation imellan glafens Jndices, nemligqn imelian
A I

det convexa glafets Index och det concavasx,

8^^—37;c*=

—

~i— , Och fedan indices x
Q

I

och Aråro behorigen determinerade^ blifva fidor-.

nes radier fom följer;

Uti den forfta Lens,

Den framfla fidans radius zz

JR.

den efcerftas = —:

;

Uti den andra Lens,

Pen fråmfta fidans radiusz:; ———
j-

,

den eftsrftas=————

—

5^'

—

k—2X

Men oni det fråmfta glafet bor vara concavt,
I

år »— ~|, och relation af Indices, Sx^— i^/x^

zz12.Ij^1^ . famt fidornes radier fom folier:
g'

Uti den forlla Lens,

Den fråmfta fidans radius zz
^

t

den efter ftas =— —^ - >—
Uti
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Uti den andra JLens,

Pen fråmfta Cdans r4diusz:;— —t-—
b + zk + 3 X

R
å^n efterftas

Exemplet III. Om et Telefcop af treLf^ntes
ilcall famuianfåttas, af hvilka den forfta P och den

andra P llållas tått brede vid hvarandra^ til at ut-

göra er dubbelt objeétiv-glas, hvars principal

bild-punÖs afftånd lätt vara R*, och den tredje

II

Lens P 5 (Mom oculer-glas har til focal-diftans

" i?
Pzz~^ la at aggranderings - kraften utmårkcs

med numern Låt defsutom P=nP ^ bvarcft

med n forrtäs en nekad numer foni år ftorrc än en*

heten^ om den convexa Lens ikall Hallas framfi:,

men mindre, om den Ikall Hållas eftcrll, pä de^

llrälarne ma efter brytningen bli lammanlopande,
fona uti föregående exempel år vift. Nu fokas

Ikapnaderne af deiTe tre Lentes, fädana, at Te-
lefcopet ma vara fritt for all aberration fom hår*

flyter af glafens Sphasrifka figur^

Aberration fom upkommer af tre Lentes P,
1 II

^\ i' (§. 10» håndelf. IIIJ fatt lika med intet»

gif-
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I

rj\ AK Pr ^ ^ ^

II

C -jr~lT +f+K^^'' j^o* Quäntitcterne , fom

förekomma i denna asquation, determineras ^e*
nom närvarande Exempels Vilkor fålundä: Efter"

A år oåndelig , få årJL— = och B^P. Ef-

II

Ii . jP Ii si

ter B år oåndelig , fä år -75

—

\^ o ^ och Å::zP.

i

Efter Lcntcs P och P ftå tått vid hvararidi^ä, få
I I

år deras afftånd A-^B—O^ eller B'iz— P.Ill ^ n-^t
Efter --^T, och P-^nP, få år P=~R , och

p

Pi^n^i^R. Defsiitom är i=:i?, och i^-:?.

Altfä når defla vården fattas in och sequation hyf-
i II

fas, blir relation af indices x fådan : x

1 \i

»»-Hl. S^dan Indices x^ x^ 0 åro determi-
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ineradc, fas genom § ti* fidornes radier, nem-
ligen:

Uti den forfta Lens

t)en fråmfta fidans radius:

den eftcrftas= -

Uti den andra Lens^

Den fråmftä fidans radius zs^'^ ^'
^

^ ,
i

den efterftas zz^^—-^—-

Uti den tredje Lens,

R '

Den fråmfta fidans radius= -—==rv
in. k-^-x

dcneherftas=

—

m. h—x

Således, om objeftiv-glafet i detta Téléfcop
flcalbeftåaf tva Lentes ^ eh convex och en con-

cav^ och deras focal-diftancer antagas fom 5 til 2,

famt den convexa Lens fåttes fråmit^ bor man
taga nzz-^^^ dä ^eqiiation for Indices blir jj^k

il

(27x^—8 x^ 4.^1! ) 4./^ ( TP-4- 1 ) + 6 — och

fidornes radier

Uti
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Uri dch forfia LehSi

ben rråmfta fidans räditisfi: , ——4

dea eftcrftastr i

Uti den aridra Lens^

Deti fcåmfta fidaiis radius dr——— ^

den efterftas ri- ~
^h— k— Lx

Uti den tredje Lens,

Déri ffåmfta fidans radius rr

den efterftasr:-.—^—^.
u

—mx
,

Men, öm den cöncava Lens fkal ftä framil^
tages «=— 1^ då ^equaiion for IndiceS biir^^x

il

Och altfa

Uti den forfta Lens^

Den fråmfta fidanä fadiu3 =— ^^^^ ,

den dfterftas — r ^

zk— ix

ti Uti
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Uti den andra Lens

5

Den fråmfta fidans radiussz —l^

deh eftcrftasir—

Uti den tredje Len$
i

R '

Den fråmfta fidans radiiiszz —4
II

'

mk ^mx

den efter Ilas =r ~
mh—

Uti den generella folution nf det fifta Pro^

blemet (§. iij och dera anförda Exempel (§**2.

13. 14.), hafva vi fedt^ at relation imellan Indi-
i n

^

cesx. Af, X, Scc. gifves allenaft geno.m cn end^

aiqiiation, och at det fäkdes kommer måft an pa
Konitnårens orbtanka at yålja de foVdelaktigafte;

Likväl kunna tvånne omftåndigheter tagas i akr^

efrer h vilka detta val kan någorlunda råttas» Den
forfia år, at ihgeri Index blir for flor^ cllei% foni

* kommer på det famma ut, at Ikapnaderné af Len-
tes nalkas i det nårmafte dem, (om uti de gifna

omftåndigheter fororfaka minfta nberration: Ty
derigenom blifva de fel mindre flcadeliga fqm uti

glafeils fi^apnad kunna vara begängne, fom af

naaira minimi år bekant. Den andra omftåndi*;;-

heten år, at hvar öch en Lens Blir på bågjje fidör

lika convex eller lika concav fa nära fom (ke kan ^

hvii-
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hvilket gor at de l^unna tåla ftorrp opning. Ty
de hår afyan fiindne qiiantiteter af aberrationerne

årp allenaft j det närmafte riktige, och flå lä myc-
ket mer felt, jii Itorre regrnéntei- glafens fidor

årp af dera? Spha::rer. Dc&c tvånne Reglor, faft

ån de lom pftait årp ftridande mot hvarandra, ej

eller lättcligen kan utftakas., hvad Kvar och en af

dem forman anfeende til den andra, uti hvar och
en-gifven håndclfe, fa tviflar jag dock icke, at

de ju Ikola gagna en forftändig Konftnår, til at

kunna hålla medelvägen imellan dem bagge.

I betraljtande ^f deffe oniftåndigh^ter , vä*

gar jag mig icke eller fatta ut något vift om den
tjåfta yårkan Optilke Inftrumenter i mojeligafte

mätip kunna hafva, dl cj^ gora§ cfcpr defle prin-

cipen j eller ori fåttet at gora de f|jllkomligafte.

De Regler fom hårtil iliola bidraga, våntas få-

kraft af forfarenhctei^ , allenaft den ledes af

Theoricii,

Uti hvar och en Lens eller uti et Syilem ai

flere Lentes, är de brutne ftrvälarnes phylifka fo-

cus eller den minfta cirkel, inom hvilken alla

ftiälarnc flimlas , fä långt belägen ifrån den ytter-

fta llrålens moteS'pun£i: med axeln inåt den geo-

metrilka focus, fom fjerdedelen af den ytterfta

ftrålens abcrration* Och denna cirkels diameter
år til diametern af den fifla Lens, i det nogafle,

fom fjerdedelen af aberrauon til bUd-pun£tens af-

ftänd från (amma Lens.

Ty låtforft LM (Fig. (fJ.) vara diametern af

en Lens; P£ dels axel, pä hvilken B år de brut-

H z ne



ne ftrålarnes geanietriflva focus, C den ytterfU
ftrålens mores-pimél mtd axeln, och altlå, JSC
den ytrerfta Ibäiens LC aberratmn. Uti pianec

PCL låt iD vara en annan brucen Itråle, fom rå?

kar den ytterfta (Irälen i F\ axeln i i), och afvi-

ker ifrån den geometrifka focus j8 få långt fora.

j^D^ Låt pfs anfe denna fträlen ID i horjan få-

fom infallande med a:?celn PJi och fedan alt mer
och mer fkridande ifrån honom, til defs punfte^
/ kommer til yttcrfta andan M af diametern, och
fjelfva radien /D, fåfom nu den ytterfta, råkar

^xehi uti punden C. Det år klart, at under den-
pa rorelfen, år ftycket CFforn radien ID ftåndigt

aflkår på ytterfta (trålen LC, forft vädjande anda
Xil et vift rtåUe, och fedan aftagande, anda til

defs det aldeles forfvinner, då / kommer uti

Låt /FD vara dentia ihålens ftåHning, då ftycket

CFår fpm (lérft, och fäll ifrån punären F en vin-

kel-rått linia FE mot axehi- P^h emedan, fom
bevift år, ^lla (trålar fom brytas uti haltva diame-
tern PM iif Lens, råka den ytterfta ftrålen LC
Jmellan punfterneCpch Fgoch denna ytterfta ftrå-

len, uran for punden F, alt mer ogh mer afvi-

ker ifrån axeln, (å år ogonfl^enligit, at FE år ra-

dien til den minfta cirkel, genom hyilken alla de

llrälar gå fom brytas uti hela Lens.

Lät halfva diametern af Lens, neuil. el-

ler P M:^ L y de brutne ftrålarnes geometrifka

bild^puiiCts afftänd från Lens PB=,B\ den ytter-

fla fträlens aberratioi^. ifrån den geometrifka focus,

C/>:z:.Ä^ jämYål P/— /, och C£= x. Och eme-

dan abemuion år mycket liten emot focal-diftan-

cen, lå nyttjas B uti följande rakning omfom for

' • Uti
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Uti det foregående ar bcvifl: , at aberratioii

CB år til aberration DB fom Pf.^ til Pl<^, eller

atDBz::'-!^, hvndm DE-BC—BD— CE=:

R^^l^^x. Pefsutom år CP: PL.: CE: EF.
l\ *

hvadan EFzzLl; likaledes ar DP: Ph: DE: EF,

hvadan £Fr=^—-^',— ^. Då defTe tvånne
B B^ B

vården af EF forliknas, upkommer L+l. xzz.Rx

{J
—

jjj^
Q*-"^ genom dividefande med L+l,

x — ~x{LJ—l^), Nu emedan CF och altfå

CE eller x bor vara foip ftoi ft , fä differentieras

fequation ( L. /—/^ ), da cndaft / anfes fom

föränderlig, hvaraf fås och då detta var-

de färres in for /, ppkonimer ^ eller CEzz^R^

pch EF—~^zz^^^^^ hyadan fatfeq är bevift for

en enda Len§.

Om J^entes åro flere, bevifes fatfens riktig-

het på famma fått, Ty afrtånden af hvar och en
ankommande ftråles anfalls - punkter pä alla Len-
tes, ifrån den gemenfamma axeln, åro uti et gif-

vic inbördes förhållande^ och altfå åro alla de ge-
nom Lentes brutne fträlars aberrationer ifrån den
iilta gcometrifta focus proportionella mot qiia-

draterne af anfalls punfternes afftånd från axeln uti

H 3 den
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den fifta Lens, Således galler famma bevis for

Syftemer af flcre Lentes, ibm hår ofvan år anfört

fir en enda Lens: a{lenail med di^^ni^tern af den
lida Lens forltäs diametern af den cirkel lom hela

pmicln intagpr pä famrn^ |-cii§.

Uti en planp-conve:^ Lens, hvars plaoa fida

år vand at de anfallande flrälarne och hvars eaa-

vexa fida har ^ til radjus, h; den yuerlta radiens

aberration fvän den geometrifka focus —-1;=:-^--^

fom latteligen finnes af de generella aberr^tions-

tbrmlerne liti §, 6^ Detta varde infatt for R gif*

livadan diametern af den phyfifka focus i dpnna

händelfen eller 2^F«::;—---1-. aldcles fom New-

ton den f^nforer. Opt.l^. L Prop, Vil.pag. 84.

p^nna Propofition med dcfs bevis forekom-
rrjcr uti Smiths Öptiika Sy ften] §. 3 39. for den hån-

delfeii, da parallela fträjar faUa pa enpjanq convex
Lensj men jng har tyckt, at han ej eller hår,

iTuöi]^. pä dafö iLällej bor fakn^^.

Sedan j:ig nu kärteligen anfört mina tankar

qm hqniogena brutna fkälars aberrationer , fom
den Sphserifta figuren uti Lentes tororfakar, jäm-
väl om fätrct at råtta dem uti Optifiva Inftrumen-

ter: fä vili jag ock lägga något hårtil, om den

an-
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andra flags aberratiötien ^ fom, upkommer af ftrH-

iarneS olika refrangibilitet, hvilken ^(orftålicr o-

bjeöeriie med fråmmande fårgor, cäa de fes ge«

riom Lehces, och forarfakar dymedelft den Itor-

Ila oredan, Hartils har det gemcnligen varit trodr^

ät detta fel genom intet nibdel rtode at åndi*a, til

defs H. UoLLbND, föm redan år fårmålt, genom
anftälte for!ok fant , at ätlkillige ilags glas gifvas^

hvilkä^ faftåh de riåftah lika flarkt bryta én ilags

färg uti ehjjiis-ilräie, hafvå likväl en mycket o-

lika kraft at bryta de ofrige Kirgorhe, och fäledes

at fprida de heterogena liralarne fräh hvarandra:

genom hvilket tnårkfcliga pafuhd han anfehligefi

okt Didptrikeiiä både Thebrie och Pra^élik, Ty
Vi låra håraf;, at olika Ilags ftralars brytning'é - la-

. gar ingen rådan gemetifkap hafva med hvarandra^

Tom hartils Varit trodt, och at dårfoi^e fåfängt fo-

kes riagon regel, hvarigehotti, dä olika llngå ftr2^

lars brytningar åro^gifne uti något vifst brytande

hiedcl, de (limmas brytningai* uti nagbt annat me-
del mä kunna iSnnas; eller medclil hvilken, då eh
Vifs flags4^träles brytning uti något brytahde me-
del år gifven^ de otrigc ilralarnes brytning i fam^
ma medel mä dåraf kunna finnas: Dioptrifka Te«
Icfcoper hafvaock gehom detta påfund vuilnit erl

anfenlig förbättring^ ity den lyckeliga lipfihnaren

har håraf dragit et behändigt fatt at råtta de aber--

rätioner, fonl hårrora af ftrål-fpridningen i färger^

dymedeifl-, at han famtiianfåtter objeétiv-gläfefc

af tvånne Lenres, den ena convcx och den andm
conca\^, hvilka åro få befkäfFade, at den enä fot-

tager den andras effcQ: uti ftrål- fpridningen, fom
han (jclfdet utfört uti Vol. L. af Phiiofophifkc

ti 4 Trahs-
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TransaÄionerne, Hvilket fått jag kårteligen vil

förklara^ fom följer^

§. if.

Låt P vara en Lens (Fig.7), hvars bågge fidor

hafva»foch ^ til radier; och Ptil principal- focal-

diftans, for de medelmåttigt refrangibla ftrålarne,

famt Öö til ai<el, Refraftiönens forhållande ur

iufc i Lens for dé medelrtiåttigt refrängibla llrälar-

he lät vara A^til I ^ for de tilält tetrangibla fträlar-

ne fom iV4^« til r > och får de min(t reftangibla

forh N—^ til t : då n år eri mycket liten numer i

ahfeende til På Lentis axel 00^ låt punétcr-

he Bj Vara de änfallaride ilrålarnes bild-

punéter, håroligfen yf^ de médcjrriåttigt refrangi-

blr^s, B de liiåft^ och C de minft relrangibks, då

delfas inbördes aftlånd yfBj anle^ ganöva fma^
i i t

bch låt y/, 5, Cj Vivi i farhma ordning de forras

B^ C\ cönjugat bild - punfter ^ hvar öch en

f5r fin llags ftrålcvfåat ÉC^ BC^ åro de hete-

rogena llrälarhe^ fpridning omkring conjugat

bild-puhderné J och /I. Låt det nu vara begått

ät foka deras relation.

Emedan^ och ^ åröde tnåft refrangibla ftra-

iarhe$ conjugat bild' pun£ter, hvilkäs refraftions

ratioh år iV+;?til i, få år =iV+ »— i;

PB

i+f^ Likäledcsi' émedaö punétefhe C och C
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åro de minfl: tefrahgiblas cörtjUgåt bild pUhåie^)

hvilkas refraftions • iatiön åf iV-^to: få åf

~ + —1=: N—n-- 1 , * + Dfag defthä fe^

PC
,

^

nare ^quation ifrån deft förtå ^ fa tlpköminef

T I 4 I I _ I , I

^ pi ph ' '
_

VVa och tva terfiäer toreliais p ^——-^4^ ^ .
-

^in^ -1-^^^ hvilkéii Sequation 5 Om for >k PC?

och PB X /^G fåttas PJq öch ^.//f^ öchlfot ~^ +^
1 t

fattes i blir — — + tr^^
A'— I. P iV-i. P ^^^i

fom gifver relation imelkli conjilgat fpridnitigaf^
i i

m BC och ÄGo

Låt hö 9éfc Léntes P, P^ Scc. f Fig §.)

Vara Mlte i ördiling på deras gemenfamma a^el

QÖi, hviUtas rnötfvarandé piincipal bild-punéterS

afllärtd) i anfcende til de médéltriattigt refrangiblä

ftralarfte^årö p, P^ P, P/^c. ]Låt dé medelmåttigt
refrångibia ftrllariles refraélidns- ratiöner vara i des-

fc Lentes éftei^ åtm ördning ^ # til t ^ iVtil i 5

H 5 fcii
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til t, iV til t , Öe niåft reFrangibläS, t^+n
t i n ii 'ni nt

til i 5 A^+?^ til I , N-^-n til i ^ A^+» til I , &:ci

ocii åé minå refrangiblas, N—n til i, N—n til

in lii t II III IV

lV~n til I, N—n til i, &c. Låt vi, .4^, v/,

&c, vara conjugat bild-pundcr-för deffe Lentes

in anfeende til de medelmåttigt refrangibla ftrå^

I il III 1^^

larne; punclerne By B^ &c, i anfeeii-

i n ill IV

de til de måft refrangibla; och G, G, C, C% C\
&Ci i anfeende til de minit refrangibla; få at Bc^
II II II III III iV iV

i? c, ^ B B Ci^ Scc, Irö de heterogena

flrålarnes fuccefliva fpridning^r på axeln af Len-
tes. Låt åndteligen conjugat bild- plin£léVncs af-

Iland från Lentes vara, nämligen: P/^z^.-^j P/^zr5;
It I I II /i II It II II III II III III lU

PJ^A, FA^B\ 'PJ7=åi P^izzB; PJ^J^
lii IV III

PA-B', 3ce.

'Om nu uti den nyfs fundna siquaiion for

II

(conjugat-fpridningarnes relation '-^-^—-rJ:^

—

ty,
B C ^ ^ ,

•f—r^. tnéd jBC och BC forftås hvaft par af cöti*

jugat-fpridningär i ordfling efter hväraiVdfa, öcfi
I

med P /I och öch 'P^, deras mötfvarande conju-

gat bild-punärer^ atftandj jåmVäl med P, Nocb%
deras värden lädane fom de tilkomma livar och. en

Léns>
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Lcnss lå fås lä många arquationer fomLentes.n^mL

N-l.P
ti U II II

r-)i BC^B- J-==r-:;^ „ )i ^C= 5'

^ N—i,P
III

=prz—J7j*'"nr~ och få vidare 5 om Lentes

voro flere^ Ponera nu at pundcmc
gä tiifamman^ dier at ifrån focus J går uc en

fammanfatt ftråle, la at den forlla fpridningen

BCiiV ingen, och dä deffe o^qqationer reduceras,

; det B C fårtesz:^, fäs de fucceffiva fpridningarnes

värden for hvad antjjil t-ejit^ss (qm åftuada§.

I, £C-zB^>
N— i. P

2. iJ6 =Z>'^xr::=r~ H X

N-x.P
^

II II I I

'I!'''
jl

2n . £\ B^ 2n
3. iSC=Z)*x.rmz:=—— + —t;—^x-==:r-

B\ É\ 2n
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II! ni ^' H !l
^

N—i. P 4^ N—u B

_—,

—

~
,. ,- X .. .

lu II -7——
,

•

^^ ^^ 5\ 5^
f l' -— X .

Och få vidare ^ om hcntcs Voro fl?re«

Nar flere Lentes |ro lil fit lage gifha p5 de^

fSiS getnenramma axel, tillika rcfraclions^la*'

gen uti hyaroch en for ^lla flags ftrålarnq; til at

finna relation imellan principal bild ^ punfts di-

Itancerne for famraa J^entes, fädan, at heteroge-

na ftralar fom koniar^ ifraq nägon gifven punct

eller ock parallela, n^)!^, efter der^s brytning

genom alla L^ntes gå ut, utan någon fpridning^

fom liårrorer af deras qtika refrangibilitet*

Problemet uplofes i allmänhet, då expreffion

af fpridningen fom paflar for det gifna^ antalet af

L?enie$ (§. |8. ) anfe^ lika med intet, hvarige-

nom en ^siquation fås fom gifver den åftundade
1 11 III

relation imellan focal - diltancerne P, P, i',

&c, fådan^ ai fpridningen. Ikal fårfvmna uti den

fifta focus/ Således
3j

uii den båndeife

Då
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på ?vå gla?, åro gifna , blir

;

Z20:

_ Då tre gl 'S åro gifna

:

pa fyra glas aro gifna:

w B"" n
. B^ »

m ""ii h in n

B\ B^ n
~

och (u vidare^ om gl-^fen voro flere.

SI at , pm uti jequation for tva Lcqtes
^

X—_____ diftanccn JB+ z^
X I

N— I. P 4
itDcllan lycntes anfespiö', der de mä komma
at ftå tått vid hyarandra, {om uti DoLLöNDsob-

n n
je£liy-glas, blir ^:===="Hh"rrr:„^ zzo. Hvar-

N— I. P

af år klart, at endera af Lentes P och V mäftc

göras



124 iy^o Apr. Maj. Jun.

göras concHiv och deo andra convcx, och deras

focal-diftapcer |^ och tagne jakade , hpr^ go-
t

ras fom Ji™ til .

^ ^ , hvil^cet förhållande" ^lir

AT^—

I

fitil^^,,^ om brytnings-krafterne qti blgge glafen

åro lika^

Likaledes, om et Telefcop fl^al fan\manfåt-

tas af tre glas hvilka de två forfta P och P
ilålte tåt? vid hvarandra ikola utgöra objeéliv-gla-

fet, det tredje P oculer
-
glafet, och aggrandé-

rings- kraften iitmårkes med m. Emedan de tvä

forua glafen ftä tåtj i ihop, år der^s afftänd

B-^Az^^o. Emedan, efter Telefcopers beflcaf-

fenhec^ fträlarne fom falla pa forfta Lens årp pa-

railela, årBsP, och ^ z^i ^— Emedan (Irå^

Ia|'ne g| ur {iHa glafpi par^iUela, ar^ ^p, Och
andteligen, emedan amplifications- kraften utmår-

I II

kesmcd^, yBr^mP^ FordenOcull, om deffa

vården fåctas in uti ofvaq anfqrde ^quatjoq for tre

Lente?, förvandlas }ian til denna: —

h

N—u P
I ii

^^^^^^—^— 'zzz^^ss;—

—

-r^Q^ Och dcnna xqua-

^—i. P N~i.m'P
i

tion,
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tion , tillika rrted kqiiatiön ^+ y"—— c^, de-

termmerar ixktion imellan focal -difUncerne

P, fädän fom fordras dertil^ at de utgående

ftralarnes fpridn.ing aT deras olika refrangibilicet

fkal bli iilgen, Nåml. 'din deffe är^uationer jam-

Voräs-^ uipkommet :

II • 1
.

r;—- 1 WP+{ -t-^ ^^)p^
Och på famma iått férfares i andra håndeifer.

'iay fpränga Bårg under vatten y bfukät

wd n^U 'Ddcke -bjgndden uti

' Carls - Crona.

Äf

ab. V. Lit. Profi) ^.f eft ften, hVar*
uti år bårädc, famt ftåttec iriGitt. Det
ligger uti et vatten-tåcc ror af fortent

Jårn.

T
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järnbleck^ fpm hår vifas igénomfkurit. Defs hé*

dra ända ^ hvaruti år bötten ;, bor nagörlunda pas»

fa uti det bärnde hålet. Skåttet beftår utaf eii

pappers-cärdus förn åf Fyld nied krut^ öch falt-

bunden vid jårnkilen med fegelgarn; Emot
denna jårn-kil fvf^rar jårft - kileil föm år fall-

fveWad med ert järn (lång af flere tots långd -^ ef-

ter deil bor råcka Up geiiöm Vatnet. Uti kilarné

årö infånkningar pä deras platta fidör, foni

gor opning til krUtet. jDehnaopriing continucras

til ofrå andan af bleck-roret igeiioife trå-flcenan

(om har en titplognirig pa den nlot jårn- liangen

vande fidart , och år tåift därvid med kabel-garn,

Forr ån dentia trå-fkehän fåftes Vid jånl-ftångén
^

få lågs uti defs iitploghing én Stöubin, Töm be-

gynner vrd defs åtrå anda, öch råcker åndaTied i

krutet liri cärdufcn. ^,en brånnare paflad mot ån-

dan af Stöubiaen , famt val med lera fordåmd.

Lit, J?^ tvånne flattar-^ fom t jånä til ftålU

ning vid Bär-och Skjutning, Lit^ fordäm-

hing^ at ej järn ftangeri må Kalla långt ^ når ikåt^

tet går fin vårfcan.

i ^
i, ^ , 4, vifa dé til fkaftet horä'n<Jé

partier åtftilde.

Sedan bärning på vaiiligt fått iÖcedt , med na-

jgötgrötva^ famt få långa bär 5 foni vatnets djup

fordrar^ fåttes röret ^ hvaruti laddningt^n år re-

dan infatt néder liti hålet ^ brånnareh e låttes/pä^

fordåmnihgert D lågges ofver åndän äfjärn-ftån-

gen , öchikåttet tändes ah. Så filart elden köm-
mer uti krater , ftoter det pä plåttå andan af ki*

ieil ^1 oeh driiV^^r honörn lipfore; tntn kilen f går
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cj undan. Och fåleds utgöra defic kilar en for-

laddning lom intet fviker, hvilket ärfirenhcteil

be vi It..

Utaf röret ga merendels fyra fot förlorade^

famt den nedra kilen. Men den ofra kan ofta

brukas til flera fkott, utan at fä någon ikada.

BERÄTTELSE
Om Tackjärns -hällars nytta y tU vedens

he/parmg , i Bak-ugnar
,

Infånd at .

P. N. CHRISTIERNIN,
Juris och Oecon, Ad junä; i Upfila.

il en god hushållning fordras ordning, ren-
lighet och flit, få at alla naturens riken
användas til vår itorfta nytta, och med

mojeligafte befparing. Huru häremot digeligen
felas, enkannerligen uti hushållningen inom hufet,
år icke nu min forefats at omtala, fart ån forluften
dåraf år både mårkeiig och mångfaldig. Jag vil
cndall anföra en, til "Ocogarnes fparande, ganOca
klok inrättning, med Tackjärns- hållars nyirjan-
de i Bakugnar, fom någre i Wcftmanland och
Norbergs focken med fårdeles båtnad forfökt,
hvilken dårföre förtjänar at varda allmännare be-
kant och antagen.

Så framt Bak-ugnen år behållen och vål up-
ford, med faft och tjock mur, lagt hvalf och
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gap, famt forfedd itied jårn-luckor For opningar-
ne, ifår den til fina ofre delar aldeles blifva orub-
bad. Men bottneti i Ugnen eller årilcn bärttages|

hvarefter man fyller under med grus ellef fand^

och dårpå irilåggasi i bredd tvånné eftel- ligncnS

Vidd bcftåldé och ifl5ptc Jårn- hallar, hogÉ
if tum tjocka^ och |)å hållen, tt quarter itran

ena Cdan i ugnen, ftålles, långs efter ugnen, et

flycke äf eti bred jårn-ftäng, hvilken fåttes på
bärft eller den fmala fidan, famt fåftes hied båd^
åndarne i ligns imurcn j öch inom deii käftas fticf

Jkorne, fofn flcoia lyfa i ugnen,

Defle hlllar kofta foga. mer åti ånhat Tack-
jårn , men därmed vinnais följande fSrmanen

i) Åt ugnen kan upeldas imé^ några fa ftic-

kor, fä kt i et rhedelmåttigt hushåll, jpå de orter

dår ilcogen år dyr, kan vedens befparing pä et är^

tid betala hållarna. Detta färtjånar i fyrinerhefc

upmårkfåtnhet i ftora (låder, famt på fkoglofa or-

ter, hvareft de ofta åro iXodfakade ät eida Ugnen
ined halm.

i) Vid ftora Bagerier kan niart grådda bröd

iaelä dagen, utan sit mer ån en gång upelda ug-

nen, ällenaft nagrå ftickor kaftäs i lys-hålet j iil-»

öm den ofvannåmnde ftång järns- ftången,

3) BlifVä miirarhé vafaktigarfe, når de ej me-
delÄ den ftarka eldningen forbrånhas,hvarigehoift

åfveii mindre tara blir for eldfkador;

4) Varder brödet fkont och Jåmht gråddådli

emedan man flipper den olågenheten, at ugnen

få häftigt affvalnar.

ilar-
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Hårvid bor likvål påminnas^ at forr ån veder-

bSrande blifva vane at lägga lagom ved i ugnen ^

kan brpdet låttel|gen br|nna§. Dårfore plågar

man préfva hettan i ugnen, antingen med en prof-

kaka^ eller ock med inkaitadt mjöl. Finnes det,

ut mjölet häftigt brånnes bart och iVartnar^ år

ugnen för het j men forbrånnes dec lahgfamt och
likafom gåfande, da år han lagern, och gräddar

kofteligt brod. Dock fordrar groft brod ftorrc

värma ån grant, och det fom bakas med mjölk,
måfte hafva mindre v^rnia, ån det fom år bakadt

med vattcuo

Alle veta, hvad värma jårn-hål}ar g<5ra i vara

Spifar Qch Kakel-ugn ir, och jag h^r hort Tack-
järns-pannor enjiälligt berömmas til pannekakors
gräddning; i följe hvaraf Tack jårns-hällars pytta
i bakugnar rqäfte vara Iska ofelbar, i fynnerhet,

fpm den är fulleligen utrond, få val af Commini-
fternJoH. Rabpniu^ och Fa6|:oren Lundberg
i Nqrbergs by, iom oclc af Bruks ^ Infpeétoren
And, Qiehs på Nordanfjo.

For eri Ijten arbetslon tilMa5måftarcn,kan man
vålfåfådana hallar ftöpte vid alla hyttor och masug-
nar; men fom de icke aro någon biyt-eller Itotning

underkaftade, tyckes man ej til denbehofva använ-
da våra koftbara och hårdfmålte Torrftens malmer,
utan efter den kallbråckta Grangårdes- malmen
år ganika rik, och med minfta kol-åtgång lättfly-

tande, Gimt Tackjärnet dåraf i lindrigafte pris, tyc-
kes, på ]årn-Kråmares forlag, et lädant gjuteri

endalt i bemålte Bergslag bora inrättas, h varifrån

håUarna vintertiden kunna hämtas til Köping,
I 2 och
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och därifrån fjoledes fåndas til Stockholm och
andra orier,

Tttedigare mmårknmgar , om Jårn-
killars wytta i Bak-ugnar y

Af
AXEL FREDR. CRONSTEDT,

Efter Kcngl, Academicns aftundnn, har jag
frågat de af Herr Christiernin nämnde
Grannar i denna by, om nyttan af Tack-

jårns-ballar til årilar i Bakugnar, och fatt til fvars;

at dårmed fpares | delar af veden, nar dc^t kom-
mer an på en fortfåtrande bakning , fom goda
hushållare om vårtiden plåga anftålla, emedan de
Inarare taga til fig och längre innehålla vårman,
ån tegel- ilens amne; bvarfore ock vid de ofriga

eldningarna, utom dem (om fkola varma hela ug-
nen, de kunna upeldas med ris, ftjelkar af afätec

lof fran iår-och get-hus, med mera dylikt; men
därvid bora följande forfigtighets-mått tagas, lom
jag, i ovifshet huru Herr Cmhisti^rnin dem an-

fort, hår bor påminna^

i) Sad ine Tackjärns - hallar må* icke muras

lindcr hva!i iQtterne, eller pä annat fått fåftas vid

muren, emedan deras expanfion, fom år ftorre än

teglets i hetta 5 forftorcr fåkert hela ugnen; utom
det at de ofta ila eilcr bugta fig»

2) El-
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t) Eldas de icke for ftarkt, eUer rättare, lå-^

ter man dem något fvalna eker forfta eldningen^

och i fall man vil nytrja vårnian , llros tunn aika

dårofvcr vid forlla gräddningen ^ men fedan

j) Söker man end ifi: at hälla varma ofver bro-

det, fom fber pä det fåttct: at i det ftållet ftick-

gluggen nnlågges vanligen högre up ån årilen,

gores den harpa defs bryne^ medelft en pä kant

lläende jåm-ftang, hvarigeitom et rum upkom-
mer imeilan iamma ftäng och den eiia fidan af ug-

nen, i hvilket de få kallade gräddnings- llickor,

en efter annan i fänder , uti ugnen inkaltas, un^

der päftående gräddning.

4. Brukas 2:ne eller Qera hallar, efter ugnens
ftorlck, pa det man kan lägga dem in, och uttaga

de förbrände^ fedan ugnen är färdig.

Bor därvid, falom i alla calciner-och glodg*

Ugnar i akt tages, brukas fädan fyUning under åri-»

len, fom icke behåller i dtflängda meobragt fuktig-

het , eller kan draga den til (ig mur grunden, fä-

fom klapper, flcigg eller roftad jårn-malm^ hvil-

ken fenare bhr igenom hela Bergslagen använd
åfven under tegel, och torde gifvit anledning til

detta forfok, fom Comminiilern AiioséN rorll

verkliält i denna orten, och hitfort från Gran-
gård es focken,

6^ Den omnämnde kanten at fkilja ftick-

rummct frän ärilen, kan gjutas i et ftycke med
ijclfva hällarne , få varar den längre.

Koflnadea på fådan ogns*botten år ringa e-

moi den nytta, fom honom tiliågges, i fynner-

i i het
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het for pfs, fom bo i Bergslagen och bora fatta

ct ftort vårcic på all befparing af fkog i hushållen,

ach dårforc inrättar den ene efter den andr^ fina

Bak-ugnar på famma fått, och fker det afvei^ vid

IBitt under byggnad ftåeiide bpfta^^^

For egen del litar jag pä andra? forfarenhet.

och den latfgn, at metaller antaga ftqrre mångd
af hetta, Qch behålla den längre ån andra åmpen,
fom af eld icke forcåra$*

ANMÄRKNINGAI^
Om Igl^n hruky

Af
ERNST DIEDRIG SALOMON,

3adare i Stockholm,

^cdan jag funnit, at KongL Vet^^nÖcaps Aca-
demien låtit i fina Handlingar for de fiftfor-

ledna åren några -^thandlingar inflyta om
Jglar, har jag anledning at förmoda , det KongU
Åcademien med välbehag uptager några mhia en-

faldiga anmärkningar uti famma ämi^e»

jag ipenar alienaft de lå kallade Medicinelle

Iglar, fom åra gul-randiga*, qch hvilkas Chara-
éler fpccificus anforcs af Herr Th. Bergman,
i Kongl. Vetcnflc^ps ^cajdemiens Handlingar for

år I7f 7^p. och afHerr Lcftoren Doft, Giss-

\.%v^ uti Jrjandlingarna tor år 17585 pag, 57, Dem
hor-

1
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ijorde iag hog yiider mitt viftande titomlands åt*

iDcilliga gånger Brukås^ åFvcn fom jag nii i fiftbe*

i-orde Handlingar pag* ibi. ferj at de redan frän

ifordna tiderlÄe brukats af Allmogen i Norrland j

men kan icke minnas ^ at jag i yngre åren Jiordé

dem någonfm eftferfragab hår omkting Stockholm^

feller af då varande Herrar Medicis anordnas. Herr
ArchiateVh och Riddaren Rosen har varit den
forrte^ fom Mrftades bragt dem i bruk^ hVarvid

fa mycket ftorrc fvårighet i forftoiie mötte , fom
man ej vifste al från harmare ort få deim hit, ån

ifråii Ivonigsberg och Dantzig. Framledne Bada-
ren WoLscHLaGlEk vär den foni forll: åtog fig at

ferfkrifv^a dch hålla Åetå til hands 5 tpeh hår haii

For 5 år fedan ^fgick med döden, blef det min lott

at lippehllla åem i
och förrätta deras applice»

Min förft^ ajc hoTä eifteri

'ötn defle k råk ej fkulle finiias hår i Landet, Jag
Xpordle dä vål,gehorti bref fråii Gollega Schofe i

Calmär Herr Eliäs SAlomon^ åt de ftodö til

Fångs en halT mil dårifräh ftaden, vid Torpet Ju-
'tcnabbeh j meh vårdt dock Foga^dårmed hu^pen*^

i anfeendc til den fvårigheit jag fanii^ at dårifräii

få dem frifkaöch lefvändc hit up. Orpfider lyc-

kades clet for mig ijelf, ät finna dem hår bredc*
Vid ftaden på Råiamlishofs äng , (iår de uppehoilo
figi två fumpiga gropar, hvilka val om Somma-
ren torkade ut , och dymedelft berofvade Iglarne
deras hemvifl:, dock med iageh vårre paf6lgd

, ån
atdéfämma år , fiar hytt vatten blef , infunnö fig

a nyö. Ändteligeij hår jag ock federcriera funnit
dem^på Kackenäs Skögvaktare boftåUe hår på La-
dugårds-gårdet*

^ 4 J^S
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Jag brukar at forvara Iglarne i ftot a och dår-
til bcftaida glas, lom ej åro tränga ät ofra andan,
hvarofver jag binder et flycke gleft lårft^ at luff

icke ma dem tryta. I ct glas om et kanne-mätt
kan jag hogll: rymma 50 ar dem

^
ty de vantrifvas

genafl, om de itj for trängt; I mindre glas rym-
mer jj^g in et mindre antal. Hvar fjcrdc dag om*
bytes vattnet, och glafet fkoljes Val rent fnin den
flem, fom fig inuti plågar fäfta. Om vintertiden

låter jag Vattnet väl koldfläs, och paflar få, at

vårman uti rummet år jåmn och higom^ läter

dem ock, når fölen (kiner, uptrifka fig i folfke*

nct. Forfummar jag nägot af deffa ftycker, fä

märker jag dem efter hand mera och mera dufna,
och ahfå mindre tjänliga når jag vil nyttja dem.
Likafå har jag funnit dem otjänliga til mina be*

hof, når jag, til nagbn fodaårdem, upblandat

Vattnet med litet blod eller mjoHc; hvarfore jag

ock nu altid liter dem noja fig med blotta vattnet,

fom jag fcdt dem kunna utliarda med uti hela tu

ärs tid. Herr Gissler råderValc. L p. iöo* til, at

i en ftor ofverbunden flaffca nedlånka dem i nägon
Dam 5 for at hålla dem få mycket mera muntra
och dugfe^ men jag har funnit dem anda muntra
och dugchga nog, når jag allenall vål i akt tagit

de nyfsberorde mått och (teg.

Huru Iglars applicerande fkef, fårdeles i de

ifall) dä de fkola trugas til deras förrättning, år

icke af Herr Gissler förbigånget 5 men jag bof

därvid anmärka, at den blod, mjölk eller focker*

vatten, hvarmed man Ikal läcka Igelen at fafta fig

på Hållet man behagar, tn^lic nödvändigt vara

varait, fårdeles i vintertiden; ty fä fnart honom
tno-
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möter något kallt, år och^blir han helt motvillig,

ehuru hungrig han ock är. Jag har ock funnit

godt, at fläppa Iglarne i et tortu glas, en tima

förr ån de applicerats, och har då tyckt dem blif-

va likaföm mera nyfikne at fåfta fig dår jag vciat

hatva dem, ån annars når de fträx tagits utur vatt-

net, Igelen fitter gerna fiift en fjärdedels timsij

men kan ock fitta något längre eller kårcai^ ftund^

alt efter fom han år mer eller mindre hungrig.

Den fom åtagit fig at Underhålla Igkr til me-
dicinella behof, och ej har deras naturliga hem*
vill iå når beläget, at han kan flåppa dem dit til*

baka ftrax de gjort ifrån fig fin fyfsla, utan har

nödigt at ånnu hålla Jem ^id lif til vidare nyttjan*

de, finner ftor olågenhet dåraf, at han målte her*

bergera dem fä länge innan de kunna brukas ä

ftyo*, ty det går vifst ut et hälft år, ja ock under*

tiden -Jdels är,, innan man får dem til ät åter gora

tjånfi:, fedan de en gång fått val fuga fig mätta*

Det år Val görligt) at genad pråfia af dem en hop
blöd igen^ genom det man beftror dem med fak j

men denna pråfsning mattar dem få, at de behof-*

va god tid at repa fig^ och om man icke defs var*

fammäre går til våga , händer öck ofta , at de in*

om kart tid do. Jag tog mig en gång fire at for-

foka, om en Igel ej ^kulle kunna taga mera blod

bart, dä jag klipte äf honom hans bartra klack
^

eller bakånda, och låt bloden igenom den då gjor*

de opningen droppa af i den mån han infugdesy

Ginge fådant an, mente |ag^ man (kalle kunna
flippa at applicera flera pa en gang, utan hafva

nog af en enda, fom, ehuru han dymedeUl upof-

fradeS) kunde dä gora (kål for fig nog^ genom det \

I f de
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de ofrige raed det (limma befpardes, hvilket lirt-

dertiden val behots, när foii'ådet på defla kråk ål*

ringa. Jag gjorde forfoket rhed en fin och (karp

fax, både pä en médelmättig Igel^ och pä en af

det ftorftå flaget. Jag fann nried forundran , at

ingendera låt fig håraf ftoras i Qt goromäl, eller

lläpte dar han fattat tug, Bloden droppade ftån^

digt ut den ^jörda öpningen, och deffe Iglar fut-

to allenaft något långre qvar, åil annars år van*

ligt; men ickedefs mindre fans den utdroppadé
bloden, hår jag den vog

^ ej mera vara^ ån et

uns i den iflorre, och et hälft i den mindl^, altfl

af enahanda vigt med den blod andre ofkadde Ig-

lar af likadan ttorlck gemenligén hy(x. Efter nä^*

gra dagars tid blefvo defle Iglar dodc.

Til Igel-curens båttre fraragäng bidraget

icke litet, at bruka, ftrax efter at Iglarne fläpt

fit ftålle, en af Herr Archiatern RoseM dårtil in^

venterad Stol , fom gor at hålet efter bettet ej fä

häftigt far gro igen, utan bloden får någön illmd

efteråt hafva fin fakta och jåmna gäng, få långb

man finner nödigt. Man tager alienall en vanlig '

Nattftol, och gor et eller tvä draghål dårpå nedré

Jrå fidan^ och när ftolen fkal brukas, lättas dåruti

4 itända ijus^ fom åro fä kärra, at ej lägeti kom-
hier får när locket. Midt emellan ftåller man Cil

talrick eller annat kåril, fom man har noga mate

pä, Pä denna dol låter man Patienten fåtta fig,

dä vårman af ljufen tillika med draghålen befordra

blodens jämna ^ifgäng fä lång ftutid man håller rå-

deligt, fäfom til (5, g, ja ock 12, uns iil alles^ alc

efter otnftåndighcterna. Sä fnart det år nog, läg-

ger man pä en coniprefs, fuktad i Spiritu vini

el-
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irller Ungerfja vatten , eller, for at fa ännu fnara-

re bloden ftåmd, en coiTiprefs blott xncd litet

bråndf linne.

Det år otroligt, hvad cftertryckelig verkah

och onfkelig hjelp deffe föraktade kräk ätladkom-

ma vid atfkilliga tilfallen. Jag lårcr ej behofva

denna gängen anföra någon långd af plagfannrr*

fjukdoinar och krämpor, emot hvilka de fkafFat

tidig och god bot, emedm Herr Leftor Gisslfr

på omrörde Itallet redan mcddelt en vacker hop
dåraf. Jag vil allenall anföra nägva fä Cafus.

En Fru om f9 ars ålder var befvarad af Blodpifs

hvar gång hon fkulle käfta vattnet. Hon kånde
dä llark fkårning i urin-gången, och hade både då

och defsemellan enjämn ryggvärk, fom ftråckte fig

ned ät ljumfkarna, men annars ej fä fynnerlig

oro i kroppen, utan allenaft en ftarkare puls ån
vanligt. Jag kom af en händelfe til henne den 31^

Martii I75'9, når hon redan på tredje dygnet haft

denna fvärigheten. På anmodan om råd, frågade

jag, om hon någonfin haft opna eller bUnda gyl-

Icnådren: hvartil hon fvarade nej; men när jag

efcerfpordc flera fmåfaker, fick jag anledning at

begära fä fondera i ano, hvilket ock, fall med nå-

gon fvårighet, tilläts. Dä blef jag varfe en liten

blod-blåfa juft i ano, fom gjorde mig hugad at

forloka Iglar, hvartil hon åfven, faft efter ganfka
långt prut, lät fig beqväma, dä jag applicer^ide

y.nc ftycken, och tog ungefår bart f uns* blod.

Jag gaf ock forflag på Herr Arcbiatern RoseNs
kylande pulver at bruka afton och morgon, iäiom
ock på et opnande mos til följande dagen. När
jag dä kom igen, fann jag redan urinen ljufare.
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och innan tredje dagens flat var han aldeles klar
3^

och Parientcnirilk, hvilket ock ånnu varar.

Jag befokte en vifs Madame af mina flågtin^

gar i Maji manad ^758, dä hon klagade otver ca
olidelig ivarighet at lata fit vatten, inbillandes

fig at nägon ften i bläfan hindrade deis afgång^

Hon plägades af ftark vårk ofver fmala ryggen,
och kånde en tryckning uti underlifvet, varandes
{om ofrafl bcfvårad af upftigningar til hufvudet,
fom vilade (ig med fvindel och liten yrhec, Jng
trodde mig da hora befrämja urinens aflopp , och
applicerade därfore Cathetern; men fom intet of-

ver et uns urin var til at få, började jag tro fjuk «

domen härröra utaf annan 01 fak, och fonderade

gcnaft i ano, hvareft jag markte in ipfo orificio

z:ne fmå b!od-blåfor , hviika ftrax foranlåto mig
at foreflå Iglar^ Jag applicerade i mojeligaltc

haft 4 af dem, och hann icke val gora det: frän

mig, forrån den fjuka genaft fick låtteife, och
vardt inom en tima all fin vånda qvitt. Sederme"
ra har hon väl efter nägon tids mellanfkott blifvit

af famma plågor befvärad, men ockfå Aiart nog
genom nämnde medel därifrån befriad,

En hederlig yngling om 16 eller 17 års ålder

hade i September manad 17^7 rakat utfor en yr-

het, fom var utan Feber, och holl ftadigt uti, på
det fått, ar Patienten ej kunde gå af fig fjelf utan

ftod eller handledande utaf andra. Herr Doftor

Behgius, fom i denna fjukdom befokte honom,
foil på det rådet, at låta kalla mig dit til at appli-

cera Iglar i ano, ånfkonc intet tecken vifade fig til

blind gyilcnäder. Herr Doftoren hade anledning

hlrtil dåraf, at denna ynglings Fader uti fin ung-
dom
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dom hade varit plägad af famm^ flags yrfel, fom
omfider forgätt lä tnart han fatt ppna gyllenädren^

Operationen gick lått for fig, och jag förnam med
forundran , når jng dagen dårpä kom tilbåka , a?

hela denna yrfelhade helt och hållet forfvunnit.

En Madamc $ om 40 års ålder, fick en ftarl^

vårk i vandra länden och ofver kors^ryggen,

hvarmed folgde fvåra fpånningar uti underlifvet,

och voro knapt 4 dagar förbi, innan denna vårk
afven intog vånllra låret och knåec , och ftråcktc

fig benet utfore anda til Itor-tän, icke med någon
fvullnad, utan allenaft med ränning och Ikårnmg,

fårdeles når hon ville ftiga up af ftållet. Under-»

råttad hirom, befoktc jag henne den 3. Maji 17605

dä jag på tilträgan förnam, at hon ej hafthvarken
Gikt eller Rolen, vifste icke heller af Gyllen-

ådren, ja ej en gång af de få kallade taggarne,

utan hade allenall haft någon ovanlig ömhet i ano
ftrax eher 2:ne fina barnfångar, dock utan fvullnadj»

annars klagade hon fig ofta vara befvårad af for-^

Itoppning Vid närmare underfokning rönte jag

en rodnad kring fphinfter ani, hvarfore jag ftyrk-

te til, at genaft låta dar fatta Iglar, hvilket jäm-
väl flvedde, då val f uns blod afgingo under och
efter applicerandet , fattån dar allenalt en enda N
gel kom at brukas. Följande dagen fann jag Pa-
tienten haft rolig fomn om natten, och fluppit fi-

na plägfamma fpånningar, iä väl fom varken of-

ver ryggen och i låndcn, få at hon kunde nu gå
hvart hon ville, dock än med någon liten känning
i låret och benet, hvilken likyäl federmer^ åfven-
ledes forfvunnit^

En
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En annan Madamc, om %s> ar, bade fatt Ro*
fen i vinftra fnial-benet med en lUi k fvuUnad än-

da iied på fot-!^ladet, och få häftig vårk, Jtt hon
ingen r© fick hvarken dng eller natt. Denna plå-

ga hade v^rat ofver y dygn, jåmtq tyngd i hufvii-

det, når jag den fiftledne Majivardt kallad.

Jag fann dåofver hela fvuUnaden en ilark rodnad,

pfverfatt med många heta vattu - blåfor, hvilka

jag opnade , men utan någon Ufa. Pä efterfrågan

fick jag dä hor^, at hon aldrig forr haft Rofcn,
och icke heller utflag på benen fedan hon var li^

tet barn j aldrig haft Gikt, och aldrig opna Gyl-
Icnådren, men val undertiden taggarne j eljeft

haft ofta vårk ofver kors-ryggen, och nog flån-

digt varit belvårad at torftoppning, Jng föreflog

ftraj^ Ig'ar, och änftont jag vid lönderandet i ano

ingen rodnad ellerannan åkomma märkte, applice-

v rade jag 4 ftycken, hvarigenom borttogs vid pafs

f uns blod. När jag federmera återkom (^dgcn

efter, förnam jag med nog fågnad värken i benet

aldeles lindrad, fvullnaden iä minficnd, at den
förut utfpånda buden nu mera var helt fl;rynklig,

rodnaden anfenligen bleknad, och tyngden i hut-

; vudec forfvunnen, få at den fjuka fått ro hela nat-

ten, och gick nu utan moda. Den 9. Majivar
atl fvullnad bartgången, och vattu-blåforne torr-

kade uran at något får blifvit. Sedermera har

ock rodnaden gåcc aldeies bart, och ingen vidare

olägenhet påkommit,

Det är väl ingen lång tid, fom Iglar hår uti

Stockholm emot fjukdomar hafva nyttjats j men
den är likväl få lång, at folk ofveralt kunnat haft

rådrum nog, at långefedan ofvertygas om deras
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formFui 5 öch lägga bart de émbt dem fattade (6r^

• domar. Jag kan icke nog undra ofver den affky

och innerliga räddhåga, {otn altför tnyckeE folie

af både fornåmaTC och ringal^e ftand, af både vek«

ligare och härdare natur, ånnu i dag låter fe^ nh
jag köinmev och flcai applicera Iglan Det gor

mig dock nogd^ at jag flippér hora dem anfes med
frukran af lå mänga (om jag allenaft en gång hafE

tilfalle at applicera dem pä. De hafva ältid ftrajc

lare af forfarenheten, huru ogrundad deras förra

fruktan varit. Mångö hafva efteråt blifvit forati-

lätn^é at tackä GUD, forn låtit deras oiideiiga f^lä-

gor förgå genom få lindriga medel. Och hvem
må icke kalla deffa medel lindriga, når åf dem al-

drig foijef élack verkatl, forn då och dä händer nied

åderlåtningar, når de åf öofvad hand änftåila^, öch
når en Igcls applicerande aldrig gor ondt, forn

koppning gemcniigen gor, hviika bagge delar dé
fiåile likväl åro färdige nog at beqvåma fig til. I

bfvan anförde Kongi. Vetenlkaps Academlens
Handlingar p. toi, fåges med tydeliga örd, a£

de fläfte fglär faftria få lindrigt, at man ej Vetat

^

det blodfugaren fattat i huden, förrän m^n fått fé

ät han redan tjocknat. Jag vil altfä formöda, at

foreftållningär om Iglars nyttjande låi^a öm nägoa
liten tid med lika kallfinnighet bifaiias hår hos öfs^

forn. det (ker uti England, och på flera oitcr^ dår
de ällmånt anordnas och brukas.
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Underfoknmg , om den Jords hejkäffenhety

Jhm fds af Vatten ^
VegetaUlter

och Anmalwr
^

Af
JOM. GÖTSCa WALLERIUS,

Andra ftycket

,

Om im Jord, fom fas afVegetahiHer,

Om den jords beffcaflPcdhet fom "k^FegeiäbUierm

ne årnås^ finner man åtflvilliga meningar
af Ghemifterne anförde: ed dei paftar derl

fammä Vara aldeles kalkartig och ofmåltelig; an*

dre^ at deil år kälkartig och fmåkelig^ andre ater^

at den i eld år bctländig, meu ej kalkafrig; andre,

ät den år fmåltelig och glasarcig^ och få Vidare»

At håruti vinna nägon redighet ^ har jag fokt at*

fkiUiga Fegetahtlipi\Att^% delar och produå-er^ ge*
nom följande foffok pä det nogafte at examinera^

och funnit-, fom bemålte f6rfok fkola utvifä^ at

måft allä delTa llil jäktiga meningar aga rum^ men a£

ingen af dem år ilnivcrfel^ utan at vegetabilierna^

jordarter årö ganfka vida fins emellan ftilda^

Och ehuruvål man pä tvåggehanda vägar kärl

Igenfinna den jord) fom i Vegetabilierne finnas,

nämligen^ endels genom putrefaSthn^ endelsge-

liom incineration^ antingen af fjelfva orten eller defs

Utpråffiide och torkatte faft j här jag dock hFdlit

mig vid det fenare fåttet.

Början har jag gjort méd de lofare Vegetabi*

lief^ i fynnerhet med dem fpm tjäna ti! Animalier-

nas foda^ och fedan avancerat tU de härdare*
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§. 16.

//'//w af allehMda flngs fåd, Rag, Korn. Hve-

te^ Hifre^ fom ijänar til naturens föda, brändes

forft i en ren järngryta til pvart kol^ men fedan,

vid ftarkarc eld, få at grybotnen blef rod, til defs

den kolaktigfi materien blef til en gra afka^ under

et jämnt och lladigc rörande, at akfämTnans {kuUe

blifva lika val och jåmnt bråndt. Af denna grå a-

llcan fyldes en ftor Skerfvel, fom fattes under mut-

frl i Prober- ugnen, at ån vidare calcineras och
brännas, fom Oceddc i den ftarkalle eld dar kan
åftadkommas, i 2 tim:u\ Dårefcer fants cn hvit.

jord i Skerfvfln, något mindre ån til hålfien emot
der fom var inlagt, hvilken på följande lått un-

deifoktes.

1) Med ingendera af de Mineral iflca Syror
viftc hon någon effervefcence eller rorelfe,

z) Slogs til henne i fårllcilda glas, f^ttriols*

olja i det ena, Spiritus nitri i det andra, och Spirim

tus fahs i det tredje (varandes at märka, at få vid

deffe^fom de följande experimenter brukades ftåd-

fe en ren il^i k J^itnols- olja en rökande Saltp^ter^

fpiritus ^ famt likaledes en rökande Kokfalts^fpintus

^

dåre (t icke expreffe annorledes namnes), hvilka

man lät någon tid ftäororde; men kunde intet mär-
ka någon upiosning fke

,
ty jorden fyntes på bot-

nen i famma quantitet qvarlemnad; aHiåldes ock
något afdeffii mineralifka lyror, fom f6rf6ktes med
jllkali volatili^ men kunde intet finna den minfta
pr^cipit/itwn eller ändring flce^ Därefter ftåldes

defie tre glafen med halm-jorden och de minera-
lifka fyror på eld, at forfokas om något at denna
jorden wed kfij^nin^ kunde uplofas, och fants dåref*

ter, dS Vitriols-oljan^ fom var klar, dåden afhäldes

K ifrån
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ifrån den myckna oiiplofta jorden, f^m låg qvar
pa boitcii grä-aktrg^ prjccipiceras med flytand^e Vin-'

Jlens-falt^ eh hvit jord^ famt blandningen blifva hvit

och tjock. Af Sphitu Nitri ^ fotii åfven klar af-

håldes iFiåri den pä bötten qvarliggandfe mörkgrå
jorden, prxcipiterades åfven med flytande Finftens^

falt eh hvit jord^ i likafom gelatinofa klimpar con-

grumerad^hvarvid blandningen behöll fin klarher$

af Spiritu Salis^ fom var med hog gul fargung^v^iå^

pra:cipiterades likaledes eri kvttjord^ och blef
blandningen åfven hvit och tjock;

Men vntå alkali volitHlkm^åc anda ingen bra:-

cipitation eller ändring altadkömmas, utan forblef-

\^o blandningarna i foUkomlig klarhet ^ undanta-

gandcs at litet mäln fynteS i deri afhälda Spiritus

Nrtfi^ ^ . _
3) I y^M7/fW for bläs-belg^ fmålres denna jör^

den inom en fjärdedels tirna tii groht glas.

^
. ^ .

^7-

Ho af Gc har vnnlige gräs^ forier och mjuh^re

pä lika fått tra£t^ fom halmen (§,

iG.)\ lemnar efter caicincrinfj en grd-hvit jord^

hvilkch pä BljanJe fått fig förhåller^

1) ?*ied de Mneralijks fyfor effcrvefcerar Bon
intet.

2) Siar mari de nämnde MinerJf/ka fyror til

4enha jorden tit forfoka däräfnagori uj^iosriing, och

lätqr dem fe,dan ftä, få finner nian därefter^ dä

^defie fyror afjiållas oeh genon^ praecipl^teriiig im-

derfokas, af fAtriols-oljan ingen jord med alkaii vo^

latili ktiiina pr^cipiteras litah blandhirigen F6r-

Blifva helt klar 5 rncri däremot af Spiritu nitti öch

Spiritu faiis^ ej alienail ca fullkornlig priccipita-

tion.
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tion 5 utan åfven fom någon coagulerirtg produce*

ras i den folution^ fom med Sj)irttu nitri var gjord,

churuvål fclutionen rncd Spirilu fälts iTig tjockare och

heit gul ut. Den pr^cipiterade jorden var hvU,

SuUa? defle folutioner ofvcr eld^ at med kok*

underhjälpas 5 och menfiruim fedan afbälles i-

frän den ouplofte jorden, lä finner nian l^itriols-

oljc^n anda intet med jllkall vo/atili kunna prxcipi-

teras, utan blandningen forblitVa hplt klar; men
med flytande f^inflens* falt famma rolqtion bli hek
bvit och tjock ^ med et flarkt pr^cipitat; af Sptritu

fiUrt^ nu fom toriit med all^ali volatili^ ej allenaften

prjEcipitaition , utan åfven en (larkare coagalcring

fke, hvilken annu ftarkare märkes, dä pra:cipitc-

ringen fker med ofvannåmnde äJkali flxö-, folution

mcd5/)ir//«//i/jblef helt tjock och gul, likafom ge-

lacinerad, fäat med hpnqm inga prascipitations för-

lok anftållas kunde* Den pä botnen i folutioner-

ne qvarlarnnade jorden var af gra fårg i den Vi-
trioliflca fyran, mork i Spiritu nitri, men gul i

Spiritu falis, och fyntes ej fynnerligen niycket af

henne blifyit uploft, emedan ftqrre delen var qvar,

ehuru de omtalte Spiritiis yoro af en tilråckc-

lig quantitet.

5) I fmålteJd fmälter denna jorden maft lika

med den jord, fom fäs af H^^lmen' (§. 5
; i

lika eld-grad.

FegeiabtUer af härdare ftjelkar, hvilka togos

pä lena höften, af Salvia^ Malort och prmbmik^
^

pä lika fått hvar for fig brände fom de förra , läm-
nade en grä-hvit jord af följande egenfknper.

i) Eff^.rvefcerade ilarkt med MineraUJ}:a fyror

fore utlakningcn, men fedan den blifvit val utla-

K 2 kad,
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kad,och en myckenhet falt blitvit aUkildt,

nåftan m^v 'Åi Sdvmn In at Malorten^ bvarefter
dennajorden äier calcinerades, befants, det ingen-
dera efFervefcerade nu mera med de Mineralifka
fyror,

1) Vid underfokningen huruvida afdeflfe jord*
arter bemäUe fyror nägoc kunde uplofa, fants, fe-

dan folutionerne blifvit ofver eld \okade , det af
F^itrioh oljan med alkali fixo ingen praecipitarion

kunde fl:e, utan blandningen allenaft nSgot hvit-

na 5
' men af Spiritu nitri^ lä val med aD^alt fixo föm

volatilt^ en ftark prxcipitation och congrumation
fke; likaledes af Spintu falis^ fom ock nu var helt

gul. Hvaraf fants, defle jordarter med de föregår

ende (§. 17,) vara nältan af enahanda egenflcaper,

ehuru defTe Vegetabiliers ftjelkar voro nog llai ka
och trå-aktiga.

Pa aldtks lika fått forholt fig ock den jord

,

fom ifran en mörk och oren Soda genom elixivcring

var frånfkild och renad, famt dårehcr nägot cal-

cinerad.

Sednn defle forfoken blifvit gjorde, togos de

folutioner, fom i^t Malorts-jorden och Soda-jorden

voro med Spmtu nitri och Spiritu fAis gjorde , och
inkok^åi^s ad Jiccitatem\ på den torra qvarlemnade

materien (logs rent deftilleradt fno-vattenj hvilket

med den qvarlemnade faltartiga Jorden kokades,

filades och evaporerades^ hvaraf ränts, ått Mal-

ort - jorden med Spiritu nitri et bittert flinkande

faltartigt mapna^ famt, efter någon tid, tradiga

Saltpeteraktiga cryftall^r vid bräddarna anlkutne,

famt något cryilaliinifkt i oordenteliga figurer,

på botten kan ärnås; men af faramajord med Spi-

ritu faiis ^
inga cryftaller, utan en i luften delique:



17^0. Apr. Maj. Jun. 147

feerande maIfa^ af bitter (mak, dock lindrigare ån

den förra. Af Soda-jorden fås på lika lätt med Spi^

ritu nitri Salt-cryftaller, hvilka åro mera orediga

och fmå, lamt til (itiaken nåftan fom kokfalt; men
med Spiritu falis likaledes ibm den förra, en i luf-

ten deliquefctrande majfa.

5) 1 /mahelä (tnkha defla jordarter til grönt

glas, men tala längre tid ån de fon^a, vid pais i|

t^erdcdeU tima.

# §. ^19,

Med Vegetahilijka Rötter^ fom utan tvifvel åro

af famma beflcaffenhet med Ijelfva Vegetabitierna,

gjordes allenaft följande foriok»

1) Radix yiri^ fom finnes på Apotheken, val

brand och calcinerad på Skerfvel, lemnade en jord,

fom med de minerahjk^?. fyror ftarkt effavefcerads

både for och efter utiakning.

z) Pepparrot y Radix Armoracia ^ lämnar en
jord, fom efter calcineringen likaledes efferve-

fcerar med de mineralifka Spiritus, men efter ut-

iakning vifar ej den minila rorelfe med fiimmafyroc;*
«

20.

A( Fegetabilijka från och frukter forfoktes

a) Räg^ Korn^ Hvete och Hafre ^ af hvilka

den pä ofvannåmnde fått århållne jorden i ) c

j

vifte den minfta rorelfe med någondera af de mi*

neralijka fyror.

2) Blandades hon med dem til uplosning,och
med kokning underhjclptes ^ få fonn man af Z^/-

trioU-oljan något uplofas, fom med alkali ji^o ftfax

pr^cipiterades, och få coagulerades, at glafet

kunde utan afrmning omvändas s men med alkali

volatili ikedde ingen pra^cipitation eller ändrings
K 3 af
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?f Splriiu niiri tycktes åftnq något qiera vara uploft,

löcn kunde dock icke prc?cipiteras med alkali v o-^

htili*^ med alkali fixo eller flytande FinJlens-falt

^

{Icedde en grynig congrur^ation ^ men iangfamt. Af
Spintu falis^ i hvilken d^nna jorden tants likafqm

l.guLi klirppar fammanyllad och gelatinerad, kuri-

de ej heller någon prc^cipitatioii Ike m^^alkälivg^

iatUi\ Qch 'd? aikali fixo fann man den famma alle-

liaft litet hvitna och mäh^a. Viddeffcprascipiterin*

gar kunde val märkas defle fädesfliig emellan någon
Ikilnadj fä i anfeende til häftigheten fpm mycken-
heten, med mera 5 men fom delTe {kilnadcr ej vo-

ro fynnerligen märkvärdige^ fä har m^n tyckt

varii nödigt dem fårfkildt at anföra.

3)1 fmåltelå^ gå defle Sådesflngs jordarter

fnart til grönt gla§, qch år det mårkeligit, at den
jord, fom blir af Hvetet^ kan bringas i t-^rober-ug-

nen p5 Skerfvel genom frnåkning af fig (jelf til

tt klart glas.

Skiljes fordenfkul deqna jorden fom fäs af S.å-

den ifrän den fom fäs af Halmen (§. 16.) dårutin-

nan, at denna af fåden år lättare i eld fmältelig,

famc mindre i Spiritu nitri och Spiritii (alisj men
Dficrai Vitriols-olj^n uplofelig, m den af hajmen,

ixjed hvilken den for ofrigt kommer qfverens.

^) Pdrlegyyp^ pä ofcanämnde fått calcinerade,

lemnaJc en h vit jord, fom ej efFervefcerade med
de mineralifka fyror^ men forfoktes ej vidare»

e) Risgryn forfoktes flera gängqr al brännas

och calcinera§ til nägon jord, men aldeles fäfångt,

Xy fä fnart jorden var fiilk calcinernd, var hon ock
altid tillik^ fammanfmält pä Skerfveln i fmä klara

gks-klc3tt, men til ganfka ringa qvantitet^ ty det
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mSifta nf Risgrynen voktiliferades i eld. Sådant

glas förtjänar namn at Rh-fien,

d) 'Sego gryn til jord förvandlade effervefcefäd^

t]hQ\\cx vntå åc mneräli^^

e) jrter til jord pä ofvannåmnde lått forvand*

lade, efferve/cera ined alla corro/i^va Spniius for ut-

lakhingen^ med ej fyhnerligcn ^ döck ganiica litet

öch haltigt, eker utlakiiingen. Af deflc fas for-

denfkul alknlijkt {alt^ fodi cj kan af dc forenåmhdé

Sades ilag årnäs.. Pä famma fått år ock tned Bo^

kofj afhvilka, Ta val foni af deräs fljelkar, ct

kaUJkt falt årnås j fom i Apotheken ar brukeligt,

/) Skälig frukt cx^tf^mt\2iåcs M

Hvad Mandeln betråffar, fa år ät mårka, at af

%t^sfkai genom incineratioh öch calcinntiön fås en

jord, hvilken bade fore och efter utlaknirig ftarkc

ifH^ervefcci*ar irtied de cbrröliva Spiritus^ och år

fullkomligt lik den fom fås af Trfin)^ nåmiigert

kalkartIg.

Men fjelfva käréarna j forvålde qch fkalade,

öch fedan infatte i Prober-ugneh på fkerfvcl^ bli

flrax helt hVita, men förlora ändå därefter mer åri

två tredje^deiar af fin (juantitet och tyngd ^ innan

de bii fällt calcincrade^ h varefter den århållné

jorden vifar eh liten haitigt forfvinnande rårclfc

med de corrofiva Spiritus for utlakningen, men ef-

ter iitlakningen vifar hon väl åndä någon rorelfc

med Spiritu mtri^ men aldelek itigeli rned Spirita

faiis eller VttriolS' oljan.

Slais de (Te Spiritus til MandeUpyden^ at upl6ras

pfver eld,) få finner man henne dårvjd fig mäft li-

ka förhålla j fom den jord Hvilken fås ai: Såd; ty

med al.kali volatili kan. dårefteråc ingen jord pyté^

iv -4 tipi»
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cipitems af bemålte Spiritusi men med flytande

Vtnflem-falt Iker af Fttnvls-oljan en fä flark coa*
gulering , at glaiet utan hinder kan omvändas j af
Spiniu falis (ter en långfam congvumation^ til li-

ten quantitet*

Af Nottn bar jag pä lika fått fkik fltalet i-

frän kårnarna, famt dcfla fcnare forvålt och fkalar,

och fåledcs af Notjkakn århällit en jord aldeles lik

med den fom fäs af Mandelfkal, kalkartig\ lanic

Vii Not-kårmrna en jord, aldeles lik med den fomN
fäs af Mandcb kärnar.

g) Af fkarpa fron ho Senap och feppar forfok-

te, af hvilka de förra lämna en jord, fom intec

effeYvefcevar med de mincralifta fyror, utan förhål-

ler fig fom en Vegetabilift fmältelig jordj men
Pepparen häremot lämnar en kalkarrig jord, hvil-

ken cffewelcerar bäde for och efter utlakning med
bemake lyror.

§. 21.

Af Trd - [orter har jag endaft utvalt afka af

Bjork^ hvilken i ätfkillige vatten biifvit val kokad
och eiixivierad. Denlamma har jag altid funnit

effeYvefcera med decorroftva spirstus: och fom denna

Kongl. Academiens vidtberomde Ledamor Herr
Bergs- Rädet Brandt red.m gifvit tilkänna de

forfök, hvaraf nvan finner dcnfamnia vara kalkartig,

fom i denna Acadenijens Handlingar for är 17^6
finnes, fä har jag hällit onödigt mig därvid at up-

pehålla-, vil allenaft ti^nne forfok tillägga, fom
ofs om dennä jordens befkafFenhct ån vidare un-

derråtta-, nämligen, det ena år det, at hon i bland-

ning med Sahmakj pa behörigt fått deftillerad i

gias*kolf , med alembique päfatt och recipienc fö-

re-

/
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rclagd, afdrifvci-, likafotn kalkeri, ^piritum volatU

lemyhväYcfttr det qv Icmmdé capufmortuum afven

deliqucfcerar i luften i det ändra är det^ at ehiirU-i

yål hon är kalkartig , fmålter hon dock a( fig fjétt

for blåsbeJg i degel ^ irtonl ert half tima tW grönt

gIaL

22.
^

^

^

^

At ån vidare öm defla i Vegetabiliflca riket

fkildä jordärterna gora rnig nårräare forlåkrad
^

vände jag mig til de äf Vegetabilicrtle producera-

de jordarter, MyliaH^ forfven rich 'Sot^t^ rhen farit

daraf éj fynrierligeri fåker iinderjitielfe ftå at år-

nä v fä vida all dcri Mylla ocH Törf, jag hunnit at

forfoka, blifvit iluteligén hågöt lodak tig i éldj

fiimt vifté rpar af riägdc martialirivt inblandadt va-

fende; tneri Vil ddck kårtieligeri anföra huru jag

defla jordarter fiitiriit. ,

a) Mylläh;^ Ibm tögs tiåif Vid tJpålä ftäd, vä-

flcades forft reri^ få mycket mojeligit var^ otH
togs dåraf aUeriaft dcri låttafté jordrh, forii fift i

Vattnet ville fjiinka. Öenna elikivieradcs åh vi-

dare rned deftilleradt rtio-Vatten, öcla farits däref-

ter effervefcera med de mimraUJka fyroir. Seder-

riiefa calcinel-adei hoh ftarkt på Skerfvel i Pröbfei'-

iignen^ hVra-Vid hiårktts^ det hoh knäpt förlorade

^ fcriipel af helä litlfet^ Élixivieradeä åter, öchef-
fervefcerade därefter åridå riågdt mtå FiirtQU^iiU

jan^ riieri gånilca litet med Spintå nitri.

,

^Kökades defT^ tiaggé Spiritiis riied jorden, iå

blef myckein rod-brun jörd på*botneri qvailiggandé

öUpIoft; öch af Vthioh-öljan^ föm klar slfhäldeSj

fkcdde prfetipitatiöri med alkali jix^^ få ftark, at he-

la blandnirigeh cöagulerädcs; Måfl lika forholt

K f fig
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fig ock denna jorden med Spirttu nitri^ ehuru den
med aikali producerade conguleringen var nog
mindre, än med Vitriols-oljan.

I ftark fmålteld gir denna jordett til mork^
grönt g!äs*

b) Tor/ven var tagen pa en afllågfen ort i efi

fjolagg, dit ej något kfeätul^ kunnat komma. Den
ef-ervejcéfad^ ej iliéd de mineralijka fyror. Seder-

mera ixandterades hoii på lika fått med Myllan^

och fant man defs calcinerade och elixivieradé:

]ord ilarkare effervefcera med FitrioU^oljan^ åit

Myllans, men däremot fnart fagt intet röras af

Spiritu nitrit

Slogs deffe Spiritus til jorden at ofvefcld up-

lofas, (a fant mnn af den afhälde klara Fitrioh-oljan

ined alkali fixo flce cn ftark prtEcipitatiön och coa"

guhrir7g\ men af Spiritu nitri allenaft något congru"

pteradt väfende prDscipiteras , fom i fmå klimpar

famlades på bötneh. Den vid defle fölutidner

<^}varjämnade jorden Var afven rod-btun^ lika deri

foii) lämnas af Myllan,

c) Sotet har jag hämtat af Skorftens -fajarc,

och var rätt hårde och fkinandc} det rördes intet

af de mincraliika Spiritus. Brånnes detta i flutna

kåril, fä blir det oforanderligit ^ och finner man
det ailenafr blifva något mera gläntfande famt hår-

dare^ men for ofrigt ingen förändring underka-^

Ilas, ehuru llark eld man brukar. Fordenffcul

togs detta Sot och • calcinetades på fkerfvel fä

ftarkr, at af hälft uris ej räera var ofrigt än i fcru-

pel vid pafs, hvi^ket litet rördes ^£ P^itriols- oljan

^

men intet af SpiritH nitri.

Sedan
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Sedrai denna jofd med bemålre Spiritus blif-

vif ofver eld kokad, fant rnan af den athälda /"^i-

triols-oljanj med alkalifixo någon coagulering (ke

på botnen af den praccipitcrade jorden > men af

Spiritti nitri allenafi: nägra congrumei^ade parti-

clar pr^cipiteras*

Således finner man, at detta Sot varit något

fkildt ifrän det, fom Herr Bergs-?Rädct Brandt
underfokt, och anfört i HandU for år i/fö, p*45^
emedan det fot vi examiner^u^ hyaiken for eller

efter calcineringen och elixivieringen effervefce-

rat med cjc mineralifta fyror, utan allenaft gan-

fka litet xbråcs 4^ttriols-oljan efter calcineringen^

Hvaraf Chemijiernas mening bekräftas, forn pältä

mycken (kilnad emellan Sot, nåmligcn alifom det

af Ikilda VegetabilierSjtorde ock håuda Animalicrs,

rok kan depen4era,

KimYoken^ fom år fin qch pylverplent, finner

manåfven i flutna kåril oföränderlig, men i opna

kåril' helt och hållet yolatil, fä at knapt något

kan märkas qvarlåmnadt; den effervefcerar intet

hvarken for eller efter bränning med corrofiva ^pi^

riius^ ej heller af dem uplofes.

§•

Af defic anförde forfoken finner man afVege-
tabiliernc en mycket fkiljaktig jord årnås, hvilkeu

dock, i gemen, i\\ trehanda forter tyckes kunna
refereras; nämligen,

i) En mer och mindre LättfmälteUg jord^ fom
fås af de Vegetabilier, hviika innehålla et mjoligt

mirierafide loji väfende:^ hvilken af den ftarkare Fi^

trioh' oljan til en del uplofes, men ganflca litet af de

an-
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andra bagge mineralifka fyror, och gndaft med
alkali Jjxo käft pr^cipiterasj är ock i den mån lått-

fmältelig, torp hoq af de^mer nutriprande yåxter

hårftain?iiar ( cfr.§. r6 och zo)^

2) Eu akforbeyände jord kallar man den, fom^

af de pfrige fmårreVegctabilierne årnls (§• 17 och

|8) emedan hon, efter elixiyieripg och calcine-

ring, abforberar yatt;net ,fom til henne Ilas, famt
tyckes attrahera nägqn fuktighet i luften, uplo-

fe$ ock flarkare, anden fona, Spiritu nitri och
Spiritu [alts ^ (^mi \'ky%\ mcå alkali fixo ^ fom i;^-

/^////, nr dem kan pr^ecjpitcrasj däremot, z[ Fttri»

pls-i^ljan \x^\ok$ til ringa qvantitet, och af henne
icndaft med alkali fi0 lian praecipiteras; finner man
pck denna jorden yara i den mån fvårfmålt, fopl

hop af grofre V^gctabilier år producerad,

5) En Kalk^rfi^ jpr^^ hyill^en cndaft af de
härdare Vegetabilier oph p^än årnå$ ( §. zi ); for- .

håller fig merendgls fpm annor kalkjord, men är

dock något därifrån aflkilcl, hv^ropi en fårftild

afhandling flkal meddelas. Smälter i eld, men de-

llo fyararc, fopi hop ^f hårdare trän år producerad;

och hårutinnan torde man igenfinna orfaken til

glafens ilorrc eller mindre beftändighet i eld, hviU

Jien af de äldre Ghemilter år anmärkt, fom paftå

ée glafen vara beftlndjgaft i eld, foni af de hår-

dffte träns afka tilredas,

Mårkeligaft vid defle underfokningar år det-

ta^ zt af en och [amma ort ^ tvänne fa mycket Jksläc

jordari kunna ärnäs {cfu §• lo* Ut^f) ; hvarafone-

keligep de Chemifters tanka forfaller, fom påfta,

det endaft en kalkartig jord fkal finnas i Vegeta-

bilierne, hyilka af denfamma äga fin växt, och
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år den enda mineralifka jord, fom år uplofelig,

och, efter deras tanka , i Vegetabilierna fäledes

kan ingå. Dc anförde forfokcn intyga helt an-

noilunda»

§• Hf

Af anförde forfok finner man åfrenlcdes det

Jlkalijka Saltet ej af- alla Vegetabilier kunna år-

näs, ehuru allmånneligea fä forffienas. Man finner

våU det de orter, fom innehålla nägon^^/^//>/ f?/;^^

låmna genom incineration något alkalifkc fait-, men
man finner ock det alkaliika faltet af andra Vege-
tabilier ål nås, fom ej innehålla någon eiltntiel ol-

ja. Snarare torde tn^n kunna fåga, det de orter^

af hvilka intet ejfentidt falt kan årnås, af dem ej

heller något alkalifkt falt kan vinnas; men hår-

utinnan tär frampden ofs båttre underråtta.

Fortfåttningen,om den jord, fom |rhålles af

jjnimalier^ kommer i nåfta Ilycke af K®ngl. Aca-
demiens Handhngarat införa^.

UT-
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UTDRAG
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år plägad af Mafkar, hot vara angelägen om at

blitva af med dem. Ja längre man hjfer dem,
ju mer okas de och våxa. Så långe man har

dem, kan man aldrig någon tima Vara fåker for

at fjukna. Om man på främmande ftålle kom-
mer at njuta ovan fpis, eller åter något fott, eller

Mafkarna af någon orfak rora fig^ krålla, fuga

eller likafom bära i tarmarna ^ fä år man ftrax

fjuk. Barn och ungt folk hafva genaft känning
håraf; gammalt folk, hvars tarmar ej åro mer f

a

retelige, och ftarkt folk, hvars tarmar inuti

ro ofverdragnc med en lladig mucus , kan-
na ej få lått deras rorelfc och aggande. Icke

defs mindre hafva de hos alla den olågenheten

iTied fig, at de dela födan med en^ och at den
blandas med Mafkarnas excrementer, ock med
det fonri af dem utdunftar, hvilket gor^^ at man
antingen far for liten eller elack foda, och fåle-

des hungrar eller hafver matleda* jfu flera el-

ler ju ftorre Mafkar man hafver, ju mer lider

man i detta affeende af dem. De forrt haf¥ä

Mafkar, plägas alcid mer ån andre i het figa fjuk

^

domar, i fynnerhct uti Koppor och Måfsling^

dårfore vågarman ejgårna,at ympa Koppor på
€t Barn, fom man vet hafva Mafkar^

Mafkar födas af fit froVåfvcn fom alla att-^

dra lefvande ting. Af et Honsågg blifver en
Kyckling, och ingen Orm^ af et Gäsågg en Gås,
och ingen fi(k. Likafå fodes af en Mafk en Mafk,
och intet annat. Sådana fro kunna komma uti

vår kropp med vår tnat och drick, i fynnerhct

iBed vatten, fom vi dricke, och hvarmed kari-

len i koket tvättas. Gemene man dricker myc-
ket
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ket vatten, i fyniierhet orii Sommaren, och dec

ganflca ofta orent. 1 fådant kanna Mafkar haF-

va lagt 1 060- tals af fina fro^ fom liedfvålgas och
Utkläckas i ihageti och tarmarna. Ja, med orent

vatten tora ibland fmå Mafkar hedfvålgäs. Det*
talåreröck vara (kuld til, at gernene änri fä

ofta hafver Mafkar. Dårfoi*e fer man ock ^ at

ibland de fattiga fjtika, fom génöm fi*amlednc

Herr Bifköpens Dö£lor KAlsenu Ghrilteligä

forforg födas och ilcotas hvar Sömmar Vid Såt-

tra hålfo-brutiri, altid vid pafs tre fjerdéridélar

plägas af fjiikdömar , (öm körtimä af Mafkar;

En del Fifk, llforii Braxen, Mort, ÅlScc.haf-
va ofta Mafkar, i fyniierhet Binnikcniafkeh, uti

ilg. Pa Braxen fes det lått, emedan hail då al-

tid år blek och hvafs i ryggen , och då man fiit-

ker honörn i ftjerfcen, rmnér ingen blöd.

Mört fynes det åfvehledes lätt, femiädäil dcii^ fötti

hafver nyfshåmnide Mafk^ altia år tjofckärfe ån dé
andre. Det år ti"öligt, at vi tiied f^adäii tilat öftA

fa Binnikertiaikcn. Dårforc fe ¥i öck| ät deti

ar nog allmåii på de örter, dåt ttiyckén filkyaii-

kar» I Stockhölth år den tiier allrnåh åti i UjS-

fala, i Finland och i Ryfslarid år den rnycket all-

tnån. 1 Hollahd plågas hVär annan mäntiifkä af

Binhikethafkeii, öch i Schveitz hVar iö:de. Äf de
Studerande, föm frå il Öfterbotteh ärligen köni-

tna til Upfala^ hafver gåHia hvaraiinan denna gi-
ften. Sänt åi'^ ät den vi gemerlligcii finrie^ til

ex, i Braxén^ år platt öch hvit, theil Utan lederj

dock emedan fämma flag^ föm tnåhtlifliör hyfä^

énligit Herr Bifkopeti Mennanders^ Herr Ar-
fchiäterri LmN^j , och Herir Ööädr ^Jf^^iERS

iht^gandé^ firttiei Uti vatteii^ få åf iateÉ tVifvel
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om , at de åfveii kunna finnas uti fifkar. At åcii

verkéligen finnes atiDraxen, kan man fe uti No-
focomii Samlingar i Upfala, hvareft en fådaft

forvaras 5 hvilken for några år fedan togs ur ert

Braxen ^ fom fångades uti Ekhöluifunds-viken.

Det år ock vifsr, ät fifken kokas innstn den åtes,

och at få Val JVlafken fom defs fro af vattnets

hetta kunna dödas; men at det ej altid (ter, har

jag tillika med 7 andra perfoner med egna ögon
fett, då et fat helkokt Braxert fervcrades, på
livilket väreil, uti hvilken fans en Binnikemafkj

fofn ån rörde fig och léfde. Skulden lårer va-

ra defi^ at fifk hår i landet, om man undantagel:

Gotheborg^ fällan kokas vål, utan åtes meren-
dels halfkokt,

At jag ätfkiUiga gånger fett i ä 3 Binnikc-

mafkar krälla uri en Braxen«fump, bor jag ej

glömma at nämna, men dcfie låra formödeligeri

gatt ifråil f]e!fva Braxen, likafom delar däraf i-

bland ga ifrån månniflran^s

Denne Maflcen finnes icke allenaft i vatten,

i fifkar och hos månniffcan, utan den hafver åf-

vcn blifvit funnen i tarmarna på hundar, kattor^

lamm, hons,- gåfs och dufvor. Forleden vår gick

en lång Binnikcmafk från en Ko, fom HerrDo6t^
ForinFänder mig berättat. Den år åfVen fun-

nen i tarmarna pä en aldeles nyfödd hvalp, hvil-

ket Herf AfiefToren Darelius fett, och Ikullc

detta lätt kunna bringa en på den tankan, at

Binnikemafken kunde vara ofs medfödd, hålft

jag öck vet exempel på at 2:ne döttrar, Mor och
Mormor, haft Binnikemaflven , h vilket dock ge-

nom deras lika lefnadsfått lårer kunna förklarar

Få
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Fa månnifkof låra altfa knnna akta fig,for

at nedfvålga fro af Mafkar. Huru korpmer det

figdä, at vi ej alle hafvaMaft:ar? Froaf Maflkar

kunna utkläckas i var noage och tarmarg»

1:0 Om uti dem år lagom vårma^
|

z:o Om de fa dar ligga ftilla. Stilla fadp

ligga, om de faftna i llemmct , eller pm dekqm-
ma at ligga i tarmarnas faller, eller om de ej

rubbas af det ftåndiga bultande , fom pulsådror-

na pa magen och tarmarpa fororfaka.

3:0 Om de ej ftrax utdrifvas medelft ma-
gens och tarmarnas ftåndiga krällande (motus pe-

riftalticus)*

4:0 Om de cj fmaka eller likafom utmj61-

kas af den ångan, fom genom dunftroren ftun-

delig^n utdunltar inuti magen oeh tarmariia. Så
fe vi 5 at utfädd fåd utmjolkas och ej kan gro^j

når pä den komnier träget rågn. Froad Fiflve-

råm kan ej planteras i rinnande , men val uti ftil-

laftående vatten. Sådana åro gemenlig^n omftån-
digheterna hos en klen månnifta, Daremotkrål*
la tarmarna ftarkt hos en fom ar ftarks pulsådror-

na bulta med mer ftyrka: dunllningen (ker med
incra kraft;, och iettan år ftorre, få at den ofta

lliger til P4 grader på Faren^eits Thermo-
meter, men gar hos en klen ej fä högt. Om
nu en klen och en ftark njuta enahanda mat och
dryck, och fåiedes få neder lika mycket fro af

Mafkar, få följer, at de hos den förre lått kun«
tia trifvas^ men niåfte hos den fenare forgås , få

framt den genom orent vattens drickande &c. c]

får dem i kroppen i fådan myckenhet ^ at n^gon

L 3 de!
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del måne ftanna qvar i tarmflemmet cllcr uti

tarmarnas faller , hvilkct lärer hånda gemene
manj ty af det, fpm fagt ar, följer annars, at

Mafkar årq -allmånnare hos barn ån hos fullvåxte,

allmännare hos Fruntimmer åq hos Manfolk, och
allmånnare hos dem fom fitta mycket ftilla, ån
|ios dem foni åro i ftåndjg rorelfe^ hvilkct alt

Ifyen årfarenhetei) intygar,

|3e plågor Mafkar fororfaka, komm^i

|:o Af deras (lorjek och myckenhet. fj%

Parn om ^ år, fom mycket var plågadt af Ma-
ikaf, utmrigradt och fvagt, fick af moc^ren litet

Korn-brånnevin , fåforn en flyrkedryck]^ dårpa
gick ftrax ifrån J3arnet en Qtalig hop fmäfpring-
maftar ( Afcarides), ^ ahiar af eq tunn och kleii

Binnikemafk , och lO ftyckcn af dem fom likna

Meremafkan Sedan deue galler gitt bart, repa-^

de Barnet fig, f^jrnt fick hull och krafter. Ju
flere eller ftqrre Mafkar vi hyfe, jq mer dela

de födan med of$. Hårat kprptTi^r,! at de foni

.{^afva Mafkar, ärp gemenh*geq bleke, magre,
prkelpfe och på flutet träna bort. Hl^^^ kom-
xner ho? fomliga den ftarka matluften ^ hvilkeri

pfta år få ftor, at de fvimma bårt^ orn de ej

f.enaft få en bit brod^ Håraf kommer ock^ at

e, fom ^llenafl åta orn middagen, få ondt ptn

pornarna, pien begå fig val, öm de både åta

pm qyåll^rna och frukoit om rnornarna. Se K.
Vetenfk. Ac^d. handlingar 1747 p^ iip. Dår-

fore måfte en Biarnfångs-Fru , lom hifver Bin-

liikomafken, äta mer ån en annan, om hon ej af

fiQnom fkal oroas.
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2:0 Dåraf at de ofta ligga tilhöpa uti en
kolfa, omgifne med mycken flem, hvilket vi

gemenligen kalle Maftebo: hvaraf fter, at nå-

gon af tarmarna mycket utvid^s på et ftålle,

hvilket gifver tilfålle til qvaf, flutna vader, co-

liquc, upkaftning, och, i fall de den aldeles til-

tåppa, til den fafdiga fjukan miforere mei.

3:0 Af det fom dunftar af Mafkarna, och
af deras e^crernenter, hvilket alt, fafom et fråm-

inande ting, fom l|tt ryttnar, kan åftadkomma
Diarrhcer, rodfot eller fvara Febrar, om det til-

Jika med mjolkfaften (Chylus) genom fugroren

och m jolkadrorna kommer in uti blodet. Sam-
ma olågepheter hafva de ock med fig, om de do
uti kroppen, och ej ftrax utdrifvas,

4:0 Dåraf at de bara fig igenom tarmarna,

åfven Binnikcmafken. Huru det Iker, vete vi

^\ våU Men at det ofta fkedt, vitna mänge tro-

värdige Medici, Se Herr von Hallers Sam-
ling af Anatomifka Difput. Vol. VL p* 718. famt

fi^ongl. Vet, Acad. Handl. 17471 p. 104. Sådant

meneshafvahåndtHERODEs Agrippa. Se Apoftla
Gern, Cap. 12.

f :p Men i fynnerhet af deras rorelfe, krål-

lande och fugande. Herr Archiat, och Ridd.
LiNNiEushafver vifat , at metemafkar, åfven dc

fom finnas hos månnilkan , hafva på fidor- en
rad fmå piggar, fom vetta ifrån den andan, hvil-

ken vi kalle deras hufvud. Med delTa kunna de
flytta fig, prickla tarmarna och göra ref. Bin-

nikemalken kan med fin fmala anda få fafl:a fig

vid tarmen, at man med moda får honom los.

L 4 Detta
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Detta lårcr flce, når de fjuka klaga ofver en flack,

fom fvider likafpm dar l%e en bit Svafvel och
brände. Herr Doå:» Tyson fåg en lefvandc

Binnikeniafb i en opnad Hun<|, hvars breda anda
lag los i åndct^rmen ^ nien den fmala fatt få fall

vi^ den forfta af fma-tarmarna, at han rned na-,

gclen ej utan befvår fick honom los. M^ifkarna

tora fig af^egen drift, når de hungra, darforc plåt

ga de når maq långe år faflande^ eller når de

kanna matlukten och foka efter rnaten, idårfo-

ré få Barn (ä qfta pndt, når de pm rniddagen

nyfs begynt åta eller når de re^as af mat eller

jTiedicaiTienter, fom de ej tåla, och da antingen

vilja gömma fig undan eller hålla fig faft. Jag
hade en fattig piga i ljukhufet i Upfala at fkota,

fom var fvåra plägad af Mafkar. Jag gaf hen-

ne in pulver af 30 gran Jalapp^-rqt och logran
ipafkfro. Strax fick hon en håftig värk nedre i

högra fidan under de karta refbcnen. Hon fmor-

de det ftållet med Petrpleum. Genaft flytte

varken fig ät yånftra fidan tvårt ofv^er, och når

den fmordes på fatoma lått, kom varken iger^

pa det forr:^ ftållet. Således drefvos de flera gån-

ger ifrån det ena ftållet til det andra. Maikarna
fkydde lukten af Petroleum. Når hon tredje mor-

gonen tog in famma pulver, men okt med iq

gran til af Jalappas-rpten, fick hon åndteligen i-

från fig några af Metemaftce-flågtet, och gick frifk

m ur f]ukhufet. Så mycket jag kunnat af flera

ijukas beråttelfer forftå, tål Binnikemaflcen ej falt

P^hroktkott, ej ft:in\.a, ej falt Lax, ej furkål,

ej gärna mat med lok e//cr pepparrot på, ej vört-

bröd, ej' (acker
,

mjod eller fura viner. Haq
ui ej heller hvitlok,dyfvel$tråck, fvafvelblomma.
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niafkfro, eller medicajiientetr , fom åro tilredde af

jårn, eller malorts extrad, ptari fåttcs dä antin-

gen i rorelfe oph gor plåga, eller gifver fig lån-

gre ner i tarmarna. Våra Mineral-vatten, hvilka

alla, förutan Loka, åro jårnhaltige, fynas ej reta,

utan fnarare matta hoaom, emedan de, fom, ihopp

at blifyalionom qviite, dricka Brunn, gemenli-

gcn må väl ynder Bruns-curen, Likaft år det

ined Sehzer-pch Spaa-vatten ur Pouhonncr-kll-

ian. De fom gora någon lång refa, eller rid^

mycket, må åfvenlcdes då gemenligen vål.

Jag vil ej nåmn^ något om tecken til Malkar
i allmänhet, emedan de åro allmänt bekante, u-

tan blott de , af hvilka jag kunnat fåga förut, af

hvilkct flag den fjuke plägats.

Vid Binnikemafken, kännes i magen eller vid

någondera fidan en tyngd , likafom där läge en
båll. Den fjuke känner ock ofta et fugandc in-

uti lifvet, och något lefvande, hvilket antingen

rorer lig likafom lljerten på. en fi{k, eller gor at

Jian känner fom et välkände inuti lifvet.

Metcmafke-fllgtet fororfakar knip pchrefi
fynncrhet omkring nafveln^

Springmafkarna igen åftadkomma kliande i

fätet, trägna krängningar pa ftplgångcn, famtec
trumpep penf/ärt finne,.

Mafkar oroa en ej ftändigt, utan fkoftals.

De fpm hafva Binnikemafken klaga mäftofvcrho-
fiom vid flutet af nädanct och forfta be^ynnelfea
af nyet, Metemaflve-flägtet igen plägar badc
vid begynnelfön och flutet af nådajiet. Af ec

L 4 lo
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10 ära Barn kutidc jag altid, til defs det fick hjålp,

veta når nådanet bcgyntes. Det åt nog, men
magrade , var blekt och hade blå ring under ögo-
nen. Vid begynnelfen af hvart nådan v^rdt det
fångliggande at vårk i knå öch ben^ Med några
pulver af Jalappae-rot 5 mafkfro, järnfalt och litet-

honing vardt det åndteligen hulpet från fina be-
fvårliga gåfter.

Bland de medel, fom lindra de anftoter,

hvilka Mafkar fororfaka, h^i\i^g funnit kråkme-
<iel vara viflaft. Anledning därtil fick jag af dc
Ron 5 fom jag anfört i Kongl. Vetenfk. Acad.
HandL 1747, hvareft jag anmårkt, at paroxyfmi
af Binnikemafken altid Itillades når den ijuke fick

upkaftning. Når ingen ting annars förbjuder

kräkmedel , tager jag til ex. for et 4 års Barn 3
gran nyfs ftott Ipecacuanha, fom blandas med 30
gran fäcker. Detta delas i

3 pulver, hvarafbai^-r

net rtrax tager in et uti litet ljumt vatten. Gror

det ingen upkaftning inom en tjerde^els timpia,

(å gitvcr man det andra pulvret, och dröjer

då halfannan fjerdendels timma, inom hvilken

det garna fororfakar et par qpkaftningar, fom
år nog. Skulle dc mot formodan ej komma,
få gifver man eker äfvpn få lång tid det

3 :dje pulvret. Pä detta lattet hafvcr jag huN
pit många under paroxyfmis från fyåra plågor^

Jag vil allenaft anföra et exenipel. Ar 17^1 fick

et Barn om 4 år fran fig en ftor metemafk om
morgonen. Sedermera fick det i 21 dagar hvar

afton klockan 7 et fafeligit (krikande, fom påftod

til klockan ellofvaom qvållen. På tilfrågan kun-

de det ej angitva annan orfak til fit fkrikande, ån
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åt det kånde en pina inuti lifvet, Medici, fom
voro närvarande, brukade med forgfållighet dc

båfta medel, fom gifvas emot Malkar, men for-

gåfves. DS jag blef rädfrågad, låt jag ftrax

gifva det af de nyTsnåmndc pulvren juft i detfäm-

ma fkrikandet begynte. Det fick dåraf znie

upkaftningar , och därmed forfvann all pläga^

Dagarna dårpä gingo en hop torna (kinn af Me-
temalkar bort. Barnet hafvcr federmera brukat
atlkilligt mot Ma{kar , i fynncrhet dä det bered-,

des til kopp-ympningen, fom i/fS lyckeligen

gick förlig, men ingen Mafk hatver ledan vjfat

fig, icke heller i år (1760), dä det val gick igc-^

lioin xht alfvarfam Måfsling,

NårMalkar på vifs timm^rora fig,f)uknar den
fom hyfer dem på vifs timma. När de fuga fig

faft ,
gnaga eller bju4^ til at bära igenom tarmen,

lårer den fkakningen, f^m kräkmedlet gor, nöd-

ga deii^ at flåppa^

De tpedel, fom tjena til Mafkärs utdrifvan^

de, åro aljmånt fc>ekantc. Jag yil blott nåmna
hvad jag funnit måft flå aii. Springmafkar får

man låttaft ut med Cliftir, t. ex, af et quincinfint

Såcker och åfven fä rpycket Rottefkarn, fom val

rifves och blandas med ljum (ej kokad ) mjölk,
famt appliceras flera qvållarirad. Eller kokar
man 2 lod qvickfilfver med et quarter vatten, af-

håller vattnet och blandar det med litet honing,
famt låter applicera det fom Cliftir^ Mot Mete-
maike-flågtet hafvér jag ej fett något flå fä val

an, fom enkla pulver af Jalappae rot och ma{k-
fro, Låttalte och fmakeligafte curen for bagge

flagen,
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flagen, och til hvilken allmogen kan hafva den
båftatilgäng, år at på faftande mage dricl^a, få
frnrt kjåkn år ur jorden, Bjorkelag, eller fuga
fafvan af Tall , eller åta ra Morötter til defs maq
far mycket loft llf, dä Mafkarna lakert gå fln våg/
Samma verkan hafva Krusbår och Meloner , om
roan åter mycket dårah Jag (kal framdeles gifva

ihårpa exempel.

Biiinikemafken år. fvårarc at blifva af med*
Han år platt och lång, hafver leder, och år me-
rendels hvit, undantagandes pä den breda åndap,

hvilken merendels år brunaktig cUcr järnfårgad*

Af denna finnas ibland flere hos en och Himma
månnifka. Defs ena ånda år bred och hafver

langa leder. Den andra andan blifver alt fma-
lare <fch fmalare, med alt kårtare och kärtarc

leder, få at de mot flutet icke en gäng medMi-
crofcope kunn^ fynas, och Hutas ändteligen

med cn liten pigg, på hvilken åro 4 häl» Le-
derne vid breda andan kunna lått dragas frän

hvarandra, och defle bitar kallas Gurkmafkar,
hvilka, fom de hvar for fig kunna lefva, hafva

fått farfkildt namn, och blifvit med orått anfed-

de for fårlkilde Maflcar. Når allenaft nå-

gra alnar komma ut af Binnikemafken, tycker

man at alla lederna åro lika länga och lik^^

breda, men når nian far fe 16 ä zo alnar kom-
ma ut på en gäng, fer man lått, at han midtpå

år bredafl, men lederna kortare, ån vid den fa

kallade breda andan. Således kan det tecknet, fonj

tagesaf ledernas ftorre eller mindre långd, ej du-

ga til at fkilja fpecies frän hvarandra. Hvar led

hafver en flags pa^t eller lil^fQm rundt (ligrpr»
... ...
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Det forfta fpccies hafver et på kanten, och det

andra hafver t på fidan, Defla fugror kart han,

medan han ån lefver^ ftickaut och draga in. Med
dcfla lårer han foda fig^ och åftadkomma det

fugandc, hvilket de känna, fom hyfa honom.
Man har tydeligen fett, huru ttinn en afcagen

led blifver, om den låggcs uti ljum fot mjölk.

Det år nåftan otroligt, til hvad långd han kan
våxa hos en månniflva. Jag hafver ej fett mer åfi

go alnar gå bart pä en gång. Andre hafva fett

ånda til 300 alnar gå fin våg* Han uppehåller

fig ej allenaft i de grofva^ utan åfven i fmå-tar-

marna, ja, i Qelfva magen 5 ty ibland händer, at

hågondel af honom går bårt med upkaftning. Når
en Binnikemalk kommer ut, fer han både längre

och bredare ut, ån en ftund efteråt. Når han
kommer lefvande ut , fer man tydeligen defs

krållande^ då han fkittevis blifver fmal och bred^

famt defs kanter likafom vålta fig och gä i vågor^

och detta lårer vara den vältande rorelfen, fom de
kanna i lifvet , hvilka hafva Binnikemafkea.Haa
fynes ibland vara dod når han kommer fram, men
år dock ofta lefvande. Jag hafver flera gånget
forfokt det, åfven fedan han legat Z4 timmar på
en taUrick i fonftret. Jag hafver lagt honom i

en Spilkurrt,' och 611 litet varmt vatten pä hd^
ttöm, dä han genaft begynt krålla och rora fig.

Når jag en Hund därefter oft kalt vatten på ho-
nom, hafver han i fanima ognablick, likafom
dSd^ fallit ner på bottnen, och ej rort fig fårrlti

jag åter öft varmt Vatten pä honom-, och pä det

lattet hafver jag fkiftevis kunnat likaföm dod-å

och gifva honom lif igen, få långe jag velat*

När jag långe fålcdes på en omlade kalt ocH
varmt
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varmt vatten, och råkade en ^ång at taga det
for varmt, dog han, och jag markte at et gan-
fka tunt (kinn fkilde fig ifrån honom ^ med hviU
ket han ofveralt var betåckt. Når jag rorer vid

en Binnikemafk med fpitfeil af en fin Sax, be-
gynner han ftrax at krålla, foljakteligen hafver

han kånfeU Når någon del af honom vifar fig^

Ikulle rnan tycka, at det år lått at draga ut ho-
nom hel och håilen. Jag vet at det år omoje-
]igt: ty ehuru man drager varfamt, begynner
dock den fjuke at åndteligen kanna likafom ny-
ftanilifvet, och et fådant kliande, at han far

convulfioner, om man ej gifvcr efter, öch kUp-
per af honom. Binder man da en Silkestråd

vid Mafken, få dragés tråden hela i ä ^ alnar

upilifvet^ men faller åndteligen af^ öch kom-
mer innan kort tit^ Någon del at honom kaii

och bor man draga Ut* Men drager tilan hårdt^

fä gar hari atj och i def famrriäknåppéf det in«i

utilitvet.

Håraf fer tnäti hvarföré fiirinikétiiafkeii årderi

fvårafte at drifvä bart. Örfakeil år, dels hans

platta flcapnad ^ hvilkeri gor åt han rorer tar*

marna i flere ptitiktar, dels defs låttgd öch far-

marnas många bugtcr. Men ftorftä fvårigheteri

kommer af den fofmogetiheten Maflien hafver^

medan han art lefver, at kuriria hålla fig fall vid

tarmarna iiied fpitfen af fin fmälä' anda ^ och

med dc fugroreh^ fom han hafver på hvar led.

Håräf koriimer dei^ at den fjukeblifver fåhårdt

ängrepen ^ enar man bjuder til at drifva bårt

denrta Mafken. Vifte vi något medel^ fom do-i

dade honörn, utart at angripa mage och farmar^

fl vore det lått gjordti ty når bart år dod^ kan
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han ej hålla fig faft, utan ligger los , och mafte

följa ut med excrementerna. Et fadant medel

år ån obekant^ At Portulaca ej dod«r honom,
har jag nog forfokt. At Hvitlok fynes fmånin-

gom döda honom, hafver jag i Sommar af ea
cafus fått anledning at tro, hvilken jag framde-

les (kall meddela. I anledning af det jag redan

nämnt, huru han faller ner på botnen i Spilkum-
men, och ligger likafom dod, när man ofer kalt

vatten på honom, föll jag för flera år fedan på
den tankan, at han torde kunna utdrifvas, om
man gåfve den fjuka in et purgerande medel,
och i det famma det (kulle göi^a <in verkan, for-

mådde honom til aL dricka en hop kalt vatten.

J«ag förmodade, at Kalla vattnet flculle då beta-

ga honom all förmåga at röra fin fmala fpits, och
at^fticka ut fugrören, följakteligen förmögenhe*
ten at hålla fig faft^ och han fäledes i det fam-

ma medelft purgation antingen ftrax utdrifvas,

eller åtminftöne föras få långt ner i tarmarria,ai:

han med en ny döfis lått kuiide komma ut. Den-
na min tanka meddeltejag Flerr AflefforenDA-
RELiuSj föm då af Medicinfka Faculteteni Up^
fala vaf förördnad at fköta de Quka, hvilka på
framledrie HetrBiflcöpeils t)odt. KALsfeNit koit-

nad underhållas Vid Såttra Bmnh, och bad hö-

norri^ ont tilfålle gåfVes^ forföka om jag tänkte

Tvånrie veckor dåréftér flcickädeHerr Affcs-

foréii mig én pä det fåttet från en fattig Pigä
utdrefven Binilikerhafk^ fom var 17 alnar läng^

var hel^ och hade fitl fmala fpits ofkadd, och
på defs anda en liten pigg, med fyra hål pä fi-

äorna ^ hvilka då tydeligen fyntes med Herr Cuffs
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MicrofGopc ^ ©eh åh i dag kunna fynas méd
.blotta Sgöneilj tf han linnet ån förvarad
bland Noföcomii Samlingar i IJpfala. Herr As-
feflbren utdref flcre pä ätfkillige fjuke^ och bru-
kade til piirger-mcdel ej annat ån ftott Jalapp^-
rot om morgonen^ och om eftermiddagen Dr^
Rothens Effentia Catholica piugans. På fam-
ma lått hafva atfkillige bhfvit hulpne, da Herr
D. LlNDHULT hade mfeendet vid il^mmaBrunnj
och äfvcnledcs af Herr Adjunöen Doét, Si-

DRCN, fomnu mera of^er nämnde Brunnär Inten-

dent, Vore det mojeligt^at vattnet kunde nedre
i magen och tarmarna en half eller hel timma be-
hälla finkold, elierom det vore mojeligt, atfå

pafla tiden, at vattnet drucices i det famma fooi

purgatiönen {kulle gora fin fiilla verkan.öch fluppe

fnart ur magen ner i tarmarna få fkulle detta

medlet aldrig flå felt. Men fom det ej altid lå-

ter fig gora, måfte man bruka famma methode
flera gånger 5 och kan man vara nog fåker om,
at mödan ej blifver fåfänga Sättet är detta: Defi

fpjke, föm hafver Binnikemalken, och kommer
til brunnen^ hvilar efter refan et dygn, tager fe-

dan efter vanligheten in et Laxer-^medel, och
dricker Mineral- vattnet om rnornarna en 7 eller

8 dag^ir. Når han fåledes blifvit van at tåla det

kalla vattnet, tager han bittida om morgonenia
något afforande medel, til et. 40 grari Jalappac-

rot eller 2 löd Sel de Seignettc., När hart

känner, at det vil gora fin verkan 3^ dricker han
et glas i fånder af Mineral- vattnet^ och fortfar

därmed hvar 3 rdje, 4:dc eller y^:te rninut, utanitt

råkna^ om hän dricker en, halfannan eller tväkän-

hor i ty fotti det geiiaft går bärt med ftdlgångeri.
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kan myckenheten ej befvåra. Häftigare fåi^ rhart

ej dricka, emedan vattnet da ej flipper fä fort

ur magen ner Uti tarmarna^ Går Mafken då hel

och hållen bärr^ och man ej märker några teckert

til flere, få år curen gjord. Mcti går ingen ting

eller allenaft någon del bart, fä fortfar man
dagen dårpä rhed fammä rtiedel på fammst

fått* öch tager, dåreil det behofves, om efter-

middagen hälft annat eller z qvintin af Rothéns
Effentiä Catholica purgans , val blandad med et

ikedblad af Syrupus e Spina cervina. Går han dä
ej bårt, h vilket dock fållan (lår felt^ fä h vilar

den (juke et par dagar, och dricker allenjrift om
mornurna finvanligu fatts vatten^ menbegynner å-

tcr famma medel likaledes i mörriar i rad, och o-

kér, alt fom detbehofves, dolis at purger-me*
diet , famt fgrtfar på fådant fåttBruns-curen ige^

ftom, til dcfs man år hulpen^

Ét Fruntimttier, fom ernöt fin plåga af Biii-

hikemafken ibland behagat begåra mitt rådj haf-

Ver,pä min åfl:undan,upfritt tx\ bcråttelfeom fit til-

iland ^ och fom det deh ftyikei' hVad jag fedaii

fbrifvit, dels gifver åtflcilliga nyttiga päminnel-

fcr i detta åmnet^ vil jag infora hennes egna ord^

Mina Föräldrar häfva fagt^ ar jag i min barn*

döm varit plågad äf Mäflcnr^ men jag påminner
tnig ingen Ijuklighet forr ån 1740,. dä jag vario
år gammal. Herr Archiatern Vet, at det då var
ftora moden at dricka Bitter-vattén. Jag drack
det ock

^ jag vet icke hvartoref, öm icke tor lef-

verflåckar. \ eller 4 veckor dårefter foU jag i

en hetfig ijukdöm med tåta convulfioner. Fe-
bern gicktlfver^ men convulfionerna hade jag
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j^fköftals hela äret. Jag drömde dä ej om någon
Binnikeniafk^ vet ej heller hvad Medicamenter
jag brukade^ Men 1741 om våren forordnadeH.
Archiatern tår mig mjolkvafsla med prålTad faft af
Beccabuiiga och Cochlearia. Den drack jag f
eller 6 veckor, och blef verkeligen båttre , ja,

helt frifk på nas;ra år. 17^47. om Sommaren drack

ljukdom. Jag bekänner ock, at jag drack den u-

tan ordning och utan diet. 4 veckor därefter

hände fig, at jag kom at dricka et glas Mofel-
vin^ fom var unkigt och för mig vidrigt, få at

jag ftrax mådde illadåraf, och efter en tima föll

uti fvimning. Natten dårpå fick jag fvåra flit-

ningar omkrmg nafvelen och et fafeligt qvatlån-

gre up under magemunnen^hvilket gick ofveroch
kom fkoftals igen i f dygn. Jag bellot då afmig
fjelf at taga in något Laxer-medel, och i anled-

ning af det Herr Archiatern berättat for mig om
RotHens ElTenua catholica purgaris, tog jag
den i dubbel dofi

, upblandad med eti Syrup^och
det en dag när paroxyfmernc voro fvåraft^ Et-
ter cn timmas forlopp gjorde den fin verkan rått

flarkt^ochriiot flutet kommo falnar fram afen Bin-

nikemafk, fom Var den forfte jag fett, den jag;

ock ftickade til Herr Archiatern. Därefter ftan-

nade flitningarna, få at jag fick ligga 1 ro^ men
mycken matthet folgde därpå, 1748 drack jag

Norremalms brunni ro veckor. Jag fick då elbm-
oftad ftyckenat Binnikemaöc iirån mig, men al-

drig om jag C] om morgonen tog in en dofiis af

n^tsnåmnde purger-eflencc , hvilken nu ej gjörde

fa mycken plåga, tom forfia gängen^ emedandet
kalla vattnet törmodeligen något mattat Maffcen.

utan anledning af någon
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''Enar jag intager detta eller riägot annat Laxer-

iTiedelj* måfte jag mycket akta ihig for kråkmn-

gar. Jag förekommer detii därmed;, at jag dä ej

åter eller dricker annat än kalt. De dagar jag un-

der Bruns-curen laxerade^, drack jag af Mine-

ral-vattnet , utom fatfen^ hela formiddagen 3 och

fä långe Laxntivet Verkade ^ hvarafjag fant mig
väL JJen Sommaren blefjag af med 20 alhar af

J\'la(ken. Sarnrlia pUrger- medel brukade jag dar-

forc fedan hela tiden, når Mafleli plägade mig;
^nen ömfider dref det ej mer pä mafken, icke hel-

ler pulvis cbrtiachinus. Herr Archiatern räddc

mig dä 5 ar öm qvållen taga in id å 12 dröppar af

Oleum animale Dipp. och riiörgoheh därpä när

göt Lnxer-medel. Detta gjorde jag dä och dä

et par är, altid med den nytta, at en del af Ma-
fken hvar gäng^ick bort, men tog jag e| O-
leum animale, fa gick ingen ting bort. Ändte-
ligen blef Oleum animale mig för Vidrigt^ fä

jlt jag ledfrtade därvid. i7f 3 fatte jag mig foré

atvid Norrcmalms bhmhtorfoljaMancehmedfullfe

alfvar. Jag to^ dä hvar qväll in réitien Cinäs^

hvilket jag de forfte 8 dagarna blandade ined litet

Svafvclblomma, den jag dock fedan made låm-

iia ute-^ emedan den forörfikade hetta och ord

om nätterna i) fekuru jag^ val märkte^ ar den med
hytta kunde btukas motrvlalkeri ^ emfcdåh han, fbnl

jag kände ^ altid blef däråt öröad^ Hvar 3:dje

dag tog jag in nägot Laxative bm imörgönén^

ibland pUlvis corhachinus, ibland Sel de Scigriet-

te^ af hvilket fenaie jag fant båftå verkan.

Jag hade af de förrå arens årfarenliet lårt ar

taga en medelmåttig dofis: ty måikeligtår^ an

M i når
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*'når jagtog den rått ftark eller for träget, gick

ingen Mafk bort. Vattnet behofde altid et par

dagars tid til at matta honom, eller kanflce at

ii:61ja honom längre ner i tarmarna. Hvar tre-

dje morgon tog jag , fom nu fades, Laxativet,

och drack en ftund efter det kalla vattnet til 6
leller 7 halfftop. Det flog mig aldrig felt, atdå

få bart någon del afMafken, De dagarna fom jag

ej tog Laxativet, drack jag allenaft
5
halfdop.

*'Jag holt uc med detta i f veckor, med den
fSrman , at jag blef af med 80 alnar. Det lång*

fta ftycket , fom på en gang gick bart. Var 20 al*

nar. Jag tyckte utom defs, at någon del af Ma-
fken gick uti flemm\ emedan uti det 5 fom ibland

gick bårt, fyntcs tydeligen rånderne af Mafken*
Denna curen grep jag dock få an, at fad jagat

4 gånger om dagen, blef jag dock rått mager
^

och mifte få krafterna, at jag behofde lång tid

at repa mig. i7f4brtikade jag åter fammaBruntl
och medel, men laxerade allenaft en gång i vec-

kan , fick h var gång några alnar bårt afMafkcd^
men jag förfummade dä at mata dem-

'"SedciTnera mådde jag några år tåmmellgen välj

men fom Herr Archiatern vid något [tiltälle fagt

mig, atjag ej vore fri, förrän Mafken gått bårt

med fin fmala anda, beflot jag igen i/fSatdric-

ka Brunn, Jag refte på landet, och drack etkål-

levatten, hviiket, efter anftålde prot, fades gå rått

nära i halt til Norremalms Mineral«vatten. Som
det obftruerade mig, drack jag då och då i eller

5 glas Bittervatten,X brukade ock et par gånger-

mina förr nåmnde laxativer, men fick nu ingen -

Malk ifrån mig. Om fkulden var hos vattnet,om
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^'jag ej drack det kalt nog, eller om den beftod

dåruti, at jagcj tog in vSemen Cinas om qvållar-

na 5 vet jag ej* Men Höften darpä begynte Ma-
fken, fom en la lång tid varit måft ftilla, åter blif-

va orolig. Han plägade mig måft dageligcn^faft:

nier och mindre^

Det beflår måft dåruti, at jag om formid-

dagarna får likafomet qvafunder magemunncn och

cn klämning ofver fieliva magen, hvilken låbe*.

tager mig, at en kall fvett går ofver anfigtet,

och jag vil fvimma; men det kommer dock ej

dårtil. Merendels råcker detta ej lång ttund,men

kommer fom tåtaft igen. Dock räckte det en gäng
den Höften i 14 dagar, fä at det åfven väckte

mig om nätterna^ Jag har nu forefatt mig, när

lagligt blifvcr , at åter bruka famma cur, fom
I7f 5 , dä jag hoppas kunna utrota honom aldeles^

på Herr Archiaterns begäran, lägger jag ån til et

och annat, fom jag anmärkt. Når jag om rnor-

narna kommer ur fång-vårman, måfte jag val ak*

ta mig at ej bli kall oiver ryggen , annars har jag

ftrax känning at huggningar kring natvelen, fa

at jag måfte draga ihop mig, och kan o4i3oje-

li^en hälla mig rak. Dårtilmed blifver det et

mårlande ofver ryggen. När det få päftått en ti-

ma eller mer, refolverar det (ig til Diarrhée,
hvarcfter det garna gar ofverior den gången, men
kan komma igen flere gånger om dagen, och for-

häller fighvar gäng lika. Ibland kan det räcka fle-

ra dagar, at det få alternerar. Men jag plägar

ftilladet i början på det fåttet, når lä for mig
år lägligt, at jag går ftrax til {ängs igen, då det

,
utan tilftotande Diarrhée plågar gä ofver. Jag

M 5 lig-
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''ligger då til d^fs jag Blifver val yairm igen, en cU
ler halfannaii timme, och dä år jag mall fäker at

Vä|ia fri den dag^n. Likafå år det med mig, om
ja^ äter mjoll^ eller nägat fått. Förmiddagen
Tplagar Malken rnig malt. Slipper jag då kåu-
nini^ , få år jag fen fri den dagen^ Jag har trodt

iknld^n vara, at jag ibland varit faftande, meri

<Jet har flagit felt. Når han vil vara plågfam.,

hjålper det mig ej at jag åter. Dock har jag me-
Tpndels aktat mig tor at vara faftande, emedan
|ian annars plågar mig med fit fugande. Vid flu-

get af nådanet och början af nyet plägar han mig
inåft, oQh har jag af medicamenterna haft \\k^

verkan, om jag pä den iorra eller feiiare tidei^

tagit deni. Han plågar mig åfven vid de tider,^

fom aro mit kon til olägenhet^ Köttmat bekom-
mer mig balt, i fynnerhet orn qvållarna. Den af-

ton jag intet åtit kott, utan annan los mat, har

jag vakna^ midt i natten af få ftarkt fugande un-
(^er broiler, at jag ofta e] vifst annat^ än ^t jag

fkulle fvimma , och tyckt mig vara helt tom

,

men har dock ej kunnat åta, utan hulpit migme4
^t gla3 trifkt dricka» Mjölk har jag funnit vara

råqeiigall at låmna. Dä jag en gång \ 6 års tid

bolt mig ifrån mjölk, ^ekom det mig altid illa

når jag .någpn gäng flnakade den. De åren jag

trodde mig aldeles vara fri trän Mafken^ hegyntc
jag igpn å.ta mjölk, utan at den bekom mig illa,

tils I7f^, då jag ä nyo j^egynte igen ^t blifva q-

road af Mafken» Ifrån den tiden har jag afhållit

niig från mjplk igen. Jag fruktar, at han af mjol^

Icen fått tiivåxt och' nya krafter. AU torr fifk ^ /

Järdeles när han år lutad, bekommer mig iUa. Det
|]i|r håndt , at jag fä;t ondt af lut-lukten. All fä

^ ' ^ '

'
' ^ kal-
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"kalladmågtigiTJat år mig vidrig, jåmvål det fom
år fockradt eller fott eller infyltadt. Sota viner gö-

ra åfven hos mig våmjelfe. Af vort-brod mir jag

ock illa, Men Thé^ CafFé, falt eller roktmat^

har 5 fom tor vara befynnerligt, ej bekommit mig
illa, ja, icke ens Lok. Blott brod mar pg illa

af, det ma vara i foppa eller kallfkål, eller i Thé*

Jag måftc altid åta det torrt.

" Med Bittcrvatten har jag aldrig fått ifraa

mig något Ilycke af Mafken, oaktadt jag 1750
drack dåraf en hel fats. Det flag, forti liknar gurk*
Jcårnar, har jag aldrig mårkt gå från rnig, men val

Ängrar eller helt fmåMafkar med roda hufvuden^

af hvilka jag et år fick en flor myckenhet. Deffe

gingo ej bårt med Laxativer, utandåjag tog La**^

vements. Hos mig hvarken fväller eller dragés

magen in ^ utan han blifver hård , når Malken
håller fig upåt, och jag om formiddagarna at for-

feclfe eller eljeft far någon anftot. Dä måftejag
altid hafvä loi|^ornkring litvet och broftet, ja, åf-

ven taga halsbandet af mig, Alla Laxativer plå-

ga mig mycket, gora faieliga flitningar och fpån-

ningar, hvilka jag tycker komma af Maikenso-
rolighet. De fprorfaka garna våmjelfe , men fål-

lan har det brutit ut i upkaftning. När få händt^

hafver den uphort, få fnart Laxativet begynt ver-

ka. Det har håndt mig vid dylikt tilfälle, at jag
c| annat trodt, ån at Maflcen fkulle taga deu
vågen, fom jag lik vill motat med en drick friövC

vatten. Semen Cinse foker migalsintet : jag får

fnarare ro däraf. Kanfke Mafken faktmoddigen
(kyr det , och gifver fig längre ner. Herr Archi-
atern vil ock veta, huru det förhåller fig, nar

^4a^lcen går bårt? Utan Laxermedcls tUhjelp har

M 4 ingeq
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^jingcn gadtbSrt. Når det ar intaget, kan jag
kånna huru Mafken häller fig uppe vid mag-
munnen eller där in til, och dä känner j^g det
ömtalta qvåljandet eller qvafwt Når det fe-

dan lider därtil^ athan fkall bart, fä jämkar haa
fig utfore, pch alt fom det lider, får jag mera
ondt i undcrlifvet, tillika med en kold ryggen
ptfore. Jag tycker mig ock hafva likafom kant,

at han flretar emot och vil ej bart, ja fä, at han
tyckes fuga fig fail, hvilket fororfakar mycken

f^läga^
Men i det faipma han kommer ut, är

indringen äfven fä i^or, och dä kannas en kold

i fjelfva flolgången. Den delen af Malken, fom
forft kominer frarp , ar ej jåmn, utan fer ut,

foni ha-ii vore tärd, och ingalunda fä fri{k, fom
den andan hvilken fedan flites af, fom gemenli-
gen fker jämnt efter en led* Med den delen, fom
forft kon5mer, mäfte det ofriga utdragas f^ä myc-
ket man kan, och det . blifver for den gängenj

ty vid flere opningar den dagen yifar fig ingen
mer. Fattar man ej genaft uti och drager var-

famt pä honom, fä drager han fig tilbakars igen^

Når ej mer kan dragas, känner jag huru det ta-

ger emot i ryggen , och knäpper til når han
gäraf.,,

De flutfatfer, fom kunna dragas häraf, följa

af lig fjcifva. Jag behofver fäledes blott näm-
na, at denna Malken var af det flaget, fom haf*

ver fugror pä fidorna, famt den brcdafte lom
jag fett.

Herr Po6t. Fornandfr, fom hafver in*

feeode ofver Sabb^tsbergs Brunn i St-ockholm,

h^r behagat Hieddela mig följande cafus. Som
dea
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den ftyrker hvad jag redan fagt, famt vifar, at

en och famma männifka kan hyfa flera flags Ma-
fkar, och mer ån en Binnikemafk, har jag bordt

infora den.

En Piga, 37 år gammal , Tom i barndomen haft

mycken magevårk, och fatt från fig både Met-
maflkar och Springmafkar, vardr 1744 om fom-

maren betagen med en fvär ångflan, hvilken t

fynnerhet plågade henne en gång om månen^ och
tog hvad månad få til, at hon 4 fkof var lika*

fom från fina finnen, och ville en gång afhånda

fig lifvet, I7f8 hade et ftycke af Binnikemafk
vifat fig. 175-9 kom hon til nyfsnåmnde Brunn,

och klagade ofver fvår ångflan , fugande i ma-
gen, yrfel, fyindel och fufande for öronen, famt

at magen ibland upfvåller och blifver hård, Hon
klagade ock ofver åckel, oroliga drömmar, och
at defs tid var bärta. Når hon lägger fig på
magen, tycker hon fig ha någon lindring. Herr
DodorcR antog henne vid Brunnen, och låt hen-

ne taga in Laxermedel fomliga mornar, och en
ftund efter dricka det kalla Mineral-vattnet. I-

bland låt han henpe åfyen taga irj om qvållarna,

fom följande defs Journal utyifar, uti hvilken

yifas hvad |ion brukade^ pch med hvad verkan.

År 17^9'

Jwn. d. 18, drack etquarter. d. ip. et ftop. d. 20»

tog af EngeHkt folt 2 lod och drack en kanna.

Fick opning dåraf, men Jngen Mafk vifade fig.

d. 15. vardt ganlka ångflig, fom varade til d.

24. ©m eftermiddagen^

M f Den
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pen if . tog s lod affamma Talt ocfi drack en
kanna. Hade fvåra flitningar och fick up*
kaftning. Den 27. åter årigflan och tillika

hjärtklappning.

Deq 28, tog Saltet igen fom forr.

Jul^ d. I - tog äter faltet och drack fom forr. Fick

nu fian fig 7 alnar af en Binnikemafk.

p. 4, intogs et hälft qviqtin ftott Jalappj?^

rot* Utan verkan.

D. 7. fvalde naagen up och var ganlka hård^

P. 8. togs åter fältet^ och då Maften bcgyn^
te vifa fig, gafs henne Jalapp^-rot til et

hälft quintin. v attnct dracks ofvanpåhvartj-^

dera^ Bårtgingo af Mafken 6 alnar.

Pen 10, gafs henne om aftonen en Thélked
och om morgonen 2 :ne af .följande tno^

mot M^iftar:
'

1^. % Rad. Jalappx Jjl.
Semin. Cin^
Summit, ITanaceti aä 3iy^

SaL M^i*us Lond.
) Epileptici Weifman. ää gr» x.

Mellis finceri q, f. M. f. Eled.

Gaf opning. Pen 12. hade fvai* ångfl^n,

13. ilarka flitningar och fufande for öronen,

pen 14. togs mofet qvållen förut 5 och nu i

tnorgonftunden et halfi: quiutin Jalappg^?-?

rot och 2 lod falt, famt dracfe vattnst fom
forr, Gingo 3:ne ftycken af ^innikemafk
i£i-an henne, fom *tiifammans gjorde 2f i ajn^

Pen I f . fant fig nu mycfeet l|tt och fi^de fig

kanna Hor lindring*
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pen 24. brukades farama medel. Ging;o 8 al*

nar bart.

Den 28. inrogs tlott Jalappse-rot, Gjorde
ångflanoch knipningar.

Den 30. brukades famma medel fom den 14,

Bårtgingo laie ftycken aFMaflken. Det e«

na var bredare ån det andra, Tilhopa gjor-

de de ip alnar,

Aug* 4» Togs mofet ånyo fran Apotheket och
brukades fom forr. Gjorde ingen åndring^

Den g. togs fom den 14. Julii. Kommo 2:m
Maflvar eller ftycken pä en gång. Den ena
var Imalare ån den andra. De gjorde til--

hopa 21 1 aln.

Den 13. Aug, (lutade hon fin Bruns'^cur5 och
mådde mycket båttre^ men fom Maflcen ån var
qvar, bad Herr Dodoren henne, hvar gång hon
kände någon af fina förra plågor, taga in uti kalt

vatten 40 gråa af ftott Jalappse-rot, och ofta be-
rätta honom fit tilftån4, hvilket hon ock gjorde.
Den 14- Aug. gingo frän henne iz^ ahiar, Den
zo. 9 alnar, pen 27. 8| aln. Den 15-. Septemb.
I 3 alnar. Den 24, 17 alnar,* Defl 14, Oétob^ Z4f
aln 5 men i 3 ftycken. Den lo, 145 aln^ famt
en rtor Metemaflc. Den 5, Novemb, fick hon
fin rakning igen. Den g. Nov. gaf Herr Doétoren
henne et pulver af ^thiop. miner. 5i}>Tart. vitr^

Sacchari alb.^H. hvaraf han bad henne ta-

ga de fifta dagarna 1 hvart nådane en Thefkeda
iDch fifta dagen 40 gran af jalappae-roten. Den
10. Nov.mifte hon^^ aln. Den 14. ?f alq famt
åter en metemafk, Deni^,— izialn. Denzo,—

•

I3f aln, Den8,Dec. I4i aln, Dcnii.— loialn.

P^n 17. — alq. 1760 d, lu Jan. u| ?ihi.
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Den i6. i6| alnar. Den 7. Febr. kommo irne
jftycken, (om tiihopa gjorde 17 4 aln. Det ena
ftycket varbredt, ochdet andra forft något bredt,

men var fedan fmalare och fmalare, och på
flutet få fmalt fom fpitfen af en gaffel, hvilkct

formodeligen var fmala andan af den ena Binnike-

malken, Enaönan varan qvar^ ty d. i^. Febr*
gingo åter r 8 alnar, och var denne af en tums bredda
Den lo, Martii bårt^ingo if i aln. Den if.— 19
alnar. D. 4. April ater 18^, alnar, famt d, g. !6f
aln. Så långt går Herr Doftorens Journal. Från
denna månniflcan hafva f åledes in allés gått bart

3P7 alnar, och faft hon ån hade qvar något af
Binnikemafken, år dock troligt, at hon hinner al-

dcles utrota honom. Imedlertid tackar hon Gud,
at hon ofvervunnit fin ångflan, fått et gladt finne

igen, och fina krafter, få at bon numed fina hån*
der kan (kafF^ fig fin foda,

Fn Fru om några och tjugu Sr, fom hela a*

ret i7ff var plågad af ångflun ued en flags fort

tviflan, träget gråtande, convulfioner och fvim«^

ningar, hvilka ofta kommo igen, fick åndteligen

lindring, fedan hon druckit Spaa- vatten ( från

Pouhonner- källan), och biet fmåningom någorlun-

da frilk, faft hon likafullt var mager och mycket
blek. Hon nyttjade fedan famma vatten hvarc

år,och,fom det tycktes, med förmån 17^9 vardt

hon åter fjuklig, brukade, på den ort hon var, åt*

fkilligt med lindring och nytta, ja få, at et ftyc-

kc af en Binnikemafk vifade fig, hvilken var af

det fi:^g, fom hafver fugror på fidprn^. Pe($
pUigor anfatte hfnne dock ibland.

Vi4
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Vid bcgynnclfcn af innevarande It (1760)
begårte hon mitt råd^ Jag ftyrkte henne til at

hvar morgon nedfvålga en eller tvä klyfter Hvit-

lok , och at Sommaren dårpa dricka Spaa-vatten

igen. Hon fortfor med hvitloken hvar morgon
til Julii månad, då hon begynte dricka nyfs*

nämnde vatten. Når hon brukat det 10 dagar,

rcfte hon if mil, hvilade en dag efter relän,

och fortfor fedan med vattnet hvar morgon, o-

aktadt hon hade ttor moda vid at få bchaiia det^

Hår fick Frun Smultron hvar afton , fom da-

gen efter altid laxerade henne. Tredje morgo-
nen, fedan hon igen begynt med Vattnet, eller

Qcrde efter refan^ fick hon ftarka opningarmed
ref och fvår hufvudvårk, och innan hon val flä-

tat fin Bouteille^ gick Binnikemafken i en kolfa

hel och hållen ifrån henne, tillika med defs fma-

la ande, på hvilken var en dylik pigg^ fom jag

forr nåmnt^ men de 4 då omtaltc hälen kunde
jag ej fe, emedan jag ej hade något Microfcope
til hands» Lederna på denna Malken Voro gan-
fka tåta. Frun brukade fedan fin Brunns-cur ur,

hade ej mernågon åckel, och drack vattnet med
lätthet. Matluften, fom hela tiden varit barta,

kom igenj och på de 14 dagarna efter, fom jag
hade den åran at fe Fruif^ fick hon fril!k &g i-

gen, och fyntes åfven taga hulL

Jag hoppas fåledes, at hon ej hafv^ét nigort

mer Mafk, och at hon hädanefter far god hål-

fa. Strax efter Mafken var bårtgången , låt

jag lågga honom i en Spilkum med Humt Vat*
ten, men ingen ting af honom rörde hg mer åit

defs fmalä ande och et hälft qvarter af honom
vid paf$ midt pa. Jag ofte litet varmare vat-

tctl
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ten pä honom. Samma delar krållde, men det
ofrigavar dodt. jag ofte kalt vatten til, då nu
nåmndc delar åfven mifte all rorelfe, men fingo

den igen, nar jag åter ofte varmt vatten på ho-
nom.

Jag duter fåledes haraf, at ftorfta delen af

honöra var dod, och hafver äf en annan håndel.

fe anledning at tanka, at Hvitl6keh d(Mat horiom^
loljakteligen (kal at tro, det han hel öch hål-

len kan dödas med hvitlok , i fall man därmed
iänge häller uti. Frun brukade den i 5 Måna-
der, och dödade därmed ftorlla delen af i5 al-

nar j ty få långt var detta ftycket, Skåligeii

kunde nian hoppas^ at det fom återftod hade
blifvit dodadt på 6 månaders bruk til, i fall Frun
hade behoft det, och han innan defs ej gått bart,

om nian ånfkont anfcr Maflvcns fmala ärida for

ät hafva mera eller fegare lir, ån det ofri^a af hö-

nom. Skakningen under refan lårer fårmödéli-

gen hafva drifvit ihop honom i en kolfa. Nät
få flcer, rörer han tarmarna pä mindi*e flack

^

ån nar han ligger efter fin låhgd
, foljakteligeii

Ican hatt med mindre antal fligtor hålla fig

fall, och fäledes lättare utdrifvaS. Mår lätta-

des utdrifvandet åfven dåraf^ at én fa ftör del af

honom var dod. Smultron hafVa dltid den ver-

kan, at de under Brunscureh laxbra om färemid-

dagarhc^ hår man åter dem cjvållariia förut, ja^

ibknd få ftarkt öch med fä fvärå réf, at nfiati

behofver ftilla derii med litet Canel-brånrievihi

DelTe gjordfe hår farnma yerkaii fom et pufgef-

rnedél^ och utdrefvo Maften, på .hvilken deC|

föfti ånlefde^ under det faipnla af vattnets kold

var
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var likafom utan lif och förmåga at halla Gg
qvar.

Anledning til denna curen fick jag af foI*

jande caius, den jag vil infora med den ljukas

egne ord.

Min ikyldighet fordrar, at på Herr Archi*

åiterns begäran aflåmnä otnftåndelig beråttelfe orii

alt det fom håndt niig, under den tiden jag

drogs med Binnikemajöken^ från hvilken jag hu
hienar mig vara fri. Ar 1747^ då jag om höften

fylde 44 år, begynte jag då oCh då hos mig
mårka oro och buller uti inåltVorha, och i fyn*

nerhet Uti vånftra fidan, och fom jag dåraf blef

Våd< rftinn och. fick tryckningar under broftet,

fäfolgde altid därmed någon än^flan, ledfamhet

och oluft* Jag tiUkret detta något magens fci^

och fåkte i början at hjelpa mig med Malorts-ex-

trad^ hvilket jag gjorde åt mig rått ftarkt, dels

med vin, dels ock med brånnevin. Detta hade

fin goda verkan, fä at tryckningarna och ftinn-

heten forfvunno, altid med en rorelfe i vånftra

fidan, hvilket jag i början trodde vara bara va-

der. Men jag markte under dfen tideh bland
excrehientérna fmå hvita ftyckeh, fom liknade

Gurkekårnar, dock vifte ej om de betydde nå-

got eller ej, 1748 fick jag en ftark diarrhéejag

vet ej af hvad orfak. Då kom Binnikemafkehfor-
lia gängen fram. Jag vardt håpeh, öch menté
det var en del af inålfvorna. Icke defs mindre
^^'^g i^g fakteligen, och émedan jag ej kånde
dåraf fveda, utan lindring, få contihueradc jag
til defs det ej längre ville félja, utan braft utat
2:ne alnar gingoda bart. Detta ftycket lefdeåö*

nu
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nu och rörde fig , fom jag noga efterfåg. Mer
« brydde jag mig då ej om, utan mådde båttre^

och beholt altid en god mathift. Jag mentc
at jag ej hade nägori mer Maffc , men fick låra aa-

nat, då jag åter en gång efter något (larkt ridan-

de blef af med en lång ramfa af Bintiikeniaflven,

hvilken jag åfven drog varfamt på, til defs han
braft. Är^en detta ilycket lefde, och gjorde, då^

jag flkolgde det i ljumt vatten, ätflvilliga fvång-

ningar. Därefter blef jag forft omtånkt, huru
jag (kulle kunna blifva dcnria obehageliga gåfteit

qvitt, h vilken nu altjåmnt plågade mig, ätmin-

ftone några dagar i hvar Månad. A min fida tra-

éteradc jag honom med Malorts^ejctraä:^ ochfma-
kade (jelf hvarkeh mjölk eller fött , emedan jag

mårkte, at denna fpis g^f niig oro, och myc-
ken rofelfe i vånftra fidan. Samrha ar 1748 blef

Jag af en van rådd at bruka Hviilok om mor-
narna på faltailde mage. Jj^g begynte ftrax om
Sommaren, och tog 2^ gånger hvar vecka
in 2 ä

5
klyfter, hvilkä jag nedfikolgde ftundom

med Thé och ftundom med kalt vatten. Jag
Ikardem fonder i mindre ft^cken. Til at affora^

brukade jag det få kallade Hti-ERNES Teftamente ^

hvaraf jag ibland tog in på faftande mage et hälft

fpitsglas med hvitt Franfkt vin, fom gaf mig 2 å 5

opningar. Om höften uti September månad re-

fte jag i åmbetes årender til Jemtland, och bru-

kade under refan Hvitloken och ibland fiftnåmn-

de Elixir, och fant dårafden verkan, at vid til-

fälle af en opning et ftycke Binnikemafk utkom^
tiran at afflitas. Detta ftycket examinerade jag

noga, och mårkte dåruti icke den minfta rorel-

fe. Uiider varclfcn i JcmtcUnd och under åter-

refani
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rcfan.ocb cfrer bcmkomften til Stockholm forft uti

ÖäoB* itiadde jåg väl.
^
iFprft i NovehiScr mallé

jag i årabetes-återider til Gotlieborg» Uncler vå-

gen, öcii ledan jag örii niorgönen njutit eh god
frukofl:, och därefter åkt et ftycke våg, kåride

jag et håFtigr tryckande i nedre lifvet, hvårpå jåg
fick en ganlka ftark opning^ och gied dch biet

jag af hied en ftor kjolfa Binnikemafk , iiti hviU
keri jag efter alla anllåldta mojeligå forfok ej

kunde mårka dbt rriihlta téckbrt tU kråilande, ro-

i-elie eller liF^ Ifrån den tiden har jag. ock ej

jmårkt hos mig det minlla tecken til Bipnike-
ipafk', éllei: någon af de plågor hän farörftkåde^^

Under den tideri jag plågades af MaOctn, biet

Jag ej inlager» Jag hade åkid god biatliift , ocll

om d^t någon gäng gick ofver tiden rhed min
rnat^ hade jag et ovanligt fiigande 1 magen, och
kände et krypande i vånftra fid*n.

iMde?ipkmng öm^ Éen Jo^rds Ufkaffeméti

fom fås af Vätten^ Ve^tabtlter

och Anfrhcäter )^

, Af , . .. -

JÖH. ÖÖtSCH^ WÄLLERIUSi
'

. , - . < ,

.

Tredjb ftycketv - . >Ä deh ^ordt beskaffenhet , foéfai afjinl^
malier.

g^^eo oforrnodeliga fkilnadv fom bleF fim»

B nen imellan den Vegerabiliftä jorden,
,

(Se
Kongl. Vet. Aead. HandUilgär föl- Äpxi

\

I
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Maj, Jun. 1760) gafmig anledning, at ogIc när-

mare underfoka den jords bcfkafFenhct , fom fäs

af Animalierms fkilda delar. Jag gjorde fordtn-

fkul en början Hied Ägget och des delar , och fedan

examinerade den jord fom fås af bloden^ köttet och
åndteligen af benen^ fom jag tyckte vara den natur-

ligafte ordningen, hvaraf man kunde finna, huru
de lofare delar förhålla fig til de hårdare , fom
dock af de förra aga fin uprinnelfe^

§. 26.

Aggen fom underfoktes, voro Hons-ågg: de
fkildes i fina delar, få at hvitan underfoktes for

fig fjelf fårfkildt, dårnåft gulan och få fkalet,

Hvad dggehvitan angår, få marktes^ det hon
efter ftark kokning i glas blef omfider brun oc\i

fellucid näftan fom en bårnften. Tages dettabarn*

ilens-lika produftum och fåttes på ren Skierfvel i

proberugnen, få börjar det, efter någon ftund,

at brinna, och höjer fig famt väller grufveligen,

hvarfore elden mäfte forfigtigt modereras at det

cj atbrinner. Continuerarman fåledes med en mo-
dererad eld, få Volatiliferas det måfta, och man
tär et näftan infenfibelt refiduum, knapt til f ä

6 gran af hela ägg-tjoget, fom år en hvit-grå ren

jord. Examineras denna, få finner man henne

^Ideles intet efervefcera eller röras af mineralifka

fyror ^ men mycket fnart fmålta for bläsbelgen,

til et grånagtigt glas^

Äggegulan på lika fått handterad, blir af lin*

drig varma tjock och feg, och efter hand hård-

nar 5 infåttes hon federmcra på Skierfvel i pro-

berugnen, i^fmdlter hon efter någon ftund, li-

ka



\y6o. JuL Aug. Septemb. 193

ka fom vax, och brhnner^ famt ftånker i kring

fig fmå droppar, lika fom hartz i ftark eld> hvar-

fore ganfka forfigrigt därmed bor umgås , at ej

alt mä afbrinna och bårcftänkasj men, ehuru

forfigrigt man härmed umgås, V^)latiliferas dock

mäft äkfammans och forfviwner efter hand, hvar-

cFter Skierfvelri lemnas tom och vitrificeradj då

eldgraden okas på flutet, lika fom hiin vore med
blygias gläferad , af en klar gulfurg-j få at ingeri

tvifvel år, det mati Ju käri bruka Åggegular til

gul glafefing;

Åggefkalet forholt fig måfta deleii fom én kcdk\

jord^ hvärom vidare i häfta afhandling fkai

talas, dock med den fkillnad, i fmdlt-eld^ for

hldfteni^ fammanfmålte aggefkals pulfvret vid bräd-

darnä af diegehi^ innom eh tima, famt blef til cc

grunt glasyMycvi riågot in i fjelfvä maiEiri, och f6r«

märktes därvid det ofriga hvitä pulfrer fä härd-

hadt^ at, filartfagt, det intet vidare hettade med
vatten.

Finneé fåledes häraf, det agget ^ i hela fiti

fcompofitiön, \v\nt\\k\\tx trehanda [lags jordärter

^

hvilka åro mäft lika med dem fom ili af Végeta-^

bilierne (§.2,3;

.
^7^

.

Öxhlodéi ftöp^ bränd rtied vatlig fetd i én t-eti

järngryta, lérhhar ét fl^ogt kol éllfef iäput mortmmj
hvilkct åfvcn efter dcftilleririgen Ikän ärnäs, da
man däraf vil deftillera Ökum Änimäle*^ famma kol
fcalcineradt pä Skierfvel i PröberUgrien, brinner
och intumefcerar, lika fom andra Ariimalifkä Ii-

tjuida materier ^ och lemnar^ efter en langfam cld^

N 3 hågdrt
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någon brunjord^(om til mera hvithet ^] kan brin-

gas, emedan vid längfammare och okad eld, hon
faftfmdlter vid Skierfvei-botien, och fomligftädes

Icmnar eh grmbrun glafering^ Examinerat denna
jorden med de mineralijha fyroir^ få finner man hen-
ne fore Elixivieringén,oeh fä länge honår liter kd-
]ig, gclfa något med den Rökande Saltpeter Spiritus ^

men ej med Skedvatten : blir hon fullt caleine-

rad fä at ingen kolig materia finneå därhos, famt
därefter blir yål Elixivierad , fa rores hon intet

af de Mineraliflca fyror. Ar fordenfkul intet nå-

gon i eld beftandig jord ,
ej eller kaikartigj forh

fäs af blodenj utan en fmäihligjord^

i 28.

Oxkött bfäiidfes forft pä en glasfkifvä fä länge

til defs det blef hel koladtj fcdcrmera pulverife-

rades kolet fä mycket toojeligit var öch infattes

pä Skierfvel i Proberugnen at calcineras^ öcli

blef pä flutet daraf eri grd prd^ föfn vid ftar-

k a re eld famh7änf7nältes vid Skerfveln^ famt gy1 1 ra-

de tiliammans i ftofre och rriindre klimparj hvar-

af defs fmdlteliga egenjknp nog kunde flconjas. Hin-
drar man denna fammanfmähningen tned cldeäs

modererande^ och man federmera väl Elixivie-

rar den undfängha jorden, fä finner man henne
intet efFei*vefcera med åt Mmeralijka fyror^ fäframt

icke hon ej fulléligen är calcihéräd, i hvilken

håndelfe den inbländade och qvarblcfha koliga

materien vilar rnéd de Mineralifka fyror hägon rö*

relfcy fom dock ar ganfka litcn^

Häraf faiu mnh den jord, fom äf kottet af-

näs, vara af famma belkaffcnhet med den fom
fäs
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£h af bloden, och allenaft: dårutinnan fkiljas, at

denne år något fvdrfmd/tare ^ och kan icke brin-

gas pä Skerfveln til rent glas eller ren glafering,

llfoni flSife^dc med den jord fom fås af bloden.

§. zp.

Med Ben-ajka fom blifvit ganfka val calclne^

rad^ Elixivierad och flanorqad, h^ jag ätt^illiga

forfok anftåldtj hvilka alla at anföra vore for

vidlyftigt y vil allenall dåraf nåmna det fornåm-

ila. En del har jag funnit med de Mineralifia

j^Ti^r efFervefcera och af dem uplolas, en del in-

tet 5 en del efFeryefcera ftarkare med SprituNi^

trihx med Vitriols oljan, och vifa fa godt fom
ingen rorclfc med Spiritu Salisy andre uplofas nå-

got båttre i Spiritu Salis ån i Spiritu Nitri 5 och
fä vidare, med itorre eller mindre fkilnad. Di-

lueras defle Solutioner med vatten, få Gelatine-

rar (a) bena^kan och lägger fig pä bätten fom
cn gelatinos materia, undantagandes i *$]^/>/V/^

m5Utur hvilken kn^pt något kan med vatten prae-

cipiteras^ I den folution fom fkedt med F^triols^

oljay har jag ock blifvit varfp en eller annan gång,
efter någoh tid fmä klara cryrtaller, af fynner-

1ig fmak, fom fmelta i eld utan decrépitationoch

utan uppofnin^ , liknande något Sal microcofmkum.

Slår

(^) Gelatinering r^ed Minei^alijka fyror ^ Idrer inty^

ga kalkens narvarelfe ^ dfven fom e^ervefcencen\ ty

uti Kongi V^t, Acad. Handl, for Oä.Nov, D,^c, 1758,
dr bevifi ^ at kalk^ med andra- Jord-arter fa [aturerad
och forhunden , at den ej gdfer , röjer fig genom geUti*
nering med Minerat-fyrorne ^ hz^ilkth kan ankomma på
eld-graden vid incinerationen ^ fl at en ofh famma
kropp kan gelatinera men ej effervefcera^ 9ch tvärtom.
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Siar man tU defle omtalte folutioner något flytan^

de Vinftens\alty fa finner man måft altid dåraf nå*

gon coagulering fte,

I ^vcXx. Smålteld^ med blåft, vitrificerasben»

aflcan vid dicgelbråddarna, til et hvitaktigt grönt
gläs'y men blandas den Vegetahilifka kalkartiga jor

^

den med benafkan j få fammanfmålta bagge låtte-

Jigen tii et mjölkfärgat eller p^rcellins likt glas.

Vid alla defle forfoken bor märkas, det den
jord, Tom fås di horn eller ^/cJ/, ej aldeles är lik

med den fom fas af ben\ år ej heller den,fomfås
af ben^af ^ilh djlir lika/ Merendels finner man
den jord, fom fås ' af ^/c5/ och hom^ hvar*»

ken rå eller calcinerad , efttf e|ixiyiering, efFer-

vefcera med de Mmeralifka ffror ^huv\\ de den-
famma til en del uplofa, i fynnerl^et Vitriols-oljan

och Sétfeter Spiritus^ men ej fynf^eriigen -J^/^^^^

tus Salis-y men den fom fils /j/ Z^fi^i, finner man
underjiundom efFervefcera med de Minéralifka fy-

ror, fafom i fynnerhet en de] fifiben-y men under-
ftundom aldeles intet effervefcera med famma fy-

rcfr, fåfom ben af åc fyrfotade djuren \ hvilka man
ock finner måft i Vuriols-olja och Spritu Salis^

men mindre i Spritu Nitri uplofas.

Bora låledes defle AnimaUfka jordarter ej be-

blandas med de kalkartiga ^ hvilka åfven af Ani-

malierne årnås, i fynnerhet af foglar och hafsdjur\

fåfom iggefk.al^ Oflron och [nåckefkal^ kråftftenar ,

Pärlor med mera, hvilka alla til ren kalk kunna
calcineras, fom ej låter fig göra hvarken med
hen eller horn af f^rfotade djur*
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Alla deflaforfokjfom om den Animalifta jor-

den åro anförde, gifva nog tydcligen tilkånna,

iet fyrahanda Jlags jord ^ om ej mera, af Anima-
lierne kan årnås^ nem ligen i:o en Idttfmdlt^ få-

dan fom fas af «!e liqvidare delar ( § §. 2.6 och vj )

a:do^ En abforberande fmåltelig jord^ fom fas af de

mjuka folida delarna (§^2:8) y.o abforberande^

m&^nofmdlteligjord^ at de härdare delar (§.2P*)

4:0 Et\ kalkartig
( §, 2,9), Hvaraf finnes, at den

Animaiifka jorden år mtxföränderliga ån den hvilken

fås af Vegetabilierna, och år, få mycket man
kunnat utröna, mera beftdndig i eld af de härdare

Animalifka delar , men mindre beftdndig af de mju-
kare , famt Idttfmdltelig af de flytande och liqui*

da delar, iden proportion, fom de åro mer och
mindre hårda, mer och mindre flytande och feta.

§. 3r.

Om man nu jåmforcr den Vegetabillfka jor-

den med den Animalifka, få finner man hufvud-
fakeliga flcilnader dem emellan.

I. År den Vegetabilijka jorden altid relativc

Idttfmältare ån den Animalifka -y val forftåendcs då
(den Idttfmdltafte Animalifka fåttes \ comparation
med den Idttfmdltafte Vegetabilifka, och få vida-

re; man finner den Animalifke underftundom
knapt fmåltelig, ehuru ^Idens kraft okas, där-

emot all Vegetabilifk jord år fmåltelig.

1, Finner man den Vegetabilifka jorden
mera och fnarare gelatinera i Spritu Nitri^ men
den Animalifke i S^iritu Salis.

N 4 3. Är
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5. Är ock en mårkelig (kiHna^ cpielVanderi

kalk fbm fa$ af Vegetabilier , och den lom af^

Ani malier årnas^ Hvarå färfkildta torfok medde»/
ks (kola/,

'^^
^ •• ' " I

- '

/
^

^
Meii huru alt; detta fl^al kunaa förklaras , M%

år e] fa lått afgjordt. Af åggcgulan och ågge-
h vitan, lom innehåila en låtK fmåltelig jord) blir.

å^'c^r^gen ^ (om ftraxt han år född, innehällec Annan
}Orå \ - bladen ^ annan i >f/(5//^/?/

, ^nxi^i^ i benen oi:h an-=

nan i fjudrarna. AnimaUerm aga fin nutrition af
hloden-j bloden liar fin hut,rition af Veget^rbilier

,

antingen omedelbarligen, eller medeibai^igen af'

andra djur 5 men t^lt detta oaktadt, år den jord
fom finnes i de faltare Animalifka delar, fkild

ifrän den fom fås af bloden, och defs jqrd ftild

ifraii Yegetabiiiérnas. At defii cspiciW nägor^

likhet kan finnas, vil man e| neka, menlällor
Jikhet, a? Anrmaljernas och Vegetabiliernas jor4

ftulle kunna anfes for ea och den famrna, det
ilrider emot årfÄrenhétenl'

Min oforgripeliga tanka och gifsning år den,

at, Co vattnet beilår af ofynii.ga härda och in-*

deftryttibla particlar, fä torde fadane panicjar i

vifs conpexiöi> med h varandra utgöra underllun-'

dom en mer och dndcrftundoin én mindre friiaK

telig jord, ak fom defife jordparticiar mogeli-

gen^ efter ftorre eller mindre, längfammare cUei*

halligare rårelfh^ kunna komma at inga i m ftar-

kare eiler fvagare förening. Denna hyi othelen

beftyrcker jag dåraf, at ingen jord' finnes på
vän jordklot virteriigen (undantagandes, torde

hända, i en del Salter) fom åger defle omtalte e-

genfkaper > och ingea jord kan cuploil inga i de
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Vegetabilifka och Animaljf|:a porer; men dår-

cmoc finner irian den jord 5 fom gpnom tnWra-
tion af vatten årnas, konima defle Änimalilte

och Vegeta^ili&e jordarter nårmaft. Lägger maq
nu det hårtil, at denna jorden år fvarfniåltare i

de härdare kroppar och Animalifka delar, ianrit

låttfmältare i de mjukare och Vegctabihfka) fa

tycke^s dåraf folj^j ät af defs ftorre eller min-
dre rorelfc och gnidning , denna fkilnaden flculle

kunna ^eriveras. Man lemnar garna hvar och
pn ifin tankii hårofver at yttra,, yarandes nog be-»

yift, defle jordarter ej arp ^lineraliCk^, och
^n niindre ifrån luften kunna deducevas, fom åy
^n orinpelighet 3 af nägpn nyligen upiunnen.

4nmårkmfigar Sfver Herr D'ALEMBERT^
Theori? de lä LllNl^,

lulemnade

Af
'DANIEL IVIELANDER.

Central-krafccn kallas § 5 finu^ af pro-

jeQ:ions-yiakeln ioitiaUhai^igheteli

radius veftor a:^ och vinkelen fom de-

fcribéras af radius vcétor z\ få får inan ^quiatipri

, ,

"

—

dx '

' ' ' '

- . ^

•

azz

Vl
—

"*^T7T-~ til kroklinien, fom dc-

fcriberas.

Af denna. a:quation finner Herr D'ALE1VI-
N y BERT
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_ ttdz
^ERT JJu+udz^ = c:

qti hvilken^ — a:^ men och ^ utmärka 2:nc

krafter fom lenderä) den förra til et punftum
fixum, och den fenare efter cn diredion, fora

til den förra år vinkelråt.

At af denna ^quätion finna Månens orbita

,

behofvcsdå icke annat, ån at reducera alla kraf-

ter, at hvilka Månen urgeras, til 2:ne: en fom
tenderar til Jordens medclpunft, och den andra

vinkelråt emot den förra-, och at fedan uti den
forr anförde aequation fatta in de pa fådant fått

fundna vården uppå och Saken kommer
federmera dårpå an, at reducera den fundna ae*

quationcn la, at man dåraf kan finna Månens ro-

relfer, hvarmed Herr' D'Al.EMBERT, i det

ofriga af fin Theorie de laLune^ år fyffeKatt.

Igenom fådan methode kommer han uti

Art. 28 til fin forfta asquatiqn af Manans or-

bita , fom år denna t— JCoC A^;^:^--
^^^^';^̂ ^—

^

^ NN
•4- D Cof. ZZ—•2«Z-^ilf Cof. 2Z IpZ^

Vid denna aequation marker Auftor aldra*

forft, at vårdet af iVgifver motus apogei til vid

pas 1° 30^ tor hvar revolution* Och fom Herr
D^ALEMBERTS mpthod har den formän, at

man utan vidare calcul, af den på forenånide fått

fundne ^equation , kan fluta til motus apogei

medius, få vil jag allcnaft kårteligen antåra grun-

den
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den dårtil^ hvarom Au£tor fjelf icke nämner.

Emedan t år fkilnaden emellan x och diftantia

media, fä mäfte Månens apogeum finnas igen i

den Jpunéten af- defs orbita, dar t år ftorft: man
behofvcr då allenaft efter de bekante metho-

derne foka värdet af då år et maximum. Men
då frågan år om motus apogei medius, eller det

fom år det famma^ om motus apogei uti en hel

revolution, då bor den fokas igenom de forftaoch

fornåmfta termcrne af jequationen. At finna fig

håruti, århindrar man fig, at valeuren af radius

ve£tor uti en immobili Ellipfi B( ^- )
AcoC^/

uti hvilken J?z=difl:, med. och Azzexcentr. och at

altfå uti en Ellipfi mobili, dår Apfides foras in

confequentia, valeuren uppå radius veélor år

b(ISZ^ ^ hv.aråft N år (fcillnaden imel-

lan planetens rorelfe in longitudinem och motus
apfidum. Då denna valeuren af radius veélorel-

ler X conjicieras uti en feries, få får man .rir:5.(H-A

Cof, Nz ) , hvilka 2:ne for fta termer i det nårmafte
gifva valeuren af Xy denna aequation jåmford
med defornåmfta termerneafaequationfz=(^ cof.iSfe,

vifar ältfå, at iVuti denna fenare gifver motus ap-
fidum Lunas:, och at man far den famma for en
hel revolution, då man poncrar Nzzz^6o^^

Den förut nämnde valeuren 5( i-f-A Cof.z )

på radius vcftor, hvilken Herr D'ALEMBERT
Art, 27 anforer , och uti aequations redudion nyt-

,

tjar , kan åfvcn fåkdes fianas»

Låt
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jC ^
Låt Figuren A ML yara enQEllipfis , hvilkens excenincitet

GS =A år ganflca liten. t)ift.

med. FS :r:B. M en punft på pe-
riferien, och C^ vinkelråt til jWÄ

Uti denna hyppthefe flcal altfa

O? vara naftan parallele med tan?

genten til EUipicn uti M, och altfä Afo 1-

Om dårfore MSzzB^ ^ f| är 5' — 5 nS: men
ftSzzB.h Gol. ^/dårfore ar zz^. (j -ha GpC zj.

Den fornt anförde pch , fom Herr D'ALEM^
BERT den kallar, forfta a^c|uation til Månans
orbitaj gifver motus apogei medms allenaft un-
gefår half emot den , fom af obfervationerne fin-

nes. Men på det Herr D^ALEMBERT (kulle

forfåkra fig^ om icke calculen ånnu högre drif-

yen fkulle gifva få yål motus apogei, fom loca

Lunae, ånnu pårmare med obfervationerne ofver^-

^nsftämmande, forfoker han iiii det följande af fia

TheQrk de la Lme ^ at bringa a^quation til Mänan^
orbita få högt 5 at alla termer^fqm involvera quanr

iites infinement -petitfs du troijjéipe qrd^e y fom han
dem kallar, åfven fkulle ingrediera ^equation,

ihvarefcer han federmera finner nödigt, at ånnu
högre drifva vifTa termer, i fynnerhet dem, hvar-

af råtta yårdet på och altfå motus ^ppgqi
beror,

Vid de Raifonementer och calculer,fom H.D'
ALEMBÉRT vid utförandet at alt detta brukar,

hoppas jag följande anmärkningar vara. af den
bef!>afFenhet, at de kunna tjena til uplyining,och

gifva anledning til närmare granlkning af dett^

våikcligen granlaga åmne.

j
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J

I:ö Al't* 37* J^^^s silfe tromoit dam ^—

^

quantites de cette forme ^ il faudroit y poufer les coef^

fciens jufqu aux quantites inpnement petiies du feptieme

vrdre 6c. Om man ponerar en terme af denne

formen 5; Gof. %z — zpz-^Nz ingrediera

och at B vore en eoefficient af ord. 7 inf. petja
deprimeras ej denna eoefficienten därigenom at

T d'Z
tages, men då denne termen 5 antingen haa

år linus eller eofinus^ [{kal inforas uti diiFcren-

tial xduatiorten af Måiian? orbita^ få år det val

fåfom Herr D^ALEMBERT fager 5 at dennS

termen blifver igenom integration deprimerad til

brd. f^^^ inf pet. emecian han då blir dividerad

med N'^— {i— 2p— N)"^. Men når denna ter-

men federmera kommer at inforas uti formula tem^
poris, och få integreras, fom Art, Spgifver vid

handen, fä forblifver han efter integration af fam-

ma grad fdhi forat^ Altfä blifva icke termer af

denna formen-; Öch htilka åro ord. 7^^^^ ii)f, pet*,

genom dubbel intégration zrne gånger dividerade

med qiiäntiteter at ordre^^. Oto därfåré fåda^

ne termer fkulle finnas uti i kunde de med

låkerhet négligei-asi hvilket ock Vterke%én at

Hci:r D^ALEMBERT iker^ ty un^ fin-

nes eil termé af denne formen -4- ^

i S\n.2z— tpZ'— iStz'^ uti hvilken term coeffici-

cntch lÅGn^ ir ät ^xÅ. JP^^ des n^. peh A t derihe

terhien
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dz
termen bor finnas uti , ehuru Auétor uti an-

förde 37 Art. dårtil nekar, år at inhämta af Art.

52 och ty termen g
. Sin,z;?z-z^z

iiti Articeln multiplicerad med termen
J2«^P^G. Cof.iz

—

mz—Nz .— — Art. fj. gifvcren

tcrme*. Sin. — 2pz~Nz^ dercft B år ord.j^^e
^

des inf. pct. eller af ordre 3fff;?'i

II:o Art^ 64. Nous avdns deja vu ( Art. 32) que

la qmnM^N^eft = l — =^-1;^- 3«'-ä*

Denna valeur af fadän 4 ät tertrieh —i--.

—

honom ingredierar, finhéf man ické| då maii i-

genomgår calculcn, chuni Aiiflör den famnia pa

andrä ftållen fåfom pag./o åfveri ärtforer. Ty den-

iie termen bor vara — \ eller—5-— émc«

danhanupkommer ar termen- -
—

i>ag. I9y hvilken term Uti aequatioh til Mariäns ör«

Sdz^ ^ Sdz^ fl %t 6n .

da män got u—k-^t^^ ät hvilket vårdc^ terrhéri

B'^
hvarom hu år frågati^ Om

S
äkfå uti denna, i ftållet for fåttcs de& Vårdc\
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j

^lAlI±i, och/ri ftåUct förlik få får maa

termen — ^ A ^"
y ^^varaf akfå uti Vårdet

af iV* termen— V--- I^on^n^er at vara^

illro Art. Maintenänt pur avoir Taugmen^

tation de D y on remarquera c.

Sedan Auftor uti deiina Artikel nåmnt de ter-

mer , hvilka borde gå in uti vårdet at utan

at calculen dårtil åf utförd^ tager han at valeiiren

af D uti integralen, fluteligeh (kal blifva dcnnCj

— P ,
-— h n^p^— Men

6 24 p
emedan den valeur af Z), fom fås dä pian gor

calculen ^ år nog fkiljaktig ifrån denna, och hvil-

ken (kilnad år af tåmmelig folgd, fä har jag hår

velat utfåtta den calcul^ fom jag hårofver

gjordt.

iEc|uåtiohcn pag^ bytes om uti denna, ddu

^udz^--^ -:t—^ —1—1 ~" — *

^^^^ 4Ä^ 2 — 27;r

dan allenaft denna termen i denna quadrats i'v

J gande
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gande kommer åt anfés. Nu emedan, (Art. 42)

V «« och^ år^4|^=s-4^

och dirfore k ^ (/— ; = 4 ^.

... ,

temedan hår A'= I , och -^r:— I.

Aiidbren har äfven famma term i borjdn af

iii Art. meh med tecknet— fotn borde vara-t-^

hvilket af denna calcule inhämtas kan. Mari haf-

Ver altfä at oka coefficienten aF Cof. z z— ö« ä

ined följande termer. i:ö --h -1—
. 2:0— -^g—

"

fe:ö -4-2^. Af deflä finnas de 5" fifte termer-

he lika med dem föm Au6tor utfåcter^ ocfl

hvilkis cdlcale altfå vöre ohodig at utföra. At

vidare fiilna, med hvilka termer denne coefficien-

tfen til Cof, borokasi bor man reducera

den förr fundnä valelireh utäf B fafoni följer. Af

Auaors foi-ra cälciiler hafver nian i)=i-—i====

-t- 1^JLl Öett rerftä deflä re-
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dilceras faledes --r-- «i: ~ ' i—
.Ju

^5 7^-pP*7-i^ Tr>7^

Z / 1 2, 4 2.. 4.

- ^^^^^
^ -

1 _ , Ig» --^

ben Tredje ^ ^ffl!^::,.^^
Alld Hcfiä terrher tillika med de 6 forri bf-

tMnril åro anförde^ bord nii efter inicgranoh di-
iidcras rhed ^ — $^4-7)2^; biler det tom Ir det

k r,- 4. - ^ . t ^ h .
jn^ : 64. n^^

lammäj multipliceräs mcdT4-~^™-T- 4-~-^—

4,^ . ^ ,f 5-3'
.

3-1^5^

Efter hvilkbh hiiiltipllbätidrt mari ålidteligen fin«

ner 3z=»*-ri>^^ 4"^—

^

Denna valeur af i) år, den man Icommer til

igenom calcdl, dä män forkaliar ällä ttmtt fotri

t> il
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gå högre an til ord. 4«'* des inf, pet., och hvilket

varde af D gar tåmmciigen ifrån det fom Auftor

anforer pag. '126. 1 fynnerhet gor filla termen

^
io2_^^

negligerar dc termer fom de*

pendera af inclination ) hvilken åf pofitiv, nog

flilnad i anfecnde til— Tom finnes hoj

Au£tor, emedan Auftors valeur uppå Z> derige*

nom (kiljer fig ifrän den råtta^ valeuren uppä D
igenom en term , fom med ftorre flcål bor anles

for at vara af ord : s'^ ån ord. 4'«« des inf. pet.

4:0 Art. 124. On remarqUera x:o qUe dam dt>

Sin. Nz ii faudra fubfiituer (^c. Utom de ter-

mer, hvilkaÄuttori forita afdelningen af denna

artikeln anforer, fåfom de, hvilkn bora låggas

til at corrigera locus lun:e, äro åfven andre ter-

mer, fom hora hit, af Audor förgätne. Ty dä

man vil gora calculen, « Sin. l<tzzZ(iS\ti, Nz—^

a.NyCo(. Nz- ^ , och fedanjr:^

+ ÄSin.-^Z+ A Sin. iZ—2z' +£Sin. zZ—tz'

—NZy och dcrfore j'' r:2ef.A Sin.A^Z. Sin.

_2 2/ 4. Sin. A-Z. Sin. zZ— zz' — NZ
zzct^ Cof 2Z— i2;'+A^Z+ « A Cof»zZ— zz'

—

2^Z— Cof. zZ—Zz' 4- »I Cof. iZ—zz'-—
zNZ. Då man nämligen negligerar de termer

af detta värdet uppå/*, fom antingen förut åro

i calculen införde, elierock ftiga til fä hog ord.

des inf. pet. at de bora forkallas. Når man nu
mul-
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multipL denna Valeufen af^^ med ^—^^Il^L?^

ror j r - Sin.iZ—

2. '

hvilken af Auétof icke finöes llptagen.

f:o Art. 128- N^ous trouvöns mcoré äutres

coefficiens de Cof. iz — 7nz— Nzy qui defendent da
mouvement des noeuds de V inclinälfon de F orbite

i^c. Uti denna calculen antager Auétor a:qua-

^^^^ IT — I + Ä CöCi^z) men ^-—^-^

- — 8cc.^ derfore ar har «trr— Deil

Vid flutet af Art, ii8. pag. 1 54, futldna coefFici-

enten — ™ tilGol.2z-^2^i— A^Zutt dif-
4

ferential- stqufatiöneh^ blifver uti integral - ^equä-

tionen til örbita luh^ + - -——^ Oril man tiu vil
4-4-

hafva deii (j^éffic^eiiten, förtl hätaf upkömfner liri

fexprcffion af tiden, få finner man denna toeffi-

fcienteh bota fåras til ö uti Art. 68, öeh at deraf

. "rå • 9iÅ^ nct. i ,
,

fcoemcietlteri . unkommér uti exnres-
4* 4 ,

^

fiört af tideii. jÖå ttläii dérfoté uti -^^J^—-^^

fåtter in råtta värdet— 4^ i Öålletfor a , fa får

nian—— hvilken år dubbelt ftorré åtl deti

ai: Auétdreti aiifordé termen^ öch gåt altfa 2(5^^ i
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Hållet tor 15^^ Orfaken til dett-a mifstaget lårer

vara^ at ä uti Art. 70 och dé följahdé äro lika

mtd— tP? men titi Art. 70 5 (kulle värdet af dt

finnas, och pä detta llänct af dt^^

6:0 Ärt^ 14^. Maintenant y la z'aleur du rayon

tlree de la Theorte eft" en negligeanf i^c. Rad i US

vector X år efter Theorien denna följande:

PCoi.Nz DCoCiz— znz .^-^ ^ •

^~~~R
'~—

^
— — GtjOi.lz

— 2nz — Nz — S Cof. 2z — inz — liSIz -H

PDNGoC zz--inz—Nz + P0C6(.iz— inz—^
PP PP

zNz + PGCo^.zz-^zhz + — 4-"--~Cof. zNz,
2 t

Uti hvilkcn PG GoC 2z — iHz — tNz igenoni

tryckfel hos Auctor är P Cof. zz— znz— 2J^z:

Af detta värdet pä x (kal nu et ahnat varde på
X fokas, uti hyilket eller niotus médius Ikal

ingrediera. Man haå^er altfå. dertil z r: 2—
a Sin. NZ— ASin.^:^— zn\z— | Sin. IZ— zNz
—NZ^ och emedan— 2 — £si2G5 ^

-5 förty-- =— fa har riiaiiD'
— - =

_ ^/^f t. 72,715 6<5. • DSrutaf år +
2PSin. A^+ i)Sin.22'~2;^Z+i6% Sin. zZ-^

les foiii k\

PCoiNZ

inZ—i^Z——— aldeles fom Au-
2

öor p.j66. Man finner detfore i:o • ^ —
K

PCoC.NZ ^ . Z)P' ^— ——j^ + PP—PF Gof . zNZ-k- -~ Cof. zZ

~znZ
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2

Uti denna valeur är nog at polera x , h var-

jämte terrper af denna formpn Cof.zZ—i/^Z+iVZ
negligjera3« 2:0 Finner man igenom en lika me-
thode — D Cof. zz— 2nz— —J). Cof. zZ— znZ
+ ZPD. CoL2Z—znZ— iyz. Emedan alla an-

dra termer uti den på. detta fåttpt upkommande
valei^ren pa— /) Cof. zz—2m blifva ord, 4^^^ des

inf. pet» och der ofvanfore, förutan en tcrnn

— zPD CoC 2z— ^fiz-k-NZ^ fom åiiicjiä neglige-

ras. 5:0 Får man likaledes

—

Q Co(. zz~ zjtZ

^Nz=— GCoi'. zZ—i nZ~NZ—pG CoL zz
—2;2Z+P(?Cpf. 2^—2i^^— 4:0— ^CoCz;2:

'-'2nz— 2Nz-z—'^ Cof. zZ— 2 Z™

2

NZ. <; :o

J>D Cof. zz— Z,nz--Nz —PJ) CoC2Z—2nZ—
JSrZ. 6:0 PGCot Zz— 2nz— iNz:^PGCof,iZ
'^ZnZ—zNZ. 7:0 PG CoC 2;^^—PGCoC

o p^Coiznz p^Co{ 2Nz
ZZ-«2«Z. 0:0 — — 3: -T—"

Då man lägger alla defla fuudnayårdentilfammans

få får rnaii radius yedqr eller ^— ^^^^^-^^-^r
I

R

Vi^f— J^i^CoCz^y^Z—^ CoC 2Z^znZ--PG.

'Co(.zZ—2nZ—GCo(. zZ^znZ—NZ+ (—
^^ + 3-D^j Cpf; 2^;^Z—^+C3^ff--*5')

r^r \. . ^ .
CoC 2ivrz

v..oi. 2Z

—

znZ— sA^^Z-f- — +. —^ *

—

Z 2
Detta fundna varde plx flåljer ifrån Aulors var-
de 1:0 derutmnaB ac termen-— i^c; Cof. 2Z~-2nZ

' O - 3 " hos
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hos Auå:or år jaka^. 2:0 dlruti at uti detta vår-

det pa X finnes ingen qoefRcient— P^' til termen
Cof. 2Z~2NZ— 2sfZ. fom dock åt hos Auftor^

3:0 dcruti coefficicnten -— *y hos Auétor år ja-

kad. Detta råttas teke heller *af Aydor tjti den
följande 14$ Artikeln

7:0. Art/ 183. Ju/Jt pourroit il ärriyery

la ferie > qui exprime le lieu de la Luney devtnt di"

yergente y fl on la pctujjoit fort loin. Det år moje*
li;^tt at en feries convergerar i forlione , fedan

divergerar och få fkiftevis, men om et Problemc
är rått handteradt, få malte vål feries fluteligea

blifvä convergent, och gifvä fvar på den fore-

llälde frågan/ Men om Auftors fruktan for at

feries, Iqni borde gitva locus luna:, fkullc, fe-

dan hon i forftonc convergerat^ fedan divergera,

vore grundad, lä (kulle tyckas, at derfore ar fä

mycket mindre fkal at Itadna med approxima-
€tion, och icke långre conrinuera feries, fom man
juft f6r den orfaken fkul hörde ån långiT, och

få l|ngt til defs feries iluteligcn blir conver-

gent, forffätta approximation, ty dä forft får

rnan litri iippä det fvar fom feries gifver, emedah
äf de forlla och convergerande teririeme, om
hon fedan divergerar, ingen ting bor eller kan

11ut as.

Föregående anmärkningar har jag anfordt al-

lenaft at gifva få val Aftronomi, fora Geometr^c

anledning til at med noghet granfka Theorien,

och de calculerYom den famma leder til, hvar-

i^enom corre^tiqner på Taflor fkulle kan Ike med

^en nytta göras, au man kunde komma närmare
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tildeflut, lom obi^rvationcrne gifva. Det vo*

re obilligt, at af en fa ftor Geonaerra, fotn Herr
Alembert, vånta ytterrta nogbet uti fä vid-

lyftiga calculers uttorande, det kan vara nog at

fädane mån vifa vågen, hvilken andre fedan kun*

na följa. Skulle defla anmärkningar kunna vara

til någon nytta, få ville jag åfvep meddela dea
ändring fom fä deraf fom af flere i taflorne flcuUe

upkomma. Skulle återigen i defla anmärkningar

finnas mifsitåknjng, få tager jag fa mycket häldre

råttelfer, fotn mxx åndamåi derigenora mera
vinnc3,

SäTX
mah Krut med Valfar^ fårhåttradt

Af
CARL KNUTBERG.

DÖ
flera olyclcor, fom de for detta i Sverige

brukeliga Krut-qvarnar med ftampar va-

rit undérkaftade och de dårofver håldne

underfokningar hafva gifvit KongL Maj:cs och
Ri|{fens Hoglofl. Krigs-Collegium anledning, at

den 3t Maji I7f4. iniardra mit utlåtande^ huru

vida något Forflag kunde gifvas til en mera fa-

ller ftructur af ffdana Qyj^rnaf, Och aldenllund

det Forflag jag famma tid til Hogbemälte Colle-

gium ingaf, och hvilHet nied vederbörande blef

comnluniceraCj fcdermera icke allcnall vid Hans
O 4 Ex-
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Excellenct s Riks Rådets farnt Riddarens af Rjf»

flva Kejferliga S:t Annis Orden, Herr paröri C.
O. Hamiltons Sateri pä Vermdpn blifvit verk-

Jlåldt, toriokt och <iodkåndc5 mm ock vid de
flällc KrutbVuken i Riket antagit, hvaraf lik-

neife är, ar det for efterkofnmande i alla ?ider

blir gagnellgt 5 Så har jäg darä (kola? lipgifya

hosgäcndc Ritningar, med Befkri^ning om bygna*
den och de vid denna ini;ättning varande iprde^

lar.
"

'
'

^ ' " '

'

Om Bygnaden,

Tab, VL Fig. Grundritniug; i^ denrii^

Kruc^qvarns bygnad.

Fig. 2. Profil och Stånd -ritning af lineea

b/ ' " '
' ' '

"

Tab. VII, Fig. I, Profil af linecn c. d.

Fig. 2. Perfpective Ritning af det, fom no^^

digatt bor i a^ttagas vid Metall - yalfarna och Botn,
hvarmed målningen Cker.

'

Fig, 3. Metall -nDgen omkring, valfarna ^

fedd dä kant.

Fig. 4. Metall -botn i profil, hvarpä yalfar»

na rulla pä kant omkring och Krutet tågges.

Fig/ 5, Jårn- axejn^ hvarpä valfarna filta,

Tab. VI. A. Öfverfalls- vathihjul, $ ahiar i

diameter, i aln bredt, med 52. fkoflar, 4 järn-

ftrufvar igenom armarna,

B. Hjuifrocken , I aln i diameter, "8 alnar

]äng, med z Hjulftöcks -nälar , 6 eller 8 jåra^

band.
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p. Kugghjuktg, 5 alnar g tum i diameter,

fa at \v4r Iqcerqa, fom gemenligen ftcr, tagas p
tum bred^, blir diametern af delnings - ritftn 5 al-

nar, och periferien af famma rits 22éf tum, hvar-

pä 48 l^Mggar med 44- tums delning åro indejte.

P, En flor Tralla^ hyars trall - bottnar åro

^f Z alnars diameter, med 51 trall -yalar af lika

eller 4^ tums delning , hvaraf följer at diametern af

des déinings-rits, blir 46 i mm.

E. Hjert flocken år i ottkant, 18 tum i dia-

meter, 7 alnar 16 tum lång, raed fyrkantig pa-

faining, få val néderlf , dar trällaq faftkilas , fom
niidc på, dar jårh- axeln går igcnqm. Nederil
år en hjuUnal med korfs inhuggen och fiifikilad,

ined en hufvudring vid andan och tvånne andra
^

Iiviika med påfalningen under trållari betackas^

Ofverli: år en holfa ciier metall- ring med botn

,

af hård metall midt i denna flock inhuggen ocli

faflkilad, med tvanne jårn- lingar ofver liocken

5

iiti denna holfa år den vid ofra (parren h fafl^

ifcrufyäde jårn - tappen infatt : detta ar fä gjordt,

at fmorning eller olja icke kaa forfpillas.

Äfycnledcs år den nederfta pani^an vid 1. f|

förfärdigad , at detl ftåndigt kan ila tull med talg

eller olja, fom dåruti år lagd^ Dicn rnedlerflä

påfalningen år med 2 fyrkantiga fkrulband fåflad,

under hvilka {krufband jåmyål de pä kant i h]årt-

flocken på bagge fidor om jårn - axeln inhuggne

4 ftarka jårn-{kenor fållas, at jårn- axeln raä

fittai få mycket ftadigare.

Tab. Vir. Jårn -axeln fes Fig;. f. år 5 alnar

14 tum lång med fprint-hål, et i livardera andan

Of och
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ach indcårning midt på, hvaruti en jårnftodd
klots F. paflar, fom går igenom hjärt flocken och
gor ^ at järn - axeln icke kan draga iig ut til nå«
gondera fidan.

Vid G. å^^t fyrkantigt hal , hvaruti en arm
faft{fcrufvas, fom år ^ quarter lång utanför (loc-

ken på bagge fidor, hvilken arm fes pä ena fidan

af ftocken Fig. 2, och tjänar, at dårvid med en
järn-grima failfkrufva vattukannan, om i Hops
mått, til krutfatfens fuktning: åtven fåftes vid

denna arm, medelil (kruf med led, jårn-{kyflFeln

K. och med en annan ikruf med ledmakaren 1,

jord af ek : en fådan järn - (kyffel, fom K, få-

es åfven vid armen, på andra fidan om llocken,

hvilka bägge (kyfflar och makare tjåna dårtil, at

krutfacfen uijider målningen ftåndigt blifver om-
rörd och ifrån kanten pä metall -bota under val*

farna makad.

Under armen G, år en rund tråititva med tjå»

rad buldans- kappa vid kanterna, omkring hjårt-r

ftocken i-äftad , fom hindrar, at icke K^utrda^^
må falla ned i det undra rummet,

M. Valfarna fes Tab, V L Fig. 2. Tab. VIL
Fig. I. 2. 5. Deffe bellå af metall • ringar, 2 alr

nar p tum i diameter, ro j tum breda, z tumtjop?

ka midtpå och en tum vid bägge kanterna, nied

4 oron af metall a. b. c, d. Fig. 5. N. Defle

ringar fodras inuti med f tums tjocka plankor af

ek, hvilka fkäras ihop i koifs, Tab. VU. Fig, i,

M. Tvånne fädana korfs forfärdigas til hvarje

riqg och ihopfkrufvas på det fått, at fkrufvarna

träffa uti hålen pä befagde metalUoron; korflen

byflas fnedai andarna, få atde tätt paffa til fned-
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den pa inra fidan af ringarna, Skruf- tärningarna

pafkrufvas pa den fidan af valfarna fom vetter åt

h järtllocken , men på yttra fidorne inhuggas flcruf*

hufvuden i tum djupt , och med fyrkantiga faft*

hmade lappar af ek betackas.

Midt i korflen huggas häl, lo tum i fyrkant

något vidare vid yttra fidorna: Dåruti infattas

ekllycken, i aln 2: tum länga, 10 tumifyrkant,

til h juls - nat for jårn - axeln , deffe varda i valfarna

ftarkt och i råt vinkel fillkilade , famt med en
rund järnring vid den inra andan beflagne: in-

uti deila hjulsnaf åro gutne hoiior af härd metall

,

fom paiTa efter jårn - axeln, infatte och taftkilade ;

genom della holfor och vid T, Fig, t, åro häl

gjorde , at inhålla olja til axelns fmorning, pä
de Hållen dar järnbruk åro i granfkapet 5 ellergoda

fmeder åro at tilgä , kunna jårnkorfs i ftäilet tor

den nu befl:refne ekfodringen med fordel nyttjas.

Sedan valfarna blifvit på axeln fatte , fåttes en
bred jårn - ring , en turti tjock, framfore, med
infkårning for fprintarna , fom hindra, at valfarne

icke mä draga fig ut ifrån axeln , 4å de lopa om-
kring.

O. Botn eller Skifvan
,

hvarpä krutfatfen

lågges, år jåmvål af metall , 3 alnar och 5 tum i

diameter, 3 tum tjock vid yttra och inra kanter-
na, Ii tum midt pä, dår loppet år for valfarna,

hvilket lopp år af 12 tums bredd, fes i Profil

Tab. VII. Fig. 4. Medelft tre vid indra kanten
af flvifvan i )ika fkilnad frän hvarandra fatte oron
U, faftlkrufvas den vid underliggande botn, fc-

dan defs rum medelft hjårtltockens omvridande
blifvit afcirklad och »oga utmärkt.
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X. Ek -/loter lagde i ling och ihppafpgade
pmkring &ilVan vid ytra och inra kanterna,

y. En ring af furu-brådpr på ftolpar*

Z. En bpklådning med rått ibopafpgade pch
Ipantade bräder, til den åndan, at om något Krut
fkulle följa up med valfarna^ det må fåfla tjlbaka

pålkifvan.

W. En bejclådning med bi^åder runcjt pm-
kring ffcifvan.

Taket |r få bygt^ at af\^anpå Taicftplarnp

fpikas eller hftnåglas ribbor och bindlakter : åf>.

van pä deffa ribbor låggas apdra, hvilka icke årp

fafifpikade, och yid cjcfla loft ribbor fpikas tak^

bräderna.

Sjåltyahufet år 5
enligt ritningen, af korftvår-

Ice och bräder med bråd tak , en dor och fonder i

det nedra och lika få i det ofra rynimet^ til hvil-

ket rum en bro gores til undvikande af trappa e-

rnellan defla rum. Til mera beftåndighet och
fäkerhet (kulle tjåna, om hufct blefve bygdt at

ilen pch tegel, fä til väggar forn tak, hyilket

med fåkerJiet kan fke, emedan qyarnftailningen

inuti icke år med hulets vaggar fåftad. Och
fkuUe jåmyål for famma orfaker, det nedra rum^
mct kanna hvålfvas, med en rund hvalfder opning

rbidt pä hyalfvet, dar hjårcltäcken gar igenom.

Ställningen for det gängande verket och un-

der yairarna5 förfärdigas mäfte delen ^ fom vid

Mjol-.qvarnar år vanligt och kan af ritningarna

^

Utan vidare beffcifiiing uitagas.

0^ de vid denna inrdttnUtg värmde ^fordekr.

1:0 Är rorelfea vid deifa verk icke fä yäld-
' Lim



fttti och häftig ^ och FriStioh icke fa Höt^ forri tid

ftamp- qvarriar, hvartore ock deffe valfar gä m^d
riiindre Ittdm^ än et enkek ftaoipyerk rncd 32

llampaf^

i:o Ériiedan friffion år rniridfe, tnafte ock

detta verk vara mera fåkeft for vädeliga hån-

délfer, hSlft; dårtid ingen fammannotni^ig gifi

ves éffiellah andra rhatericr ini fjeUva ValsVerkct^

ån metall emot metall ellet jårn emot metall

^

hvilkeii fämmannotning icke genom nagön erfa-

renhet kan beVifas vara cldfangd , åtminllonc

ftuilc häftigheten då vara öåndeligeh ftorre, åni

den håi* kari älladkömmas; Den fammanndtnihg^

lom år i det undra filmrtict eméllari kuggar öch
tråil- Valar^ ar få ringa , deh icke något kan be-

tyda. Däremot år det Bekant, at, utom kug-
gars och lyftarmari häftiga famihanflotning vid

Krutftämpar 5 fkafteii af lädana ftampar gå imcllari

dubUt tvihg'ir åfveh äf trå, hvilka , når verket riågori

ftitnd gått, blifva få heta, ät det nog kan märkas,

och fom genom årfarenhet år kunnigt, ac trå e-^

ihot trå, iinder häftig fammangnidning,' taget

eld, lå år intet 16m hindrar, at della Itamptfäri

och tvingar pä hvarandra kiihnä hafva famina ver-

kan, i fj^nnerhet dår Krutets afdöfthihg däftil

blirj Behjelplig, dnni tiågon garig Krut - ärbetarhe

(kulle forfumnna den härvid nödiga fmorniiig och
Krutets fukihing, men u!draniålt då, om métalU
llvöningeh fkulle blifva afbruten, at fkaftet koril*

me at niUa djupäre, få at lyftarmén for tvärt kom*
me at bända pä fkaftet vid ftampens uplyftoing-
De Krut-qvarnar, fom på 3 år ifrån 17fZ til

öch med tjf^-i och de flere fdm ofta rilforene i

Sve-
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Sverige fpriingit i luften, hvarigenom til ny-
byggnad (ikogarna blifvit medcagne, ochdct fom
ån mera år, jämvål männifkor omkommit eller

btifvit torlamade, äro tilråckeliga fkål, at mils-

tro det förra fättet af Krut-qviirnsbygnad. Et
fådant mifstroende vifar fig nog tydeligen.i det^

at ingen vägar fi^ at gå in i en fädan Itamp-quarn,

dä verket är i gang, ock har det jåmvål händt,

at då for en m-anad fcdan , tre Krutilamp - qvar-

nar vid Fliferids Krutbruk, bygde vid pafs hun-
drade alnar ifrån hvarandra

, på en gång up-
fpruago, hvarvid 4 karlar omkeligen omkommo,
de otverblefne Krut - arbetare hvarken med trug

eller läck kunnat formås, at gå uti den ena dar

ånnu qvar It ående ftamp-q värnen, utan har Krut-
arbetet, enhgt Direfteurens beråttelfe, därftä-

des afltadnar, tils den påbegynte qvarnen med val-

far blifvit i (tå;
|

fatt, til hviiken inrättning alU

de föm den fedc, och Krut-arbetarne f]elfve, fl

här fom annorflädes, vid de redan bygde Verk

|

hyfa meia fSrttoende.

3:0 Öm ock i ahfecricie til deri fafligä öcH
mycket eldfåhgda varan , fom i deffii Qyarilär af*

betas ^ eller gehörh ovärdfamhet^ hägort ölyckä

vid dem fkiille hända 5 Så kart vid deila fednarc

fkadan icke blifva få ilor, föm vid de förra : Ty
fom vid de^Ta allehaft tvä lispund Krutfats pä ert

gång i fänder malas j få kan ock delTa tvä lis punds

Krut, fbm ligger pä metaU-hotn kringllrodt

pch öppet ^ och år ftåndigt nog fuktigt^ icke

gorä den fkadeliga verkan, forh när lo til 40 lis-

pilrid Krut uti dé tiltåpte hoarrta varder itåndt. I

delta fednare fall rnälle fonderlläs ^ alt hvad font
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kart, men i det förra medgifver conftruöionen

,

at på fjålfva valfarna, hvilka åro, med hjärcitoc-

kens och triillans tyngd , lom på dem h vilar, hv^r*

dera ätminltone 6 Skeppund^och kiiappaft af et

lod öppet Krut vidröras, kan ingen rubbning for-

orfakas: det fom är under metall -botn, h varpa

Krutet ligger^ eller det gångande verket, och

det Ibm är i undra tummet, kan icke eller rub-

bas^ taket torde vara det endafte» Den torfig-

tighct tyckes likväl Vid fädana Qyarnar Vara nö-

dig; at ej mera Krut lemnas i Qyarnen^ ån de

tvä lispund ^ fom uhder Valfarne malas ^ det mal*

rte bor rtra^t til Kornhufet bortföras. Om detta

i akt tages^ kan man vara fåker^ at aldrig llågorl

månrtifka vid RrUt- malnitig (kal omkomma icke

eller någon Qyarrl géiiom fpråhgning tordåi'fvas^

tvänrtc fördiärter^ fom icke kunna ilied lätthet

värderas^

4:0 Ärdet öckert forrhari^ ät ält hätid^arbete

vid Krutets omrorning och tuktning undvikes^
hvilket arbete vid ftamp-qVarriai- fordrar mycken
tid ^ och for KrUt-arbecarne, i ahfeende til de män-*

ga och tunga ftafnpars uphäfvahde, åf tungt och
befvärligt^ famt fot égdneh och hälfah Ikadiigt^

dä Krutet under omrorningen ftåhkcr och dam^
mar öt:h då i kall Väderlek Krtitfatfen (kal fuktas

och med händer omröras och dcgnas^ och icke
kan med den granlagenhet torråttas 5 fom der med
valfartia (ker^ där Krutet under hela tiden af defs

målning
^ ftåildigt medellt de ötvan befktetne

(kyflat och makare blifver ortirordt^ hvurigenom
et båttre blandadt Krut erhalleSé
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f*d Gar arbetet pa deträ fått fä flcyndfarat,

it fedari Kol och SVäfvel pä en därtil inråctäd

braka och qi^arn rned fikt förut bli Int finrhaUt

bch fiktadt, och Sälpetern i kgom vattn liplod;

48 lispund godt och forfvarligt Krut, da valfarnä

åro i jämhgang, på 24 timars tid 5 vardd färd'g

irialnéj i det (lället ät i enkla Krut - qvarnaf rned

ftampår allenafl: 10 lispund, bth liti dubla med
Ö4 ftampar, 40 lispund Rrut på ^rt eller foniligä

ftälleil pä 48 timars tid hinna blifva fårdii^e,

6 0 Blir Kvar ebb eil ICrutflU^, forh lägget

iinder delta vallar, altid hka våi arbetad, den enä
gången lä, fdrh den ändra. Vid Itafnp-qvainär

är briikeligt^ at til tidens äfmåtnihg for Krutctä
ftampnhigjj betjäna

^

fig af timglas. När c c tim-
glas orn z timar, 18 gähgpr eller på fdtnligd itål-

len ^^gh^gov utrunnit , hålles Krutfatien vara t är-

digftampad; ,Meri fom det år bekaiit.. -dC llro-

mzY^ i anfecnde til deras vattns Ölikä riiyckeilhct;

den ena tiden på året icke hafva lika drifr , ioni

den andra 5 få år klart, at när ftrorilcri år mindre
bch vättiihjulet går läiiglamare, kan KrMtiärfeii

pa ^6 eller 48 tiniars tid icke blifva låval arbe-

tad, fom hår ftrqmen år ttarkare ocH v^ittuhjulet;

går rhera fort. Men vid Krut-quärnar med val»

.lär har jag inråtradt et flägs uf, med vifire-taflii

bch vifare, fom Under Krut-fitfens malriing ed
gång går dmkrihg och fättcs i rorclfe af fjäUvd

vattubjulet, på fatt foni det qvarh - taodell hår-

mafe litvifif, hvilket framlidne Comrheixé- Rå*
det 5 ftiddåren och Cö?T;)mcnäeuren af Kongh
Norddjerne Orden ^ Herr Polhem tipgif-

vit^ och itti Korsgl. Vetcnfkaps Afcademiens

Händ-
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Handlingar for år 1741 år infordt, hvarigcnoiti

tiden ill Krutets niälning bättr^: ätmärcs:

7:0 Hnr.maii åi-farit, Krtiters ^äfdofciiing

år mindre, pldetvortitalce fätr tti ds:fu qv^rilar^

ån foriit uti de gamla liamp-qvarriar,

8:0 Äro Krut-qvarnar med Valfär icke un-

derkallade fä mycken repanrtions koiitud^j ibni

Ihmp-qvarnar, ochäro foljakrelfgfen iiångdcn rhinJ-

dre kolHamc. Vid rtnmp-qvarnar ärfordras^ eiP-

ter det hår i Sverige brukebga fart
5
hjulllockaf

^F ig alnars långd
,
hviika, at dé icke mä ft^gta^

bora vara at 26 eller i8 tums diamctcf. T^^ngr
den afdeffa iLOckar och llamparne, foni fkola lyf-

tas, gor ^tt hjuhtalarnc oftait lolsna och behofvä
jämte iyftarmaf och. uphafvarne^, näiian dagcligen

nt kilas och laö:as. Och (dm fadana Storverkstrårt

foni til dcila hjulftockar och Kriuhoarne af ek
,

til 10 afriar;^ låhgd dcH 30 tum i qiiadl-at, ariordraé*

redan i Ikogarne aro mcot igne, och vard^i hadan-
eiVer ai-ffnefa fällffnre j fa bHR^a ock delte bygiia-

der i framtidcn^ formyckct kodfamCj' om icke o-

gorligc : Darediot behciVas vid ICriit-cfuarnar med
vallar c] långfé h jdlib.-)ckar^ än g til p ahiar ochfaf

Zö til 24 tiims diameter, fivilka med mera latc«

hcé kunna ärliällas och fcke aro t^^ngre^ ån ac

väl gjorde hjulnälar i dem kunna luta fafr , när

äe eri gång, *(om iig bor, blitvit kilade, Mctäl-
n 5 fom vid de hårti}s brckeliga Kriit- q varnar til

Ikoning på flamp2(rnn blifvit använd, har af det i bdtii

p3|ioarni tlchlupne Krutet på kort tid blifvit tornott

och gropig och oftaft behofrs behuggas eller qmr
gjutas. Däremot är genbrii affafehliet i tre år och på
iälåiigiid^ fbm fådariametall-valftrtäritibrdk vid
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Guftafsberg och Kowik , med fåkerhet utrönt,

at defle icke fynnerligcn blifvit notte, och at de
åanu behälla famma jämnhet , fom de i början ha-

de, Tamt at de åtminftone på Tio är icke behofva

omgjutas eller behuggas.

At metall -arbetet til en fådan qvarn år min-

dre koftfamt, ån vid de gamla rtamp-qvarrtar jkaii

hutas af följande jåmfonng.

En Krut-qvarn med er par valfar och en

botn, tilverkar, enligt hvad förut år beråttadt,

mera Krut, än en dubbel qvarn med 64 Ilampar.

Omköltnaden på båda år fom toljer:

Två ft. fadana vjtlfar tned defs botn vaga
tillammans p Skepp. 10. Lifp. och
kofta - - - - pfoo.

Efter den årfarenhet man redan har, kan,

fom forr år fagt, med nog vifshet (lu-

tas , at fadana valfar kunna nyttjas

åtminftone to år, och botnen, torde

banda, dubbelt få iänge, innan de
behofva omgjutas, och iåledes kan in-

gen reparations koftnad pä dcfta 10 är

berakni-is - - - * -

Kopprmt Dal.pyoo.

64 Stampar våga afmellan -forten, (fomli-

ge hafva dem tyngre)
f. Skepp. jo.

Lifp. och kofta i metall och arbetslon ffoo^

Af dem förnotcs årligen til det minfta en

tredjedel, fom koftar med ärfåttning

. af den mctaU fom borthugges, för-

Rotes
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Tranfp. 5fCo.
nores och afgHr i afbrånnlng jämte ar-

betslon roco Dill. Kopp:mc ariigen,

fom gor for 8 är, da mun medgiiver,

at.de rvä förlia aren ingen omgjut-

ning behoivcs . * « 8000^

;| Kopp:mtDal j^foo,

#^ Af det fom otvanfore år lagt, larer nogfamt
kUnna fkonjas , at denna omc ilrc nya cjvarn- in-

rättning icke med den quuntitet Krut, fom där-

vid pä cn gäng males, kan gcrncmi iprangning fyn-

nerhgen ikadas, fördartvas eller fpritiga i iurteo,

^aiom det oftahändt med de gumla och förr bru«

kel
f
ga. Och detta har egenieligen vant den

nyttan och det ändamålet , fom man vid denna in-

rättning päiyftat.

Men iom alla hus och hVgnader af trä kunna
brinna, fa år lätt at forellåUa iig, m om genom
ovärdfamhet, mifsnogda arbetares ärgärd elier på
antvit färt, den olyckan flculle hänfia, at defPä

qvaVifar komme i brand, (kulle tor ovarfam fpill-

ning pa golf af denna fä eldfängda varan, elden,

lätteligen faftna, och jämväl taga ofverhanden,

om den icke tidigt lläckes^
^

Härtils och fa länge Krut- qvarnar med (läm-

par varit i bruk, hafva redfkap til flSckning vid

dem varit onodige. Ty vid itåndning af en fä

ftor myckenhet Krut, fom i dem pä en gäng ar-

betai5, jämte Krutfpilining och dam, har ej an-

nat kunnat hända, än at hela qvarnen med vag-

gar, tak, hjuK krur-ho och (lamparmcd mera i

ct ognabieck blifvit föndt i fiagen och i luften up-

P 2, kaihid-
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kaftad. Mcti fom enligt hvad förut år lagt en
langt mindre quantitct Krut, nog fukcadt och
opper, uti dcfla nya i fänder malas, och deras

ftruftur år och kan t^ara fådan, at icke annat ån

taket vid vädelig håndelfe kan rubbas / hvilket

enligt ritningen icke år mera fåftadt, ån*at det

Rtt kan uplyftas^; fä har man åndteligen hunnit

iä langt, och bor fämväl räkna det for en for-

män, at man nu far tänka pä tjänliga brandred-

ftap, til at i vädeHg håndelfe dämpa och fläcka

elden, fom efter Krutets afbränning i defla flags

qvarnar fig.kan fåfta/

Enär, fom ofvan år foreflagit
,

fjeliva hufet til

väggar och tak bllfver bvgdt af ften och tegel ^
men träverke, få mycket mojeligtår, vid denna

byggnaden bcfpares , fä tords handfprutor och
ämbare vid Vadelig händelfe gora tilfylleft^ Mefi

där hufet är af trä, har jag trodt det vara rade-

ligt, at i det rummet, där Krut - målningen fl%er,

och ofvanfor Valfarna, en eller flera tunnor blifva

laite, och ftändigt hällas fulle med i'attn, hvar-

uti vitriol blifvit uploft, At detta Vattnet vid

qvarncns forfta itändning til alle fidor tua, blifva

iitfpriiit, kunde midt i deiTa tunnor uti vattnet

nedfättas en liren fpräng-kifta rned Krut ifyld ,

hvilken, pä det Krutet lländigt måtte hällas tort,

torde kunnas göras af glas i forrii af en recipient

med läng hals eller ror, forh räcker up ofver

vattnet, med därifrån gående tlobinef: eller ock
i (lållet for fpräng-killa , kundei bdtn pä tunnorna
fåtras en tapp med Iprits i ändah öch en hane,
fom Igenom iaddp.ina; af et lod Krur och ftobi-

ner, af ilg Ijclf kunde ophas i forfta ognablecket
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Krqtfatfen toge eld, da ock elden fnanift genom

detta vattn k.un4e flackas, innan den ^är taga of-

vcrlialid.

Om Jet Pdl/ka Sättet at bruka dkren ,
och

ktiru dikning på åker-jord^ kan be-

fparas utan olågenhet:

Infånd af

GEORG SILÉM.

Dl mången med ftål klagar, at i åtflcilli"

ge vare landsorter icke brukas dika a-

kren, tordp det fynas lalliamt, om icice

kitsligt, at hälla fqre, dep dikande pa en del or-

ter hos. ofs brukas ak for mycket, och at det

i allmänhet val (kulle kunna umbäras , undanta-

gande? til aflopps diken ä fidlånd och fänk-jord.

Detta år dock icke någon nyhet, an mindre något

päfiind af mig: upan vil jag hår blott anföra ,
^

hvad jag funnit annorllådes nyttjas i ftälle for

dikning, fä at en hvar af deffe bägge brukens

iåmforande må fjelf kunna quta, hyilket dera

år fördelaktigare.

Når jag om h6f];en, är I7f7, refte genom

Pålen, och fäg dar fådes- brodden ftä fri för vat-

ten och is, ånikont inga diken brukas, om icke

F 3
' något
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ftagot (lort htifvud-eller nflopps-dikc, fom nog
l ållan och nlitnaR midc i frora och langa dåldcr
forekoiiimer ; få undrade jag at vare torfäder,

fom i hela hundrade ar tordt krig i det landet, icke

bragt til ofs cn fa enfaldig kontl, fora kua-
de i et folkloft land fparn rufendetals dagsver-

ken. Hade min våg legat hemät, fä vifst fom
han bar ifrå Fåderneslandet , få hade jag fåkert

budit til :u värfva någon PäHlv Bonde-drång, ba-

ra for at hema fkåmnia ut ofs andre Landtbruka-
re^ ty konllen år cijeft ej llorre, ån at vi ju kun-
ne verkilällan utan någon Icfvande efterlyn. Man
lågge allcnail fin åker i fmala fåror, två eller tre

alnar bi;eda, ej olika Trägårdsfångar. Det ar

bekant, huruledes detta forråttas med plogen,

Man lljelper up en råt far, fä lång fom åkren

år: man vänder om och körer en annan fnr ut-

fore, forp Itjälpes emot den förra: dettar bhfver

fyggen af faran, fedan plojes däromkring upfore

och utfore, i tu eller tre hvarf, fä at hela faran

kommer at beitå af 6 eller 8 fårar j fållan har jag

fett färorne bredare, om icke där åkerbruket är

ofuUkon ligare^ fåfom emot Turkilka grånfen,

få ock i Moldaviet och Dobru^^an. Sädana fä-

ror låggas fä många fom få rum pä fältet : de dra-

gas fålcdes, ut vattufårorne , fom blifva dem i-

mellan, blifva fä mycket Outtande, fom jordmo-
ncn det tillåter^ om det år lerjord: år det fand^

jord, bchoives ej detta, utan ärfaft bättre dra-

ga dem l.^ngs efter backen, än utfore, om den

är något brant fluttande.

Dcfie vattufåror, fom blifva form^edelft åk-

rcn5 pl5jandc i täror, åro fä mycket tilråckcliga-

rc
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re at hälla akren torr, fom de i) fa den fluttning

lom lägenheten medgifver, 2) Blifva näitan fa

breda fom två gånger plogens bredd i brottet,

ock 3) ej hafva at emottaga mera vatten ån af 2

eller 3 fots bred jord ä hvarje fida, eller halfva

furans bredd. Nar en åker for fprfta gängen (kal

låggaii fåror, hvilket jag ej haft tilfalle at fe,

tror jag, det lårer vara båll , at å bägge ändar af

akren utmärka ryggarnes afftånd med ilorar, dem
Åkermannen har at kora efter, åtminftone den
fom ej år van vid flikt åkrens atdclande. Men
då akren en gång år lagd i faror, år plöjandet fe-

dan ganfka iått. Man begynner akid kora vid

vattufåren^ och ftjålpa jorden i den famraa ifrån

bägge fidor, få at där blifver ryggen af en ny
fåra: och dar hvarell vid nälta plöjandet förut

tårornas ryggar varit, där göras (kilnader eller

vattufdrarne. På det fåttet körer man akren få

ofta man vil, och har altid lika breda fåror.

Til at undvika tvära vändningar, fom altid

åro ovige at gora med åker-redfkapen, och får-

deles med plogen når den kores med mer än et

par, bruka Pollackarne ej at kora utf5rc ftrax in

vid den fåren fom de kort upfore, utan vid hvar

vändning gå de förbi 3 eller 4 fåror, fä många
fom förfpanncts längd fordrar. Ex* gr^ om en å-

ker fordelas i jo jämnfidcs gående fåror at vil-

korlig längd börjar åkermannen at om Hjälpa inre

kanten af forlla fåran. Når han hunnit til ån-

dan afiäran, fkuUe han efrer vårt fått vända om
och kora utBre uti yttra kanten af nåfta fåra:

men i det Itållet går man förbi tvånne faror, och
körer utforc i yttre kanten af fjårde fåran. Han

P 4. körer
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körer Ta upföre och utfpre (nmrr)^ farot, ivp eHet
fyra hvarf^ til deif^ h^n omiljålpt IvåUyn forihi

ocli fjärde faran. Da börjar han likaledes kqra
lipfore ocli utiore Ancjra och Fåaue fåran ^ i\rcx\%

ledan pa famnia f^tt den Tredje och Sjectc, ocH
fa yidarey til defs han iipkort dpn ena hälften af

^]la färoriia : da begyniier hm vid yttra kanten af

forlfa faran ^ och kqrcr den utfpre, men den inre

kanten af Fjårde fåraii upfoie ^ och få vidare

3

ill dels alt år upKordt, '
,

,

Vi(i Vändningarna lutas plogen a fida, faat
han iläpar pa jordqn utnn at f^ära in. En karj[

ilyrcr plogen, en annaii clkr; ock ct halivåxc
hjon körer dragarne, fo 111 aro gemenligcn tu par,
rncn a los och fandig jord ct pav. Man nia ej an-

fe fqr fpillning, at bruka tu par drj^gare qch tu
hjon yid .cn plog; ty arbetet gar därmed fä lätt

och fort, ar jng tror det tvä af vare 'tradeftockar

iöga ffcola hinna ofveriara mcr.i pa cn dag^ än en
falunda befpånd plog. Dårf-gre haller [:^g ock
hjuiplogen nyttigaft , ty karlen llyrer piogca
iTiCd niera lätthet och yifshet, fä iit färarne biif-

ya jåmna och räta
5 qch dragarne omakas ej för-

medels lians ryckande och plogftockcns ojåmna
tryckningar 3 fäforn det hänUi/r när denfammé
hängc|* oeh hyifar pä okef. Högra hjulet ocli

dragaren pa fräfidan gä altid i den opna fåren foni

igeniljälpas (kal , plog- ftopken fcälles efrcr be-

hag pä a?:uui dier plog - dynan, jag har med nö-

je ietr^ bädc i Pålen fä ock i Turkiet, ända til

och ikring Donrai - ftromen , huru hurtigt pio-

j.*.ndet flvcr pä forbeflcrefne fatt, fä at folk och
få gå fnart: fagt i full dritt. Men når jag kom
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längre in i Turkiet, dar årjande brukas,^ fick

jag le huru omkeligc detta gick til^ Uuru Åker*

männen äflndes nu med redflcapet nu med törnar*

na', huru laglofe, orolige och fturfjce dr,igarne

gingo, huru deras llyrku led fnart lagt ätven Tä

iiiyckei: verticak , fom horizontplt motlland , huru

ojänint jordbrynet trasfl^des ffinder, huru ufeli:

mifeende Jkren hacfe ^ huru ogräfcc ftod rakt i

kokorna, m. m.

Men at nu kpmma tilb?ika fårorna efter

Palfl^a fättet: de omftjälpas nid for faningeiij

Tom förrätta^ ä ppen far , och med bredt kaft,

längs efter farprna : darpa harfvas med en ir.vharf,

ungefär fädan , fom i Smaland brukas, fä «uhvar-

je Oä bcftar af 3 eller 4 leder, fom tilhopa hällns.

ined genomdragna vidjor : denne harf länkar fig

hel c väl efter farornas ryggar och laga kanter.

Men fom hartsandet f6reren hop mull uti vattu-

fararne , få opnas de efteråt ä nyo med plogen 5

lom allenall: går en gång fram i hvardera. Dar-
Jgenom fkaftas aflqpp for vattnet,. mullen f6r^\s å-

ter intil fångarna , och med det famma den fåd

fom fallit i vattufärarna , hyilken annars hade där

biifvit' fordränkt , men nu blifver helt väl ofver*

piyllad. Det är cn ögnalufi: at äfvcn om hoil och
vintertid fe de PäHlca åkerfälten: de fe ut fom
långa och oiaiSga trägårds fångar : på hvar fåra

vifqr fig broddcn i ^, 6 eller 7 ränder, lika fom
vore fåden planterad^ I flålle for grånfe- dik*en

,

brukas til flnlnnd imeilan grannars åkrar, cn liten

gron as heller fmal ren 3 fom lemnas okord :

hälften af ytrerita fårrin på åkrcn ftjälpes vid en
plogning mtil denna ren , och en annan gäng dår-

P f ifrån,
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ifrån, fä at en vattufår blifver imellan åkrcn och
renei^: andra åkcr-rcnar har jag Jcke fcdt i På*

len. Vid trädes-jords eller lindors upgorande
^

niårkte jag, at de körde tvärt ofvcr fårorna, och
det allenalt i en ilat grundplogning, få at fåror-

nes gamla läge anda var fynligt, och vid nåfta

plogning tjänte til råtteljc tor deras läggande å

nyo. Men til denna tvårplogning, hvilken jag

ej häller for oumgångelig, iordras at akren år tå-/

meiiga bred: fä bor ock därvid i akt tagas, at

detta plöjandet börjas niidt uppåäkren, om han
ligger i vattupafs, eller ock pä det ttalle dar han
har någjot ivag eller nägon dåld , fom lämedels

utan njgoc fårlkilt arbete kan upfyllas och jåni-

nas»

Forbcfkrcfne fått at lägga åkren i fåror, har

följande fordelar med fig: \) Hålles jorden fri

for vatten och is, forsncdelft en vatnifär eller få

godt fem et dike pa hvarje fimns bredd, z) Den*
na myckeiihet at diken århälles utan annat arbete,

ån vanlig plogning, och den ofrie PäUka landboen

flipper kroka fin rygg och lyfta jord med fpa*

dan, 3) Sparcs det arbete, fom den upkadade
jordens afForande frå dikes-bråddarna hos ofsi for-

drar, 4) Undvikes koHnad(:npä muU-plogar och

Ipadar. f) Ager fäledes landrnannen fä mycket
n^er räderurn ut defs oftare med plogen vända fin

åker, fom är nyttigare 5 cfterty 6) Ogiåfen blif*

va begrafne och deras rötter upvände; åtven lorn

7)Jorden goresfot och los,dymedels at hon vid hvar*

je piogning flyttns, ur fit förra ilälle få mycktc
fom en fåras bredd, 8) Nårhelaäkren ligger i4el-

ler f fots breda ryggar, med. i eller li fots breda

vat-
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vattufarar imellan , år defs ofvanbryn, eller den

del Ibm opcn lägges for fol, dagg och froll, få

mycket (lorre. p) Som jorden fäkdcs ej får packa

fig (a hardt, fom fker uu en helt flåt ofvanbryn,

gar plogningen lättare : lo) Blifvcr ock et mindre

antal af faror at plöja, fedan akren en gang är

lagd i finatärpr,cmedan man kan kora bredare brotts

1 1} Genom det at delTe fåror vid en plogning

OQifaltålle, och vid en annan åter läggas tilba-

ka, undvikes deras alt for myckna upryggandc

och aifvens eller grund - jordens blottande vid

l^anterne , fäfom hända plågar vid åkertegarnas

plöjande i Veftmanland, 12) Genom de fmala

fårorna okas den goda jordens djuphet , fådcn

til godo, fä at om en åker ej har mer än 4 tums
matjord, gör han fä godt gagn fom om han ha-

de 6 tum, och få vidare. 13} Som fädeskornec

faller i glefa ränder, har brodden mera luft, ojch

rotterne utrymme at breda fig ut, och ikjata

mänga lljälkar, ehuru tunnt fädcn må vara fadd:

14) Så befordra ock de mänga och breda vattu-

fårarne luftens friare tiltlytande , medan fådea

växer: if) De tjäna ock til gångar for en tref-

ven kndtman , fom (kulle vilja rcnia tiltel eller

annat ogräs ur fin åker: 16) De äro fnc for den
olägenhet, fom vidhänger de hos ois brukeliga

vattufarar , hvilke med fina bräddar mer quar-

hålla ån aHeda vattnet på en jämn åker. ij) O-
lågenheten af långa och fmala tegar, at de ej

kunna dikas, forfvinner lätteligen, om de läg-

gas i fmala fåror, dä de icke förlora mera rum
tor vattufårarne , ån en kort och bred åker af

famma rymd > men hafva däremot den formon,
at åkermannen ej få ofta behofver vånda med

plo-
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plogen* Hårtfl mä jag ock lå^ga, }%) at hva?
reft iiikc farande år i bruk, dar år nijndre fvart

,

ån annorfLadcs 5 at i gång bringa, det i England
icke länge fedan upfundne nya Åkerbruks* fåttet.

Devtä futtet at lägga Akren i Faror y Jkal äfven

..^arä brukeligt ndgra fidllen i Finlands

Bevh på Chrmtets bålfofama hejkaffenhef^

f Norra Lappmarken j t anledning af
Fårteknmgarpä födde och Döde

^

Af
ANDERS HELLANT.

Kulanfio Sokn i Kemi L^^ppmark, beftår nu
endaft af Nybyggare , Finnar tilFolldlag,

hvaraf några fä Hushall hiikommo for 70
eller hogft 100 ar fedan , ifrån nårmafte Soknar i

ÖilerbotHj hvilkc efcer hand utträngt defs förra ^

Invånare, Lapparne, fä at af dem inge nu haf-

va fxåndigt hemvift uti Kufamo^

Sokncn år belägen pä Landt - ryggen eller

Itorfta hogden imellan Hvita Hafvet och Botni-

ika Viken, famt pä bågge fidor af famraa Landt-

rygg ^y. hvilken där år deti lägalle i hela Lapp^
marken. >Pol - Cirkeln llryker tvärt ofver Sok-

neug fom ligger imelian gr. 40 m. och öö gr^

j-o minuters Polhogd.

Man kan låtteligen foreflålla fig, huru kallt

Climatet kan vara uti en lä långt til Norr ocli

nåra



if6o Jul. Aug. Septemk 235

nåra vid Fjällen belägen ort. Icke dcfto min*

dre dor Folket cj i fadan rfiyckenhct ärljgcn
^

lom Uti lika folkrika Forfamlingar nedre på plat-

ta Laildét, hVflket båft kan b^evifiis af forteknin-

fyivnc pä födda och döda ^ fom Kyrkoherden
^

Hefr JoH. Krancé:, behagat mig tneddcla, i-

ftan ar 175 tii och nied ijfp. De äldré haiV

va vid ^Pråfte - gärds - branden , ar 1750 ^
.for-

kommit, F6r aren 174P öch iyjo har jag ej

heller någon fortekning fatt

0
A v TrTÅ ^ Ar

17, i 4^ t 0

173^ 39 42 1746 4f if

»753 42 if 1747 13

1734 3f 1748 14

i73f 45 i7f I f? IP

1755 ?7 io* I7f2 47 16

1737 48 '4 I7f5 7f 22

1738 ^6 J7 i7f4 63 It

1759 31 4? I7ff 3i

1740 ?f 17 1796 61

1741 30 i7f7 lOÖ

1742 39 i i7f8 i>4 2.7

1745 2-8 17)-^

1744 53 Summa iz88. 6Ö4.

Hår af fes > ai de dödas antal år foga rfier ån
hålften af antalet pa de foddé, hvaremot pä an-

dra orter, det förra gemenligen tv ofver tvä trc^:.

dje- delar af der. fenare;

j Vid 1759 ars fliit, voro i Soknen 14^7 niär^«

niikor. Om ifrån detta tal afdragas 62:4, fom år

afver*
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otverflcottet af de födde pa zy ar, aterftå 83^^
fom kan hafva varit Invånarcnas ungefärliga an-

tal, är 173 1. Altfå har Foik hopen hår, inom
28 är, torokat fig falbm 100 til 17^, eller inemot
til dubbelt, blott igenöm Infödingar. I andra

nier bebodda och fru itbarare Länder fordras

70, ja TOo ar, om icke mer, til århällande af få

llor*f6r6kninG; pa Fqlk-hopcn, fafom kan fes af fC»

Vet^ Acjid. HandL for är I7ff, pag. ^ och 6^

Aren 17SÖ och i7f7dodde hår ovanhgt myc-
ket Folk at en fmittofam hetfig Feber, fom ftal

hafva inkommit frän Ryfka fidan: utom den hade
bekatlnmgcn af födde ofver de döde, ftigit nog
högre, bok nen beltär af något ofver löo Matlag
eller Hushall,

I Sädankylå Paftorat har tilvåxten varh: an
anfenligare. Den foknen béfbir nu for tiden, åf-

ven fom Kufamo, end^jlt afNybyggare eller Bön-
der: ligg' r Norr om KuGuno, irnelian 66 gr,

m. och 68 gr, 10 minuters Polhogd, och läiedes

hel och hallen inom Pol - Cirkelen, dock likväl på
Södra, eller rättare ,

Syd-Vädra fidan om FjäU - el-

ler Landt ryggen: hviiken längre til Veilcr blir

alt högre och högre: Vid Sadankyiå Kyrka, fom
ligger närmare Soknens Södra ända , ar Länders
perpendiculaira hogd ofver Oceanen, vid pafs 8q
Famnar (^'),

Antalet af Invanarnc i denne Soknen vid 17^

f

års ilut , var 76c Själar, och ibland dem vid pafs

i 10 Matlag eller HushålL Jag

(*) Länders hogd ofver Oceiinen^ är näftan nödig at

utmärkas i Geographien
^
hefynnerligen t de Norrajle or»

ter ^ fö7n Pol- hogden. Huru näxajaz kunnat utröna

de Lapjka Orterna^ hogd ofver hafs brynet ^ terde jag

en annan gf^n^ tHforligen få inberdtta, ^
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Jag har ej fatt utdrag af denna SoknensKyr-

kobocker,.f6r mer än 7 år, ifrån och med 1749

>

til och med I7f moxn hvilken tiJ dar bhfvic

födde i7f Barn, men allenall 78 Lik begrafne.

Således har antalet af de födde dår varit mer ån

dubbelt emot antalet at de döde. Af Invänarne har

där årligen ej dodt mer ån en af70, i ftället man pä

andra orter hår i Riket målte råkna for en lycka,

når dar inom året dor allenafl hvar fyratioiuie.

Om det få flåndigc ikuUe fortfara, kunde invå-

narnes antal fördubblas inom 30 å;*: och vore on{ke-

llgt, om det gingefä frilkt i alla Lands-orter»

Sådanfkylåår til omkretfen vidare, men min-

dre bebodd 5 ån Kufamo, mycket mera utiderka-

ftad froft, och mindre tjänlig til upodling : i fyn-

nerhet defs Norra del, fom gränfar emot Fjällen^

Men den Sodre delen, fom ftotcr emot Kemi Sokni
Öftrrbotn-, bebos af några val for lig komne Ny-
byggare.

Så anfenligen hafva defle Nybyggare, fom
hårllamma af Lapfta Forfädef , förökat iit Släkte,

dår de kunnat nedfätta fig Ibm Landtniån» Lap-
fka Folket däremot , fom lefver utan Landtbruk,
har ifrån år i(5pf til närvarande tid, ganfka litet

tiltagit i antal, lom kan flutas af Upbordsbockernc
for åren i6pf och 17^.9, da jag dem jamfordt.

Jagflcai ej underlåta at framdeles utfoi ligen in-

berättaom Lwpparnes forokelfe, få fnartjag ärhål*

ler nägra fäkra Uptcknmgar på flera är ofver det

Folk-flagetenfamt. Där tilåroUtsjokioch Enare
ForfamliMgar, belågne Norr öm Landt-ryggcn,
de tjäniigalle, emedan de bellå endaft afLappar,
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ra ölägenheter. Så häftiga och ftarkä omfkiftcn

^kulle fnarc fonlårfva kreaturens ögon : mången

vandringsrnan och refande gä. forlorad : ochfsg-

iar ftortas i fordårf. Alt detta har den Allvifc

Skaparen förekommit dårigeriom, at Han til-

lagt vår jord en Atmofpher eller liiftkrets^ fora

fororfakar, at yi ej ftraxt forlore alt ljus, taft So-

len gått under vår horizont, ej eller hållas i fuUt

mörker til des hon äter vifar fig, utan omväx-

ling af dag och natt fker fmåningom genont

ikymningarna. Vi kalle i fynnerhet J^^ww/»^ dec

fvaga och aftagande ljus, fom märkes efter So-

lens nedergångi men det föm fes forc upgängen,

mer och mer tiltagande, heter (?r//»%,-,dagning

eller mårgonrodna.

Poeternas Sagor om Aurora åro^ många: jag

vil endaft anföra några om ftändighetef. Hon ut-

eafs for Hyperionis eller Titans och Thiae dot-

ter (a), hvilket Bocaecio vb) naturligen fålunda

uttyder. Titan bemärkte Solen och Thia jor-

den, af demfåges mårgonrodnan vara fodd, ef-

ter hon Upkommer af Soleris ftiålar, och lifc-

fom upftiger från jorden. Hon äfmälades tom'

en vacker Jungtru med mårgonftjernan i pannan,-

fittande i Solens vagn y ty hennes fyfla^ var at to-

refpånna och kora fram den.

Huru de lårde i åldfta tiderna förklarat flcym-

ninearna, vet man ej med någori rcdighet. Al-

HAZEN, en Arab , fom lårer lelvat i cUofte Se-

culo,'år formodelig den alftaAuftor vi åge, 16m

nå^ot utförligt ikrifvit i detta åmne , fattan en
D *^ "14- ^'•»

^)~Hdiodi Theogonia. IJenealogia i>eorum.
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ftor dpi år få fordårfyat, ac det ej kan utredas

(c). Han hårleder det ljus fom, märkes innom
roorkrets pyrämid 5 det år jordens (kugga, fran

Solttrålarna, hvilka ftudfa frän den del af vår grof-

yäre luftkrets , fom ånnu afSolen befkines; Låt
B Z) O (Fig. I .Tab .VIII.) vara en j ordens genom^
fkärnirigoch2)^5jordens (kugga. Atnuenpartikel

af dunftkretfen ma kunna fes, fordrar han tre vil-

lkor,
^

nemligeri i.fo ät den éj åf linder^i? eller

horizönbri» 1:0 Ej innorn nattens pyramid eller

jordens fkugga. 3:0 Ej fä högt uppe ,, at den
tor fin iinhet fkull år utur ftårid at tilbaka käfta

något ljus, R har de tvä forfta vilkoren , men ej

det tredje, lå långe Solen år mer ån ip gr. un-

^er horizonten^ Alt fora DJB {krider .fram, 11

(ker ock Ikårningen emellan D^och HR^ närma-
re intil jorden, då omfider r får de tre fordrade

cgen{kapef^\ och fåledes år den forfta grynings-

pun^en^ 'På lika fått förklaras Öcymningen, Uti
fifta propoGtionen gifves et. ånnu brukeligt fått

at finna eller refleårerande luftkretfens hog i

,

^pni efter hans felaktiga data! utgifves for (å-

ciåna mil, af hvilka jordens omkrets häller 24000,

Detta blef fedan nåftan alt hvad man vifstc

om deffe dageliga Phenomener hela f00 åren-, ty;

*hvad någre Aftrologer under den tiden fkrefyt^;

beftår mait af förklaringar, oriktiga eller illa bé-

Vifta! fatfcr:

Q. i NUN-

(0 Denna lilla Tra£lat de Crepufculorum caaffisv-^ nneg
bakefter hans Optica uti Rifneri

. Thefaurns Opricae ;

åfvcn vid flutet af Nonil äfhandling i fanima åmiie.
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NuNNEz;, cHer fom hati allmlnnare kolhé^
Petrus Nonius, en !ård PortogififkMathema*
ticus, blef vid ct tiifållc frägadaf Hené^icus Caf-
dinalls, hvars Informator han tilforene varit.oirt

flcyinningamas långd i olika climater. Håraf
fick han tiifållc, at nogare underfoka denrrta faken^

hvilket med ftor framgång fkedde genom Mathe-
matikens tilhjelp. Ar if4i trycktes des upfin-

ningar (f). Haabevifar fkymningarnas olrka bcf*

ftaffenhet efter horlT^entens och dagjamftings*

Cirkelns ftållning inbördes, lårer ocfcfä af ut*

råkna deras långd och andra vid dem fofefallan*

de omftändigheter^ De fom bo under Palerni

hafva endaft en gryning och en flcyranihg ont
året, men hvardera varar ofver ett månads tyfS
fnart Solen under fin gang från Stenbockens
vand- Cirkel får en Sydlig declination, fotfi år

lika eller mindre ån i8 grader, hvilket flber i

flutet af Janiiarius> börjar gryningen tor Norrst

Polens invånare, och llutes etter medlet af Marj
då Solen upgår ofvcr deras horizont. f flutet af

September går Solen ned och då b^jar afton-

fkymningen, fom råckcr åtminftone tilde^Syd^

liga afvikningen blir r 8 grader, det år ungefär-

ligen til mediet af November.-

For dem fom bo under liniert aftaga ftym-
ningarnu ifrån' Solftåndet til dagjåmningen, då

de åro kärtailj men fedan okas de äter i famma
mon ,. fom de aftagit, anda til des Solen börjar gl

tii-

{ej D6 CrepafeuJis Petri Nonii Salacienfii liber unos.

Den utgafs förft enfam , och finnes åfvcfl vM fluttl af

hans Öl^erji^ tryckte i Balel X 5
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tilbaka. Detta alt hårledes låtteligcn frän dag-

Cirklarnas vinkelråtta ftallning mot horizonten^

Uti Jord-klotets lutande ftallning åro fkymnin-

garnas förändringar långt ftorre. For den ibm bor

imellcin dagjåmnings linien och Norra Polen, aftaga

de ifrån vinter^lolftändet til inemot linien j men
,

fedan växa de anda til Sommar- folftåndct, ja for

dem fom hatva ofver f8i graders polhogd^vara

de hela nätterna , da Solen är vid Kräftans vänd-

Cirkel, Ju ftorre polhogden år pä en ort, defto

längre åro ftymningarna vid farrima Solens de-

clination , och defto längre ärtiden under hvil-

ken fkymningar och gryningar gå ihop. Sodcr
om linien går lil på famma fått, men uti omvänd
ordnings

Faftån det kan bevifas, at de gamle ej alde-

les varit okunnige om ljufets brytnings få gjor-

des dock därpå ingen rakning fore Tycho Bra-
he(/): Joh Kepler lämpade denna upfinning

til närvarande ämne, och foreftållde fig faken pä
följande fättT^): Forfta och hufvudfakcligaftc

oriaken til fkymningarna är Solen, fom antingen

direéle eller genom brutna ftrålar, for upgån-
gen och efter nedgången uplyfer en del af den
öfvcr hovizonten varande lultkretfen. Den an-

dra, är en några graders Atmofpher, fom om-
gifver Solen, hvilken kommer forr til oftraoch

lämnar fenare väftra horizonten, hvarigenom
Ikymningarnas längd och liflighet undeihjel-

pes, Denna är dock efter hans egen bekän-
nelfe ej akid verkande; . ty ibland märkes ej det

d 3 run-

(/) Kepleri DIoptr,6i. (^) Epiiome Aftr.Copernican»
psg. 72-80.
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runda och med Solen parallela fken, fom of-

ta, i fynnerhet vid någon kold
,

föregår So-
len under egenteligt narnn af morgonrodna. Tre-
dje bidragande orlaken tillåggcs fina och torra

dunfter, lom genom vårman iriga oFver luften,

, och medelft fin hogd forr emottaga och fenare

bärtgommns for Solfirälarna, hvaremot likväl in-

våndcs af Mart* Knorrius(;&), at i fall fäda-

na dunfter verkelig gofvös , få år det ändock
ovifscom de forma rcfledera ljus, fopi fedan det
pafFernt grofva luften, årmårkeligt. Fjerde or-

faken år luften, fom genom mångfaldiga ftuds-

ningar kringdelar Ijuiet. Efter des olika hogd
och befkaffenhet åro flymningarna olike. Om
Sommaren då luftkretfeh genom värman ftigit

högre 5 äro de längre , och af famma grund år

fkymningen merendels längre ån gryningen. I

Chili är efter Jos. a Costas beråttelfe innom en
fjerdcdels tima klar dag från mork natt. Luf-
ten måfte låledes dar vara mycket ren och fri

från dunfter.

. Om högden af fkymningarnas egenteliga fåte,

åro ej alla enfe. Alhazens fått at mätaden,/)

tnåfte gifva for ftort utflag, efter han intet af-

feende haft pä refraélion. For otrigt år hans

våg ofåker 3 ty den fupponefar at ljufet år o-

märkeligt efter mer ån en reflexion, hvilket fvar-

ligen kan med^ifvas. Dårfore nekaVARENius
{k} Cajetanus F:>nt ana (/; och Knorrius {m)

med flere, at pä detta fått vinncs hvad fom fo-

kes.

{h) Diil deOepofcalis Vitemb. 1698 §.9. (OL.c.prop.

ultima (^) Geogr, gen. pr. 37. (/) Init. Phyfico

Altn cäp. 34. K^m) L. c, % 9.
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kcs. Cardanus (n) fåtter de reflefterandedun-

fter vid Zenith, och eker honom Sculteius,

(^y hvaraf finnes en ofantelig hogd^

Åtfkillige fkilja med Kepler (p) och Ric-
cioLUs ^q) imellan fkymningarnas oc<ii refracfcio-

nernns rum, görande det fenare mycket lägre

j

men Tycho Brahe (r) , Longomontakus (/)

och Weigelius(/^;5 utom andre, päftä, at bag-
ge (te vid famma yta. Man vet dock nu, at en
folftråle brytes mer och mer, ju längre han kom-
mer in i luften,

Atmofphercns olika tilftåndgor, at Solens af-

fland från horizonten då forfta eller fifta fkym-
ningsftrålen märkes 5 många foråndringar år un-
derkaltad»

/ Efter STRABosbefkrifningC^) år den 17 gr. 30 m.
AliiAZBi<^(x) ochViTEi^hio (y)

fåtta den - - ip
l^omus(z) - - - 16

' JosEpH Blancanus och Gas-

U)Libr.IV.deSubt. (o)Pbxn.LA\, (p) Aftr.Opt.p.

117. (^) Alm. nov. L. X. C 6; L. VIII. £ I, c 14.

(r) Progymn. Tom. 1. pag 95. (s) Sphasr, 1. L cap. j i,

probl. 2. {t Sphsera Eucl. p. 351. («) Rerom Geogr.

(/jOptlibr. X pr.6o. (^) L.c.prop.XVI. (^^)Sph36-

ra miindiLib. Vlx.^ L.X.c. 16. (Z;'^) Inft.Aflron. Par*

1647. pag. 52. (fr) Epift aflr. Libr. L p 129. {ädjGvG-
gorii AllGeom. &Phyl,ed.2:aTom.Lp.i88.

Roth-

(x L. c. prop ult.
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pingen - ' - - 16
yid fkymningen - f9 - 39 n?^

|IDdcr Sommar-Splitåndet yid
'

gryningeri ' \ - '^^f
jiinder Vinter- Solftåndet yi4

gr^^ningen ? r

^

At finn^ Solens d^clipnfiqp d^ kartafte fkyv^
pipgen infaller, år et ProHcm, fom ^sfoi^ius re-

cJan fram ftåldt och belvarat (gg)^ Tamt Icderipe-

ra af Ruomvs (hh)
^
ChAvius(H)

y Gk^gorxu^
(kk)^ med flere : ja de nyare hafva Qckfä liår-

til velat nyttja råkningsfattet om d^ (torfta och
minfta, Joif . Bernoijlli dpn åldre tilftardqck,

at han med fin bror dårpå arbetat i fcrp år, in*»

nan de dårmed kommit til x^lt\ (11)^ t|e for-

tiga bevifet och upfinningsfåtrct , hvilket der;

förres lärling M irquis L^Hospital forft upgif-

yit (fpmX Herr IviESTNER hafver vifat huru frå-

gan kan uplpfas af Prg:fidenten Maup^rtuis
formler (nn).

At gifva en iftförlig förklaring ofver fkyni-

ningnrna, tillåter ej rumniet, j^^g har gjprt det

annorftådef^ (00) och vil darfore end^jl anföra

dcf hufvudfak ligafle. |^at picF (Fig. z.) vara
'

•'

[ Jor-

f^^) HösTychö 1. q. (ff) Alm. npv. Totp. | p. 4U
fe; L c» pr XVI: {hh) De CrepurcuHs. (//) Op,
Tom. III. c. ^5 p. 272. (^^) L-c. päg, 2<59 (//) Ope-
rum Tom. I. p.64. Aél.JErudit. 169Z. p.44a i^nm) /\-

nalyfe des inf. pents. pag.52 - 54 inn) t^ulots Kenpt-
nis der Erdkugel IL Th. 84. följ, Diff de

Crepufculis I7f5»
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Jordens ocjh ZHR den grotyare luftkretfens ge?

homfkårning iTied den Vertikal, hvaruti Solca

år under hprizonten HR. Da Solen år ji kan

hon Mplyfa hela /£^Ä, men från 4 endaft L^R^

enligt GeQinetrifka grunder. På detta fått afca*

ger ak mer och iper uplyfta delen^til de$ tan?

genten BF gar genom i?, dä 5JFår den fifta ftra*

len, fom uplyfer något af Atmofphern§ fynliga

del, och iom efter en ftudfning i Ä kan komm^
til ogac i Q, Pä detta fått foreftåldes f$ken fore

Keplers tid, Qm *SÄ/år lika med retra^liohor

rixontalis,ifä fynes Solen verkelig i S då hon år

i /, hyaraf ioljer, at (kyRiningea (enare borja^

pch gryningen fårr f lutar, åii pm ftrålarnagin-

go genom TuHkrptfen obrmnej ty triap råknay

for dag få långe Solen fyns. Ipke d^s mindre
blir cjevas laugd oåndrad, efter fifta (trålen FM
kommer då pj frän j5,uf^n f^^an^, få at vinkeln i^DJS

är lika pied SRf. Dårfore utdrage^ flutet lika

piycket på ena fidan, forn början flcer fcnare på dei^

andra, qeh tyårt om, Faftän år den Cilla

fträlen,fom efter en reflexion kan komma til O, fa

kan dock etter Bcy^^EGMO elier dylike hinna dit,

och NDRQ år den filla^fom etter t^ä (ludfnmgar
kan rora ogar, Sålede§ om ijufetej år omärkeligt
efter tvä reflexioner, hvilket med gqdafkäl tyc-

kes kimna bejakas , fä finnes latteligcn , huru
fåker den yanhga mcthoden år til finna den re-

fleélerande luftkretfens hogd, Imedlcrtid år det
onekligt, at ju ftorre den år> defto längre vara

fkymningarna^ ty dello långrc made Solen fkil-

jas frän horizonten innan tangenten k^xk gå
genom

De



248 17^0* Odob. Nov. Dec.

De märkvärdiga fkymningar/om långt i Norr,
i fynncrhet på Grönland fkola vifa figT/zA hvil-

ka af nigre orätt förblandas med norrlken (qq)^
åro formodeligen ej annat, ån en fammanlatt-
ning af flere Phenomener, fom en med fnooch
is betåkt mark, tjock och med is-partiklar la-

ftad luft, langa ftymningar och zodiakal-ljus

kunna frambringa (rr)^

Orfaken til fkymningarnas olika långd iat-

fkilde climater, är dagjåmnmgs-Cirkelns och ho-
risontens inbördes llällning. Man in^ille fig un-
der horizonten cn med honom parallel Cirkel
til 18 graders afftånd

,
(efter dä gemenligen for-

ila eller filla fkymningsftrålen ankommer ), fä år

det klart, at i klotets paralleU (tållning åro dag-
Cirkiarne parallele med horizonten ^ hvadan föl-

jer, at polernas invånare (om dar åro någre) haf-

va gryning få långe Solen uti upftigande teknen
har Sydlig declination mindre ån 18 grader, och
fkyrnning dä Solen har dylik afviknmg uti dc

neddiginde teken^

Minlt,a vågen mellan tvä parallela Cirklar pä
et klot, år en vinkelrätt bäge , dårfore hafva dc

fom bo under linien kärtafte fkymningarj ty de-

ras dag- Cirklar åro vinkelråtte mot horizonten^

Men de fom hatva fin pol mellan zenilh och

horizonten, hafva defto längre flcymningar ju fror-

re polhogden år > ty defto llorre delar af dag-Cir-

klarna

ipp)Toxf^\ defcriptio Groenlandise Gap. XI V, {qq)l^^
'

Peyrere voyage au Nord Tom. I. p. 126. Jåmfor Mai-

rans Aiirore boreale ed. z:a pag. 79 följ. (rr) CalFini

Decouv. de ia ium. Zodiac. Ärt. 38-



i7<^o. P^^o^- I^ov. Dec. 249

klarna ligga imellan horizonten och fkymnings-

grånfen. Huru fkymningarnas långd fkulle for-

hälla fig i Stockholm, om Atmofphern altid vore

lika hog och lika beftafFad, fanit Ikymnings-grån*'

fens afftånd 18 grader, kan ungefärligen inhämtas

af bifogade uträkning. Kårtafte fkymningen infaU

ler dä Solens fydliga declination år nåftan 7 gr*

fo mm.
Solens declin.

fydlig

Decemb. gr, Decemb.
Januari. 20

Februari* 16
-

14
12

io
8

Mart- 6̂
>

4
2

ö

Skyniningens
längd

2 tim. 48 mm.

April

Majus

junius

2

4
6

JO
12

14
16

18

20

2

z 2o*

z
rs ovember z

i 20.
- z »P»

i 19.

2 Ip.

vyCtODCr z 20,
o» z 22.
ca z

g
2 29.

2

2 42.
September 2 fO.

3 10.

3 , . 45'
hela

Auguft,

nat'»

Julius

Junius

Sluteli-
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Sluteligen far jag befkrifva et Phenomen^fom
år fa allmänt, at det iiållan alla dagar vifar fig^da

himmeln år klar, men fom icke des mindre haft

det befynnerliga odet^ at unga både åldre och
nyare naturforfkares upmårkfamhet. Jag h^r e|

kunnat igenfinna något dårom mer än hos tva

Au^orer, af hvilka den forfta år Joh- Casp^
FuNccius, fom uti fin bcflvrifning om Rymnin-
garnas fårgor C/i-J vifar, at han anmärkt det, faft

han ej haftfynnerlig reda dårpä. Herr Mairan år

<len andra; han hafver rått noga och i minga ar

(obferverat det långt neder i Frankrike, Qch le-

dan i Paris. Den vida berömde M-^^thefeos Pro*
fefToreo uti Geneve, Gabriel CRAMjEi^L, har

ock bliivic detta dageliga Meteorön varfe, faftån

han ingen ting dårom utgifvit (tt). Herr Mai-
ran k:ill:uv det Anticrepufculum 5 forll dårfore^

gt det fynes i mptfatt våderftrek med fkymnin-

garna, och for det andra, emedan (kymningar-

nas ncderda del år Ijufaft 5 men i detta tvärtom^

på SycnCka kunde djct kallas Motjlymning.

At fa fullkomligalie begrep håron|,behofver

man endaft nägra minuter efter Solens neder-

gang^ elicr tore upgangenäfkada horizonten,midc

emot Solen, fa at om hon år vid den oltra hori-

s^onica^ måfie den välira betrakta^. Man får då

<^

De colon.bus CixliU^m- 171Ö feét. I^V. §. 26pag.i44.

mCrepufcalo matutino pariesatrqofphserss in horizonte

occidoQ quandoqneapparéntfläv^velriibras 3c p 155..

Mon fiihliftant colores crepufciilini in illa parte, in qua

Sol oritur aut occidit, fed oon raro ad horizontem op-

pofitiiin diffVtndkiiuar - - - q. i>7 qui eodem temporc

rabet. {tt) Mairan L c, pag. 400 • 403.
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fel om himmekn If kfar, ti flag$ rtirid^dt band

eller et mörkt bläaktigt fegment, kantadt upofver

riicd eh mer eller miinfdre hogfargad rocJitktig bå-

ge. Äro omftårifdighererna ^nyckec g^^nnande, få

les itticHaft det roda och bläaktiga hvittjoch dår-

éfVergult, incn det år nog fållfyntj ty påflere

ar, undér livrlka jag tämmelig flitigt obferterac

detta optifkä Meteorön, har det ganfka fä gån*

gor vift fig fådant, då ändock fårgorna vorogan-

u:a illa terminerade.

Sedan itiot&ymriingeri (fivilkcri oih aftnarnä

fliger och om mårnarna faller) kommit til eh vifsi

hogd, ftannar fegmentet och blir ftrax gråaktigt^

men bågen ftiger vidare och år ånnu vid zenith mär^
kelig öm luften år kla^ j blir dock alt fvagare och
fvagare, och forfvinner åhdtcligeh aldeles^ M.ot-

fkymniiigarna på ena dagen eller I et climatlkiF-^

ja från cri annan dags ellef climats, cildaft utJ

mer eller mrndrc gynnandé omftåndighetet. Orrt

vintern pllga de i fynnerhet vifa fig tj^deligt^

då luften år klar och kölden ftark.

Orfaken fil deffe Phcnomeher år Ijufetä bryt*

ning och dubla ftudfning från dunftkretfens inre

yta fåfom från ct hvalf, hvilket framdeles kan:

blifva tilfållé at vidafe utföra, når tillika mina
obfervationef och underfokningar uti detta åmnc
framgifvas^

THORÉ. BERGMAN.

tJnder^
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Unddrfoknmg om den Jords hefkaffenhé*';

fom fås af Vatten y Vegeiahiller
och Mmeralier

]

JÖH. GÖTSCH, WÅLLERIUS.

Fjerdd ftycket^

^mKalkjordensfkillnadJom fäs afVeget
bilier , jinimalier^ oih Minerälier;,

Som i de föregående ftyckeri år bevift, det

tnycken (kilnad finnes irnellan den jord
^

fom fas at ätfkilliga Vegetabilicr och A-
nimalieri men dårftådcs få val fom hos andra

Chemiftcr blifvit nåmt^ det hos Vegetabilier-

iic, få val fom AnimaliernCf finnes en renkalk^

Jord^ har jäg tyckt éj orådeligt at jämföra defTe

Kalk-forfer närmare med hvarannan^ på det man
i. den allmänna husliallningen 5 af en fädanjåm-
forelfe må kunna veta , hvUkendera kalkforten år

til murning den bdfla^ J^g vil fofdenfkul anföra

fprfoken 1 den or<^ning de åro anftåldte, famt

därhos nåmna de conclufioner,^ fom omedelbai-

ligeri af forfokeri folja^

i 2.

. De fårfie förpSken anftåldes til den andan, ac

tilfe huru^ öiycket hvar kalkfort förlorar af fin

tyngd^
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tyngdj under bränningen, innan den blir oflåkt

kalk.

(a) Af en grof-^gnifirig rodaktlg bård kalkften

ifrån Wendels Socken hår i Upiand^ lom fot ut blef

pulveriferad och fiktad, at bränningen (kulle bli

få mycketjämnare, upvågdcs 3^0 ^r^/?, fom fat-

tes på fkerfvel i prober-ugnen , och brändes dår-

ftådes i jåmna 6 timar, med den ftarkafte eld

dårftådes kan Iftadkommas j hvarefter han ock
fants full calcinerad, oqh vägdes medan hanännu
var nog varm, och befants af 201 grans vigtj

hade altfä förlorat ifp gran af fin tyngda

(b)Coraller ifrån Gottland på lika fått pulve-

riferadc och i lika eldgraci och tid calcinerade^^

förlorade af 360 gran, jåmt 160 gran. Med
defle voro de hårdare Snäckorna ifrån Balsbergeit

Skåne i af lika belkafFenhet, och förlorade aide-

les lika,

(c) i>?^r^^?r,fådanc foni finnas i hafsftranden,^

af lika vigt , och i lika eldgrad , förlorade 161
gran af 360.

(d) Krita ^ lika vigt och lika calcihcrad,

förlorade 162 gran af 360.

(e) Aggejkaly af lika vigt och lika calcinc*

ring, förlorade 1 80 gran af 360, iom år jämt hälf-

ten. Vid deiläs calcinering bor märkas, at de
rnåftc i forftone i takra (kerfl^r brännas , eme*
dan på opna fkerflar märta delen bårtfprakar,

Öpnar man ej (kerfveln vid flutet bli de något
mörka, åfyeri fom all anaan- kalkften, bränd t

flutna fcåfil:;

Hurir
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kalken förlora genom ealcirienhg, häVjagej fa
noga kunnat utröna 3 étacdari jag ftundofft fått
tpéra och ftundont mindre* Af 560 gfari töVfl^^
getabililk kalkjord ^ ft^k jag éfi gang efter cal-
ctnerhig 3^00 gran i bcKallj ert annan gåfvg e|
mer åu 2%o gran^ hvilfcet kommer dåraf^^ at
denna jorden förut igeribm' altbrånningén årcal-
éirierad, famt efter elixivierfngarha, den eriagån*
gen kan vara mera fuktig,^ den andra: mindre/onK
cj få noga kan mårkasr.

Af deffe forfofcen firincf rnati , ät ju härdare

ften^osh kalkjördeH år^ defio mera förlorar hon af

fin vigt i calcmeringen } hvilket åfven Du Hamel.
oblerverai^^ iom ^vmcs x kifi. de TAcad. R. des fäen--

tes de Paris 1747. ö^^. ehuru någon liten

fkillnad i de färlktldte forfokcn kan finnas, fom
beror af ftcnarcernas ftdrre eller mindre iåsheté^

SederiÄcra iindérloktes huru mycket väften des^

(e kalkarter kunde attrahera utur luftenx, til hvilkerf

ända ^ %M dcfla knlkfbfter ftäldes 1 ti fårfkfldl:

ruiÄ, dit ingen Sol kunde komföa åt-dem', alW^

etftälle, och lika lårfg Mi oeh fants dåret-

ter 5 in-noni jemn^ 2. dygn'.

(a) Kalken s fom var hel hard grof kalk/len

^60 gran, ocH ca^cinerad Vigde io2 gran, nd
våga 219 graii ^ ocH Caicåés fatf gran^ tiHt^

åkniég.

(h) SnMor itrsin Bdstférgft\ fom af Ji^b grans;

iiifättnin^^ lémnadc 3^Qo gran kalky vigde , efter

famma
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famma tid, ii6 gran, och hade fåledes fatt i6

grans tilokning.

(c) Mufs/or j fom legat i fjoftranden
,
fingotil

ioo gran kalk, ij grans tilokning
,
vågde 213

gran.

(^I) Krita fick ej mer ån p grans tilokning

pä löi gran kalk i vägde 170 gran.

(e) Ågg-^fkalen^ fom förlorat hälften, fingo 6
grans tiloknmg, och vågde 186 gran.

(f) Kalkjörd af rri-^^ , elixivicrad och calci*

herad vägde 195* gran , fick på ofvannämdetidi

12 grans tilokning, och vågde 107 gran»

(g) Vid detta tilfället underfoktes tillika,oni

©ck den abforberande jorden^ fom fäs af de mjuka-
re och loiare V c^ctÄh\\\cx

'i
{Uoxx\ jorden

crt^ Salvia med flere, fl;ulle aittrahera nägon våt-

fkaur luften, efter lika ftark calcinering: ocK
befans det denfamma, af loo.grans vigt, knapt

fick 4 grans tilokning, och en annan jord, åf

ioo grans vi^t efter calcineringen,^ fick knapt |

lerans tilokning j äteren annan knapt 2 gran^ hvil-

ken ringa quantitet kan friarare härröra af den\

fuktighet, fom fält fig vid jordarterna, ån af

någon attraétion»

Håraf kan man med foggora.det fåkraflut,'

i!iju hårdare kalkftenen eller den ifd kalk-materien dr >

äejio ftarkare och mera vatten attraherar defs kalk ur

luften^ och ät den Vegetabilifha attraherar långt min^

äre än den Animalijka } denna äter mindire än den

Mineralijkäi caetcris paribus.

% |.4v
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§. 4.

A t underfoka huru defle flkilde nyfsbrdnde kalk^

arter fiulle förhålla fg ijläckningeh med vatterh famt,

huru mycket de däraf få längre eller kårtare tid

./kulle qvarhälläy anftåldtes följande forlok:

(a) Til 200 gran fe/X-j, ^{gmfirig kalkften^^og^

I löd deftilleradt fnovatteny hvaraf kalken 5 efter

liten ftund, Itarkt hettade^ famt ganfka myeket
fvålde^ dåretter ftåldes han affides i et kalt runij

och etter z dygn vågdes,' då han befans til 3 li

grans vigt, och hade fåledes ni gran vatten i

behåll.

(b) Snäckekalk 201 gran, pä lika fått, ©ch

med famma flags vatten t lod^ flackt s hettade q]

forr ån efter 2 ä 3 minuters expanderades under

hettandet ftarkt* Ståldes federmera brédevid dca

förra kalken til torknings och vågde efter 2

dygn joo.gran j hade aitiå ej mer ån ;?y gran

vatten i behålL

En annan garig, togs ipp gran kalk af Bals"

bergs Snäckor calcinerad, famt 19P gran Mujfel-*

kalkj bagge dofle fiåcktes hvardera med 1 lod

deftilierat fnovatten, ftåldes därefter, ikalltrum^

och efter ^ dygn vågd"es 5 dä de fårra ifrär^

Balsberget vågde 317 gran, och hade fåledes 118

gran vatten i behäll ; men dé fenare af ordinaira^

Mufslor
,
vägde 288 gran, och hade fåledes ej

fner än ^r//^/ vatten i behälL

(c) KrIt' kalk 20 i gran, aldeles pä lika fått

handterad och flackt med i lod vatten, hetta-^

de fl:raxtoch ftarkt, men expanderades ej fämyc^-
ket fom de förr nämde kalkar.rer> vågde efter
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i djgn^ jo2 gran, hade ältfä i behåll lOO gran
Vatten,

(J) Kalk af Ågg-jJ^al 2ii gran^ flackt rned |
lod dcltileradc vatu n. hettad - fh xt och fijdMey

nien litan at falla Bndér, P Jcnk^lken go^

;

ty åggfkals flagörne fbrbU h^o r dci denna fiäek-

ningen aldeleé i fit förra fkick och i ftorlek (otti

de vprö fore flåckningcn 5 efter tvänne dyo:a

vågde defle
:} -7 gran ; och hude fakdes ^ j- ^r^/å

i^^//^^^ i behaiU

(e) Kalkjord Vegetabilier tpo gränjflåciumed
Igo gran vatten ^ hettade odi rökte, men fvåldc

åldcles intet det ringefta i vägde cher 2 dygii

zåS gran , och had^ fåkdes js gran vatten i

fcehäll.

En annafi gång togs åfyefx gran kalkjord

af Vegetabilier, lom flacktes med i^o granvatr

iefi^ hyilkcn vägde efcer 4 dygn 262 gran,' och
innehoH fåfedés 72 gran vatten^

^örd af andra Vegetabilier ^ hettar nldélés intet

^

éj eller röker med vatten^ ehuru den daraf abjor-^

bcrar någon proportionerad quantitef, 1 hvilket

atleendc^ man denna ej obilligt kailar éii aBJot--

^tranide jord'y men détta abforbéradé vattnet flap-

per hni målt aldeles ifrån fig, fä at innom cxi

månad, knapt 4 gran vatten finnias qvare, fom
ej

kan vara underligt i et; kallt i^uni, dåf Évapo*
ration ej underhjclpes.

Til i dg gran ftark calchierad jord af Malört

G,ogs po gran vatten, fom abforberades, utan rofc

échh^iUi etta* a dyg^^^^^ forlopp vågdc denf^im'-

JK: 2^ riia*



ma 118 gr^^i hade altfå ej mer ån p gran vat-

ten eller tuktighet i behälL Den af So^an qvar-

lemnade och calcinerade jorden behöll ännu min-
dre qvantitet vatten, och få vidare.

j^f dejje anförde forföken^ finner man

I ^ Kälkens hettande med vatten ej vara proportionelt

emot Jjelfva kalkåmnets hårdhet y ty kalk af Krita ^

har jag funnit, åfven fom Du HamelI. c.ltraxt

hetta med vatten, åfvenlqdes kalk af Aggefkalen\

men kaik at kalkften och Gottlåndjka Coraller^ ej

hetta forr ån efter en liten ftund 3 däremot kalk af

Snäckor och Mufslor hettar ej forr ån efter 2 a
5

minuter j likaledes ^^/^^?r^ 2S Fegetabilier ej forr

ån efter någon ftund.

2. Den Mineralifka kalken y under flåckningeri

intumefccrar och fvåller famt faller fonder til

fint mjöl-, hvaraf denna kalken kännes etter

flåckningen hel jämn och fin.

Den Animalifka kalken däremot, intumefcerar

val och fväller, men ej få fårdeles mjålas ^ och
en del aldeles intet 5 hvaraf kalken Snäckor

och Miifslor akid kännes något grof och (karp ,

fom ännu tydeligare märkes med kalken af åg-

gefikalen.

Den Vegetabilijka kalken intumefcerat aldeles in-

tet under iläcknuigen^ mjölas ock aldeles intet,

eller faller något mer f5nder an han förut är ,

kännes ock dAxioxe grynig oz\\ pulverulent\

3. Vatten til flåckningen tyckes den kalk, fom
år af hårdare ämnen fordra mer y än den fom^ är

af låfare^ famt åexx Mineralifka mer ån den Anima-

Ufkay
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lifka^ och denna mer ån den Vegetabilifka-y atmin-

Itone behåller den Mineralifka kalken mera vat-

ten efter Ilåckning och torkning ån den Anima-
lilka, och denna mer ån den Vegetabilifka^

§^ r-

Afanfordeforfok c§,4.^ tyckes med (kål kunna
flutasj at lom kalken af de hårdare åmnen attra-

herar och qvarhåller mera vatten i fläckningen^

ån af den lofare , få torde han ock fordra däremot

mindre vatten til fitbrukj men at dårom bli fa myc-
ket mera ofvertygad, gjordes följande forfok:

(a) Af Wendels kdken upvågdes i lod , fom
blandades med i quintin och 20 gr. fin fand, fom
år tredjedelen emot kalken 5 hånil flögs i lod

deftillerat vatten, hvaraf blandningen blef hel

tunn, och flytande, och kunde intet fammanar-
bctas, utan endaft väl blandas, fom ftcdde pl
en ren glasflvifva, hvarefter den ftåldes i et kallt

rum i efter 4dagar befants denna blandningen hel

hård och torr ^ famlades fordenfkull och vägdes,
famt betants af i| lod och 12 grans vigt 3 hvar-

af tydeligen finnes, det detta fimpla bruk ågde
allenall f2 gran vatten i behåll af det hela lo-

det fom* var tilblandadt.

(b) Mujfelkalken upvågdes lika, i lod, öch
blandades äfven med i qvmiin och 20 gran fand,

af famma flag, fiimt ! lod deftillerat vatten, al-

deles lika med den förre blandningen til ften-

kalkenj men denna blandningen blcf ej biorare,

ån at den riktigt kunde arbetas och brukas; hvar-

af läledes befcints, det denna kalk behofver något

R 3 rjier
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P2er vatten til. ft bruk än dm förra. Denna bland--'

ningen ilaides iika föo:. dca förra pä en glas-
fkitva \ kallt mm, och -v^^de elter 4 dygn ^ ciå

den yar hard och torr, '^kloå och 26 grans och
hade faledcs 1:4 gr vatten mera fios fig i be-
håll än den förra.

(c) Calcinerci^i jch fl.äkt Krita upvagdes -|lod^
fbni biunuudes loed i q^intm land, aHamrnafbrt
fbfn vid de torra kalkarterna , och flögs dartil

I Jod deitiHerat y rcten, ionV altlammans abtor-
ber. des, (a at blandningen kåhdcs foga våt; ar-

betades väl tilunimans , och efler
3
dygn be-

fanns hel hard^ nalian mer ån de förra, och
yågde 1 5 lod och 20 gnni 5 var illedcs i clenna

plandniipgan gra?i vatten i behåll.

^d) j4f calcincrade och JIdckte Åggejlal upvagdes
likaledes | lod, fom biandades nicd i qvintin land

och |- lod vatten, af famma flag foni de förra

5

yattnet abforberadcs fullkomligen, Ta ar bland-

ningen var nog torr til arbetning j men blanda-

des dock, och bcfants efter 4 dy^n hel bard, dä

den vägde lod och 1% gran^ och hade fåle-

d^S £^ gran vatten i behålL ;

Sa vida kalk af Vegetabilier aldrig brukas^

til murning, har jag tyckt onödigt ac anllälla

med den famma dylika forrok.

Af nnf6r.de forfok nienar jag dock ty-

deligen kunna finnas, det Stenkalken 1:0 delaxftg

buttre i Jldckningen^ (^§. 4.n:o 2j hvaraf han oclc

nödvändigt niälle bättre och jämnare låta blnn-

da fig med fand och vatten. 2 :do. Fordrarmm"
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äre vatten til ftt bruk^ hvaraf et fadant bruk nöd-

vändigt kommer at beftä af flera härda delar och
particlar ån det, (om fordrar mera vatten. o^.Tor^

kar ock fnarare ån den kalk, fom år af lofareåm*

len, fä vida han innehåller i fit bruk mindre

v^atten: och ehuruvål det bruk, fom år af lofare

kalkåmnc, kånnes härdt och någorlunda faft^ in-

nehåller det dock långt mera vatten, ån det bruk,

fom rått tilredes af Stenkalken. At hvilkaalla

Dmftåndigheter klart nog fkonjes, det Stenkal-

ken har mycken formon for Muflelkalken,

Utom deffe artforde fkillnader imellan den
V^getabilijka^ AnirnciUfka och Mineralifha kalkjor-

den, hvilka i lynnerhet hafva affeende på deras

ft;lda forhållande med vatten^ bor ock fluteli-

gen den tilliiggas, fom angår dera^ forhållande

i Smält-eld, Vid fådane forlok, finner man den
VQjetabiliJka kalkjorden latceligen nog, innom en
half tima, for blåsbelgcn, fmälta til grönt glas;

den Animali/ka tåla val dubbel tid och llarkare

cid innan hon fmålters hvaraf åfven bliv tiljus-^

grunt glas: den Mineralijla åter, knapt med van-

lig eld kunna fmåltas^ dåreft hon icke inrjehål-

ler tillika någon främmande inblandning, eller

därmed under fmåltningen blir blandad. Ärock
härvid det märkeligt, at åfven fom Gips^ hårdt
brånd, förlorar fin egenOcap at hårdna med vat-

ten ^ åfvenfä tyckes det vara med kalken, i a

at i ju llarkare eld han calcineras, och ju när-

mare han fålcdcs tvingas til någon vitrification

eller fammanlopning, dello mera förlorar han af

R 4 Ht
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fit kalkartiga förhållande med vatten > hvarafj

tycktis följa, det vid kalkbrånnerierne nåftan-åf-i

ven fä ilor fkada af alt for ftark bränning katij

hårflyta, fom af tor liten bränning , famt at tjcn-
i

ligalt år,, det han i fmårre (lycken fonderflagenj

brånnes, at han må bli fä mycket jämnare cal-|

cinerad. Dock fom det år bekant, ^t ren kalk

l

år i fig fjelf ofmåltelig, få tager den mindre
i

ftada af för ftark bränning, ån grå kalk, eller

fådan fom genom främmande fakers inblanning

år låttfmålt.

Befkrifnmg pd en ovanlig benröta t

pubis
^
jämte ndgra ärmdrtngar

dmofvery

Af '
•

;

ROLAND MARTIN.

Til Anaromifte demondrationernc har én

dod kropp af en ung drång om 20 år,

hlifvit ifrån Spii>hufet upford, hos hvil-

ken, uppä anmodan af den fom vårdat ho-

nom under des fiila fjukdom, fkuUe eftcrfcs',om

i urinbiäfan vore någon fkada, at inflammation,

erofion, hårdhet eller ock ften 5 blef i ftallet

for nagotdera af alt detta^foljaqdé befunnit.

? :n Efter blåfans båge emot ps pubis^nog rod-

fprångde vafa^ famt något fvart grumeuit ferum
cxtravaferat imellan os pubis och blåfan.

2:0
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2:0 Enar til en forelåsning ofver partes genita-

tes , man ville fåga undan ofla pubis^for at val

komma åt, at vifa bläshalfen, lamt flcilja den

och bläGins bakre bage iträn det nederllaaf Re-
élum , pä det veficulse fcminales väl kunde fes;

fant jag pubis-ben mycket lofe och eftergifvan-

de, och i den omttåndighcten fanningen af hvad

Herr Petit berättar fig hafva funnit vid bens

fonderfagning, at de med olika lätthet på eljeft

likåldriga kroppar kunnat tås fonder.

Jag gjorde då en opning i benhinnan ifrati

fpinaoffis pubis långft efter des Pe6ten och fann

med torundran det högra os pubis mäftadeles for-

vandladt til en få los caries, at det näftan flot

fom en mork-rod putrilago då dtt rördes vid.

(*) Vånftra os pubis hade någon mera fafthet.

Rf 3:0-

(*) Ehuru altfä denne benfjukdom med Spina vcntola

varit dåruti enahanda, at han börjat iniut och angripit

benet ifrän des cellulaira våfendc, har jag dock ej ve-
lat lätta pä honom det namnet, emedan b varken pä de
angrepne (lällen eller däromkring, varit nägon uphog-
ning, f(^märenfä olkiljaktigcaraäere,at Petit jufl:

därtore ej velat ikilja fpina ventofa iträn en art afexo-
ftofis Herr ProfefTor Heister ^,6r val någon an-
märkning däröfver ; men i ä kan det vära l-ika myc-
ket, antingen Spina ventofa uptages fäfom nägon får-

(kild ljukdom eller ibland Exollofei, når anda Herr
Petit icke förfummat d^s rätta urikihilnKS- teken.

Herr Heisters Ocillnad, at Exoftofis (kal beftä ien

fpetfigare upho^ning, men denne i en vidare o^h plat^

tare,atg6r intet hutvudfakligt. De komtna åndä öfver-
ens om uphögningen, fall den i Spina ventofa kan
ara med c^ries, i exoftofi utan. Med tz4meur utmär-
ker äfven ntgitvaren af Herr Duvermeys afhandling

onå bcnfjukdomar i foretalet, Spina veatofa Ja, ibiand
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3:0 Hinnan omkring benet var fund, ej an-
gripen eller fråtr, och vid henne voro mulclar-
ne^ fom pa os pubis f| fåfte^ ordentligt fam-
inanhångrinde5 göranden denna hinna likfom en
vagina^ af benets råtta figin\ omkring den af fjelf-

va ben-fubdancen blefne earies (*^^)

4:0 Fogningen (Syraphyfis) ellfsr den dels

brofk-dels bandaktige föreningen imellan benen å

bida iidor, var lika fa riktig, at ej det minfta
därpä fants frått, ehuru ben-fubflancen pa
bada fidor var carierad, pch "kunde jag ej

allenaft ijclf märka, utan vifte ock de närva-

rande alla de fmä ojämnheter ofkadde, fom go-
ta fammanrakningen eller engrcnurcn imellan det-

ta broikband ojch benets corpus med bSrjan af

rawno.

f ;o Den ändan af benet pä högra fidan, fom
fträckcr Gii ofver toramen ovale til incifura i-

fphiopeöinea, var i fynnerhet upfrätt, fa at ho-

let, foramen ovale pä fimma fida kunde niifta

fin naturliga figur, när jag drog pä ben-hin-

nan.

6:0

yäre egne lärde PrnSici, bar Herr Profeflbrea Acrel,
ÖfveiiäUfkår i KongK Lazareuct m. m. i linc Chirur-*

giOce händelfer, under des flere cafas om Spina ven-

tofa, altid aunvarlf^ benets uphQ^i:ning eller tilokning af

des vidd. Som åfven Herr Rcgements - Faitlkårea

RAMsrRpM berättat mig.at han med uphögning endaib

heteknar Spina ventof-i manifeila, har jag orlak^ at

fa långe hon .är occulta med uteblifvande af all up-

hogning, blori: nämna henne en caries interna eller

fordold benröta.

(*) Således ehuru benet var helt och hållet upfrätt, var

ändä ea fädandes utpösuing ieke med, fom Herr Pro-
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6:0 Rarpiis ollis ifchii dar han grånfar tilos

pubis, at jämte det pä b^^da fidor goraan-

gulum pubis, var åfven någon benröta an-

gripen : dock kunde jng * tydeiigen harpa vifa

mplculus Ifchiojca^crnolus, eller fpni han ock kal*

las, Ereftor Penis, hvilkcn oftadd jatt efter ben^

hinnan pä inre brädden af ninirna ramp. Ja råren^

nämligen ranius profundus af arteria pudendacir-r

cumflexa, fom under detta ben kommer up of-

verdprfum penis, (tipit fuperficialis fqm llannar

dels i fcroto, dels i hu4en pä pene, få val foni

^^/jTz/fr/^i? af pudendaji magap, hvilka under nåm-
de anguliis pubis gå til penis qch hålit til gkn$^
penisj kunde tydeligt vihs qfkadde.

7:0 Ingen uphpgning blef jag var^e på det

yånllraos pubis, To^ mindre angripit, ut-aii

åfven det, ehuru af härdare confillence ån det

högra, iilcvål fä lofb innom fin benhinn^, ^^j^g
l^undc taga det ut, fiUbm en knif utur (rn flkida^

nar jag hrot ios den andan, fom granfar til ledhå-

lan (aGctabalumf).

Sären, fom den döde hade fläcktals på ben
och armar, afvcn fom en phimofis ocdemarofa

eller bulla cryltallina, tycktes tckna något Ve-
nerifkt; men emedan hvarken hårdnad eller ero«

iion fants i glandujis utethrae eller viis uriniferis,

feltes åtminlrone. de primitive lymtomeraf fmit-

tan» Herr Duvern^iy har i 2:a Tornen om de$

ben-

feffor Heister eljeft fager vara orfalien,hvarfprefjiib-

domen kallad Spina ventofa. Spina. quia fscpe inilär

fpinse carni infixaj pimgit; ventofa <\Vi\{\ pars ita fiepe

intnmefcit ut tumör, taitgeiiti
, quafi venlo five aera

Jnfiatus videatur.
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ben-fjukdotnar m.406 nog vifat, at hela maffa
humorum kan vara an{l:ucken5 utan at något in-

tryck år gjort pa de organa, fem låmna ingång
för giftet i kroppen > och fäledes ikulle denna
caries vara en confecutiv tilfållighet af Veneri-
Ika giftet: men om ock det antages : gora ändå
2:ne ting befynnerligheten af denna cafus.

1:0 At hår i benen ej rar någon exoftofis el-

ler hård benknola på de närliggande delar, fom
ej af caries ånnu blifvit angrepne^ famt at endaft

giftets. våldfamhet har yttrat fig i eh Jos carics.

Herr Petit har likvål vifat, at benkmlar hålft

borde yttra fig afVcnerifka giftet och caries

det Scoibiitifka, Och om vi, lom billigt lynes^

formodcyat bagge (lags giftet kunnat vara til-

lammans, hos en, fom fä långe varit ItiHa och
langlig^;ajide, hade åtminftone nu eller förut,

flere confrcutive (ymtomcr af fmittan bordt vifa

fig. Härvid kunde nu årindras , hvarfore man
bålier iä jufi caries mera nödvändig hos Scor-

buci(ke,och ijenknular Venerifke. At gifvaup-

. lysning därom, har man endalt at hålla fig til

Äuäorers meningar, fom fkrifvit härom, och
deras ärfarenhet. Antage vi Herr Duverneys
-^thiologie til caries, finne vi, at ock däraf

blir naturligt, at den icke fa mycket hos Ve-
nerifke, fom Scorbutifke år mojelig. Han fät-

ter jordy falt vatten och olja i den proportion va-

ra tilltådes i ben, at jordpartiklarne hafva få

mycken ofvervigt ofver vatten^ fom behofs til

fodiaftens fammanhångande f confiftcnce) hvaraf

benet (kal nåras och underhällas, famt at falt

år i ben fä mycket mera ån olja^ fom fordras
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til nog hårdhet och delarnas fåfte. Mera vat-

ten far dar icke vara , ån fom endaft behofs at

fukta jordpartiklarne och hälla faltet uploftj me-
ra olja icke eller, ån fom binder faket och lin-

drar des (kårpa. Nu iika fom han håraf fluter,

at exojiofes yppas, då en årfordelig del af vattea

felar, få vida faltet dä icke haller (ig uploft^ utan

forent med jorden forftoppar fodfaftens gångar,

at den ej tår komma in i fjelfva ben-fubltancen$

få fkal ock caries hårrora, då nödig olja feiar at

mildra fältet, fom då endaft i vattnet uploit har

for mycken fkårpa, och i få^ ftor frihet tränger fig

igenom, at det börjar agga fibrerna, dela derri

och rifva fubftancen fonder, Låmpe vi hårtil den
fanning, at deLymphati(ke delar i vår kropp raåft

anfåttas af det Venerifka giftet, och ännu det
därjämte, fom Herr P&tit i lin afhandling om
benfjukdomar velat bevila, at famma gift coa-
gulerar de Lymphatilke delar, fom dårat angri-

pas, få blir val påfolgdert en obftrudion idé
finare gångar, hvaraf, då fodfaften ej får jåmnt
cireulera til ben-fubftanCen, hon håtver fig up i

ojåmria knölar utan pä benetj men om juft denär-
fordeliga delen af vattnet, fom härigenom Ital fe-

la til faltets upl6sning,{kal orfaka delfe exoftofes
efter nyfs anförde fy ftemc, år et Hut, fom jag
icke vil binda mig til. Likafä, om vi hårtil låm-
pe Herr Pringles obfervationer i fin bok om
fåltfjukdomar

, atfkorbjugg kommer af en läng-
fam fota^ at rota hälft anfticker den roda blo-
den i vår kropp, hvaraf oljan och benlaften når4
maft deponeras, famt åndteligcn, at rota i ben
häller figdär långft qvarjblir deticke oklart hvar-
fore Scorbutiei mera ibt caries utftållas ån for
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éxoftÖfes, Dock hålier jag i den omftåndigheten
initt omdöme tilbaka, at juft den delarnas fon-'

dringj foni äf fämrtia tota harrorer^ (kal komma
åf et ifrån fin olja (kildt falt, fora Herr Du-
VERNEYS Syfteme vil innebära.

Utan altfå at binda mig til merberorde Sy-
fteme, tager jag anenall däraf anledningarne,
fom ryckas vara renä obfcrtationer^ och llutcf

åfven til den citfiis jag hår bcflvrifvit, at icke

fä blott et Veneriftt gift, fom faft nårmare et

Skorbutifktj tllct en ant agen art af r6ta i den-
fte Gäffcns våtOcor, fynés hafva ^arrt det, fom for-

inht uplyfa detta ben til den befundne caries.

Men fä infiimer % hårtil ånnu den befynnéi'*

lighety /

2:0 At tegumenta och benhinnan hår ickd
' varit anUfte , hvilka eljeft plåga vara de för*

fte, (om af en lamlad portion af Verteriftt ocli

Scoibucifkt gift angripas, utan benets iHrc vå-

fcnde: icke eller hafva de viffe ben, fom Herr
DuvERNEY omiormåler måft utftålias for yttre

luften och yttre kroppars våldfamheter , hår va-

rit fbadde, utan ct for dylike alågcnhéter ovan*'

Kgt och med mufclar vål ombevaradt ben: För-

ra otnfVåndigheren i dehna zrdra befynnerlighe-

ten,hiar Herr Duverneys egen årfarenhet raed-

gifvit tål'^\s, fåfora, en exception, då han pamin^

ner at i fomlige tilfällen [fara dejfe. gift de mjuka de^

lar och antäfia allenaji benet y fom de betéckay likaJom
jkedvatten lämnar vctxet och verkar endaji pä koppami

fom km ics i des benfjukdomars 2;dra Tom^ p«
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Men hvad den andra amftåndigheten betråf-

far, har jag af den dödas tilfålligheter i fin fifta

letnad velat underråtta mtg ^ om icke nagré éh-

fkilde orfekcr vafit fom mera föranlåtix rotan^ at

vårka pä dett^ ftålletoch detta benet ån andre. Sä
mycket man af den upgifne hiftoria morbi kaa
finna, år endaft det, at en uphogning någon gang
vifat fig ofver os pubis^ fom varit eftergifvandc

och hvilken i den omllåndighetcn liknat fig in-

nehålla en, genom delitefcentia til mctafiafis

bragt materia (/^) : at den i:o kommit Utanvårk,

2:0 haftfamma fårg fom huden, och 3:0 da derii

minflrades (formodeligen reforberades igen ) haf
heäifka febern okt figj mén dåruti åter varit be-
fynnerlig, at den ej vid påti^yckningen blott pa
ct ftålle giivit fig undan , utan hel och hållc0

fåfom et tarmbräck låippar fig in^

Denna och dylika cafus kunna vifa huru of-

ta prognofis hos fjukc år for Pi'aétici den (vä-

ralte, och huru nödigt det til des lättande år^

at efter döden vid opningar jåmfora det man fin*

ner med det man förut märkt och tänkt.

Herr

(*) QuESNAi I fin vackra bok <fe la Suppuration, där
han pag. 32 talar om fkilnaden imellan det pus, fom
tjenar til regeneration af kött .i fär, och det fom fkeif

Tiolentaadtione arteratum, fäfom enfSlgdafénfponta*-
iiea folutione humor . vilar nogfamt, at detta fenare,

kan, ledan det en gäng börjat famla lig, tillåta en
delitefcentia, et fårfvinnande igen, hvilken delitefcen-

tia noga bor fkiljas ifrån detumefcentia fäfom et altid

godt flut af en diffiperad inflammation. Däremot de-
litefcentia. altid ftannar \ en rnefaftafis : ochhura like år

det icke at i' denna cäfa detaf caries upl(5fte benet, varit-

fér fifta metaftafis af det relbri^erade rét-varet utfläJdte^
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Herr Regements Fåhflcären RAMSTRoM^fom
tned förloppet zi den dödas filta fjukdom rik-

tat denna beflkrifning^ hvilken hårjämte följer,

har fjelf varit angelägen at veta om icke någon
fiduleus gång varit til benet^ ifrån dc delar,

fom ligga omkring början af urethra y men flikt

kunde dock icke finnas^

,,Låro-gåflVn Wilhelnii Croner^ foni d. 8.

5,Maj i i7fp af den Lofl. Södra Kåmnärs-Råt-
5,ten, for begångit fnatterr hos des Måftare, til

,,et års Spinhus-arbete blifvit dortid, inkom fam-
5,ma dag dårllådes, til anfeendet frifk och fund ^

j^famt holts låfom frifk ti! det honom ålagdear-

^jbcte til d. ii:te dårpå följande Junii, då hati

5,borjade klaga ofver någon opasllighet, hvarvid

yyhm likvifst ånnu blef vid fit arbete til flutet

j^af October, från hvilken tid han til den 2f
jjanuarii 1760 blef fängliggande y haln båttrade

35 fig å nyo få vida, at han åter började arbe-

,»ta til den Febr. men från den tiden formåd-

y^de hm ej vidare hålla (ig uppe^ Under hané

jjfjukliga tilllånd, klagade han ofver myckerf
^^mjitthet, hvilken mmhet hade en feber i fol-

,,jemed fig, fom fyntes vara heétilt, hvarvid

„mårktes et mycket fpåndt underlif och fvårig-

5,het at låta vattnet. Vid underlifvets under-

5,f6kande fants åfvcn en gång ofver Os Pubis

5,åt hogrä fidari en uphogning til 4 ä f tums
i,långd, 2 a 5 tums bredd , och vid pafs eri

5,tums hogd at famma färg med huden, famtvid
5,påtryckandet ej annorlunda at mårka, ån vore
5,en Dilatation Perixonei forhanden , hvaruti na-

iigon iaålfva vore ucffcuten , hålfb uphognin.
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gen vid påtryckandet undarivek, lörri vid herhia,^

Inlteftmalis är vanligt, dåreil viJaopningar i Pc-„

ritoneum vid buk-bråk finnas. Någon tid dår-,,

efter, Underfoktes Patienten å nyo^ emedan han,,

bellåndigt fortföf at klaga: då var Heélifka fc bern^^

ånnu raer mårkelig^ buken härdare Ipänd öcb,^

rnattheten ftorfe, Uririerandet vårre, nien dår-,^

emot den ortitake Uphogriing åfvcr os pubisj^

forfvunnedoj

I fåd^nsi ömftaridighétef bcfänt fig deri {ju-,^

ké i den tiden han af mig varit kåhd ^ til des,,

hari dcil 15 fiftledne April afibniriade.

Perfpeätv ^RHnmgs Maehméi
Irtgifven

Af

JÖNÄS NORBÉRa
enn?t Machine år val i fynnerhet påtänkt
for deras fkul, fom förut icke äro ofva-

dé i Perfpeétiv-Ritnirig, cllef hafvä fig

bekanta de R.eglor fom därvid årö nödige j at dc
åndock når få behagas^ ma kunna tagga et Ob-
jc£l i Perfpe£l:iv , få natUrligt,^ foni det fynes Hl
for ogorten.

Men icke des mindre år den ock nyttig

for dem fom förut kunna rita; ty med denne går
der både långt fortare och redigare at aftaga eni

<^idlyftig Machine^ ån på vanligt fått.

S tJti
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Uti atfkillige bockerår val et oeh annat fått

angifvictil fådan Ritnings dels på glas, och dels

genom nåtj men fom de for åtfkillige obeqvåm-
ligheter (kul, icke brukas, har jag trodt Kongl,
Academien icke vilja obenäget uptaga et nytt

fått hårutinnan.

Huru derina Mactiirie åt gjord, lårefaf Per-
fpeftiv-figurén Tab. V III. hägorlunda kunna in-

hämtas. Dvs fot år en pall a med en ftolpe

fom med Rit-bordet d gor 7 qvarters hogd. El-
jeil gores foten huru tnan vil, allenaft han kan
med fmå Ipikar fåftas vid goifvet^ at ftå ftadig

och orubbad då ritningen fori åttas.

Ritbordet // år 3 qvarter långt öch 14 tum
bredt : kan ock vara ftorre eller mindre.

Under bordet år en någ6t ftadig bråd-bpp

4 tura bred, med fin ofra kant fäfom nara in-*

fkuten , hvilken nara har et hål at flicka fkruf-

ven/ igenom^ och {krufdioder borad genom llol-

pen (? vid des ofra ända^, ät fäfedes faftikrufvä

bordet på ftolpen, och kunna luta det nh fä

bebofves,

Samma; nara e har en fapp r pa andan , fonri

fitter i et fyrkantigt tråd h inhuggen, uti hvil-

ket tråd bordkanten for mera ftadighet fkul lig-

ger litet nedfalfad vid /, hvafeft trädet fynesfom:

afflcurit i tappholct.

Utom bordets andar, årö ock iiitappade tvåu'*

ne Ii tums lioga' ftolpar KK, Uri defle ftolpai'

äro inflägne tvåtine jåril dubbar /. -«^. hvar imel-

lan lineakn ^ vänder Gg mcdclll fin lilla j^rn-

fpets
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fpcis i et hal pa dubben7,och cn liten fpctfig {kruf

genom dubben emoc line^lcnT?, at fkuf-li«

nealen 6 med rit linealen ^ifom dårpå fitter, kan
våndas ned pa bordet och up igen.

Denne ,
lihed o kan fkufvas fa val up och

ned, fom ät bagge andar på linealen medel ft

ét jårn-black ^, Tom år Vikt omkring famma
lineal falunda, at det tilliica omfattar linea-

lén 0^ fprii genom bläckets hal år inträdd tvår^

pfycr linealen Hy och at lincaleh fkal ga (1

mycket ftadigare, fäiro ej allenalt Bläckets an-

dar, vikta något hårdt intil honom^ at han kra-

mar emot liriealén;^^ utan eck når hålen hug-
gas på bläcket, få uthuggas ické hela bitarna.

Utan de hugpas allenall: lofa plJäng-fidorn^,*och

^f midt uppa, åt hålften af biten kan upvlkas

på hvar fidä 6in hålen , och krama litet emot
bagge kanterna af Imealen^?^ både ofvan och ne-*

iian om bläcket^

. Vid linealen>^ ar rit-lincalen
jp

faftriaglad få^

at han kan. vridas, efter behof#

, . På vånfter om bordet genom trädet Ä åt ån-

iJti ct häl, föm Honzontala fkuf liften S fittér

uti och med fin kil /vid fidan fåftes.

Genom andan af liften J går på famma fåt£

verticala ftufrliften», fom genom, fin ofra anda

har en jitcn (Kuf-kapp, hvilken liter på fin an-

da bar faftnagladt et black Hf^ fqm midt på fic

blad har et fint hål at fe igenom, nlrogätfät-'

tes där intiL

Når täin Öii vil afrita något» få lagges på

Si bor-



274 ^7^0. Odob. Nov. Dec.

bordet d et papper, fom fäftes i hornen med
lack 5

Sigill-vax eller annat. Sedan fåttes den-
ne rit-mnchine framfor det fom (kal afritas, fä at

alt dåraf redigt fynes, och i i adant afrtånd dar*

ifrån, at figuren blir til den ftorlek på paperet
fom behagas; ty ju längre machinen ftär ifrån^

objeftet, och ju längre (kuf-iiften S infkjutes,

ju mindre blir figuren pä papperet, och tvärtom.

Äfven fkufvas liftens fä högt eller lagt med
fyfc-häiet pä bläcket 'S', at det ofverfta och ne-
derfta af objeclet kan fynas, famt at figuren kom-
mer lagom högt på papperet, och medelft (kuf-

kappens ut -eller inlkjutning med bläcket fä

figuren närmare ät hvilkendera fidan man vik
Hvilkct alt förut efterfes , i det man fer genom
hålet z/, och efter objektets hogd, låghet och
fidor ftäller linealen/?, famt efter hvar fyttning

nedvänder honom pä papperet.

Når fåledes alt ftär i fin ordning, och Ma-
chinen år fållad vid golfvet, fer man genom
lilla hälct i bläcket "z;, och under det linealen ö

ftär rått up^ fkufvas han up, ned, eller åt fida

efter bchof. Sedan vrides Hnealen^fåj, at maa
jämt med des rata kant fer den limen på obje-

élet, fom man vil ftryka, och når det ftär al-

delesrått, vändes linealen;? omkull, at rit-li-

nealcn q ligger ned pä papperet : då håller man
pä honom med handen och ftryker linien med
bly-erts penna, ochforttar fåledes med alla linier

til des ritningen blir färdig.

Men at tmn icke (kal behofva rita alla h*

nier få långa fom linealen. bar man cn hop ^if-

ror
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ror T, 2. 3 vid kanten pä honom flcrefne ,

at når man fyftar, fes ock huru lang linien vid

pafs bchofver vara, då man fager 3-—p. 6— 11.

4— 10. cHer hvad långd dec år, och ritar fa långt

når lincalen år nedlagd^

Har det, fom (kal afritas, åfvenen hop kro-

kiigalinier, fåfom hjul, trilTor och annat krokigt,

få kan nian väl efter en vifs tagen punkt på
famma lineal fyfta h få mänga punkter pä den

krokiga linien, (om man vil hafva lienne accu-

rat til ^ men fä år åndock til fådant gjord cn får-

fkild lineal, fom vid /^fynes bade pä fida och
kant; denne fåttes dä i liållet for linealcn uti

bläcket han har ock vid ofra ändan fälladt et

litet bläck, hvari år et hel fint kors uilkurit.Når

man nu fer genom lilla hålet v fom forr , och
Ikufvar linien, at korfet ftär rått ät den kroki-

ga linien, få lågges linealeh omkull, och ftic-

kes en fin punkt på papperet juli dår linien fyn-

tes i korlet. Ju flere punkter fåledes tagas, dello

nogarc kan linien fcdan updragas»

3| At lineale'n(? eller IF fkal ftåndfgt under fytt-

ningen ftå rått up, få filter en pigg vid ändan

på line-alen fom tager emot en iläll-pinne Z,

i trädet /?; och' den hnealen fom icke brukas.
kan hänga på fpiken x.

Sä vidlyftigt lom detta år, något tydeligen
at bcfkrifva, fä fimpelt och lätt är det at gö-
ra, når man har Machinen.

0
Bråm-
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CARL DE GEER.

B
^omfen, fom kallas pa Latin 3>^i?;;»x, och
pa Franfyfka Taon^ år allmännelipenbe-

^ kant Inftfts liva:r man' vet hvad pläga han
om Sommaren tilfogar bade haitar ocih bofkap,

förföljandet dem oåndcligcn, t5r at fuga öch måt'^

ta fig af deras blod. Det år q eller obekant,
til hvad ftor myckenhet de vifa fig alt ifrån Ju-^

^ii manad och hela Sommaren igenofn j menin-
gen har ånniijhiig vetterligénypStunnit Y pä hvad
ört de lefva pciV tjppehäUa fig, linder (kapnaä

äf maflcar eiier fträpukdr. Jag h^ir otta förun-

drat ^ mig däfofver, hålft Brorqfarne f]elfve Iro

l a allmånne i hela Europa.^ Ändteligen har jag

^iinnic deras mafkar^ hvilka at gora bekanta ho^

IST-^tural-Hiftorii ns ^Ifkard, Ikal vara åhdamålet

af denna afhandling^ " .
- \ . . - -

Redan år ijff och måft alla de följande a-

rcn, har jag funnit forft om Våren, eller i' April

pch Maj i månader, uti jorden af en ang, län-

g^ , hvita och något gulaktige malkar <^ Fig» r.

Täb* lÉ.) med er fpitfigt hufyad. Jag lac(p

dem då uti en glas-burk, fylld med jord, at fe

hvad af dem ficqlie blifva 5 :rpen det ville icke

lyckas: de doddé allefammans den ene éftér dea

andra^ Ändteligen fick jag dem^ fom jag fuiv.
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nit detta är, til förvandlings I gemen åro de

mycket like mafkarne at Harkrankorne(r//?/^/^;i

jag . hade eck altid varit i den tankan, at jag

Itullc fä fadane Infeder af dem.

Mafken (Fig. i.)-är nåftan li tum lang, når

han utftråckcr fig det måfta han kan; kroppens

tjocklek år at z| linea i diameter midc pä, mea
vid hufvudet och bakdelen år han fmalareJCrop-'

pen år mall af (kapnad fem en cylinder, men
framåt löper han fmaningom af , minfkar i tjock-

lek och urgor cn conifk figurj des tvånne iifta

leder åro åfven kågel-formipe. Kroppen år delt

i tolf leder och har inga fötter.

Hufvudet t år helt litet, aflångt och hirdt el-

ler hornaktigt. Det år forfedt med mänga de-

lar, fom jag haft moda at rått urfkilja, emedan
maflvcn aldrig vilk ligga ftilla, och jag ej vå-

gade at tvinga honom dårcil, af fruktan at {kå-

da honom 3 ty jag ällundade högeligen at le des

förvandling* Jag har dock bhfvit varfe, at huf-

vudet har tvånne fmä karta antenner, några fmä
kännare f/^/pi) inunder, famc tvånne ftora kro-
kuga hakar likfom klor, fvarta, härda eller af

hornakcigt lynne, famt nedåt bogda; deffe kro-

kar ligga ofvan uppä hufvudet och åro af lika

långö med det famma»

Dä jag holt maflien imellan fingren, fåg jag

huru han utfträckre defla fina krokar, och hu-
ru han fåfte dem uti mitt finger, fimt fedan

drog kroppen framåt medelft ledernes hopdra»
gande. Jag markte dåraf, at deffe verktyg
utan tvifvel tjena honom at därmed bära fig ned

S 4 och
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och gora fig en våg i jorden. Når han ligger
ftilla, drager han hiifvudet och den fråmlia ler

den in i kroppen : leden gar likfom in iiti fig

fjelf, fafom det fter med Snäckornas horn j da
år kroppens framdel lika få tjock fojn den of-

rige^ Han km ock dr^iga' de tvånne fifta le-,

derne inuti den fom föregår y och i denna ftåll-

ning år mafkcn foliakteliaen mycket kårtare åa

Kroppens iifta led (Fig. i.^. ) har vid åndari

en liten långiig, uphogd, hornaktig och gul-brun
del , fom Hår måit Ipdrätp med kroppen. Jag
har tyckts fc, at denna Idla delen har en Ikra-

ma, fom jag tager for en opning, hvarigenom
mafken andas-, ty det år bekant , ar maikarpe
af denna fkapnad och alla Flugo mafkari gemcn^
hj^fva fomlige af deras andehål vid bakdelen. In?

under bakdelen fer man ånnu en liten uphpgd
men mjuk dei (Fig. i.a.) fom i längden haf eq

ikram^y hvilken formodeii^en år anus.

Som maften ing^ fqtter liar, framkryper han

endart genom kroppens ringars eller leders ro-

relfe, genom deras utftråckande Cich åter hop*

dragantle. At forråtta denna rorelfen, utftrac-

ker han forfl: framdélen af kroppen det måita

han kan 5 och farter få hufyudet medelft de tvån-

ne omtaite krokar eller hakar: fedan hopdrager

han kroppens leder, och därefter år han å nyo

i (land at utftråcka hufvudet och framdélen. På

detta fått kryper eller fkrider han fram, det va-

re fig i jorden eller utom den famma.. Hudens
genomlkmlighet har tillåtit mig at fe, at ma-

fken,
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fken, for at draga ledcrne framåt hufvudet, ho|)*

drager de inra delarne, at de famme fkrida frani*

åt inunder huden> jag har ftdt, at deflc inre de-

lar årojåmt uti. en fädan rorelfe, fa långe ma-*

Iken år fyfleUatt med krypande. A t kunna häl-

la de hopdragne lederne uti deras ftallning, un-

der det hufvudet och framdelen ut (t räckas, at

gifva dem då fåfom et fålle, är mifken forfedd

med lju fvartaktige uphogde bälten ellqr ringar^

(om gä omkring den fjerde, femte och de fol*

jande kroppens leder, til och med den tionde^

Deflc balten fitta vid tråmfta kanten af hvarjc

af^tflc leder, de gä rundt omkring de famma
och |ro fkräflige; dcsutom hafva de ännu pa fi-

dornc och inunder, ätfkiiliga uphogningar, fl-

fotn kottaktiga vårtor, hvilka malken kan ut-och

indraga efter behag : han l^an likafom upblåfa

dem och tvärtom Ju'g har tydeligen fedt, at

dtiflfe vårtor ej fynas, utan äro indrngne i krop-

pen, när malken^hopdrager de eftcrfta krop-
pens leder eller drager dem ät hufvudet;. men fe-

dan denna rorelfen år fulländad och framdelen
mälle utftråckas, har jag altid fedt at vårtornc

komma tram och at m.afken utvidgar dem detmå-
fta han kan. Nyttan af dcffe märkvärdige vår-

tor, dä mallen (kal krypa i jorden, är k}ar och
tydelig. Medan han utftråcker fråmfta delen at

kroppen, få bibehållas de efterlla lederne uti de-

ras ftållning genom deflc dä utvidgade vårtor, dé
hindra lederne at ikrida tilbakars/dc åro for dem
fåfom et fälle uti jorden. Men fom värtorne,

af famtna orfak , ikuUe vara et hinder til de ef*

terrta leders hopdragande, eller når mafkcnacer
{kal draga dem fram ät hufvudet , lå har han ock

Sy - fått
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fått den förmågan, at kunna indraga dem och fl-

Icdes gora deflc leders yta hel flat ä nyo 5 det-

ta fkcr ock då , fä at intet mptttänd hindrar le-

dernes åter hopdragande, de fkrida då helt lått

fram ijorden , och imcdlertid hålles framdden i

fin ftållning genom krokarne, fem åro vid huf-

yudet. Sådana åro de märkvärdiga medel, fom
Skaparen gifyit deffe mafkar^ at uti jorden kun-
|ia krypa och vandra utan fötter.

Mafkcns fårg år, foni fagt år
, fmutfigt hvit,

filgot gulaktig, men de omfake balten och nå-

gra andra tyärftrek vidledernes hoptogning^om-
gifva kroppen likrpm roed få piånga fvartaktige

ringar^ Hufvudet år brunt pch {kinande* Hu-
den, fom bekläder kroppen, är åtven flcinande,iamt

jncå ganCka fina täror l|ngs efter löpande, for-

fedd.

I Majl månad inneyarande ar, fantjag åtfkil-

ligc af/defle malkar uti jorden i cn ang. Jag la-

de fju e)|er åtta ilycken ^i Som i en glas-burk,

til hälften fyld med jord, Ivyillf^n jag tidetals 6m-
fade, at den altid Ikulle varafrifk» Den 12, Ju-
nii hade en af dem antagit Ikapnaden af en Pup-
pa, och hade hälften af kroppen utom jorden,

fiåmligen hufyudet pch framdcien. Jag omrör-

de genaft jorden, at fe hvad afde ofrige mafkar-

ne hade blifvitji men jag fant dar ej flere ån tre,

iitorn den fom yar Puppa och ännu en liten dod

xnaft, Hvar hade de andra då tagit vågen? O-
mojeligen hade de kunnat krypa utur burken, ty

den yar med pappers-läck ofverbunden. Jag tror

då, at de blifyit upåtne af de qvarblefne. Defle

fenare bl^fvo ock federmcra Puppor, famt futo
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. da altid med halfva kroppen utom jorden, få atjag

mårkte at dehn^ cgenlkåpen var åem naturliga

Puppan (Fig.25) af deffe mapcar, år må|l cq

tum läng ocii af lika tjocklék Tom rnaflcen vaiv

Hon år cylfndriCk eller mall: lika tjock ofvcral?,

tindantägandes den {ifta kroppens leåj?^ fom ar

inycket rriindre^ F^^gf |f t>^'^^"-S4 ^
'^^^^ p5

framdcien famf på vingfodren och benen ån p^
balen* Balen år delc iatia leder, fprn hvafdera

vid eherda kanten åiro omringade med en frants

af länga grå tiär» Den 'filta leden ^Fig, 5 3 bar vid

andan fex hvafla och hai?da taggar aa l^lf^ Hq^-
Vudet, broftet och ying-fodreri intaga mindre ån
bålftcn af Puppans långd. Fram vid hufvudcf;

(Fig. 4.) fer rnan tv ånne fma bruna iiphogde vår-

tor xxy fom tviifvels utan åro andebål j dé hafva
hvardera et litet har pä iig. Vid (idah af hvar-
dera vårtan ar en afläng brun fphsppy fom' Hggér
platt emot hufvudct och har cn led midt Uti j

de åro ej mycket långa, och torde vara anten^

hernes fodef/ l^är man rorér vi 3 Puppan , få ro-

fer hon bakdeleti fäföm en rhaflc fram och åter^

I början af Julii månad afklåddc defle min*
Infectér deras Puppe-hud, och komma fram un-
der {kapnad af liromnii' (Fig. f , och iaatdfe

figa tilbragt mera ån cn månad til deras forvancj^

ling. De voro af ftorftrx flagct af demmarifdr
Jiar ilandet. Herr Archiater Link^eus kallar

dern : Tälfams (Bovhni$) ocmIis vh''efcentibus y ^ahd$^^

minis dorfo maculis alhis trigonis longitudinalihus. SyjL

Nat.Ed. ié\j.6o i.'n:a 'i, Herr Reaumur har gif'*

vit en ögur af dem uti ^:de Uekn^i des Mempwes
lés Infe^^s Pl 17. JF/f« ^« *

'
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Skoiden (Thorax) år brun ofvan uppa och
gra inunder, Öfra delen af magen eller bålen

år (våxi~hmn med blek-gula t^^ar-ftrek vid le-

derncs hopfogning, och en rad af Hora trekan-

tige flackar af famma fårg långs efter ryggen.

Ffamdeien af bålen år til en del brun-gul, och
jnonder år han brun- grå , med en rad af flora

fvarta fläckar midt efter längden. Bakdelen år

fpitfig eller kågelformig. Hela kroppen år lu-

den eiler med fmå karta hår befatt. Hiifvudet

år af famma grå fårg, fom andra fidan at broftet^

men des Superficies år måft intagen af de tvån-

ne Hora ögonen ^ fom åro af en vacker gron
och glänfande färg, Antennerne och fnytet år©

fvarta-, men de tvånne kännare (palpi) fom be-'

tacka fnytet, årogul-gra. Låren och fottren åro

fvarta^, men ftorlla delen af ben-piporne år blek

ocker gul. Vingarne hafva mänga bruna fenor

elier ådror» Delle Bromfar brumma ftarkt når •

de flyga.

Når Bromfen flcal krypa utur Puppehuden,
få fpricker eller fpjalkar denna fig långs efter

fkoidcn ofvan uppä, och hufvudets hud fkiljer

fig frän det ofriga genom tvånne fido-fprickof.

Pä inra fidan af huden fom betäckte hufvudet,

har jag fedt tvånne långa hårda lodrätt Itäendc

fpilfar, hvilkas nytta mig år obekant.

No fkal jag gitva en närmare befkrifningaf

Bro^nfarne i gemen»

Sllgtcts kännemärke år, at de hatva tvånne

vingar^ under hvilka åro tvånne Ilyfter, like

fmå rpikar med hutvuden , och fom åro til cn

del
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del betåkte med fmä tunna fkaWiké delar 5 ct

mjukt fnyte med två lappar vid åndan, famt

åtfkillige lancett-like verktyg, fom otvan tippa

åro betåkte med tvånne vid andan fpitfige kan*

nare*

Hufvudct §r rundaktigt framtil, men platt

och något ihåligt baktilj des bredd år Hkatned

flvolden eller thorax , men fram ifrån baktil år

det nog tunt eller fmalt. De tvånne rutige 6^

gonen åro mycket ftore och intaga måft hela

Iramfidan af hufvudet > gemcnligen år deras

fårg gron, vacker och glåntfande , och hos fbnoi-

lige åro de utfirade med roda och purpur-far*

gade tvår-ftrimon

Antenneriie (Fig.8,) beftå af flere delar. Deii
medlerfta och ftorfta delen be år nåftan afen haif-

måne-figur^ med en utftående vinkel f ej långt

från dps bafis. Vid åndan af denna delen åren
annan del/?, fom årconifk, något krokugt up«
åt bögd och fammanfatt af fyra leden Imel*
lan halfmåne-Uke delen och hufvudet åro ännu
tvånne cylindrifkc och mycket ludne delar cd.

Snytet har. Herr de Réaumur få val bc-

ftrifvitf^J, at ej något dårvid år at tillägga*

Det famma ftår lod-rätt inunder hufvudet;'men
ligger ej i någon iholighet^ fom hos de gemena
bus-^agorne ) utan aldeles blott och bar for o-

görteri. Tvånne ludne delar (Fig.p. 10. 11. bb,)

fom jag kallar kännare, och fom hafva fit fåftc

vid hufvudet nåftan inunder fnytet, ligga brc-

devid

(^0 Mém. Tom, 4, Mém, 5* pag, xi^. &c.
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dei^id hväranärä (Fig, p4^) qfvin iippi (nyt^tj
^når ånej ar i rorclfe ^ och tjen^ iikftm tilJ>e-
ficydd ior fnytets oira fida, dar de ängelågrtalié
verktygen Ifgga.

^
ÖeOe kånnare,. (om åro ror*

ligevgra til fårgén och med har bctåkte, befta
hvardera af tvånne delar, hopfogade genom en
led, af hvilka^ den forrta (Fig. \z,ai) eller den
(brh: åf fart vjd hufyudec, år kårtalre änl den an-

(itai deiine renaré delen år . tjock vid bads,
rnen löper fmariingdm alt friialare af^och lluter

fi^ i éri trubbig Ipits, iamt ar något krokig
bogd. Én gang Håjaig med et glas betraktade
en Brorns, fäg ja^ huru han flcilde_ des Kanna-
ré lan^t fran hvaräiidra at fiHorne (Fig.io. hb.)

i

de behollp denna ftållning få långe, at jag til-

råckelig. tid hade^dem fåiedes at afrita. Ända-
riiSkt häräf var at renfa (njietpitl^ föm då låg

helt bart, hvilket han gjorde mcdclft åt gnida
detfatnma riiéd frahifottreri.

Sjéifvä fhytef (Fig, 1 1 . / 1) ar mjukt eller kott-

aktigt, med tvånné Itota lappar (Fig.ip.i 1,//.

(bfti Broriifen opnaf och Ociljér från hvarandra

når det béhofvei: fjelfva ftanimeri ( Fig*. i i. t.}

fom låpparne fitta. vid, |r kårt. Sjnytets färg

år fvarr. AfVan uppå har det en ihoiighet få-

fbm éri fånna, uti hvilken ligger en fpitfig och
af riiånga Itycken ihopfatt del, fom år det yerk-

tfg hNJ^arrhiéd BVémferi fficlcer genom hafthudea'

och hvaritied hanfuger hartens blod uti figj han
^ari utflräcka d< tta ve- k (f^ig. ioJ,} fram om
lappårné, hvill^^^ hm ocfe altiq gor nar han fkal

Hicka, Terktygct beitär af fex färfkildté ftyc-

ken(Fig, i3^Äi^^ ^^^^J^ ^om Herr dcKEAUMUR
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at det år onödigt tiiig Vidare dåtvid ät uppehåll

la» Deflc ftyckehhafVa aldéles flcapnäden afhvaffk

och tunna lancetter, af hornäktigt och härdt iyn-.

ne, få at de åro ganfka tjenHge at göra en opnihg

uti kreattlrens hdd , varandes dåhil underftodd^

af hvarandra och medelft deras liggande titi deä

omtalt^ fnytcts rånnä.

De IkäMike dclarne, fom fitta inunder bör-

jan af vingarne, eller imellan dem och balen

äro fåiom aflänga eller håftati runda platta hin-^

nor^ foni hafva rundt omkring et\ liten uphögd
kant. Éalance-ftyfterne åro af vanlig flcäpnad^

Skoiden eller thdraX år ftor, bch niagén el-

ler bålen år aflång , mer eller mindre tjock^ alt-

ibm Bromfen har mera eller mindre foda uti fig.

Hela kroppen öch hufvudet Ird dfvcrtåckte med
imå här.

De ttånhe fråmfta benen Fiafva holfter, fotu

åi'ö riåftän fä långa fom låren i men de andra
benens hölftér åro helt karta, f^otterne äro del-

te i fem leder, och hafva vid andan tvånnefclor

öch tvånhe fmä borftar»

Vingarne åro iångre ån b^åleri: de Irgga på
denfamma , men fäledes^ at de innerfta li^orne

ej nåka hvarandra. utan lemoa et tum imeilarx4
. ; .

Iblahd de Bromfar fom hös mig komma til

förvandling, vovo tvånne hannar (Fig. f.) Det
år eijeli fållfynt at råka hannarne i alk éem^ fornt

m
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jag na^ fedt förfölja håftarne, voro altid

hönor. Monne det år meddémforn med Myggor-
hos hvilfca endaft hohome fokaåt foda fig af

inlnnifkors och kreaturens blod? Aldrig blir man
ftuckcri af nagoft hann- mygg. Honorne torde
hafva mera foda at noden, tor äggens tilvåxt

&xih Utan at nämna om könets fkillnad, har

jag funnit hos Bromfarne tvånne åtfkillnader i-^

incliani hannar och honor i deras fkapnad.

Forft fittä ogongn hos hannen f Fig.f.J of-

Vån pä hufvudet helt tått tilfaniraans och hk-
fom hopfogade 5 men hos honan fFig.^,^ h ert

tåmmelig bred (kiUnad imellan ögonen. Hårpå
kan man {Iraxt igenkänna deras kon.

* Den andra åtikillnaden år på kånnarena/onl
ligga uppå fnycet. Vi hafve fedt, at hönans
kännare åro långlagde och coniike (^Fig. 14. ^ J
iiåftan fä långa fom fnycet hvilket de betac-

ka ofvanpå, famt at de beftä af två delar, af

hvilka den forfta år kårt och gömd til en del

titi hufvudets hår, men^ den andra lång, hvilan-

des fig ofvart uppå fnytet. Tvärt om åro han*

nens kännare helt karta fFig. r^. ii ) och be-

tacka ingalunda fnycet /*. De beltd väl åfvert

af två delarfFig, i5 hc)^ men naft^n lika långa

den ena delen fom den andra. Den torlte af

deffe delar år nåftan cytindrifk^; den andra år

aldeles intet langUigd, utan afläng fåfom et o-

valt klot r. Deflc hannens kånnarc hnfva mån-
ga långa håf ^ måd fvarta, For ofrigt är Cnytct

forfedt med laöcett^like verktyg J
juft fom hos

Itonan.

^Brom*
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Bromfame rFig. 17. J> af det flaget fdm Herr
Archiater LiNNi^us kallar Tabams^ (coecutiens^

oculis uigro fuhSatis älis inaculatis. Syfi. Nat* Eä. i ö

p.-ifoi.nw 1 2ihafvaanténnprne fFig.iS.^^ochFig.

ip^ ilägpt annorlunda fkapädé åh^de of^^ De
åro nog längre i jåffiförelfe apkroppens ftoriek}

den delénj fprh hos de ahdrä litgof en Halfnläne-

figur, år på deffe helt jåmn fFig. ijp.^^ alle-

nail nagoc tjockare Vid borjän och delt alt

igenom i mätiga leder, , De tvånne ofrige delar-

ne o^, fom åro narmaft hufvudet ofch fäfte vid

det faitima^ åro cyliildriflve och ludne, famt nä-

göt längre ån hos de andra ilageh^

DefTé {ni| Bromfar fFig-iTj åro de våckfä-

ftc af alla. De komma fräni vid flutet äfjunii

månad, och fuga blodeii af hallar och boflvapij;

äc fticka åfven rtiånnifkorhé, når man ej bart-

jagar dehi. Vingarhe åfo fivite öch génomfki-»

nandejmed ftora fvarta eller fvart-bruna flåckarjj

éfl fädan flåck åt vid början ^f vingen, en an-

nan midt på, fom går tvårt ofver hela vingen, och
den tredje vid åildari eller fpitfen; yttra kanteri

af vingeri haf ét ftrek af fämmä fårg. Ögonen
fFig. 18.7 ^ åro af en ganfka väcker forgyld

och grönaktig fårg, fom fkiftar alt fom den fal-

ler i ogat och £bm vid en vifs ftållning år föåi

det fkonafté gull: fmå prickar af eri mofk pur-»

pur- fårg åro ftrodde på denria forgylda botten.

Skoiden (thorax) %v gul-grå, med trånne i lårig-

den löpande fvarta flrimor ofvan uppå» Magens
tvånne fråm fté leder åro afen ljus oker-gulfårg,
med en ftor fvart kluiveri flack ofvan uppå
de ofrigc lederne åro af famma gula. fårg^ éller

T öelc
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©ck ibland gråaktiga ^ och hvardera af dem har

tvä aflänga fvarra lackar, iå llålde, at de lem-

na imellan fig et trekantigt rum, få at längs

efter ryggen är iikfora en rad af gula trekanti-

ge flackar. Hufvudet har framtil några fvarta,

uphogde och mycket glånfande flackar Sny-
tet antennerne och benen åro fvarta, men hos
fomlige åro benpiporne- gulaktige.

Figtirernes Uttydning.

Bg. I- år en maflc utan fötter, gulaktig, hvit tit

färgen , med et litet hornaktigt brunt huf-

vud, fom har tvånne krokar, på hvilkens

kropp åro uphogde tvärbälten likfom rin*

gar. t vifar hufvudet och d bakdelen^ d

år anus.

Bg. 2. år Puppan af foregående maflc, t hufvu-
det. bakdelen.

Tig. 5. vifar bakdelens anda at denna Puppa, i

ilorc ritad aä bb fex fpitfar fom åro vid
denfanama.

Bg' 4* år i ftort, hufvudet och en del af bro-
itet af famma Fuppa^ ss tvånne uphogde
vårtor, fom äro puppans andehål. fp. tvån-
ne bruna conifka fpitfar, fom torde vara;

unteonernes foder.

Bg. j. år en Broms, kommen af den foregåen-
de puppan. Det är en hanne, kalhid: Ta-
bams (^OYinm) <?cu/k virefcentibus y abdomi-

nis
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ms dorfo maculis alhis trigonis longitudinalibus.

Linn. Syfi. Ed, i o.p./fo i. n:o i .

F^. (f: är honan af föregående Broms 3 af ftorfta

fl<igct;

Fig. j^ år en mindre Broms af annat fl^g, kal-

lad : Tabanus ("tropicus) ocuUs fafciis terms fu-
fcisj abdomims laieribus ferruginsis. Linn. Syfl.
Ed. i (To 2c n:po

Fig^S- vifar en af antenrierrie af fiftnåmde Broms,
i ftort, cd de tvänne delaf, fom fitta når-

niaft hiifviidet* abé den délenj fom liknar

något en halfrnäne,

Fig.p^ är Bronifcns fnyte ^ fedt ofvan på och be-

täckt til ftorre deien af tvänne kännare bb^

Denna Figuren år något mindre i ftdrt an
den förra.

Uti Fig.io. fynes friytet helt bart, emedan
Bromfen hår .håller fina kännare utlpår*

rade åt fidorrico // fnytets bagge kottaictigé

låppär.

Uti Fig. 1 1. fermari fnytet r/på fidan. t årfjelf-

Va Itammen af det fanima, / en af de ilora

läppare. b en af kårinarena.

Fig.i i. år en af defle kännare , i famma propor-

tion ritad fom Fig. s^^b den forfta delen, foni

med a haft fit fälte vid hafvudet. bc den an-

dra delen , fom flutar fig i en fpits c,

Fig.13: åro de verktygV fom bgga i en rånna of-

van på fnytet och med hvilka Bromfen llic-

ker och fuger blod, de åro i famma propor-

tton afritade^fom den 8 och 12, Figuren. De
T z beftir
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befta af fex lancett4ikc ftyeken, fom hår
med flit åro något ffcilde fran hvarandra. ä
denofverfta dekn^fom år ihålig inunder och
betacker de andra ftycken, h den underfta

delen, på hvilkende andra hvila, t c tvånne
fidö-delar, fom hafva på iitra fidan en ihå-

lighet fom en ränna , uti hvilken de tvånne
följande ftycken ligga med deras yttra kan-
der. idd de tvånne delar^ fom åro tunnaft oeh
aldramåft likna läncettef

.

JT/^. 14. t år fnytet af Broms-honan Pig. 6. fedt pa
fidun och i ftort. b cil af de ftora kännare :

den andra kan hår ej fynas.

Vig. : j. vifar fnytét öch kåtlnarenaaf Broms-han-
nen i^^./., i famma proportion titade, fom
denlorraFiguren. t år fnytet med deslåppar^

i?P åro kännare, fom åro karta oeh fom ånd4
fig uti en aflång klot-figur.

Bg. i6\ år en af de foregående kånnare, ånnu ftor-

re afritad. Vid a har han varit fåft vid

huftnidet. ^den for (la delen, c den andra de-^

len/om har fkapnaden af et aftångt klot eller

klubba,

Bg. i 7. år en Broms med forg^lda ögon med mork
purpar-fårgadc punéler , och ftora fvartä-

fläckar på vingarne^. Han kallas: Tabamts

fci€cutiens^ vcuUs nigro ^mtiatis^ alis macu^

f^cr^ ig-.' år hufvudet af denna Broms pa fidan ocli

1 ilort ritad. antennerne» fnytet med des

lappar, bb känHarena. / et af de tvånne vac*

fel**
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kra ftora ögonen. uphogdefvartaglåntfan-

de fläckar, fom fynas på hufvudet.

Fi^.ip, vifar en at antenncrne af fammaBroms^
ännu ftorre afritad. alf den fråmfta delen,

fom hos detta ilag år måft cylindrifk, fmal

cph delad i mänga leder* cd de tvånne andra

dehrne^fom åro nårmaft hufvudec. Dä man
jåmnforer denna antennen med den af

fer man i et ognakaft övillnaden lom år imel-

lan dem.

RÖN
Om TinfchbacJes Metall och des til

redning (*)^

Af
HENR. THEOPH. SCHEFFER.

§. I.

Pinfchback år en fmidig Metall , til färgen
lik guld

5
antingen utanpå allenaft, hvii-

ken tårgdcn ftåndigt behåller, fä fort den
notes, eller ock alt igenom, fäfom guld med
koppar beflvickadt. Des beflkaffenhet och tilred-

ning har i lång tid varit hällen for [ec ftorre ar-

canuni, åii den verkeligen år.

LL_
C^) DefTa Rön blefvo redan är 1750 til KongL Åca-
demien ingifne; men af Auäofen ätertagne; och åro
nu efter Des död ibland Des papper igeiifundne.
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§. t.

Den beftär altid af Koppar och Zink^ men.
uti olika proportioner emot hyarannan, och pa
olika fatt (ammaniatte.

Rån. z. Sa mänga flags Pinfchback jag forlokt,

baiva altid yifat Zinken med fm blå låga ocli

hvita blommor : fedan har Kopparen varit ren^

§. 3.

Des fornamfta egcnfkap år, toruian fmidighe-
ten, at den bchajler fin färg, och icke Ikteligeii

fvartnar eller ergas.

Fo! r ån jag kommer närmare til Pinfchbacks

beredningen^ nodgas ia*g tala litet om Koppuren,
fom är Pinfchhackcns grund-amne, och anföra

några andra Ron, fom hora tilfakens tH'^y^^"^i^''gf

§. 4.

Ron. 2. Q\^arts pch god brand hvit Gottlands
kalk , lika mycket af hvardera, val fammanbian-
dade med en fierdedel Borax, fjiiälta i en Di-
ge!^ pa en half t i ma, for en god blas-belg, tiL

ct nngot grönaktigt glas. Samma Qyarrs iva del

lar, och cn del Borax, ellpr tvä delar hvit flufs

( Sal Dreftlenfe ) fmäita i lika ftor Digel och ior

famma bläsbelg, ej på en hel tima til et rtnt

glas. .

^ "

Rom -^^ Qyarts och Smeds- finter fC^/r M^rf/x

ftccä) elier ock Koppar flagg efter Räft- bruket vid

en hytta, iika mycket af den forfte, fom en-

dera af de fenarc. kunde på en half tima, i

Digelcn och for blåsbelg, icke fmältas tilrent

glas.
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Rön ^. Qyarts tva delar, kalk och fmeds^finr

ter, hvardera en del, med litet Ivafvel, fmålta

tor Bläsbelgen på ^ tima til et fvart glas.

Rån. j. Fulle eller rtore fåttningar at Qvarts

allena, kunna icke gå igenom en ugn, fädan fom
i Sverige allmakt brukas til Koppar-fmältningar,

at ugnens fidomurar icke fmålta 5 då ugnen alde-

les afrtannar^

Rön. 6. Qyarts i fma ftufFerfonderflagen, fmål-

ter icke med Koppar flagg, utan går genom ug--

nen i hela ftycken, fom allenalt fpruckne ligga

i flaggen. Sonderbokad på Bokverk , och blan-

dad med f eller 6 gånger fä mycket flagg, fmal-

ter qvartien^ då den blir andra gången upfatt

på ugnen.
Rån.j. En del Qyarts och två delar Kalk, fon-

derbokade och blandade, fmålta på ugnen tilen

ren flagg, utan at ugnens fidomurar fkadas.

§^ r-

Håraf följer, 1:0 at de qvartfige Koppar**

malmer åro de fvårafte at fmålta. 2:0 at de med
Koppar- flagg allena icke flå at bringa i fullkom-

lig fniåkning. 3:0 at'de med Kalk kunna fmåltas.

4:0 at de med Kalk och litet Koppar-flagg til-

fammans båft kunna göras til godo^

§. 6.

En Metalliflv kropp, blandad med Svafvel

och fmåltad , kallas Skdr-fieny Rd-fieny Trot-jienj

Spor- (ten eller Bly-jten.

Rån.S' Bly-glas eller rod Glåtte och Svafvel,

lika mycket af hvardera , blandade och kaftade i

T 4 cn
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en for B!as-belg uphettad Digel, fniåka ti| en
Skår-ften, fom liknar en Riy-glans.

|

Rån.p. Da Koppar-blek iåggas i en Digel^foni

upeldas , och ledan under et falcta bläiandé ka-

llas fma fvafvel-ftyckcn dårpå^ fmålter Koppa~
rei| under famma lindriga blåit, tilfammaii tned

Sväfletj til en grå glårifnnde Skår-ften.

Rån, 10. Då IvQppar-afka, antingen allena el-

xTied Svafyel och aqdra T^ror calcinerad,blaii-

^as forfl med lika tnycket Svnfyel fpm den yå-

ger ^ och fedan med mera Svafvel forfares på fam~

ma fått, fom Ron. ^. fä fmålter deji pl m dy-

lik Skär-ften.
- ^ > - -

Rån, II. Då glas ^ (m-klt af Koppar-afka och
Borax tiljpimmaiis , niales fint, blandas med Svat-

vel , och därmed f6rfare$ på fj^mma fått , fon^

Rån. l oy Imäker Kopparen til en lil?a Skår-iler^

fom i Pwn>p. och Ikiijer fig ifrån glalet.

Rån. 12. Då fonderftott glas, fom år fmålt af

Bly -kalk eller Qiätte och Qy^rts tiirammans,

blandas med Svafvcl och Borax , h vardera fä

mycket fom gtafet vågcr, och därmed fortares

fom RåfhS^f^r man en iådan Skår-fien , fom vid

Äd;?, ^j, Odid ifrån glalet,' '

- .

Rån. z Då på famma fått forflires med Järn-
black och Svafvel, fom Mn.^. blir dåraf en^kår-
Itcn, hvilken är hvitaktjg foin en Svafvel-kics.

Rån, i^. Dä med glas, fom år fmålt af c4-
cinerad Jårn-afka och Borax, forfare? pä famtyia

lått fom Rån. i r> brinner Svafiet up och lemnar
giafei fäfom det yan

Rån.
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Rön. 2 j. Da i de foregknde Ron tages mindre

Svafvel och iiiej a Metd, ån fom kan blanda fig

mpd Svallet; ligger Skär-ilrcnen frnålt ofvaopa^

och metallen u^idcr.

§.8.

Hår af folier, |:o at ^vafvel icke kan blanda

fig med rent g!as(R. ri. i2» 14.) 2:0 at ra kies

i et Sulubruk ej gor qvick dagg, 5:0 at Kc^)-

paren' cj kan^bråfinas til glas eller fl^^gg? fä lån-

ge den har Syaflet hos iig (R/ 10, 1 1, 12.) dar?

Fore mafte arma och mycket bårgblandade Kop*
par-malmcr fmåltas ra och aldcies oräftade^ e»

medan den myckna bårgarten eljeft hindrar ko-
lens fetma at reducera den i raitningcn calcine--

iade Kopparen, hvilken dä går med bårgartcn

til flagg : hvarfqre ock fädane fmrdtningar, fovn

nyligen blifvit föifokie i Bårgslagerne pa arma
raftade Koppar-malmer , hafva fallit, olyckligt

ut. Däremot är af älder bekant, at rä fmåltnings-

arbetet på de rikallc malrnerne kan befparas

,

och at man flrax med dem kan ga til vånd-raft-

ningen, i Digcl-prof år det en annan omflån-
(jighet: ci|r läter det fig göra bade med ar*

ma och rilca radade malqier, dä de reducerande
fluflerne ofverlliga mänga refor malmens vigt

och Metallens värde. At raftad kics gor flag-

gen qvick 5 men nafning om malmen år järnbiii*

dig (R.6. 14,) po at järnbindig KopparniJiltii

fkbrfakar naGiing f pä Tyika Eifeyifauen^) (f:o at

rå Svafvelrik kics lofer up jårnbindan och före-

kommer nafning ( R. i ]) 7:0 at arm kiesblan-
dad Svafvelrik malm ^ hVars bärgarr ej är |ärn-

bindig, gar med qvickare flagg, dä den' blir

T y kall-
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kallrlftad. 8:0 at jårnbindig malm nafar fig gan-
fkz ilia, da han blir kallrältad f R. ly.J

Rén.i^. Då lim- (len, hvilken ej år annatån
Kalk 5 fåites på en Masugn til fluls^ blir flaggen

gron eller bläj men fomlige järnmalmer lnjåltas

ock utan Limften, da flaggen blir fvart, hvilkec

år et tecken, at fjelfva järnet gått til flagg.

Rån.iy, Da Svafvelkies, fom har jårn och
SvafVel til grund delar, eller ock Skår-ften, två

eller tre delar, och Koppar-black en eller två

åcXzr j imältas tilfamraan i en Digel, med litet

Borax pålagd i Digelenj blir Kopparen med Svaf-

let foni år 1 kieien, til en Skår-lien, och järnet

blifver til en fvart flagg. Det (amma Iker ock

pä en fmåk-ugn. Om ailenafl Svafvel-kics, eller

Skär tlcn^ iom år fmålt af Svafvel-kies
,
fåtresup

til ra Koppar , fom ftar i ugns4iården j blir rå-

Koppares til Tiot-licn, och järnet i kiefen til

Run. iS' Da en Skår-flen, fom häller vid pafs

20 pioCent Koppar, malcs fin och fåttcs i en

Skerfvsi, for den minfla hetta ^ hvarmed den kan
bringas at böria brinna, taftän utan laga, och
brinner ut , uran at biifva slodgad; och famma
faledes loft raltadc Skär-ften upblandas med lika

mycket Borax til vigten , lamt fmåltes i en Di-
gci 5 blir dar af en gra rik Skar- ikcn^ allenait räft-

ningen träfl:as lagom : ty den armare tal litet mer,

fiieti den rikare iaet mindre räflning. Om arm
Skår-flen våndr|ftas pa några eldar, men ickefuU-

våndes, och fcdlm fmähcs pä ugnen fR» blir

ockfä (fårat en rikare Skår-fien^

Rån.
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Ron. 19. Om en mycket rik Koppar-Skårften

lagges pä vånd-räfte, kan den icke bUfva fuihä*

itad, utan Svaflet hänger mycket håi^dare vid

Kopparen, än vid järnet,

Ron.io. Dä en iädan rik Skår-ften, fom i

9. eller någon annan, uti livilken är gsnika Wux
iårn, fullrälhis i en Ekerfve! och nedfmåites i en

Digel med tre delar fvart fkifs och litet glasj

blitver dåraf et tåmmeliga kaiifmidtgt Koppar-
korn, hviiket dådet fmides och bry tes fönder, år

flagogt i brottet. Dä denne Koppar filas ren och
ligger et par dagar i kalt rupai, ivartnar den och
ergas Inart.

Ron. 21. Dä en fädan Koppar, hvilken har

men af vidhängande Svatvel, blir fmalt i loieds-

härden, och ftal fmidas ut under Koppar-ham-
mare , Ikifyar den'' fig och gar (onder.

liön. 22. Dä imeiian Gär-koppar-fpeitarna af

en fädan oartig Koppar lägges et Lifpund kaii-

bråckt tack-järn el!er nägot mindre ni bvart ftep-

pund Koppar, och fmältes neder i lmcds*hårdi n,

börjar järnet 5 fä fnart härden cfrer nedfmältnin-

gen blifvit uphettad uf bläilcn, at brinna med
klara hvita gniftor 5 härrörande a{ järnets fetma,

fom forenar fig med Svi^fvei-fyrm, hviiken år i

Kopparen. Sedan järnet bliFvit utbrändt och
Kopparen tätt fin fulla hetta och klara färg j blif-

ver Kopparen god och fmidig.

Här af följer i:o at kalken for fig icke forflag-

gar järnet, hvarfore den ock icke förhindrar naf-

ning i Sulu-hviiket , men väl gor Sulu-llaggen
qvick: icke eller gor han Rä-kopparen renare i-

fråii
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irm jårn i raftbruket, dar qvartfen eljeft brukas
med någon liten nytta at gora flaggen mera gla-

fig och ren, ån den blifveraf calcinerade järnet al-

lena, fom år i vånd-railverket af Skår-ffen, eme-
dan all gul Koppar-malm beftär af jårn, Koppar
och Svafvel. 2:0 at dl Skår-ftenen år alt iorarm,
hvaraf rä Kopparen blifver fä jårnblandad, at vid

garningen förloras alt for mycken Koppar; få kaa
fekår-ltenen gpras;rikare genom omfniåitning(^R»

l8j, hvaraf mjncdre jårn följer med rä-ICopparen,

mindre krats blir i gärningen och foljakteligen min-
dre forliift. Hår fynes vid fortta plfeende, K)m den-
na omfmåltning vore cn dubbel kol odning och
dubbelt arbete, men det foo) vid denna fmåltning

gar til flagg, kommer icke pä räft bruket, och
år aitfä dar vunnit : flaggen efter detta omfmålt-
iiingsbniker gor famma tjend fom Koppar-fl^jgg

(K. 5. 4 ) 3:0 At m arm Skår-ften kan fullrådas

och brukiis ti! flufs pä nytt Sulubruk, utan at nå-

got af Kopparen förloras om flaggen gar qvick

fR, ioochi7J men den fenare Skår-ften blifver

dåraf la mycket rikare och fördelaktigare til räft-

bruket. 4:0 at Svafvel-fyran, fom fåfter fig (lär-

ka ft vid calcincrad Koppar, och i fmåltningen

med kolens fetma blifver ätev til Svafvel, år or-

faken til at Sniid kopparen galer up i Diglarna

och flvifrar fig i utfmidningen fR.20.21J. f:o,at

denne Kopparens or.rt iortages med kallbråckt

Tackjärn (K, 22,) 6 at detta Svaflet, fom nu
Dvfs i 4pun£i:en nämndes, år orlaken til anlopning

och ergning i luften och af rent vatten, emedan
Svafvel-iyran dä flåppcr iin fetma, iorenar fig

med våtfkor och griper an metallen, enligt all*

månt bekanta ron med Svafvel, jårn-filfpän och
vatten
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änloprilng ej följas i luften eller litoin metaller-

na, utan inom dem fjelfva, hvarfore nian oclc

af metallerna éj kan bevifa, at någon fp'a år i

luften. 7:0 At en arm Skår-ften ej bor raRas alt

för når 5 pä det den lilla dock matteliga q^ar-

Icmnade «Svatvel-fyran mä ängripa det i Imåltnin*

géii reducerade järnet, med kolens fetmas til-

hjelp, hvilket återfodde Sva,fvel dä gor järnet ti?l

enSkär-llenfR, fom dä ftrax af Kopparen for-

bytes til flagg och Trot-ften (K. ijX och Rå*
kopparen befrias ifrån det fom Bårgsmännerne
kalla Trejkt^ hvilket år et i råilbruket reducerade

jårn^ ty all gul Koppatmalnis ena hutvud-del år

jårn, Trot-ften, Skår-ftcn och Kopparmalm,-
fom beftä af Koppar och Svafvel allena , åro gra

(V^. 9.). Sådan Koppar brytes i Småland vid
SynnerfkGg, hvilken håller ofver 70 til 78 pro^

Cent Koppar. $:o Ät den Skår-ftenej bor vars

alt for rik, ioiti fl:al gå in i Räft-bruket (R. 19.

20)^ utan at en fådan bor förut blandas r fmåltnin-

gen med äritiare malm ellet kres, at den icke går
öfvcr 40 proCent koppar- halt, men vål något
tinder, hvilken båft låter arbeta fig i räft-bru-

ket, p:o At ingen blandning af ak for rik ocli

arm Skår-ften hjelper pä rält^bruket, med min-
dre de åro förut fammanfmålte fR, 17J emedan
Svaflct hänger lika fullt faft vid den alt for rika,

Skår-fienen fR. 19. 20^, hvilken dä blifver uti

<ipfåttningen måftedelen til Trotsften^

Mn^ 25. Då en grå Skar- Ilen, i fynnerhet fa*»

dan fona i R. 9, blitver råftad på fått, fom iR^
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1 8, pä en (kcrfvcl, eller en armare Skår-ften
litet mera radad, blandas med lika mycket Bo-
rax och fmältes i en Digclj iä blifver Koppa-
ren reducerad til en fädan Koppar, fom iR.ii,
utan tiifats at något phlogillon. Men år Skär-
ftenen fullraftad eller for mycket raftad , blir ait-

fanimans i Digelen til en flagg eller ock nagori

del af Kopparen til ö^^gg och nägon del til Kop-
par, aic foiB raihiings- graden varit.

§•
.

H4r af fes i:o at Koppar kan reduceras af

Svafiets fetma, ut m tilfats af nägon annan. 2:0 At'
rnetaller , uti Skår - itenar eller mineraiifera-

de med Svafvei
,

ligga metalhferadc och icke

calcinerade, hvilket ätven beilyrkes med Ron.
g. utur hvilkcn .Biy- ften, Blyet faller helt

imidigt nedcr af litet tillagt järn, utan något
Phlogillon, och järnet blifver med Svaflet tileit

Skär-ften fälom uti R. i^, hvilket icke kunde
Ike, om järnet förlorade fit Phlogifton til Blyets

reduftion fR. r4J. 3:0 at Borax ej har Phlo-

gillon 5 fom formar reducera metaller, 4:0 Ses

orrakcn til Ängelika fmåltningarna , hvilka ike

med Stenkols laga, utan nägon reducerande fet-

mas tillåggande^ emedan Skär-ftenarne dån aldrig

fullråftas. f. At deffa fmåltningar kunna tke

med et mindre antal nederfmältningar, allenafl

genom råitnuigs gradens iakttagande^ 6:0 At
denne Koppar behåller det målla Svafvel hos

fig^ fom någon kan hafva, utan at vara en Skår-

ften: hvilket Svafvcl utdritvcs genom det Än-
gelfta gårnings fåttet , utom hvilket en fådan^

Koppar år aldeles* odugelige
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Den fåkrafte hjelp emot Svafvel i Koppar
år alclå Blyet, där det brukas vid gärningarna,

Dårföre år Fahlu Koppar altid fniidig, etaedan

malmen är litet bly-blandad. Den Tiroiftre Kop-
paren är bäde Imidigaft ibland alla, och behJU
ler fin klarhet, utan ar lättcligenangripas af crg

eller fvartna. Hvad Blyet uträttar vid Koppa-
rens fmältning, fes uti Schlyters Hyttenverk.

Den Tirolfke Kopparen brukas fordenlkul ac

cementeras med Galnieja utan fmåltning^ til oåk-

ta GulUgaloner, Tå for fin fmidighet, lem be-

Händiga klarhet (kul, hvaruti ingen Pinfchbacks

metall ofvcrgår dcfla oäkta Galoner.

Nu mäfte jag åndteligen vånda mig tilbaki

til Pinfchbacken , efcer en få lång och kan hän-

da oforlätelig digrcffion^ Hvad des fmidighet

vidkommer, år därmed icke mycken f^ånghet^
ån mindre med fårgen. StorUa konftcn är^ ac

bereda denna Metal iä , at den bchåiier fia

klarhet , altan at anlopa, fvartna eller crgas Or-
(aken til detta felet, ligger i Kopparen, fom bru-
kas til blandningen 5 ty

Ron* 24^ Dä gammal Koppar, iom varit bade
fmidd och länge fliten, fmältes tilfiimtnan i nå-

gra Lifspunds myckenhet, gifver den dockifråti

fig en ftark Svafvel-lukt, af bvilken S?ifvcr

blifver fvart utanpå: få liarkt hänger Svaflec

qvar vid Kopparen.

14.

Forgåfves foker man ren^ en fmidig Kop-
par
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par ifrari hagot annat 5 fom ftåmmer des fårg i

liifteri, ånSvafvclj ty andra århiien görähdnorn
{kor. Nu år af Chynaien bekant , at inga fura

^]cärpor uplofa och dragit Ut Svafvél : icke eller

kan mah Iiår anfe Svaflets fyra allena^ utan fåfonfi

förenad riied rnetalleris fetma f§,p.J*, fordenfkul

inftämma alla {kål^ at bruka de medel ^ fom ron

och forfarenhet gifva vid handen 3 til KöpparéKg
renande ifrån Svafvei,

:.. . ^ , ,
i ir-

. ... . \

Til Pinfchback år helt fåkert Tirolfk Kop-
jpär den båfta. Japanilk kan ock ibland goragodi

tjenft. Har man éj den förra upriktig 3 kanmäti
renfa annan Koppar på följande fått^

Man tager göd fmidd Koppar, den båfta fom
år attjlgä, och lågger den på en Drif-teft, fla-

gen ai ben afka, hyilkcn fättes i en ugn, lådan

fom brukas vid Styck-eUer klock-gjutcrierne, af

den tlorlek, at Tcften rymes d^ruti. Teften
bor vara fä ftor 5 at den kan innehålla Kopparen^
d^ä den fmåltcr. . Om det år en liten Teft, alle-

naft for några få marker Koppar i kan den fåttasr

for en Blås-belg, f verk-tuni iinder forman, of-

Ver en MufFel af ganflia godt eldfaft ler, eller

en plåt af gutit jarn om 2 tums tjocklek. Dar
öfran på lågges kol och eld^ Då nu Kopparert

år fmålt, antingen med lågan i ugnen, eller med'

kölens och Biis-belgens tilhjelp (hvar vid déh gen*

våg kan brukas, at lågga kolen på opna Teften,

fmålta Kopparen med bläften ned genom kolen,

fedan draga d^m af och hafva Muffeien eller plå-

ten



tjéö. Öäoh. Nov. Dee. 303

ten imedlertid fä upeldad tilreds, at da den
tä^ges ofter Teilen^ ock kolen ftrax därofvan-

pä, fattit tilHka^borjas äccr at blåfa med helgen,
Jtal Koppareti hälla (ig frhältad och icko ilelnaj
lågges ch ottondcdel eller en Tijondedel BI7 pä
Kopparen emot des vigt. Det kan ock, orn
drifningen fkeri vind-iigri|, låggas pa Ivopparen,
dä den börjar at imålta, hviiket befordrar och pä-
flcyndar friiåltningeh $ men ej far Blyet påläggas
for bittida, fä at dec börjar drifvaforr ån Koppa-
ren är fmålt, ty dä gor det icke fin Verkan.

Säfnart Kopparen och Blyet äro futiman frii ål-

te 5 borJa de drifva med blommdi^: dä biäfes där-

pä med en hand puil eller, om fatfen är Itör, med
cn drag-belg, fä ftåld, at den bläfer genom et hä!
in uti ugnen på Kopparen , til des Blyet år afdrif-
Vit och Kopparen blickar. Sä fnart Kopparen
blickat, utdragas bränderna ur iignéh , och blä-
flen pa koleil, forh ligga pä MuiH^len ofver Te-^
Ilen

, uphorer, at Kdpparen koti ficlria. Nar det
fkedt, fläs vatteii pä Kopparen, oth den tagés^
titur Teftcn, dä han är fa renjid ifrän alt Svaf-
vel, fom mojeligt är, och aidcleå fä god fom*
den Tirolflce, Hårigenöm förloras väl något af
Kopparens vigt^ men det årfättcs igertom dc$
godhet.

^ ^7- .

Denrie Koppär år övor fom annan Gär-kop-
par, emedan han igenoni den ftarka bråiinmgen
börjat calcinéras: därfofe bor han ej läggas^fen
tom Pigel atfmåltas til mctall-blandnmi^en, u-
tan Digelen bor forfi fyllas med fmä kol, och
Kopparen fedatt läggas dar ofvanpå %ckcna!s ef-

U xer-
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ter hand, ait fom den fmältcr ned genom ko*-

len, aF hvilkas fetma den brände delen i Kop-
paren biifver reducerad til fmidighet. Sedan då

kolen äro afdragne eller bartblalle , lågges Znic-

ken däruti, etter hvad proportion man be-

hagar, dch fiil litet koks falt där ofvanpä, hvil-

ket töruc är Imålt i en Digel och utgutit. Det-
taialt bevarar metallen^ under det bada delarna

röras om och val blandas. Somlige bruka Salt-

peter, men det år aldeles otjänligt, emedan det

i hoglta mätta bränner uUa inetaller, undanta-

gande Guld och Silfver,

Dä blandade metallens vigt icke diger ofvef

8 til f emot Kopparens, är metallen ännu fmi-

dig: men lattes mera Zinck dårtil, blir metal-

len Ckon Den pä detta fåttct århällna metall

år af forlta (laget C§.iJ, nog hvitinuti^ bleka-^

re ån Meffing, men flär fig utanpå med färg

läfom förgyllning, dock utah at mörkna. Me-
• tallen af det frnare Oaget har ej ofver en del

Zinck einot 4 eller ja 6 til 7 delar Koppar ,

^

ak Tom man vil hafva färgen rödare eller gu-
lare.

Men metallen af det fenareflagec far iekedert

Jämna gula farg , fom rent Guld med Koppar
allena bcftirk sdt, utan fpelar litet pä hvitt, få-

fvn Guld bedvickadt med litet Silfver ibland

Kopparen. A c lijclpa blandningen til jämnare
fräg

,
tnges af Forita flags metallen och fättes til

fanima flags Koppar, fmälC pä famma fått gc-

fiona
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hörri kolen. Men de; blfta^ faft ock tillika

rnodorataafte fåttet är, at blanda den genom
kolen iiedfmålca Kdppareri rHed Mefling, gjord

af famma ilags Koppar på följande vanliga i ätt^

iöm jag här vil infora for deli myckna fkiljak-

tighét liiuli forii år imellari McflTings- verken^

^irölft felicr efte? §. 16 i^ehfad Koppar rmål-

ieé \ en Digel, öfcli gjuteä iitiYatceh, hvilket

toreS hålll rned éå puil^ hvarä p>ipa räcker til

bottnen pakårillét I få ät Kdppai*eh BlifvtT kor-

iiad, Af öalrilejan tngcs litet bch
,
laites pä eri

Skérfvel under eh Val upeldad Muffel , ocH luk-

tas därpå fdm oftaft , til åts Skeffvelen ocH

Galrricjan blifva glådande med th hvit-ljus het-

rä. Om Gaiinejän gifvér den ringafté Svafvel-

lukti diiger deh icke; Desutom bor den varä

förut forlpkt ^ at den gifver ftor tilvåxt oCh Imi-

dig Mtlling. Deh gamla Sv^rhfkaGalmejan fräii

Wéitervikeft var ganfkagdd til detta bi'uk; Stot-

fa och (filade kol 2 delar ^ faric pröfvad Galrné-

ja 3 delar^ blahdas tilfammans och fuktad med
fjö^vätteri: därmed fullpaekås eh upeldad Digeli

hvai' öfvahpå i^i^lg afdcn kdrnade Kop-
pareri, hvilken år^ofvcrftrodd tried få mycket
tört ftybbö ^ förh kaln faftria däi'på mcdah deh
år våt. Sedan betåtkes alt vål med kdlftybbe:

Öigeleh tiltåppeshléd låck eller med enpåfljelpt

pigel^ fom gorc^ tåt omkring hied hy; På lac-

ket cllér tack -digeléh bor Vara et hål, hi^^rsi

diameter år vid pafs en tioritjiedel af Digelehs^

Öehne fåttes i en upeldad drag-ugrt^ och gifycs

flvyndfairi hetta, til des Ijufä lägen börjar ftå i-

y Ä gchotä
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genom halct, och har måftadelen brunnit ut:

dä råges Digeleii iltur elcJcti ochréres val öm med
cc järn. Om Galmejan varit god och arbetet gätt

lyckligt, firman på decra fartet Meffing fom i

vi^t förhällcr fig tilKopparen5fom 7emocf. Med
deTina Meffing^blandas Tiroifk eller efter §. 16.

renfad Koppar, och forfares på fatt, fem uti§§.

17 och ip lagt är, lå ärhällcs Pinfchback til hvad

färg fom ältundas af det fenare flaget. Då af den-

na metall gorcs Cifelcradt arbete, den matta

grunden forgylles och det uphogda poleras 5 fe**

det ut och häller fig fom Franlkt GiiU-arbete,

Upl den 29 0£l» 1750.

Anmärkningar öfver den få kallade Spit^

elfka Fifk och Bofkap i Norrige.

M
ANTON R. MARTIN.

Medic. Stud.-

Spirelfkan -år fa allmän i Norrigé, at Rege*
ringen nödgats upråtta allrr#nna fjukhus, for

at där foda fådana ufl-ingar til dodsdagen.An-

talet -jf fadana Spitelflca månnifkor uti Hofpita*

len i Tnmhiem, Romsdalen och i Bergen, rak-

näs til 140 pertoner. 1 allmänhet igenkännes en

Spitelflv med följande kännetecken: knylar kan-

nas i koLtet, ej alika arter, hvilka icke garna gä
til någon buhiing-, huden får blå fläckar , blir

{krynklig och ofta ijallig; kroppen trånar och ut-

mårgksi
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mårglas; anfcendet blir blekt och pufligej och

håren affalh frän ögonbrynen. Som jag i Ber-

gens Hofpital fick tilfälle at le många fpitelfka,

har jag fokt underråtta mig om fjukdomens for-

lopp, la at jag nu någorlunda kan befkrifva des

^ ftadier.

Sta/J. 1. 1 aldraforfta början af denna fjukdom,
begynner den fjuke, at efter hand rfmagra och trå-

na btrr. Anfigtct blir under detta blekt och ca-

cheélifkt, men darjemte glånfande, med anfeen-

tle af nligon uphogd hud, foni kännes knyligin'

under, }zgA)av malt fedt detta förhållande i pan-

nan vid ögonbrynen, pä kinderna, hahen, armar-

na och låren/ På en enda biet jag tillika varic

några uphogda och ojämna fläckar^ nog lika de
fä kallade Icfverflåckar. Nyfsnämde knölar blif-

va hos barn icke lä uphogde, fom hos gammalt
folk, där de ofta växa til nötters ftorlek. Sällan

drifvas delFe til någon riktig bulning, utan fc5r-

blifva merendels hårda, eller ock undertiden fulle

med blod, eller ock ibland med en Ichoreufe

materia. Stundom händer dock, at någon flags

buhiing kommer i dem, då därefter läfnnas en knol

af bly-blå färg, biifvandcs dårjemte huden kring

om dem ftrynklig eller full me,d Ijåll. Ehuru knö-
len, fom fagt är, ibland fuppurerar, få fräter mate-

rien intet omkring fig, ej eller åftadkoHirncr nä-

gqn kiåda^

Stad. 2.1 2:dra ftadio utvidga knölarna fig

ofveralt på kroppen, ånda til f]elfva fot-fåian.

Jag har.fcdt dem på hvitogat uppå ålderlligna

mån. Somlige fä nu tjocka fötter, andra llip-

pa denna olägenhet 5 färdeks de fom åro af en



fvag fcrppps byggnad. Ögpnharen falla i detta

ftadio på de flaita bir; , men icke hufv^udhå-

ren. Ogqnlåpken, läpparna och gommen blifva

blek 1.

Stisd. j. I 3:dje ftadio dr^gcs nåfan lil^fom hel

och hållen in, at hon få tatt faller til anfigiec^

ftc de fjuke däiaf få en hes och hyåfande roft, jäm-
te fvärigheinog ai drnga anjdiin. Knolarm vid

nåfan och If^pparna fpric{ca nu fåfancjer, at l^oc-

tet tyckc$ vilja falla ut, varajides de gcrneiiligf

tylldä med cn ichprcuPe och blodaktig materia.

Innan ljukdomen hinner up til detta Rcidiuon går

det merefidels ut hela 1 1 cWcf 14 arer^- Bedrofve-
lige vedefmälen af plågor m|nnifkor kunna
Vara underkaftade ! I famqvrårn fkyla defTe uftin-

gar altid f}v\ infallna näfa ocli Hna fprycl^na låp-:

par, fa godp de fcumia.

Sedan nu fåledes kårt^ligen befkrifvit cien-

na fjukdomens forlopp igenoq:^ fina tre åldrar^

hoppas jag at en och hyar lättelig^n lårer kun-
na igenkänna honom. Och fom vi bek|agcligeq

finne fanima fjukdpm innom Sveriges grånTor,

ocii de I^orrfice i allmåp.het tro, at den famma
upkommer når .de åta Spitelfk fifk och I^oflcapj

få förmodar jag, at fiere med mig häd^nefier

underfoka den Fifk och Polkap, fom på dc or-

ter Spitclfkan år, förekommer, fpr at fåiedes

fråmdrles få en fak aldele^ utredd , den jag nu
aiienaft problematice har den åran at framlägga.

Då jag om höften iys9 l^^m til Bergen i

Nornge, hörde jag med forundran, hvar jag

kom, at det taltes om SpitcUkFifk, och at den
vore
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vore fkadelig for männifkor at äta. Det Lides

åfven cil, at hela infjoar voro fulla med Spicel-

ika Laxoringjir och Rödingar j ja, at folk, fom

bodde vid fådana infjoar, voro mera Spitclfke,

ån pa andra Italien. Jag, fom* med främmande
oron afhorde detta, hade (värighct nog fiSr ac

begripa fammanhanget häråt, men jng fkyndadc

mig dock at ofvcrkomma och underioka låda-

na fä kallade Spicelfka' Fifkar. Laxoring(Salmo
fario) kallades Spitelfk dä han var mer än na-

turligt fläckig, och hade därjemte kn(51ar pä in-

elfvorne/ llorre eller mindre, ftundom fom år-

ter; nofen var dä trubbig, och t äfom den va-

rit londerftotC} bloden feg, tjock och lielnnd..

I November manad kom jag at fä en Spitelfk

Röding (Salmo alpinus , han föreföll mig utanpå

nog vanlkapeligj käken var kärt och tritbbig-,

fvalget var ftiåfi och hopfnorpt; tungan kärt och

indragen > kottet fladdrigt och blekt, och blo-

den var fä tjock, at han knapt ville nnna. Jag
fann dä fbax tillika invärtes fmä ärrlika knölar

|'ä tarmarna, utom tvänne andra knoiar innom
den yttra huden pä broilet. Dä jag opnade
dcllc utväxter, fä framkommo veikeligen fmä
letVHnde n)afkar; men i den ena brodknolcn lag

en ihopruUad malk, ungChirligen af ct fingers

längd. Pä högra fid;Mi var ocklä en dylik knol,

vid hvilkcn en tarm var fastvuxen, hviiken nog
liknade coecum. Därutur kunde jag ock! a draga
en malk af lika längd. Bagge d<^iTc o^afkar vor
ro fmala, flata och utan leder, faledes Falcio-

Ix kallade af Herr Archiatern och Riddaren Lin-
Miiius. Darjemte var Icfren genom fräten och flvir-

reus , och mjälten var oVr^nligen Uor, f^mt lika-

ledes knalig» U 4 Boika-
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BoOcapen kallas Spitelfk af faljande tecken:

ögonen blifva antingen ofVerdragne me^cnhinna,
eller blir hyic ogat rodlprängt och inflanirnerat.

Bofkapcn blir ovaiiligt fet. Knölar Tynas väl

icke utvärtes, ipen de kånnai då n^an med en
flat hanfl llryker längs efter bogen, pet be-\

rättädes, at köttet ibland pä fomlig bofkap har

kunnat afnilh^ utan annas^ pafoigd^ ån at fäda.-

na länge dårm^-d gått , och falede^j anda hela ti-

den kunnat lefva. Bolcler fqnnos pa Ipngornc,
plcura

, diaphrngma och pä lefren, mpn man vil

paitä at fädant ej finnes där nedanfore. ^ofkapen
kan dragas med fjukdomen i hela izärenbart-
at* Det berättades mig, at en Bonde pä Eitre--

iand, 2 mil frän Bergen, haft 50 ftycken Hor
och fma Boflvap^ och at alla varit orena. Alla

hollar Ikal mycken flakt-bo&ap komma til Ber-

gen, hvaribiand en och annan altid befinnes va*

ra oren, I fynnerhet fågas drifterna ifréui fjäll*

bygden Wof$ milstånkas, hvarfore ock en lag

biifvit gjord ^ at fåljaren icke far fina pennin-

gar, innan kreaturet biifvit flaktadt, och man
fälcdes genom opningcn funnit det fiifi^t och
helfoianit ; men 1 annor bändclfe blifver det af

Politie-bcrjenterne nedgrafvit utanför Staden,

17Ö0 t Septembpr fick jag hora, at ct Spitelfkt

kreatur biifvit nedgratvit af en fädan Politie-

bcrjcnt. Med böner och pengar fick jag dcc

äter uparafvit. Kreaturet var fett; Brofiet in-

nantil kottet fiilk med utväxter eller knölar,

i^äiran iiora tbni nötter^ hvilka dårjemte urfpritc

lig pä lungonie, hjårtråcken, ofra delen af Dia-

phvagma, Icfren och ornentum. Knölarna finn

jag vara utdända at celluiofa, och fomliga af

dem
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dem bcftodo af flere rum , uti hvilka fans et

grynigt åmnej men uti en klimp, ovanligt ft6|v

rean dc andra, fann jag cn härdare materia, hv^l-

ken kraflade emot kniiVen. En och annan ut-

växt blef jag dock varfe, hvilken lyntes vara

tom 5 och hvarvici atflcillige aflangt runda famt

hvita kroppar vid ånrfaq voro häftade, fom nog
mycket Jiknade mafkar,

m

Dcfllx åro de Hinfärdige data jag for Kong|,
Academien kan upgifva. Om och huru vi-

da defia åro tilrackclige, at dåraf fluta niigot vifsG

om orfaken 14! denna i jukdom pä Fifkar och Bo-
fknp, vägar jag ej utlåta mig. En annan dag,

och ytreriigarc Ron torde framdeles främre me-
Va ljus hårutinnan, oc'h om icke Mafkar äro väl-

lande til den befkrefne Spitelfka beide pä Folk^
Fifk och Boikap ? Jag vil dock icke obemålt läm-

na et allmänt phpenomenon jag fcdt pa den mä-
fta fifk i hatvet, pä Cabeljou, SilU Strömming,

m. ja, arven i magen pä Skålar, at flcre ma-
fkar lom en hvit träd , finnas rullade^ pä deras

Icfver, mjolke och tarmar. Jng har ock" fedt

malkar inbärade i deras kort, färdcies dä de va«

rit magra. Jag fick en gäng en Fovell med tvån-

ne häi under buken , likfom gjorde med ftäpp-

nälar^ hvarinnanfore mafkar lago aldeles lik;i dc:

förre, och riktige Gordii.

Upb den 17 Dec. ij6o.

U $ Om
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Oi» //w fednare ovanliga kölden i Ti^r»^ ^^<!rj[>

jLaf£märken ^ fom hföll den 13 ^anuafii

och Jvljande dagar ar 1760»

Af

AND. HELLANT.

Förutan ftarka kölden i Torne den 5" Ja-
nuurii, hvaroni i 4 qvartalet af 17S9 års

Handlingar är beråitadt (^') ^ hade vi i

Norden den 23 Januarii och dc följande dagar

cn nällan lika ilark, men längre varande koid,

hvilken blef obferverad pä 4 llällen, nämiigcn

i Tl>rnc, Sonibio, Jukasjcif och Utsjoki.

I Torne 1760 den 15 J./niiarii, kh 7 for mid-
dagen, Mod Thermon». 42^ grader under frys-

punéien: vädret fakta Nordan, klart^ Barom,2f
tum f lin. Kl. i efter middag, var Therm,4a
gr. kL 4 efter midd, 434. Kl p efter middng.

^oi. Kl. lo cfrermidd. ni grad, och klockan
tolf eller ^n*idnatstid 69 grader j fedan bh f den
natten ej obferverat. Wädret i Torne var (lilla

Nordan > orn natten ftarkt Nordflccn.

I ytsjoki5fom ligger långit i Norr, varqvick»
filfret i Thermomet. fom v.u* delad til gra-

der, helt och halhc innci kulan, den 23, 2f och

26 Januarii, fä at köldens llyrcka där ej kan no-

gare utfåttas.

I Jukasjerf, fom ligger näftnn midt imellan

Torne öch Utsjoki, men Wellfrligare, har köl-

den

Q^) Därfammallådes, pag. 315, lia. 20, iXzxfakta NW. vd^

der : bör ila Nord Ojt
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jden den 25 Japuarii ej gått långrc, ån til fii
iinder frys^punjStcn.

Under denna kölden var mitt viftande vid

Sombio marknads-ftålle, i Kemi Lappmark^ nå-

ftan midt imcllan Utsjoki och TornCj^ famtifam-

ma IVl eridian.

Den 23 Januarii for middagen var Thermo-
metcrn i Sonibio under frys punéten vid f|| gr.

Jag refte dä efter middagen vid pafsi|Sven(t
mil med Ren, längre i Norr, tji Nebuloslock
Ny-bygge^ och cfpcr ditl^omften utfiitte liraxc

Thermoinctern, fom vifte, at ko}den eftermid-

dagen hade anfenligen pltagit. Jag continue-

rade med obleryerandet tU midpatten, da TTher-

mometern var under 70 gr. Orri hsngick ån län-

gre, fenare in pä *nat|:en , han jag ej fäja* tyda
flöts iped obfcrverandet.

Hos mig i Sombio och Nebijloslock var

(lilla lungt hela dagen och ngtten^ men af rö-

ken utur fpifarna kynde likväl fes^ det bläfte

faktafte Öltanväder/

Anmärkningar vid dcffa kölder in Januario

i.mo. Under den forfta ftarka kollien 1 Tor-
ne dtn 5. Januani , markte jag, at qvick-filfret

yar ovanligcn <]vickt at lliga : når man med ba-

ra handen eller Ijufet kom pä 3 eller 4 tum nar

kulan, iprang den i halt up 2. ellew 5
grader, få

at man h^Kie fvärt at noga fe des rarta ttalle i

kölden. Jag mäfte med en Cn kcHpets dier pen-

knift-udJ, tekna punften pä längre häH, innan

jag fick fatta ijufer, handen och anligict fä når

til
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til Thermometernj at jag kunde fe delningen
och Numrerna pä Scalan,

Men jdet bcf^^^nnerligafte af alt var det fom
hånde kl, loi i ftarkafte kölden i Torne, Da jag

med pennknits-udden markte punften pa Ther*
tiometer* Scalan och kom med handen och Iju-

iet närmare kiilan, i det Thernaometcrn togs

'm innom fonilrer, utan at likyål vidröra kulan,

foll qvickfilfret forft i haft 3 eller 4 grader un-
der pennknifs- udden, ibrn hols ftilla mot Scalan,

nien fprang i lika haft up igen 7 eller 8 gra-

der ofver pennknifs-uddcn ^ iä at jag l^ade ftorfta

fvårighet at fa rätt pä Thermomeierns råtta ftänd

i fjdfva fria kölden.

Den 23 Januarii, under mitt viftande i Som-
hio under den fenare kölden , efter det om da«

gen var klart folfiven , taft Solen knapt fyntes hel

och hållen middags tiden ofver dea nog låga

Ikogs^horisonten fitte jag Thermometernjfom.
foru^ hängde i flvuggan, na jiilt mot den up-

gäendc Solen kL u torrniddagen , at fe om den

låga Solen fkulle kunna gora någon ycrk^ på
Thermometcrn ^ men när jag emot middags-ti-

den fåg pä Thermometern, fom kk n ftod vid

fi^gr/under frys, punciren , fint jag med ftoriic^

förundran, at qvick-fxlfret var helt och häilit in-

krupit i kulm pä en Thermometer fom var delad

til ifo grader under Noli-punöien.

Den andra Thennometern var under refan

fondergängen , ac jag nu hade en enda i behäll;

jag kunde e] märka eller tro, at lufcen fä fnart

Indrat fig tiicn fa ovanlig k6ld> jag bar däftraxc

Ther-
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Thermometern ih i ftugan, dåreft den, for eld-

brafan hällen, fnart ftcg til lin vanliga hogd i

tummcin,

*|?^ Jag bar återThermometcrh ut i kollen ifkug;-

gan, dar den äter gick föm forr middagen til fi
gr. fedan fatte fag den på nj^tt ut emot So-,

len 5 men fom Solen dä redan begynte bart-

fkymmasaf Öiogs-hörizonteh, foU ej eller qvick-

filfret mera ned i kulan fåfoai middags tiden.

Jag hade y ål ingen Hygrometer med mig, mert

fom' det ej ifade pä Thermometer-fcalan, fom var

äf trå, når den utbärs i kölden, kunde jag fåkert

fluta, at luften Var ovanligt torr, åfvenfom dcå

5-
Januarii i Torne , om ej torrare ^ ty dä ifadc

det litet.

Jag tog dä Thermometern ifrån kölden i haft

in i llugan, och hoUden i handen emot eldbra*

fan, dä qjvidk-filfret i hall körde neder i kulan

och gjorde etvacuumi kulan eller en tom bub-^

bla, Itor fotn et litet peppar-korn. När jag luta-

de på Thermomerern gick babian ikring kulan^

men efter några minuter fteg qvick-filfret äter til

fin vanliga hogd.

Sä långe Thermometerh var ute i kölden,

-fade det icke på kulan eller röret, men fä fnart

den bars in i varmt rum, och begynte ftiga,flog

fig is forft pä kulan och fedan pä röret, juft ef-

ter fom qviek-filfret ftegj och fatt denna ifen fä

härdt faft i glafet y at jag med varm pålagd hand
for brafan ej kunde tå den affmålt eller afftruken,

éorrån qvicklilfret kom emot frys-punften, dä
ifen låfnade och låt fig afftrykas utan möda af

kulan och röret.
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Jag repeterade deffa forfok flei a gånger i

Ncbuioslock. iamrtia afton, och dagen därpä, lå

val med' Thermometerns häftiga inbarande frän

kölden mbi brafan, fom ock med det jag inbar

Thermometern fran kölden in i et varmt porte^

hvareft det famma hånde^ at ak qvitk-filfret

ftraxt krop ficd i kulan, åfvcn fom for bralari.

Jag forfokte repetera dettä atcr i Torne ef-

ter hernkomiien i April, med famma och Hera

Therrriorhetrar j riien når köldcii vår ällenaft riå-

gra grader Under frys-punften, fick jag den ej

at kiypa hed, mt den fiUtes mot brafan eiler bars

i varmt runij tntti fä ofta Thermonnetern varvid

^o gr och lägre hed om frys-punören ^ har det-'

ta forfoket flagit in, hvilket jäg framdeles hoga-

re årnar i rtarka kölder utröna»

z:do Ljiifen hvilka niäri bar i handen, ocfi

gick med ute, i denna kölden, flockhade oha^

Jag fatte dårlore ut midt på gärden et brinnande

ljus; men det fom ej rördes, fldcknade intet, u-

tan brann friikt hela tiden.

Kl. i om hatten, hade eldért faftnat i våg-

gen medaji vi alle fotvx) i Nebuloslock: grä-ftens-

inuren, hvaraf fpifcn beftöd, hade formodeli-

gen blitvit af det ftarka eldandét dagen förut

fä genomhettad , at våggen tog e!d 5 hvilket

detta är hånde pa flere Itälleri under Lapfka re-

fan. Med fno och vatten, värdet nåflän omo-
jeiigt at flacka det antända, utan alt mäfte hug-

gas ut eller ncdritvas fom antähdt var af hufet; fä

hfiftig var ciden i denna kofden,

|:tia Dc refande (otxi \^örö Ute i defla kol-

der,^
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der/ hade ftorfta moda at bevara anfigtet. Det
fom .Var bart dåraf

,
lopp fara at forkylas och

hvittia af kölden.

De fom voro val klådde #ch i ftafk rorelfe^

fafom at gå eller fpringa och aka med Ren^
kunde åndieligeii bärga tig, en eller par timar

ute. Men de fom åkte med halt eller flåde^ må-
lie tått befoka gårdarna at varma fi^.

Når man kom ifrån varmt rum ut, voro i

eller 3 de forita andedragen något tunga och
fvåra^ men blefvo drågeligare fedan man litet

varit ute. Man kånde val, at det var grufve-

ligen kallt ; dock kunde man ej af blotta tycket
och kånfelcn mårka,at kölden var få grym och alde-

les ovanlig-, fom hon verkeligen befants genom In-
ftriimenterna. Når jag om aftonen, den ^ Janua-
rii, varit en ftund ute hos en af mine vänner, och
kom hem kl. -/^hmi iåg^ at quickfiifret i enTher-
momcter.^ fom var delad til fo grader under
frys punÄen, var aldeles nedkrupit i kulan, kun-
de jag i forftone omojeligen foreftålla itiig, at

det' fkedt af kold, utan trodde^ at Thermomc-
tern var fondergången, til des jag fick af jSera

uihångdä Thermometrar fe fanningen,

4: to Köldens verktm på Muficaliflva Inftru-

itienter til tonernas ändring, obferverad den 6
Januarii : då Thefmometern vat 42 gr, under frys-

punélcn.

(a) En Clav-Cymbal, fom i Junio ijfp var
ftåmd lika med tvånne Fleut-Traverfer, hade
i en kold, fom nti var i fålen dar Inftrumentet
liod, ©ch bvaråft Tb<^rmQÄieternj fom lag vid

ftrån*
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ftrångarna, viftc 30 gr. undci' hys-piinfteif, ( ty
kallare bkf det ej inne i rumrnet^ ta (lån dorär

och tonller Itodö rtied flit opne) nii högt ligen
hc4 ton högre, fä at G pä Clav-Gymbalcn, fvara-

'de cniot på Fleut-Traveriernc hvilka bläfles

i et varmt rum dar brcdevid : de tre finare Öcla-
verne pä Clavefet, voro någorlunda ftäuidc, o-

aktadt en få {lör ändring; mert den groflta Ocfca-

ven, var ju grofre ju högre ^ i {ynnerhct de fifta

tonerna Dj grofva C^hvilken var nög niårkeii-

gen högre ån cn hel ton 5 men deffe grofva to-

ner ågacj eller den långd foni de borde ^ at va-

ra jämnilåmde i omflviften af varma och kold.

Således tyckes vid pafs 40 graders nedfallan-

de ändring pä Thermometern uphoja Meffings-

och ftåUlfängarnatilen ton^ och 20 graders kold en
halt ton^ fimt 10 grader vårmas ändring en fjef-

dedels ton, hvilkeri pä Inftrumcilterna år nog
iDarkeiig.

{b) At tvånrie lika ljudande Fleiit-Traverfer

hades den ena ftändigt i et rum, vid if graders

varma, med en Thermometer bredevid figtdeii

andra Fieuten hårigdesute i kölden, i några ti-

hiarj men hvad hände? jo^ tvårt emot det fnaä

torde formodadt : den Fleutéh, fom var ute i köl-

den, blef fä när eh ton lagfe än den andra, fora

ftandigt var^i vårman: de grofre tonerna pä den
kalla Fleuteii voro märkeligen lågre ån de finare

eller högre, hvilka knapt voro* mera än f ton lå:

gre, än på den varma Fleuten^ Håraf tyckes föl-

ja, at 70 til 80 gr^ ändring i luften gor forlt en

tons ändring på Fleut-Traverfen> men dä blir

den ock ollåmd eller falik i tonerna. Men i fä-

dan
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d^n fkillnad på luft och varma, lårer ingen biafa

Inltrumenter»

(c) Fleut-Doux bicf ock utfått i koeden i nå-

gra timar, och bef^iris anfenljgcn lägre, i fynncr-

het i de grofre tonerna, ån i värman.

(d)
5
ftycken Violer iiårfides ihop rned derii

ena Fleur-1'ravcrfen , i Sonimar-varmt rdrtijdår

Thermometernvar vid i^ä i f gr, ofver fiys-pun-

ä:en, och Bui-ds Vioierne fedaii ut i iuftrn. Når
de Hångt vid pafs ert tima i kölden,' forfoktes'

deras ljud i koldeii^och befuritios dé lika lindande

med Fleuten och den Violen, föiti tant ftändigt

inne i varma rumrnc6

En Vidlöncellé forfoktés\pa lika fått, ocK
behöll fin töh oförändrad , lika fom Violen och
Fleuten i varma rumriiet.

Men når Violernä fedän ater buros ifrankol-

deri in i varmt rum, och dar litet ft*tt, fånktc

de fig nåftari éri halfton, emot den Violen och
Fleuten, lom ftåndigt voro i vårman : de ofver*

fpundne ftrangarna fånkté fin ton iite^t mindre
ån de finare, fom ej voro ofverfpundnc.

At Fleut-Traverfer och C!av Cymbaler ån-

dra fin fammanftåmning når de komma i var-

inaré eller kallare rum, ån dar de blirvit ftam-

de ihop, år nu få rn}^cket mindre at undra^faft

Therniometern {kulle éndaft andra fig i o grad.

tovti t^leut-Traverferha blifva i kölden nåltan li-

ka mycket lågre, fom Clav-Cymb ilen högre,

j^e voro förut i och blir (kiUnaden dem imel-

lan en half ton efter lo til iz gr. ändring påTher-
ftiometera.
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f:to Til flat om aftonen i flvymningen den (S

Januarii, dä Thermometem ånnu var vid 4ogré
under trys-punden , utfånde jag en hälfpimdig
jårn Canon ^dels mil fran Staden, därifrån jag
kunde fe elden och hora ljudet 5 och låt flcjuta

några flvått, at forfoka ljudets ftyrka och häftig-

het» Canonen laddades med Y^dcls kanna, eller

en Jungfru krut i fkättet: och befans , at famma
Canon, foni om Sommaren i lungt men varmt
vader, hördes otver en Svånfk mil; nu knapt
hördes méd famma laddning ydelsmil, och när de»
laddades med något mindre krut y hördes fmål*^

len aldcles intet pa den karta rågen, i få ftark

köldj ftillafte lugn.

Jag har ock torfokt de förra åren flera gån^
gor med handgevär i ftark kold, och funnit, as

fmållen fom om Sommaren af dem höres til en
halfmii, eller 5000 famnar ^ ej hördes 400 famnar.

Om ljudets häftighet i ftarfca kölder, lårer jag

cn annan gång fä tilfälle at anföra flera och ut-*

förligare obfervationer.

Rdttelfer uti näftfåregdende Qyartal:

Pag. 206. lin. f . ftärn— i . Bor 111 =1 . Pag.

2ög. lin, l6\ i\h\ddman vllgora Calculen ci SinNz(^c.

Bor ftä: dä man vil gdra Calculen, hafver man

2

Pag.210.lin.25. {^Iv.PCoi.NZ. bor ftaPCof. Nz.

Pag. 2 1 lin, 1 1 . iiär

—

znZ, Bor ftå— 2;?^.

^ FÖR-
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Pa de Ron, fom åro införde i detta Qvifrtalets

Handlingar.

ItTetenfiäps Hiftorien om Skymningarna y äf
ml Thorb. Bergman^ - Pag 259

Z. T Om de kalk-arters fkillnad^ fom fås äf
Vegetabilier y Animalier och Mineralier ^ af

JoH, GOTSCH. WaLLERIUS - Zf3

5 . Befkrifning fä en ovanlig benröta i Os pubisy

jämte några drindringar därofvery af Ro-
land Martin. - - 252

4. PerfpeBiv " Ritnings Machincy ingifvenaf^Om

NAS Norberg. - - tj\

^. Bråmfarnas urfprmgy uptåckt af Cav.Iu De
Geer^ - • - - zj6

6, Ron om Pinfchbacks Metall och des tilred-

ningy af Henr. Theoph» Scheffer. 291

'

7. Annutrkningar äfver fpitelfka på Fifi och

Bofkap i Norrigcy af Anton Mar-
TIN^ ^ - - 306

§^ Om den fednare ovanliga kölden i Torne och

Lappmarken y fom inföll den 25 Janmrii och

följande dagary år i7()0y af And. Hel-
LANT. - - - - llZ
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; REGISTER,
Pa de fornsmfte årnnen^ hvar om nagpt blifvit

afhandladt uti denne XXI Volumen
/t^i'omi/kxz Obfervationer pä en männifko-kropp, hvars

rjs Os pubte var angripit af eii ovanlig röta. 202-270.

jf^ om ärs Comet, med bevi^, at han
" var den fomfynts tilfqrene, åren 1607,1531 och 1682^

I 14. Anmärkningar öfver Manens theorie,i99«2i 3.

Bahégj&ir ; dåruti kunna T^ck-jårns hallar med fördel
nytqas til b ttoar, 127-132.

Batgen* vanh*g3ile ftfåcknfngar i Norden, 28. kTahrg.
Bdrgs l^^eteh/kapeii'^ De vaiiligä hård-bottnars formoner

och ' lägenheter, 6c, Telgitens nytta til hård-bottnac

för Bly-frnältoingar
, 61 65, Rön fom gifya uplys?

ning lUi Koppar-imältnings prpceJfen och Sulu^ruk
ni m. 292. 302.

Bäfgfpvdngy^-n^ lander vattnet 125.

B^^/kaps fjukdojTi i Norige,
Cbtrztrgie

; pläirer for frilka får, famt falfvå for ppnafär
och benlkad-r, 7^. Qm Biod 'glars nytra och bruk
emot ätfkilliga krämpor, 132 - 141. ie Medntn^,

Chymie ; om den jords b^^ikafFenhet, fom fäs ai vatten ge-

nom Trituration, 39 - 60. pni den jord, fom är-

bä les af Vegetabilier, 142 - 155. Om den jord, f( m
fåsaf Änimalier, 191- ,* 90. Qm allahanda kalk-lbrters

olika egenlkaper och formoner. 252- 262- Rön ovi\

Koppar, och huru deii förhåMer fig i blanniiig med
gndra kroppar, befynnf^rligen .Svafvfe^l, 291-306.

]^;iken pä åkrar, brukas ej 1 fålenj och huru de kunn^umi
l^fåras, 227"234." •

' ^ -

fijkdt fiyia ofta Bianike-mafkatj i6\. firmas ofta i Nori-
ge Speteilka, hvilkfii fifke fjukåoni Beikrifves, t^oö.^ii»

fölkhpefjs uly^t i l4onkQy\i^g^ j^^^! | Norra Lappmar-
" ken^' 234

'
' '

'

'

Galof^er^Cöin likna äkta Gul /rg^loner,hyar^ffde göfas, 301.

Geo^r^whie; en Geographifk Charta med anmärkningar

pfver Tveta Hårad i Smaland, 16-18 i't Kujämo\
Sädankyl<e^ Taberg,

af olika flag, flipade til Lentes, fpiida de heterogena

fträlarna olika, 80- 1 17.

Hijioria Naiuralis : Onn Blod-iglar, 132 - 141. Om de
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maflcar fom finnas hos noånnifkor,! fynnerhet omBin-
nike-mafken

,
150- i9^* Om niafkar,(om förorfaka

en fvär fjakdom hos månnilkor, bolkap och fifkar i

Norige, 5C9. Bromfarnas Hiftoria genom at!a de-

ras förvänd) ingär, 276-288,
3^i5r^, producerad ^enom Chemiika operationer; feC/^yw/V.

Jdrn*^ Tabergs Järn- malms gängar, befkafFenhet och halt,

23-29. Compaffens brak til Järn-malmers efterie-

tande^ 76, De riH:a(te Jårnbårg i Sverige, 27.

](mk6pwgs Stads belägenhet och i'olitie, meddes Endemi-
(kaTjukdomarm m St-^f.

Kalk'^ underlbkning , kviikea fiags Kalk år den bäfk til

murning , 252 • 262.

Koppar ; haru den kan renas ifrän Svafvel och andra oarter^

famt huru därafkan tilredas Pinfchback
, igi^-^oS,

Krut-qvar-^ar de vanlige med ftampar åro ganlka farlige,

215, 219, En ny inråttrtingafKrut-qvarnar med val-

far, befkrifves, 214- 218. Denne iaiättnings märke-
lige fornioner , 2 8 " 227.

Kufamo Sockan i Norra Lappniarken, des belägenhet och
folk-mångd, 234.

Lapjka folkflaget okar iTg ej mycket; iTien Nybyggarne i

Lappmarken delio mer, 234-2^7.
Ljudet höres ej läpgt och högt i ikarp köld. 3^0.
Ljusjirålarnas aberraiion, it Optik. Deras brytning i luften

Lt^ftkretfens nytta, 239. itRefraäton Jkymning^Meteort,
Ohjerverat.

Marmor^ fvart, funnei] i Skäne, 72.

iJff^Å^^/X* påfund at f^ila Bläshjuls kaiiipiar utanpå hjul-

ftockarne vid fiängjärns hamrar, 45 39. inräwning
af Kr^t-qvarnar med valfar i itällei för ftampar, 21

ziO. Perfpe^Uy-Ritnings Machine, 271-275.
Medicw^ ; om Endemi(ka fjukdomar i Jönköping,med de*

ras orfaker, 30 - 35. Hus-cur for vattu fn, 74 Om
Blod-iglars bruk emot åtlkiliiga fjukdomar, 1 32 -

Rön om maikar hos männifkor, i fynnerhet Binnike-
malken: om de af dem förorfakade plä.^or, famtför-
fökte medel haru de kunna utdrifvas, 159- 191. Om
ben röta, fpina ventofa, exollofes, famt oniVeneri-

m och Scorbutilka giftets verkningar, 263 - 270. Otn
X 3 en



'cn 1 Norige gångbar fjukdom, fom dar kallas Spitel-

flca, 2c6-2U. ihChirurgie.

J^e£ings tilverknings-proceffen, qof,
Mstecrologtjka Objervatfoner om eld^fken. Utan dunder,

63 - 69. Om den ftarka kölden i Dec, 1759 och Jan*
1760, 71, 512 - - 320.

Mufical\xi'fix\xm. huruThonerne foråndras i ftark k6id,3 17.
J^irrrknpngi vStads befolkning pä 35 är, 156.

Opiik'^ Om Ljus-firalarnas aberration efter deras brytning

genom Sphj^rir^a fuperiicies och Lentes; om hetero-

gena fträlars olika fpridning uti J^eutes af olika flags

g.ias, linrr torn^en ny artar RefraäionsTubei-, hvarige-

nom deiTa olå^enheier til ilorre delen fprekoii^m^s m.
m. 80 - 1 25-,

Perfpeätvrmmg^ Machine, 271 -275.
Phyfik'^ Eld ftet| eller blixt utan dunder, med tankar om

deras orfaker^ög -ög. Om en Jordbåfning, 70. Om
flcymningarna, dvras förändringar och oriaker, 259-
249. Om de fä kallade mpt-fl<:ynjningar25'0,fe/'k/^/^ör,

Pinfihhack] denne metalls egeniknper och grund åmnen,
291. Des tilrednings * fatt, 302-30^.

/?^/r<?i9/(9»i- lagarna i Sph^riflca L.entes go - 126. I luften,

och huru ikymningarne til en del darafförorfakas,243-

247,
Sada^kyld Socken i Torne Liippm. des belägenhet och be-

folkning, 236.

Taherget i Snialand
;
utförlig befkrifning om des läge, ut-

feende, högd, befkaftenhet, &c. 14- 29.

Vatten y liillafläende och orene, fprorfaka (jnkdomar, 32,

Vetterns vatten miiitänkes fälbm mindre hälfofamt,

34. Om den jords beikafferihet, fom genom trituration

århälles af det renafte vatten, med uuderfokning, hu-

ru vida vatten kan förvandlas til jord, 39 "60.

Vfg,eiabiliernes]oras be-ncafi'enhet,i42 - 155-. Deras kalk,254

^/J^r^r/^X-^^i Paien befkrifyes. i fynnerhethurum.an där i flål-

let for at dika åkrarna, lägger dem i fmala fåror, 228 -

231. Detra fäctets ätikiiliga förmoneri^ 231-234»
Bjierfjons medelhqgd nu for tiden oblh verad, och utmärkt

pl et bärg, til efterkonimaciernas råtfelfe, 74.

FOR-
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På AuÄorcrne til de, uti Academicns Handlin-

gar for år 1760 5 införde Rön
Qaart. pag.

Bergman; änrhårknmgar om tyftacld-lken i - 65.
- - - Vetenikaps Hilioriea om fkymnia-

garne - - - 4 - 23g,

Brebenberg; pånainnelfe vid Magnet-nålens

bruk til Järn-maimefs opfokning. I - 76;

Christiernin; om Tack-jarns Hallars nytta i

Bakugnar - - - 2 - 127^

Cronstedt ,
Axel; Forfok at nyttja Tå!g-

ften til härd-bottnar i ugnar vid Bly-fmaltniiigar I - 6d
- - - Om Tack- järns hällars nytta i Bik ugnar 2,-130*

t)E Geer; Rön om Brömfarnas utfprung 4 - 27Ö*
HagstrOxMS Hus-Curer - - i - 73»

Hellant ; Om Climatets helfofamhet i Norra-
Lappmarken, i anledning af Foitekningär

pä födde och döde - — - 3 - 234,
- • - Om den lenare ovanliga kölden i Torne

och Lappmarken, fom inföll den 23 Jan.

och följande dagar 1760 - 4 -

liaRLEMAN, Faco; Påfund at fålla Blä^-hjuls

Kammar utan pä hjuHiockarna - 1 - SJ»
Klingenstierna; Om Ijusfirälarnas äberration

efter deras brytning genom Sphserifka fu-

perficies och Lentes - - - 2 - 79.

Knutberg; Nytt fått atrnala krut med valfar 3 - 213
Leyeil; Prof pä Tabergs jårmalms halt i - 29.
Lundgren; utdrag af Norrköpings Stads Kyr-

koböcker, fom vifar ärliga antalet af födde
och döde i 35 är - - - 2-1^6^

Martin, Anton; Anmårkningar om Spitel-

fka pä Folk, kreatur och fiikar i Norige 4 - 306.
Martin, Roland; OmenCaries Offis pubis 4 • 262;
Melander

; Anmärkningar öfverZ)'yf/^»^^i?m
*iheor\a Luna - - - 3 - 195.

Korberg ; om en Perfpeåiv-Ritnings machine 4 - 271,

RiNMAN ; Om Bläs-hjuls Kammars fåftandc u-
tan pä Hjul-ituckarna - - - i • 38.

Rosen;



émM,i.'^ Fortekning^

Qvart. pag.

Rosén; R6n om Mafkar, i fynnerhetom Bin«
nike mafken - - ? * I5'9«

SitoMON; om B!od-Iglars bruk i Medicine 2 - 15^,
Scheffer; om Pin jjchbacks Metallens tilrcdiiing 4 - 291,
SiLéN ; om Pälfka Åkerbruket, och hurö dikning

kan umbäras pä äker-jord. - - 3 - 227.

THUKiiERG; Nytt fått at fpänga bårg under
vaitnet - - - . 2 - 125.

TiLAs; B«flcrifning om Tabérgs Jårnmialsbåfg i - 14.

Wallerius ; R6n , om den jfords belkafFenhet,

fom fäs af vatten ^ - i . 59.
- - - Om den Jord, fom fäs af Vegetabilier 2 - 142.
- - Om den Jord, fom fzs af An malier 3 * 191.

Om ailahanda Kaik-arters fkillnad 4 - 252.

Wargentin; Hiftorien om Halleys Gommet
eller den fom efter 77 ärs> Periode, åter-

kom är 1759 - - I - I.

Wijkström; Rån och rriårken päÖfter-Ijöns

nu varande medelmåttiga vattu-högd i - 74.,

WäHLiN; om Endtiiiifka Sjukdomar i Staden

Jöiikopii^ä, och om deras orfaker. i - 30;
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