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Om R^^mttnets öM^ myc-
kenhet på fårjkildä ör^ér^

ågri tyckes vara nåftan lika nödigt alléftå-

des, dår Djur och våxtcr ftola trifvasi

men vi finne döcfc ftör ölikhet uti defs

myckenhet på fårikilda orter. Llti: ä%ra: jLån-
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der^iågnar det fållan eller aldrig: fädan år tn del
af ofra Egypten, hvaråft knapt hvart annat eller

tredje år falla några ragn- dråppar (a). Lika få,,

pä några ftållcn i Arabien ( b )^ Uti FranCka Co-
ionien Pondichery, på CoromandeUka kuften,
rågnar aldrig oftare, ån i 7 eller 8 dagar, mot
flutet af Oétober månad (c). Däremot gifvas or-

ter, dårdetnåftan dageligen rågnar. Herr De
LA CoNDAMiNE nåmner (d) en Skogs-traä: i

Peru, dar gemenligen i 11, men ofta i alla iz
månader af året ,

knapt någon dag afgär utan rågn.

Uti de flåfta varma Länder, åro viiTa måna-
der i året altid rågnaktiga > men de ofriga beftån-

digt torra och klara. De våta månaders antal år

ej alleftädcs lika: rågn- tiden, fom dår raknäs for

vinter, ehuru nållau lika varm , varar på fomli-

ga Italien i
, 2, eller tre : på andra f eller hogft

6 månader å rad. Nägre hafva tvånne rågn -ti-

der om året. De månader, fom åro rågnaktigc

på en ort, äro-torre pä en annan, ofta ej 4ångt i-

frän den förra belägen ( e ) ; men på en och fam-

ma ort, förhåller fig Väderleken nåftan lika alla

^r i famma månader. Altfå år dår lått at veta för-

ut, tilkommande Väderlek. Invänarne ftålla fin

hushållning därefter : de få och plantera fåd och
andra växter under rågn - tiden , få tidigt, at gro-

dan år väl for fig kommen, då torrkan iaftundar.

Skal något kunna våxa i den torra tiden, mäfte

det

(a) D, Hajfelquifts Refa, p. ölf. db) Hijl, Gener,

des Foyages , in %:9 Tom, /, p, :538- (c) litfl. Gen.

des Fuy, T. XXXVI, p. 326. Cd) Relatioft d' un
Voyage par la Riviere des Amaz^nes, (e^ Hift»

Gen. des Voyages , T. XLII ^ 500.



det vattnas, hvar til de påfunnit bequåmliga in-

rättningar, fåfom vatten- famlingar 5 vatten-led-

ningar, fördämningar och (ådant mer. Brift pä
rågn årfåptes ogk på fomliga orter, dels med ym-
nig dagg, dels geixqm Itromars flodande och up*
ftigandc ofver platta landet, på fina vifla års -ti-

der, hvilkcn undransyårda fornion Egyptierne
veta at nyttja och vidare utftråcka, medelft Ca-
nalcr, Pumpi-verk och fördämningar, fom för-

dela, moderera pch til behagelig tid qvarhalla

vattnet (f ).

Jag har cj funnit några obferyatiqner på rågn-

v^ttnets årliga myckenhet uti något af de heta

Länderna: förmcdeligen år daruti mycken fkilj-

aktighet, få imellan orter fom ar.

Storye delen af Lånderne uti dpt tempererade

Climat, hvarunder Europa år belägen, liafva val

ej rägn pä någon vifs ordentelig årstid , utan det

fäller dä och då, alla årstider, antingen i flytan-

de dräppar, eller fammanfrufet och anfliutet til

inq-y men dåruti finnes dock en af Skaparen (lif-

tad vis ordning, fom förtjänar vår upmärkfamhet.

Sedan Naturkunnigheten, for något mer än

roo år, började grundas pä I?.ön, fant man äf-

ven, at den angelägna läran om Luften, defs be-
flvaffenhet och verkningar: om de dåruti flytande

dunfter, famt om alUhanda Meteora, fom tildra-

ga och vifa fig i Luften^ ej kunde utredas, utan
genom Ron. Meteorologifka obfervationcr bör-
jade dårfore då med flit anllållas, af hvilka Na-
turkunnigheten redan hämtat ilort Jjus^ Ibland

A 5 an-

(f J Ha(fel^Hifis Refa, I c.
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annat, proFvades nödigt, måta vattnets myc-
kenhet , årligen och manatligcn genom rågrt

eller fnp nedfaller utur X»i}ften,

Rågnet ar et af de markvardigaftc och nyttn
gafte Meteorer; det fvalkar ickeallcnatt och ren-

icXY Luften, upfrifkar Jorden, och år alU växters

fornämrta foda j utan ock underhaller alla Floder,

Jnfjoar, kåUor och brunnar, fom eljeft fnart (kill-

ie fortorrka: då Jorden, for brift pä fött vatten,

lej kunde bebos. Skulle et fä ftort verktyg uti

Naturens allmänna och vår enfkilda Hushållning,
undHy vår uprnårkfamhet?

En obetånkfam kund« invanda, at vi ändock,
pak|adt ?^)lä vara obkrvationer o<ch all vår kun-

(kap, tnlfte tag * Väderleken fädan, fom den kom-
iner, pch ej forma gora dåruti någon åndnng:
inenhan befinne, at GUD ftiftat vifla Lagar, fom
Naturen beftandigt följer i defs verkningar: at

famma Lagar kunna genom Ron och eftertänka

uptåckas, hvar på vi hafve mänga prof: at det

fäledes är niojeligt, at med tiden fä reda pä ©rfa-

kcrne til Väderlekens förändringar, foljakteligen

«t fe dem förut, kan hända fä vifst, fom vi kun-
ne uträkna Form^rkelfer, Uti de varma Länder-
na, vet^ de ji| red m, nar de hafva at vänta torrka

eller våta: hos ofs fordras allenaft längre tid och
flera Ron, at vinna famma nyttiga kunlkap. Sä-

ge vi Väderlekens Qmfkiften förut, vore mycket
vunnit; ty vi kiinde dä i n^ånga mål råtta vår Hus-
hållning därefter, och förekomma atminftpne en
del af otjänlig väderleks f^adeliga verkningar.

Men om det fordrar långt tolamod m ärna fo-

rcnåmnda affigt , åro obferyationcrne dock imed-
ler-
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lertid cj onyttige. Dc låra ofs, utom mycket
annat, huru mycket vatten växter, påengifven
tid, behofva, få at vi därefter kunne pafla vatt-

ningen, uti infallande torrka. De gifva anledning

til vatten -farolingar, at nyttja vid elds-vador,

famt til allahanda behof i Hushållningen. Dc på-

minna ofs om fkogarnas råtta vård
; ty et formyc-

ket fkog- vuxet Land år gemenligen fuktigt och
mindre truktbårande; hvarc-mot et på fkog alttor

mycket utblpttadt , löper fara, at lida attorrka*

Framtiden lårer vifa, om icke rågnet en gång blir

for knapt på våra nakna fålt.

Kongl. Ångelflca Societeten låt, for loo år

fcdan, gora början med obfervationer på rågn-

vattnet, hvilka dock icke federmera blifvit jämt

underhållne. Men JEC. Franflca Vet» Academien
åger en oafbruten kådja af obfervationer, ifrån är

1688 til närvarande tid. Nåftan i alla Europei-

fta Länder, åro dylika började s nien lållan mer
ån några få år fpftfattc. Hår i Sverige hafve vi

S3 års obfervationer, gjorde i Upfala, och några

på andra orter i Riket (g), til hvilka bora läg-

gas de, fom Mathem^ Lejäoren vid Gymnafiuqpi

i Calmar, Herr Wijkstrom i några år beromli-

gen tortfatt.

Mitt upfåt ar nu icke, at ofver dem gora vi-

dare anmärkningar , ånatallenaft, i anledning at

Herr Pfoteflor Leches hår bitogade obfervatio-

ner, anftålla en liten jåmforelfe imellan några or-

ter, i anfeende til deras olika myckenhet af Luft-

vatten. Dock bor jag forft nåmna om Ombro-
A 4 mc-

( g) jK. Vet. Acaå. HandL , 3 qvart.
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metrar, eller Hydrometrar, hvarmtd ragn^vatti»

net plågar matas. Den forite , hvarpä jag funnit

be (krifnmg , år brukad i Angiand af Doäor
Wren (h): et luet eppet kåril^ at gifven öpp-
ning och ?ymd, få inrättadt, at det tömde fig

fjeift^ iäfnartdet blef fullt, och at en vifare ut^

märkte, huru ofta det varit tomdt. En fådan

vore beqvåmlig, och dä det håkigt rågnar, pä?
litelig nog j men i längfamt och fmatt rågn,

fkullé vattnet bartdunfia fätort det faller, och
kårilet a'drig blifva fullt. Det duger ej eller,

at måta fno- vattnet; ty fnon låter ej få lått ut?

f;6ma fig.

Den måft brukeliga Ombrometer ,år et p3 em
fida öppet Parallelipipcdiflct känl af Tenn, for^

tennt llarkt Järn bleck eller annan Metal, hvars

långd och bredd åro på det nogalle gifne: e.

j , Ii eller 2 fot , ju llorre defto bättre. På hog-
den ankommer väl ej lä mycket, dock bor det i

de Länder, dar fno faller • vara ätminftone nägr^

Tum djupt. Kårilet kan ock vara Cylindrifktj

ty Figuren goricke til faken, allenaft opningeng
area kan noga uträknas i qvadrat-tum. Det ut-

ilålles i fria luften, pä något platt Tak , eller el-

jeft något uphogdt if än marken, dar vädret fri^p

blåfer: med Qppna fidan i yattu-pafs, nedfäldt

inemot ofra brädden uti en tjock trälåda, at ej

Solen må for mycket uphetta kårilet, hvarige-

nom vattnet häftigt bårtdunftar. Hår uti kunde
val det infallna vattnets djup mätas med en tum-
ftock eller ticala^ hv^r gång det rågnatj men

dels

(h) Menf. di C Acad. Ä. de$ Schn^es ^ ds puh 1666,
jusqv* a 16^^^ Torne Jf* 30.
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dels rågnar det undertiden lå litet, at dctpåTum-
ftocken cj år tnårkeligt > dels (kulle ock en del af

vattnet bartduiilta^ innan man hunnit mata det^

A t tort komma det fenarq, plågar bottnen på kå-p

rilet göras fäfom en tratt, hvarigenom vattnet

flraxt nedrinner uti en ftor flaflca; fedan måtes

vattnet utur fliftan med et mindre matt, hvars

fidor och rymd åro bekante^ Til exempel, om
kåulets fidor åro 20 tum i qvadrat, få är opnin-

gens area 400 qvadrat-ium: foljakteiigen, om
vattnet år i Tum Qj^ipt» innehåller kårilet 400
Cubic - Tum. Låt mattets bafis vara aiienaft 2

tum i qvadrat, och defs hogd 10 tum, fä är mat»

tets hela rymd 40 Cubic -Tum. Altia kan mät*
let 10 gängor fyllas at det vatten, fom aiienaft

var en rum djup? 1 Ombrometern j eller ock borde
det vara looTum djupt, om det päengang {kulle

inrymma alt vattnet ; foljakteiigen fvarar en tums
djup i måttet, emot rio dels tum uti kårilec^

Pa det fåttet måtes vattnet ganlka noga,

Hvad fnon angår, få fmåltesden,och d£t dår-

af blcfna vartnpt mate§ på famma fått. Det vq-
rc vigt, om man af fnons dji|p kunde uträkna^
huru mycket vatten den bor gifvaj men det å,r

.
ofåkcrt, tpr fnpns olika täthet och vattenhaltig*

het, Selideau har tqnnit (iJ, at (no a! 6 tynis

djup, få los, fom den .af fig fjelt nyligen fallit,

gifvit I Tums djupt vatten. Dela Hire fant

tk) ock några gånger nåttan famma halt; men en
gång hälften mindre , eller rjllenaft i tum vatfen
af 12 tum MusscHENBROEK (1) har gjorde

Aj;
^

for.

(i) Mem. äe P Acad, R, des Sc. 1666-1699, T; X
KX^ Mem,\j\\. {\) Inled, til Naimk.
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forfol? ineden Hjern-fnå, fom var 24 gånger glc-

fare ån vatten. Men var A. Celsius (m) fan t

Inons rymd til vattnets , en gäng fom 3J til i ,

och annan gång fom 58|:il i. Den^e (kiljaktig-

het tyckes til en del korpmaaf mer och mindre
varma i luften]^ ty i b4idt yåder, år fnon våt och
tyngre 5 fanit packar fig mer ån i kold, då han
faller ipfare^ Öarfore I^äller han gemenligen mer .

vatten i de fodra Länder. Men l5:61den ar ock hår

lolika: andre qrfaker > fäfom blåft, fjclfva fnons

olika figurer (n) med mera, bidraga ock til mer
och mindre täthet : dårforc måftc han hvar gång
Imåltas, och fno-vattnet måtas* Icke deftomindre

lårer fnor vattnets myckenhet altid vara mindre
fåkerj^ ån rågn- vattnets, etnedan uti Urväder,
fn5 ofta ftanqar i Ornbrometprn , faft ån det ip-

ke Inogar, qph tvårt om, I pernen bpr man ej

låta hvarken rågn-vattnet eller fnon långe famlas

uti Ombrometern, utan måta dem, fäfnart det

lyktat rågna eller fnoga, emedan de eljeft fnart

minfkas genqm utdqnftning^

Herr ProfeflTor Leche hai* tagit helt apnan

grund til fin Ombrometers juftcring, fom år

lika fåker med den forenlmde: hvar om dels

egen befkrifning hårhos följer» Til det förra

jufterings-fåttct fordras en god mått-ltock: til

det fenare y en qvick väg-balk»

Nu fkole vi anftålla den utlofvade jåmforel-

fen imcUan några orters olika ymnighet på rågn,

och börja m^ed Paris, dar Obfervatiooerne långft^

bliivit tortfatte. Ibland de 66 år, fom forflutit

ifrån

(m) K. Vet. Acad. Handl 1740. (n) K. F. At.

Handh 1761,
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iffanoch med löSp, til och med I7f4, har 1723
varit i Paris det torrafte, emedan nederbörds

vattnet då allenaft ftjgit til 7I Franfkan eller vid

pafs 6^ Svenfka decimal-Tums hogd. Det vå-

tafte aret yar 171 ij da rågnvattnct ftieg til zf
Fr, eller 25 Sven(ka tum» Da et medium tage$

af alla 66 aren,fir)nes Luft-vattnets årligsi medcU
hogd dar bafva varit V|d pafs 17 Fr. eller iff
Sv, tum. De 2f forfta åren voro til ftorrc delen

mer r|gnaktiga j men pa 171 3
folgde några och

merendels mycket torrare år» Defiftaåren
hafva ater gifvit mera rågn, och framtiden ftal

vifa^om det håller nagoi> ppriodifk prdning, I

Julii månad rågnar dar gerncnligen måft: dår-

nåft i Aug. och Junii: minft i Januarii och Febr»
månader. Men på andra orter i Frankrike |

har det rågnat mer och mindre, efter deras när-

mare eller längre belägenhet ifrån Sjöar och Bärg,

Ar ijqp rågnade dubbelt mer i Ljon, ån i Paris

(o^, hvilkct tilfkritves de omkring Lion liggan-

de bårgen.

I Weftminfter vid |London Tp) har på 18 år,

ifrån 1697 til 17^45 fallit årligen vid pa{s 19,

S

Angelika, eller 17 Svenfka decimal-tum. Det
rågnaktigafte af dcfT^ åren, var 1705, då Luft^

vattnet var 26- j meq det torrafte, 1714, dådet
allenaft llcg til 1 1 Ang. tum. Dock rägnar det

långt mer ,
ja, ofver dubbelt, på andra orter i

Angland , hyarpå hår och dlår i Philof. Träns?

z&. fes prof,

I
.

I

,
1- i .i ...

—
' A' -

'

—

(o^ Mem. de VAc. R. det S(. 17IQ. (.p) PM-
Tramaét.Vd. XXIX.
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Genom 12 ars Obfervationer i Padua (q) i-»

fran 172? til 1750, finnes rågnvattncts Iriiga

medelhogd dar vara 50^ Sv^ tum. I Rom van-
kar nåftan åfven få mycket rågn (r) och har där,
cndaft i Od^ månad I74I5 fallit rågn til q tums
f lier inemot en halt alns djup uti Ombromctern,

MeniSSdra Carolina'|(s) uti America, år råg?

net ån ymnigare. Ifrån och med år 1738, til

och med i^jsij har rågn -vattnet ej något år va-,

rit mindre, ån gi^ men år 1740, 6fvér f<5 Sv.

dec. tum^ Medeihogden pä de if åren har var

rit 41 tum , eller litet ofvcr 2 alnar^ y ti en en-

da månad Faller dår ofta mer rågn, ån hos ofs

pa hpla årcte Uti Aug* har dår rågnat måft:

något miqdre i Sept* JuL Jun, Minft i Jan«

och Nov^

Tolf års obfervationer i Berlin , 17:^8-1759^
glfva (t) rågnets medelhogd 20,6 Ärig. eller

J7,7 Svenfka ti^m, då 10 tum ?*åknas på en fot«

1 Wittemberg (u) har medeihogden af 8 år,

J728-t73f5 varit i(5, 8 Sv. tum.

Uti Utrechthar rågn-vattnets ärl, medelhog4
funnits vid pafs 24 Rhenlåndika eller 2I Sv, tum,
fifom MusscHENBROEK bcråttar uti defs Inleän.

$il Natui/^k^ Cap, XXXIX, hvareft Han ock
anforcr flera prof af luft-vattnets olika mycken-
het på åtfkilliga orter-

pe i ypfala gjorda matningar på Nederbörds

vattnet^ åro ftyckevis införda i K. Vet. Acade-^

inicus Handlingars men förtjäna at håruprepas,

til

(q) Vhll 7r. VolXXXVn. ^ XL. (r) PhiL Tr^

VoLXLIl (%) PhHrr.FoLXLmL {%) mfc.
Bfrol. Tom. IF. ^ FL ( u ) Uil T. IF.
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,til at på cn gäng få fe alla årens iorhållande fins

imellan.

174© - i4> 9^?* J7f3 - i6j

If^l - I ^ ji ZlSf, 17^4 lo.

1741 - i7rr - 20, 344.
1/43 - 14, 04«J. i7fö - I4i fOf.

1744 - 16, 02f. I7f7 313-
i74-f - 14, ifö. i7f8 - 9, 114.

174Ö - 20 j OJ-f. 17r9 ^ ii. 088,

1747 - 13» 40^. 1760 - i5> 133.
1748 ^ 10, 718» 1701 i 37*

174P -
13, 67U 1764 ^ II, <$7P*

I7X-I - 12, 371.

De f fifta åreris ObferVatioilef , fom éj årtnii

blifvit införde i Handlingarna, åro mig meddela
te af Herr Obfervator Regius Mallet. Åreti
i74f , 175 i och 17^2,5 åro, en månad hvarde*
ra årec^ for Oblervatörernes fjukdom eller från^
varo^ inga Obfervationer gjorde 3 men jag har
årfatc den briften med famma månaders medel-
hogder, tagne af de ofriga årcn^

Af defia li åren, finrtes nederbörds vattnets

medelhögd i Upfala hafva varic 14^ 28g Gcome-^
ttifkä decimal tum, eller inemot tre fjårdc-delar

af en älri. Det Våtafte året har vant ijff , öeh
dettörraile i7; 8.

Hvarje månads rhedelhogd vifar , i hvilka åfi^

tider den måfta Nederbörden vankar. Jag vil

anföra dem i^ dsn ordning de äro rågn-rika, fedan

Turh. Deäm,
^

- i7i 023, Ar i^fz

Vattn. hogd.

\
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de likvål alla blifvit reducerade til et lika antal af
dagat-, nåtoligen 31

tum. Tum.
Julius - • I, 828, Aprilis - - 1^267.
Aiigdftus • 1 1 fy?, Majus - - i, 166,

Septemb» - i> 390 December - o, 929.
Juriius - - t, 389» Januarius - o, pof^
pétobcf - I, 344. Mirtius - - 761,

November 297» Februarius - o, j^t.

Når alla föregående och Herr Leches hår-

bos toljatide Obfervationer jåmtoras , finftesdec

tagna måft i Carolina j dårnåft uti Italien: myc-
ket mindre i Holland och Finland: än mindre i

Tylkland och Änglaiid: aldraminrt i Frankrike

öch Sverige. Skillnädeh år fa ftof^ at års rågnet

ftigef nåftan tiltfedubbélt i fodra Carolina, emot
i Sverige* Man kah vål ej af en eller anhan ort

let Land^ med fåkerhet flutä til hela Landet

^

dock fom det ej år troligt , at e. gr. Upfala år et

äf de tofrafte eller våtalte ftållen i Sverige ^ katt

toäri tils vidaré ahfe det for medelmåttigt.

Vi fe håraf^ hurU nådigt Forfyrteri lagat
^

ät Wart Land vattnas efter litt behof : de Varmat

Lånder rnåft^ och de kallare mindre. Ettiedart

rågnet i de fenare ej få häftigt Utdunitar, behof-

ves dåraf ej lå rnycket. LikalcdcSi faller ntåft

Hgh dett årstid det bäft behofves^ nämligen öni

Sommaren. Och ehuru det fomliga år ål* knappa

ined andra år häftan for mycken våca^ håller dec

fig dock inom vifla grånfor^ palTade efter hvad

Jivärt Land kan tåla, få at ej någorilådts blifvcr

total brift^ dar icke G(JD på annat fatt gifvit

årfåttning for rågncti ej tiUt alt fir Äort of-

ver*
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vcrflod* Et Carolinas; eller Italiens tågn-år (kul-

le vara få fördårfveligc for Sverige^ fom ec zt

värä torra år tor dem, då de likväl på fina orter

ej rricdfora andra ån drågeliga ölägenheter. Ho
vet ock 5 orii icke tnyckeh törrka eller våta fomli-

ga år, ehuru de, mcdaii de päftå och i forfta på-

f61gderric, ej fvafä mot våi^ onikarl, iikvål i lång-

den åro öfs nyttigc?

Ät i Åbo år få anfenligen mera iiederbård , åa

i Upfalas tyckes bora filftrifvas dels bélågen-he-

ten pä en Udde j iniellan tvånne ftöra Hafs-vikar,

famt Finnlärids mShgä och ftora Sjöar j dels dea
i Finnland åh ofriga ftorre yitinighct på*Skog.

PEHR WARGENTIN,

^^^^^^^^^^^^^^^
Utdrag

VÄDERLEKSfpURNALEN,
Som hlifvii hällen i Åbo ^ ifrån ock

meä dr i 7^0, til och ined är

Af
JOHAN LECHÉ,
M. D. och ProfeiTori

Tredje Styckete

Oni Néderhårds^vattneti

nnan jag anforer mina QbferVationér pa det i

Abo, iinder deiTa la åren ^ fallna iicderbéfds

att-
I
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vattnets myckenhet ^ år nödigt , at befkrifva

min Ombrorueter.

En Onibrometer, fom h gford af trå> infu-

|?er cn hop af rågnvattnet, fom fcd n dunltar

bart 5 och faknas i räkningen. Defsutan bulnar

trået af rågn^och kivmptri torrka^färdclcs fedm
hanblifvit något garamal och Ferniflan fint illa:

få at en fådan Ombromerevs iloriek år foråndrmg

Underktjftad^ utom den, fom foroifakas af köid

©ch värma» Dåifore utvalde jag dårtil fortcnt

Jårn-bleck. Och ehuru jag fag, at det kunde
Vara Hka nnycker^ om den vore Cy!in(irifk eller

mångkantig; fa låt jag, i anfeende til det tunna

Jårnblcckct, gora honom Cubifk, efcer kéuten,

formera ftyrkii fkul, bor vikas > och denna vik-

ningen bor {ke utåt, pä detopningcn ej (kal bhf*

yä trång.

Deis hogd är JBvårte$4, ^50 Tum- Sidorna

bchofde jag ej måta^ men jag vet dock,at de äro

ungefarhgen lika med hogden. Denna Cuben

fot fag full med kalle- vatten, fom vågde 1277
alfva qvintin, eller nåitan f Sedan låt jag

af denna Cuben bärttaga defs jämna batteri , och i

defs ftåtle inlåtta tyra inclinerande bleck fkifvor,

fom fluta fig til en tut, bvilken kan (iickas in

i en flalka, fom har lång hals» Men på tuten

iåt jag fallloda en hatt, fom med fin kant fkylde

Flafkahs mynning, pä det intet annat vatten må
komma in i Flalkan, ån det, fom fallit utur Om-
brometern» Bottnens plan borde inclincra, pä
det åfven fmå rågn-droppar må rinna ned och ej

blifva fallfittande , til defs de bärtdunfta , famt at

l-lagcl och flag^rågn ej fkulk iludfa ut igen.
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Flalkan med Ombrometern fattes på en ftarfc

fyrkantig ftolpe, fom for fig I jclf år f fot hog

ofver marken. När nu Ombrometern ^ på Fla-

lkan infatt, ftåbdes dårpä, voro dcfs bräddar mer
ån 3 alnar uphogde ofver marken, pä det yrande

fno ej mätte falla in^ och komma med i räknin*

gen, tillika medden> fom immediate ur lutteti

folier i Ombrometern.

Stolpens fidor hade accurat Ombrometerns
tjocklek. A t den (kulle ftä ftadig och orubbad^
^ftfpikades fpjålor, en pä hvar uda af Stolpen,

lå länge, at dp, pä er fingers bredd nära, råkte

up til Ombrometerns otverfla kant. Men jag

låt hväfla fpjålorna päofra andan, at ingen fno

kunde lägga fig därpä* Stolpens ftållc blef på
et fritt falt i Trågärden, icke dlenaft längt frän

hus, utan ock frän tråd.

Til matningens anftållande^ var nödigt at vara

forfedd , i:o med et par Cylindrifta Glas,
fä atvågde, at det ena jämt inrymde 6 qvintin^

och det andra 6 Lod vatten. De hafva måtten

Tpåritade med Demant, tor hvart Qyintin och
Lod. i;o Med en Tabell, uträknad iträn ^ qvin-

tm, til 37 lod, fom vifar huru mycket hvart

Qyintin eller Lod i glafen, gora uti hogd i fjelf-

va Ombrometern. Denna Tabell bor vara til-

hands , fä ofta man vil mata vattnet utur Ombro-
metern. Sattet til Tabellens uträkning år lådant

:

Når 1 277 halfva Qyintin intaga helaCubens hogd,
fomär4, 53oSvcn(ka Geometrilka tums huru ftor

hogd i Cuben intaga då 7, |, i , ^ qvmtin eller

lod&c,

B Al-
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Aldrig har jag forfumat^ at ftraxc mata vatt*

net, fä fnart rägnct varit förbi ^ om jag icke blif-

vit hindrad at mycket angelågtia fyflor. Och
när mycket fno fallit, at jag fruktade det Om^*
brometern fkulle blifva fulU innan fnogandet up*^

horde^ hvilket fällan händer *, fä flog jag fnon ut

på et fat och bar in. När det vände igen at fno-

ga, togs Ombrometem in^ tillika med fin Fla-

(ka, at fnon måtte fmålta och vattnet matas.

Mått på Rågn-och Sno- vatten^ fom fallit i Åbo,
uti hvar månad och hvart år^ ifrån 17^0

til och med ^^6l^

0

Ar. Jan. Febr. Mart. Apr.

I, 091 1, 471 2 0» 273

i7fi 0, 673 0, 746 2 , 0^8 0, 7of
1 , 971 0, 76P I

,
5'28 435

0, i?i6 0, 7ép 1 , fö. 0, 831

175-4, I, Zf6 0 » 7V i> fp?
0, 744 0, ff6 0

» 34Ö I, 77P;
'» T72 » > 3f2 1 ^ 3iP^

i7n 0, 426
0, 2p8

0, P74 I » 4'7
175-8 1, 141 I , opo 0, 3tf

I, 65^

ij i78 , 8rT 0, 832
1760 I, fö?

1, 706
0

, 0,-3 0, 2.18

I7ÖI I, 803 I
> 447 I, 464

Summa 13, 417 if? T^^
Medium i , 201

917 if , 470

410 1 , 28P

o

Ar
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Ar

i7fr

i7ri

i7r4
i7fr
I7fö

•7f8
i7fP
1760

176

1

Maj. Jun. Jul. Aug.

I X^l ?, 818
T I 2. 2. I 818 2, 314

I ^ 01 r 3. 473 4^ 264.

I 724 2) 804
T C^^r* 9 )

2* 68 r^ > > / 7 2 . a8o 4.« 2Ö5
T 3.7 C 1 . 680 77f
2, 088 0 , 000 I * ? 1

1

I ^ 4.01 1 , 2i66 I ^ 044
I , öia 1 . 084 0, P83
0, ÖIO

0, OOP
^ 87r 5» 7or

1 , 028 ?7i

14, 'Pl 18, 248 if , 700 32, 884
I, 257 I, fzi i, ifP 2, 740

Arets

År Sept. Oft. Nov. Dec, Summa

i7fo Ojpoo o,2fp 2,47? o^f?2. 18,411

17^1 i,70p Ij7<S6 4,fop 1,800 20,717
i7f2 0,820 2,513 1,773 2:,cé4 2.2, 24P
I7r3 3502? o,87f 2,po4 0,475 '8,8or

17>4 1,802 2,736 2,20f I,p2f 2I,P37
l-fS 2,ff7 l,p02 3,202 l,8p2 22,7P7
i7f(J' 0,fpf i,ff3 2,608 0,426 2i,74f
i7r7 r-)7f7 i,2P4 3,t9<5 o,p2o 17,203
i7f8 2,^88 2,723 1,45-4 i,8?p i6,Pif
175P i,724 3)117 ^804 1,161 22,^^6
1760 2,4f2 3,232 2,510 2,272 25,314
1761 2,274 1,438 i,f3» ijoof i6,f5ö

Summa 23,205 25,408 2p,p6p 16, 3cp

I
Medium i) P3f i^pfi 2, 4p6 i, 3>p 20,442!

£ * Jltt'
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Anmårkningar åfver föregående TabelL

Ibland de 12 aren, har 1760 hafc måfta Ncder-
^borden» Om Vattnet ej> imellän hvar gärig de^

fnogat eller rågnat, hade bärtdunftat , nedfunkit

i jorden eller foi-runnit, (kulle det hafva ftigit

til xs \^%o Geomctridca l'urps, eller vid pafs 5

qvarters djiip otver marken, föm göra på Tunn-
landet nåftan 2Pf30 Tunnor vatten* Dårnåft

hafva åren iyff , 17^9 och 175^2 hnft myckenhet
af Nederbörd. Det torrafte aret hat* varit 1761

,

dä alt rågn-och fho-vattnet ej fteg ther åh til 161

Tum, eller något mer ån
3
qvårter^ Medelhog-

den af Nederbörds vattnet for hvart är år hår i

Åbo, enligt defla 12 arens Obfervationcr^ 20^
tum, eller litet ofver en Svenfk aln.

Detta i Abo fallatide vattnet tyckes Vara myc-
ket-, men man bor befinna, at mera rågn faller

nåra vid Hafvct, ån längre up i Landet: foljakte-

ligen mera i Abo, ån i Uplala: mera i Lille, ån i

Paris j hvafom|kan fes Belidors Science des In-

genieurs ^ Liv^ IV. pag. 88. Édinburg faller \u

ka fä mycket ragh , fom i Abo y ty bagge ligga

vid Hafveti

Om mänaderne jämföras fig imellati, finnes

ftor olikhet , i det fomliga hatva dubbelt mer
nederbörds vatten , ån andra* Uti nårtforegäen-

de eller andra ftycket af detta utdrag, fågo vi,

at November manad haft det ftorfta, men Junius

och September det tninfta antal af Nederbörds
dagar : men nu , då vi ej råkne huru ofia , utan

huru mycket nederbörd vankat i hvar manad,
mälie månadernc ftållas uti annan ordning. Ty
i fomliga månader fhogar Val ellel' rågn- ftånkcr

of-
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ofpÄ nog, men allenaft litet hvar gang: däremot

i andra månader vankar ej fä ofta rågn, men mer i

fåndcr. Foregående TabpU yifar, at Auguftus

varit rikaft på rågn-r vatten : därnåft November;
Il Julius, O^qber, September, Junius, Mar-
ftius, December, April, Majus, Februarius och
Japijarius^ fom haft aldraminft* Men om alle

JVJånaderne reduceras til et lika antal af dagar,

komma de i foljanfje ordnmg, efter nederbörds

vartnets myckenhet: Aug. ISlov* Jul. Oét. Sept,

Jyn. Mart» Febr, E)ec, A.pr. Maj, Jan^

I gemen fe vi h^raf, at Vinter • manadernc
cj hatva fa mycken nederbörd, fom Spmmar-och
Hoft-manaderne i hvilketåren fynnerlig GUDS
nåd och fkickelfe^ ty om fä mycket fiio (kulle falla

t fprra, fom fvarade efnot de fen^re? rågnj
blefvoicke allenaft vågar och refor, orterne imel-

lan, alt for befvärlige, utan den myckna Snon,
då han vid infallande Vär häftigt upfmålter, {kul-

le ock med floder och ofvcrfvåmmande fororfaka

många olyckor. Däremot år omnigarerågn hogft-

nödigt om Sommaren til växternas foda och for-

frifkning: dä bärtdunftar ock vattnet häftigare,

famtinfuges afjorden, fä atdet mindre kan fka-

da , om det vore något for mycket* Mycket
rågn i Oft. och Nov. Månad, upfyller åfven

Landjtmannens onikan* Men at det gemcnligen
år få knapt om nederbörd uti Aprilis och Maj i

månader, tyckes får inånnifkorsogpn yara min-
dre fördelaktigt, emedap grundep til god groda
for näfta Sommar, lågges mcdeft |ilrackelig våt-
fka om Våren: dock bprc vi tro, at Forfynens
affigt därmed k til vår nytta, taft vi ej juft

kunne fe den*

B 3 De
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De f Sommar- manadernc 5
Mnj. Jun^ Jul.

Aug. Sept hafva hår nåftan lå mycket Luff: vat-

ten, fom de 7 ofrige manadcrne. 1760 års Som*
mar har af alla 12 varit den våtaftc : dä rågnade

1 f6yy Tunnor vatten ned pa et Tunneland : dår-

nåil X7ff5 ledan 17^2 och I7f5* Sommaren
år 176c hade mera rågn, ån i7ff , men fåare

rå^n- dagar, h vilken omftåndighct gjorde den
förra drågeligare for Landrmanncn, ån den fcnare.

Ar I7ff biet mycket ho af vata forikåmdt, eller

qvarliggande pä Angarne obårgadt , fårdeles for

Stånds-per foner 5 hvilkas rjånft-folkej fä vårdar

fig at pafla på tiden, {om Bonderne. Ho-bårg*

ningen har ock for väta varit befvårlig , åren 17^2,

^4, f6 och 1760^ For lamma örlak var Råg-
iåningen obeqvåm , åren 17^0, 52, ff och
i7^o,

Grås^våxtcn Tar ymnig i7fO, f i 5 5'4, f6
och i7fpj ty de åren hade nog rågn i Maji och
Junii månader. Ar i7f7 hade Grås-våxtcn, for

famma orfak, bordt blifva båttre, ån den blef,

ty det rågnade vackert i Majo: men Junii må-
nads rågn var fordelt imellan lä mänga dagar, at

det ingen gång forflog eller gick til roten, och
Julius vair äldeles utan rägn> en omftåhdighet,
{om uti ingen annan månÄd håndt^ lå långt til-

baka jag kan minnas*

i75'7lrs Sommar hädcfninfta rågnét af alla dé
fiftlednä 15 årens (i7(Si Inberåknadt) ; ty på ct

Tunneland kom iej mer årt 606^ Tunnor vatten^

1761 Sts Sömmar var foga båttre. Vår-lådet
tvingades hir af torkan, åreö 17Ä1 cch 1762,
dock ej få hårdt> fom i Skåne, år 4748. Grås*

våxt
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växten var ringa lyfz, I7f3 och I7f8: fvagare,

ar 1761, men aldraomkeligaft 1762, hvilket lifta

gaf få litet ho, fom 1740. Dårfore hafva de flär

Itenådgats minfta Ladugårdarna, hålft åfven hal-

men bicf kart, faftån Riorna gafvo mot formodan
vackert i Spann, lamt grof fäd.

Huru mycket luft- vaiteo hvar och en Vind gif-

ver , vore artigt at veta s men det kan ingen fåga

,

utan den, fom ingen annan fyfla har, anat paffa

pä vader och vind.

Torra och heta Somrar hafva hår gemenligen

Boflvaps-f)ukdomarifolje,f6roriakade antingen af

brilt pa vatten., eller af den myckenhet Infeétcr^

fom då finnes uti vattnet, elier ock afBromfars,

Flugors, Myggors och andra Infeders llickande,

fom torde hafva något gift med fig^

Vifle månader åro mer fuktige , ån andre.

Det bör4 Hushållare i akttaga til vifla förrätt-

ningar. Xil exempel, murar bora rappas i Majo
och Junio, då luften år måft torr-, ty om det ej

förrättas torrån mot höften, då luften börjat blif-

va fuktigare, åro koftnaden och mödan nåftan

forfpildc^ emedan rappningen ej torrkas, befyn-

ncrlipen nårmaft vid marken, utan når vintren

dårpa kommer , fpricker, och afFaller nåfta

Sommar, hikn angeläget år, at fora fyllning

under golf , den torrafte årstiden: ty Ikerdeti
fuktigt vader, torkar den nåftan aldrig, utan gor
Svampväxt och rota, famt ofund luft i hufetoch
fjukdomar på Folket.

Kunde Landtmannen veta förut, om Somma-
ren Ikal blifva vat eller torr. Vore mycket for

honom/dårmed vunnit. Sådan kunfkap, om den
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nagpnfin blir tnojelig, kan ej århallas , forran

vi fått långt flera års oafbrutne Obfervationer pä
väderleken 5 än dem vi ånnu åge. Dock torde

/

någon underråttclfe dårom kunna vinnas genomi
en genvåg, nämligen, om man frågar gamla tråd

til råds. våta Somrar gora ftorre Saf ringar p|
tråd, fom våxa i torr Jordmon, fåfom Tall^
Alm, Afk och Ek. Granen däremot våxer

i

f^fttull jordmon^ dårföre kunna defs Saf-ringar ^
utmärka förra årens torrka eller våta^ Tallen eller

Fui unåret af de tråd»flr,g, fom hinna til hégfta

ålder. Men på gamla Furor blir fvårt, at noga
råkna Saf- ringarna j emedan de et arxfenligt ftyc»*

ke in ifrån barken eller uti ytan , åro få ganflca

fina. Slår man felt på cn enda ring , få bfegär

man ct ftort fel 5 ty pä enfallk grund, bygges
en fåker Tilfarelfc. icke deftomindre och fafi:

denne rakning år fvår, år han dock icke omoje-
lig; utan man kan riktigt komma ut därmed, om
man t:o utväljer (len fidan at räkna på, lom vup

xit mot foders ty en fannoiik fågen år, at den
fidan har grofvare och glefare Saf-ringar, ån den
liorrs^, z;o Affncddar trädets ända, torft med
yxa, fedan med Hohxl, ifrån ytan alt til kär-

pan. Sker affncddandet pfter 45 grader, få okas

Saf«ringarnas brec^d därigenom i det forhällande

,

fom Dugonalen at en Q^adrat til en af dcfs fidor.

Men affneddandet kan £ke efter en än fpitfigarjg

vinkel, at Saf- ringarnc må blifva dcfto tydligare

och bättre itrån hvarannan fkilde* 5:0 Brukar
Microfcop, dar få nödigt finnes. 4»o Med Bly-

årtz eller BJcck qch penna teknar hvar tionde

ring 5 begynnande nåft barken.
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Rakarman^år 1764, cn Furu af3ioSaf.ringar,
fadan, lom höggs vid Et^eri Capell, fe K, Vet.

Acad. Handl. P^ig* m. la kan man med
mycken fannolikhet fluta, at den uprunnit år

1444. De 30 inncrfta ringar 5 och kan Jiånda fle-

ra, låra dä finnas nåftan lika fina ) dårfore kan man af

dem ej (luta, om de 50 Somrarne eller flere^

fom fotgdt år 1444, varit våte eller torre. Sam*
ma beltaffcnbet år ock med de ytterlla ringarne,

uti ytan. Men imcUan de innerlta och ytterfta,

finnas fomliga ringar bredare och grofre, hvilka

iVara emot våtare år3 men de finare ringar, emot
torra år. På det fåttet lårer man kunna utröna^

hurudane Somrarne varit , i 100 eller kan fee 300
år å rad. Om man af et enda tråd cj med ful]

fäkerhet kan räka råtta åra-talen, dä Somrarna
vsrit måft våta eller torras få märkes dock, huru
ofta och i hvad ordning Somrarne varit väte>

famt om våta och torra år hållit någon vifs Pe^

riod : hvilket år juft det, fom härmed fokes. Men
©m famma |;ång flera åldre och yngre tråd på lika

lått underfökas , iå bekräfta eller råtta de hvar*

andras vittnesbord, få at man formodeligen med
vifshet kan råka råtta åra^talen: befynnerligepi

om man tillika rådfrågar Hiftorien , hvaruti

plågat då och dä finnas anteknadr, når någon
ovanlig väderlek varit , fom fprörftk-at mifsyå^i:

och dyr tid^

Orfaken , hvarfor? de innerfta ringar åro f^

fj na, lårer vara den 5 at tråden i torftone våxt tätt

tilhopa, och då mera tiltagit i långd åii i^tjock;-

lek årligen^ til defs de tagit lofvenaffina gran-

ar. DIremot tyckas de ytterfta ringar vara f|-
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'nare dårfore ) at ringarnas Peripherie blir ärligen

ftorre
,
hvarpå Safvea fkal fordelas, Delsutom

inåfte en del af rotretne, fedan trädet blifvit

mycket ftort, ga djupare ned i jorden^ och nojä

fig med den tuktighet, fom år jordens egen på
det djupet, dit luft-vattnet ej hinner nedfjunka,

at oka Safvens myckenhet i våta lr.

Ingen Tall kan blifr% til något dugcligt ftorverks

eller Mafte-tråd, fom icke upvuxit tåte med an*

dra 5 fåfom i et bampland. De , fom vuxit gleft

,

få kärt ftam 5 vidlyftig krona, mycken yta och
liten kårna, famt anfenliga Saf-ringar^ och duga
foga til annat, ån brånfle, Äro de mycket gam^
le, valjas de hålft, at gora det nu beikrifna rönet

på. Men Ajlkar åro dårtil de beqvåmJigafte,

både for deras vida Saf-ringar, och for det deras

rötter ej gä djupt j for hvilken orfak de hafva mer
känning af våta och torra Somrar* Men få gamla
.Alkar, fom Furu-tråd, åro rarej dock (åg jag , år

174g, en ganfka ttor Aflc nedhuggen på Krokeks
Kyrkogård i Öfter-Gothland* Den var otver

Diametern 6 qvarter tjock, och hade 210 Saf-rin-

gar: altfä belöpa 7 Scrupler på hvarring^ Några
affamma ftorlek, ftodo qvar.

Eken torde blifva åldre ån Aften* den hår

ock vida Saf^- ringar 5 men på uråldriga Ekar, år

kärnan merendels ruten,åtminftonenåft vid roteA.

Ganfka nödvändigt år at veta, hvad år et tråd

blifvit afhugget, hvarpå denna underfokning (kal

anftållas, annars år omaket, åtrainftone idet nu
omtalta affeendet , forgåfves.

Jag har fjelf ej haft tilfallc at gora detta Ron;
men onlkar, at någrc Ikickcligt Ron - idkare vil-

le
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le dec gorä} ry troligt år, åt det (kal blifva nyt-

I
iigt i men fåkert , at det ftal blifva mårkvårdigt*

Om et lefvanJebarn, med hjärta, lej"

ver, mjälte y
mage och tarmar

utom kroppen.

Af
DAVID SCHULTZ,

M. P. ProfeCbr & Direöor Artis Obftetr.

Ar 1 uti Julii manad , forlofladc Madaroc

Wernberg, ert af våra fkickeligafte och

måft årfamc Jordguoamor hår i Stockholm,

en Huftru på Södermalm, af et fuUgånget och vål

foftradt , naen vanlkapeligt gåflcbarn, hvilkcj

at bemålte Jordgumma fick n6d'dop, emedan det-

famraa endaft rörde fina lemmar, hjespade och op-.

nade mun, utan at förmå (krika. Detta mifsfo-

ftergaf genom rorclfe, hjärtats och hjeflans pul-

ferande, tecken til lif uti f timars tid, och befik-

tigadcs forft efter döden af mig , uti Herr Joh»

Theoph. Nathorsts närvaro, då följande van-

Ikapligheter därvid befunnos

:

Hjärtat (lit. a Tab. I.) hade ca naturlig fkap-

nadi men var helt och hållet utom kroppen.

Det har tagit fin våg ut under* broftet vid Carti-

iago chfitormis , utan atgehömbora Septumtrans-

verfum, fjelfva broftbcnet cUet r«fbenen, bvii-

ka hade einaturligtutfeendc öch ftållttihg. Hjårt-

fpet-
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fpetfen var vand fnedt up It vånftra fidan. HS^
gra hjårtoraic (lif. b,) lag vidöppet} meii granfa-^

de mot bfren. Då hjärtat uplyftes ^ fyntes Vena
cava, Aorta, Arteriaqch Vena pulmonalis, hvilt

ka blodkåril gingo inuti brollet, tått under Carti^

l^^o enfiformis, och amhyltcs af Tela Cellulof|

oqh Septi tränsver fi ofra mufculeufa del, fä at

broft-paviteten var noga tilfluten* Hjlrt^t var

utanfynligt Pericardium j men vid närmare granlk--

ning formårktcs en celluleufc- våf, fom börjades

vid de ftora blodkårilen och fpriddes fedan ofver

hjärtat. Igenom difle£tion kunde med moda en
^n , men tat hinna ftiljas fraa hjårcatsyta, hvilkcn

dock ofveralt var nåra tiliogad eller faftvuxenj

men mot hjärtats fpets var denfamma mera ilat,

éch mera cellulcufe närmare ofvanpåmde blod-

kåril.

Under hjärtat lag Icfrcn (Ut. utan något
ligamentum fuspenforium. Hon var ganfkg flor,

hade en oval form, i likhet med iijupcn, och
vittade nog mycket mot vånftra fidan. Gallbla-

fan var endaft af en liten fkrif - pennas vidd och
en knapp tums långd j men dudus choiidochus

däremot ganfka ftor, och var lefrcn däromkring
ipycket håftad yid d^odenum*

Natvelftrången (lit. d.) hade et vanligt ^tfc-

ende. Til höger och uncler lefren gick vena umi-

bilicalisi til finus venofus^ Arterise umbilicales

och urachusjchuru {kylde af tarmärne, fyntes åf«

ven tydeligetl.

Den hpgraR.en fupcfnturiatus (lit^ e,|), fom
var tåmmeligen ftor och fyntes tydeligen utvår-

IP^y Utan difeétion ellpr omflyttning af tarmarnc,

DeR-
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Öérifafnnia var ej pa den fidan (å nåra torétiad

med rätta njuren ^ fom eljeft vanligt ån

Magen (lit. f.) låg under hjärtat och var til

éri Itor del Ikyld under lefreil. Dels Ikapnad v^t

ttårä naturlig.

Mjälten (lit. gO tyntés til vånfter onl mäÄ
gen^och var denfamma därvid ganfka faft häftad^

famr tillika mycket tjock och kart.

Små-tarmarnc (h*h, h») lågo utom kroppeii

aldeles oCkylde^ emedan orhentum ej råkte ofver

en half tum under magen»

Inteftinum Cölpii (lit. i. i.) låg likaledeis u^

tom kroppen, nedåt pubes omftjålpt, och begaf
lig åter^vånftei- om regio umbilicijin uti krop*
pen vid ande -tarmens början^

Hela opningen, hvarigcnorh hjårtat^ jåmtc
flere cotltenra abdominis lig utträngt, Var af et

GIs-åggs ftörlek, famt af en nåra oVal förmcj

dock mera rund åt h5gr^ fidan, öch mera rak

eller tilfpetfad åt den vånftra. Öpningen bör-

jades vid broftbenets bräfk, och lyktades vid

nafvelens krets. Gutisvar med peritonxum fam-^

manvuxeh, med en (låt brådd, få ac denfartimä

ingenftådes fyntes lårad eller rifVen.

Då broftet efteråt opnades, funnos lungor-*

ne inom caviteten af vanligt utfeende , iiineflut*

ne du Saccis pleur^e, itien dciTas mote eller det
iå kalläde Mediaftiniim, hade hår ej något pcri-

cardiura ät innehylla. Ned uti buken voro nju*

rärne> urin -blåfän m. m* at vanligt litfeende.

Den uplysning, fora jag, utaf den förut af mig
berömde Jordgumma kunde fä^om hjärtats ro*

rel-
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rclfc under barnets lif, beftod dåruti , at detfam*
ma fyntcs växelvis draga fig lilfammans och flak-

na
5
uplyftas af och an, eller flytta ftålle, dock

altid uti cn och fammadireétion» Atrium dex-
trum, beftående af Sinus venx cavac och auris

dcxtra, fom lag upåt, har tydeligen kunnat fy-

llas fylla fig, Tamt åter torna fig flciftevis med
fjclfva hjärtat, och vid de tilfållen omfom blå-

nat och hvitnat. Denna flags rorelfe har varit

håftig uti 5;nc timars tidj men har fedan åf-

Ven fortfarit at rora fig uti ånnu 2:ne timar^

fedan fofl:ret uphort at gifva några andra tecken

til lif, ja åfven, fedan kroppen aldeles kallnat»

At integumenta abdominis råkat at tattas,

eller bukens inåUVor varit aldeles oflcylde, både

hos enkle och fammanvuxne foltcr , år ej i-

bland de lållfyntalle håndelfer. At hjärtat va-

rit aldeles utan hjårtfåck, eller at denfamma,
fom mera fannolikt år, varit vid hjärtat nåra

faflvuxen af någon fjuklighet innom broft:-.ca-

viteten^ lå vål fom utom brofl:ec, år ånnu min-
dre ovanligt , men at hjårtat varit utom bro-

ttet uppå lårfls:ildte fl:ållen fyaligt, tviflar jag, at

mera ån ^me håndelfer at Obfervatores finnas

antecknade. En håndelfe år beflcrefven af Vau-
BONNAis, en Medicus uti Grenoble, och låfes

uti Franfka Memoirerne for år 1711 p. 39.
Foftrct, fom föddes dodt uti 8:de månaden,
hade et vålflcapadt hjärta, fom trångt fig ut up
vid halfen, öch h vilket hängde i forme af en
Medaille ledigt ned åt brortet. En annan hån-

delfe år anteknad af Martinex , Anatomias

j^rofeflx)r uti Madrit, uti defs Obfervatio rara
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de corde in Monftrofo infantulo, Matrit 1723,
Foftret^ (om han ijelf fett lefva i 12 timars tid,

var fullgär>gct^ och hade hjärtat ofkylt midt pä
broltct) imellan Os fterni, hvilket befunnits tve-

klufvit långft efter. Den tredje håndclfen åp^

anförd af Buti^ner, Anatotniae Profeflor uti

Konigsberg , uti defs ZergUederung eines Kin--

des mit msvårtshangendem Hertzen. Detta
fullgångna flickebarn, fom lefvat i 34 tinur,

har jag ijelf fett förvarat uti Spiritus Vini, uti

bemåltc Proieflbrs, min forna Lärares, Thea-
trum Anatomicum* Hjärtat var merendels li-

ka bredt nedantil, fom vid defs bafis^ och hång*
dc perpcndiculairt nedåt midt uppå broftet. Os
fterni var aldcles hos detta barn bårta; men ref-

benen Voro genom et ftarkt ligament forentc.

Alla tre ofvan anförde håndelfcr hafva ock i

det målet kommit ofverens med min upgifn®
beråttclfe, at intet pericardium kunnat fynas^

men åro alla tre mårkeligen (kilde ifrån det nu
beflkrefna mifsfoftret, at hjärtat hos dem trångt
fig ut pä något ftålle vid bråftbenenj men brolt*

och ref- benen däremot här varit aldeles ofkad-

de och at hjärtat fokt fig våg ut vid cavitas

abdominis»

Hade man hår, lika med Herr Martinez^
haft tilfällc at fe barnet vid lif^ lä hade man
dock foga kunnat vidare affluta de tviftigheter^
fom likväl red n äro nära bilagde, om låttet af
hjärtats (ammandragning och rorelfej emedan
man icke ifrån en lå onaturlig ftällning hade
med mycken fannolikhet, kunnat fluta til en
naturlig, dåräft hjärtat ligger innom et tilOutitr

r broflf
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broft, mera fixeradt, och tillika omgifvit af et

ledigt pericardium, famt fuktadt af pericardii

liquor*

Herr Lif-Medicus Reep, Herr Profeflbr

Bergius och Herr AflelFor Lindhult, haf-

Vaåfven haft tilfällc, at fc detta märkvärdiga fo-

lier efter döden.

Utan at inlåta mig uti underiokning om
mifsfofters orfaker^ bor jag til flut anmärka,
at barnets Moder, i början af Geftations- tiden,

matt ganfka vål, utan at hafva haft någon fkråm-

fel, eller fett något öppet kreatur eller befyn-

nerlig målning. Vid qvicknings-tiden flcal mo-
dren hafva haft någon känning af flag^ men fo-

ftret har fedan varit ganflca rörligt och qvickt.

FÖRSÖKT MEDEL,
jlt ajhålla Myror ifrån Bi [lockar &ch .

Tråd, i

Ai I
JACOB BOETHIUS, 1

Leöor vid K. Gymnalium i Wefteräs# ^

^ * ^
d

Ar T760 var forfta året, då jag hadeBi-ftoc-

kar. Til min förtret håndc famma år^ at

under det jag några veckor nödgades vara

bårta , hade myror letat lig våg dit, och trångt fig in

i Bi-ftocken. Jag vifste förut, at deffa kråk

kunde oda ut hela mitt hopp, och blef dårforc

något bekymrad^ Mitt befiut blef då,at etter

Trå^
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LtNDBERGS rad pag: 97 ^ lata gora beckbågrar
och fylla dem med vatten j men fom detta ej

var få llraxtgjordt, och hran fordrade fnar hjelp j

ville jag doek forloka imedlertid hvad jag kunde*

Afhåndelfc lag i Trägården, ät hindra Spårg.

rar ifrån årt- fångarna, några not^trafor^ hVilhj

tilforenc brukats i koket, at våga uti^ når filk:

köptes* Jag koin därjämte ihog ^ at når jag

i min barndom viftades på en ert i hvär något

ftorrc fifke vårtidén Var^ myröl* ej kunde trifvas

vid ftraiaden, dår fifk-hoparna Uplades» Om gåP^

(ar ^ fom ofta håhde^ kaftadlc Nors eller annat filkc-

ftråde i myrftackar> nödgades de famma lommar
flytta fin boning , flera alnar dåiritrån. Jag
tog dårfore dcfla nöt - llarfvor och bant dem tåte

vid fotteirna äf ftållningen ^ dock något kluddigt^

i tanka, at åtminftone gSra mitt flitiga fråmman^
de något mera befVåf vid tipgångeni

Detta hade båttre Verkan ^ ån ja0 i forftörie

kunde mig foréftålla^ Itigcn tnyra vågade gä 6t-

Ver dclfä tilbundnä frahfar^ Når hoti ville ktahg*

lafig up dårpå, målte hön tilbaka^ ja^ ofta gaf

hon (ig icke tid at krypä ned igeti ^ Utafi käfta*

de fig hufvudftupa titioref^

Åt liögaapleCråd^ fom varit befVå^Ädé äf^myfofj^

har jag brukat lamma cur j med lika god verkan;

Jag har allenaft tagit den praecaufion ^ at jug

doppat traforha i fi£k*råk^ och låtit detti feUaa

torka i Soleii^ irlnan jag bundit pä deixi^

Slår detta fa Vål iii för andra , fotti det ti<t

ivinne år lyckats fer mig, hvilket låmoaift til for-

Q fékj
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fok 5 lårer det vara det tnihft be{Vårliga fåflct^

at fordrifva myror frän bi-ftöckaf och tråd.

At (kaflPa fig noc-tralör: at doppa dem i

fiflc-råk, ju fränare ju båttre* e. norfs-rak :» at

binda dem kluddigt^ dock tått til, år hvarkea
konft eller omkoftnad.

Längre i dettä årtinct kan jag ej inlåta raigi

ty jag åger ej mera forfarenhet, hvilken år den
cndaftc, fom Ikal ftadga iädanaOeconomifkagoto-
mål.

TANKAR,
Om Is - hergcns urfprung utt dt Nor^

dtjka HafveHy
liifånde af

MICHAEL LOMÖNOSOW,
Ledamot af Kejferliga Petersburgilka , famt K» Svenfka

Vet. Acad.

Ifrån Latirifka Språket ofverfatte.

Når jag företager mig at handla öm Isbergens
urfprung, fom pläga kringflyta uti de Nor-
diflca Hafven^ och förmödeligcri åfven fin-

nas uti Hafven vid Sodfa Pöldni är ej mitt up*
råt at forkiara, huru vattnet aldraforlt fryfcr til

is, utan endaft,^ huru ftora rtlaflbr afis upftaplas

på hvar annan ^ til dcfå de likna flytande Berg. .

I.
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^ Ifén uti de Nordifka Haf, bcfinnes vara af

tre fårfkildta flag^ Det forfta åren los, bräcke*

lig och cj färdeles klar is-fkorpa^ fållan ofver et

qvartcr tjock, hvilken merendels fef ut fom cm
fammantrufcn Sno-lorja, Då å^nne Is fmålte^,

finnes han innehålla fält vatten. Det andrä flagct

år en hård ^
tätt, klar öch genonifkinande js> Uti

flora fammanhångande fålt^ llundöm til flera

mils vidd och tre alnars tjocklek : den innehål-'

ler et fott vatten, och kånnesi allenaft litet Salt-

aktig pä den fidan, fom ligger emot falta vatt-

Det^ Det tredje (laget år en öformcli^ is-maffa^

fom liknar til Utfeende et öbåkcligt Befgt det

refer fig öfca til 7 eller flerji famnars hogd ofver

vatten -brynec j men fånker ög med roten til fo
famnar pä djupet. Man horer uti dem ec be-
ftåndigt dån och brakande^ hvarigenonn deras

nårvarcHe röjer figom nätterna eller i dimbigt va-

der^ långt forr ån de fynas- Ktn uti defsa berg
plägar ej innehällä någon fålta, vidare ån då nå-

got at den forfta {lags ifcn torenat fig därmed^
eller då något upfqvalpat hafsvatttn ftadnat uti

fprickor och dar infrufit.

Det händer ofta, at et ftöit is -fål t mocef
i Hafvet^ och ftoter emot et Is-ber^* Då up«
^kjutas ftora iiycken af is> fältet up pa is-berget^

eller faftna där vid pä fidorila^ hvafigenom ber-*

get våxcr i vidd och högd^

Det år lått at forklafå^ hUru Is-fålt öch Is-

berg kunna motas i Hafvet> och med våldlamhec
ftota på hvarandra : ty det år bekant > at vädret
och vägörne ofta rufa emot Hafvetsegen ftrom.
Då följa istaken^ fom flytä ofvan på l^attnet, vå-^

G ii drets
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drcts och vågornas drift; men is -bergen^ fom
åro ncdfunkhc til ftort djup, drifVas af Aromen.
Det kan ock hånda uti Itilla lugnet i ty de Sjö-

farande intyga > ät tiafvets egen ftrom år meren-
dels häftigare vid ofverfta hafs>brynet^ ån pa
djupet, hvarigenom berget kommer at flyta

långlamare, ^ån taltet. Ja! det år ej eller otro-

ligt, fom nagre Naturkunnige påfta, at hafveti

ftrom pa djupet undertiden går tvärtemot ftro-

men i dagen. Dylika orfaker kunna ock fora

fålt emot falt och berg emot berg, hvarigenom
de förra kunna i öppna hafvet fmäningom förvand-

las til berg.

Når forenamde is-fålt ftota emot klippor och
Öar i hafvet, kunna de åfven förvandlas til berg,

i det de faftna och fonderbrytas, då vågorna oor-

dentciigen upkafta den ena is-flingan på den an-

dra; nya is-fålt komma fcdan efter, och trånga

fig under och ofver det förra, famt packa det

tilhopa^ få ac en del måftc uprefa fig i hogden,
ert del gifVa fig undan til djupet» Sådant blir

man varfc vid Spits-bcrgen, hvareft ifen vid

ftränderna år tilhopa foft fåfom en Mur, befyn-^

ncrligch pa Öftra Sidan af defla Öar , fom ligger

emot Siberifka Hafvet, hvaritran de måfta is-fålt

och is-berg fynas komma : ty de Veftra ftrander

at Spitsbårgcn åro gemenligeit mera frie från ig.

Defla öar, och i fynnerhef den få kallade Biörn-

on, fom med en läng kådja af klippor motar det

SibcriOca Hafvet; låra emottaga (torre delen af

de ifrån bemålrcHaf arttogahde isbårg, ochqvar-
hålla dem, til des de Imålta, eller krofsas och
férfkingras* Eljcft Ikullc dt Norfke och Skot-
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§ke Hafven forniÄdcligen vara mera bcfvårade

af dref-is| än de verkeligcn åro. Dock händer

undertiden , at isberg framtränga fig in uti det

Atlantiika Hafvet| anda til hogden af Caput Fi-

nis Tcrr^B^

Altfåkan man val gora fig något begrep, hu*^

ni några is-b^rg kynna formeras eller ätminftonc

tilvåxa i Hatvet och pa defs oar : men de flåftc

tyckas dock hafva et annat urfprung, hvarom
ej kunfie utlåta ofs , forrån den frågan blir afgjord

hvarifrån all den myckna ifen forft kommer. Mi

'

tanfca år, den jag hår Fil foka at beyifa , den
forfta flags tunna ifen år den ende, fom genereras

på fjclfvå Hafvet^ men at det andra flaget eller is-

fälten upkomma uti mynningarna af de ftora ftro-

ttar, fom utur Ryfsland infalla uti is-hafvctj ©efa

tt Is*bergcn hafra fin forfta upkomft vid de bråd-
ftorta Häfsrftranderna. Jag v il afgora hvar fats

f5r% ^
^

Genom minga uprepajle forfök har jag funnit,

at vattep, hvaruti la mycket Salt bliiyit uploft,

fom en lika myckenhet Hafs - vattpn innehåller i

cj uti den (karpa fte kold kan fryfa til en hård och ren

isj utan atdetendaft ftelnarj fåfofn en art af talg,

fom ej år genomfkinapde, och fom behåller vatt*

nets falt^* Det fiimma }iar ock Ikedt med ver-

kcligt hafs*vatten, fom en god vån på begäran
ftaftat mig ifrån Nord-Caps Hafyet. Dåraf
följer, at pn få havd, klar och Sajtlos is, hvar
af is-tålten beftl, pj kan vara frpfen på fielfva

hafvet. Ty om hafs-vattnet ej kan fryla til klar

och ren is uti et litet kåril, hvareft kölden på alla

fidor verkar på ct ftillaftåendc vattcni huru myc-
C 5 ket
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ket mindre kan det fke pa et altid uprordt djupe
baf, hvareft luften och kölden endaft verka pä-

det ofverfta bryner, men på ftorre djup altid år?

varmare, genc)m den underjordifka eldens ätgärd>

fom g5r, at på djupafte bafs-botten vifla orter,

våxa, til Fittars och Sjo-djiirs foda? Når alt

detta ofvervågas, lärer ingen hälla for fannolikt,

at de ftora Is -falt och Berg hafya fin forila up-

nnnelfe ptfjelfvahafvct,

Men ovci vi yand^ ögonen til de ftora Sibcri-

(ka llromar och de vidftr^ckta Hafsvikar, titi;

hvilka defle ftromar infalla j lare vi fnart igenfin-

na Istakens fortcrbygd* Ohy ftromen allena afbor-

dar ärligen en få (lor n^yckenhet fott vatten, at

det, efter (kedd uträkning, kunde fylla en area af

3f7f Tyfkamil i qvadrat ("^). Dårtore beftår ock
Oby Hafs-vik, fom emottager alt detta vattnet,

nåftan endalt af fott vatten^ på hvilket vanligen

cn tre famnar? tjock is plågar lågga fig om vin-

tnirna. H ^tv-et imellan Nova Zembla och Sibe-

yifka kufterna, bvaruti,utom Oby, åtven Floden
Jenifeifk infaller, år o(:kfå upblandadt af deffa

och flera mindre ålfvars fota vatten, at det hål-

ler föga falt: dårfore tryfer där en lika ren och faft

is. Jag går förbi Lena och de ofriga i Norra A-
£itx\ befinteliga ftromars utlopp , faftån tre af

dem åtininftone »rp få rike på vatten, fom Rhcn-
llromen.

De Is-fålt , fom i fria hafvct tilfryfa, utan
fSr ftora llrötpars utlopp, åro pa undra fidan ge-

men-

C*^) Auänren kar glömt utfåttå vattncSS hogd eller

-djup pa berörde Area.
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wcnligcn något lofare, ån pl ofra fidan, af orfak,

tc vattnet ar något blandadt med Salt.

Hvad åter is-feergen angår, fä upkommadt vid

brandta Hafs-Str^ncier på följande fått^ Tått vid

Stranden finnas på rrjänga ftällen höga fiåll och
Berg, fem bråd-ftupa i hafvet, Dcflafjåll be-

laftas årligen med en llor myckenhet Sno, hvilkcn

om fomm ireq, i de månader cjå Solen i defla Jor-
dcncs ångder år natt och dag ofyer horizonten,

til någon del fmålter, rinner ned i dålder och
gropar pä fidorna afFjållenjfom ibland kunna finnas

til 100 famnar djupa elkr mcr^ Dår Iryfade om
nätterna och om vintern til ftora Isklimpar, Nä-
Ila år okas denne klimpen pä famma fått : ty den
ringa vårme , foni år i et få Nordligt Glimat , på
de fä fommar-dagarna^ hinner ej ned i defla Fjäl-

lens fprickor och grppar, utan verkar endaft på
hogdcrna, fom ligga emot Solen, och affmåltcr

tcn del fno, fom ftadnar i dalarna, oeh dår fnart

éiitryfer och gifyer den gamla is-maflan ny til-

Taxt» Når detta Jordfalla is-berg fåledes i mån-
ga är tilvuxit, pch allpnaft om Somrarna blifvit

•något kringfkuret af fmå backar, kunna de om-
fider af fin otanteliga tyngd brifla loft och ned-

falla antingen i de lågre dalar eller ock ned i fjelf-

va hafvet, dår det ligger få nåra. Invänarena i

defla orter veta omtala fådana is-och Sno-hll af

bergen, och vittna, at det (ker med et forfkråckc-

ligt buller, fom ofta hqres til lo mil itrån ftållet,

dtr det tildrager fig. Is-rafet fker gemenligen
em Sommaren, då det år fom varmad, tå at myc-
ket to-vatten tilflyter fom fräter omkring ismaf-

fan på fidorna , och loffar den famma.

C 4 Når

i
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Når fadana is-berg nedhllit i Hafvet , hvilkct
©fta nog kan (kc, i anfeende til den långa ftråcf

kan af land , (om grårjiur cmo; Is^hafvretij kunna de
vraka i många Ar, och på fått föm i bSrjan

Ugl |r^ liiven tilvåxa, til defs de omOdgr for-»

fmälta eller fpnderfalU til mindre ftyckea och
for|kjngra5,

Oifaken hvarforc det altid brakar och bullrar

ipti is-bcrgen , då de flyta i Häftet, år latt at fin*

na: bullrat harrorer dels af lofa is- ttyckcn, iom af

vågorna kaftas emot hvarandra och den fafta is-

juaflan: dels opk dåraf^ at kölden in uti klimpen
år Itarlc^rc ån eaiot ym och i hafs-vattnet , hvar*»

af ifen fprickcr rlvar och en km lån forfok*

^ct, opi han neddoppar et ftycke Is uti vatten^

Den ISfa och bråkeliga ifen af férfta (laget , ro^

)er nogfamt fin hårkomft af fjelfva Hafs-vatt-p

net. De f)ofarande vid Nova Zembla hafva ofta

förfarit, at fådan is-flcorpa ofta på någon kall och
lugn ftund lågges på hafvet, fom dock aldrig hin-

ner komma til någon mårkelig tjocklek, forrån

den genom bläft och vågornas Iqvalpning forfto^r

jrcs och Ikingras*

Detta kan gora tilfyllefb i|ti mitt forefat^a

amne^ Många omftåndighctcr åro val annu hår

vid at utröna, fom i fynnerhep kunna våutas af
4en Pctersburgilka och Svenlka Vetenflcaps Aca-
deipicrts förenade upmårkfamhet j dårforc vore nyt-

tigt, om deflia Academier, fqm ligga nåftan unr
der faix^m^Pplhogd^hgdp frigen BreMxling ined

lir^rpdr^v



^Om Sol ringar ech Vader --fålar ^ fim
hUfvtt fedde utt Vpfala den j 9ch

14 Marsy år 176^^
Af

FREDRIC MALLET,^
Aftn Obfervator Reg.

^ ^ ^
Den f Mars, vid pafskl- 10 f. m. fyntcs Vådcr»

folarutiofterjafhviikaenÄjTab.II.varnår-

inare til Solen, den andra långre bårt^

men bagge til lika hogd n^ed Solen , och Gt^
tände uti cn ljus ring ADE , hvit til tårg^n

•ch parallel med horizonten. Med en Aftrq^

lab, fom lades Horizontcl, riktades cnDiame^
ter til Solen och Ali^aden til Våder* fölen

A, då angelen befants 24 a if grader, hvilkcn
ar vinkelen, fom Vertical-planerne genom S
och A gora med hvarandra. På famma fått

måttes angelen iniellan S och D, och imellaii

A och D. Horisontens båge for S ochD be-
fants vid forfta måtningen ungefar 130 gr. vid
andra iitf, och fift 1234 gr. famt ftraxt dårp|
bågen for A och D til s>7 ä p8 gr^ Vldcr-
fölen A undergick många förändringar, och fyn^
tes ibland fvagare, ibland klarare* Under famr
ma tid viftc fig en Vader -fol uti B, och bå-
gen imcllan S och B måttes til 23^ a 24I. gr.
iå at SB och SA kunna anfcs for lika ftora^

faft ovifshetefi af måtningen, hvilken gjordes

på fri hand , torde åftadkommit någon villa.

Solen B varade allcnaft en liten ftund , och fSr-

fvann al^raforft genom moln: dåruppå betål^tes
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Solen D ötaf molnen , och kunde någon ftund
fynas då och då 5 men fed^n alsintet^ fift bör-
jade A blekna; men innan den hant forfvinna,

vifte fig uti F, lågre ån ringen ADE, en Vå-
der-fol, (^ller troUgaire et klart ftyckc afenyt-
ire ring» Bågen imellan S och F måttes til

44 ä 4f gr* Vader -folarnes Ikapnad var aldc-

Ics oformlig j men ju mera de lyfte
, ju klarare

yifte fig fargorne, rod inåt Solen och blå up-

på den franvände fidan. Kl. 1 1| voro alla VI-*

filer- folar ofynlige.

JClockan 2 E. m, klarnade atcr och Våderi-

folarne vifte fig med mera prakt, Omkring
Solen gick en ring AGB, rod inuti pph blå uti

yttra kanten. Vertical-planer , fom tangerade

ringen, gjorde fo graders vinkel, eller bågen
imcUan A och B var gr. Fårgornc kunde båft

prikiljas vid G, och voro mindre märkeliga, dår

ringens ljus var fyagare^ hyilket Ifcedde mer och
mer nedåt. Man kunde ej fe, om ringen flutade

fig tilhopa nedan får Solcri, emedan defs fken var

fvagt och hufen hijidrade utfigten ufpä Obferva-

torium. En annan ring Flf fyntcs pa lika fått

lil fo graders afftånd ifrån Sofeq. Bägge ringar-

iie affkuros utaf åm hvita ringen EDQÄSBe, fom
jgick igenom Solen pch varparallel meci Horizon-
ten^ Uti bagge inre ringens afftårningar, forme-
rades Vader -folar A ocn B j men den yttra rin-

gen fkars allenaft uti C, hvareft blcf en Vådcr-
fol 3 och vid c blef ringen ofynlig , få at ingen af-

ikårning eller Vader - fol dår kunde fynas, Våder-
folen D fågs tillika s men bågen imellan S och D
yar nu 100 gr. Utom alt detta voro tvånnc rin-

gar
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gar pafallela med Horizonjen, at Hvilka LHl tan-

gerade AGB, och MKm tangerade FIf. Deras,
targorvoro,! anfeendc til Solen,uti famma ordning,

fom de lorra ringarnas fårgor, få at roda färgen

var ytrcrfl och den bla innerft. Den ofra ringen-

MKm hade fårgorne fa klara fom uti rågn-bagen,

och var nåftan lika bred; men forfvann aldrafna-

räft, däruppå lyfte LHl nägf^t mera ån forr och
forfvann. ledan. Ringen EDSB började da afkår-

tas, Solen D gick bart efterhand, och C, B af-*

togo. Ringen FIf blef forft ofynlig med Solen
C uti det 6friga,och fift ringen AGB med Solen
B, famt åndteligen Solen Bredden af ringar-

ncEDSB, AGB, FIfk,unde anfes näg;ot mindre-

ån Solens Diameter; men bredden af LHl var
ftorrcvidH, ån de förre, tagande utaf emot L*
éch 1, och MKm var aldrabredalL

Den 14 Mars kl. 7^ T m. fyntes en ring AGB
Tab. III, ikring Solen S, med tvånnc Våder-
folar uti A och B. Bågge hade hvita fvantfar

AC, Bc, hvilkas plan något lutade emot hori-

zonten. Svantfarnc lago uti en båge eller ftycke af
en ring , fom gick igenom A , S och B. Samma
ring hade fitt centrum Vällerom Solens Vertical-

plan, eller var hågre ofter om Solen, och lågrc

våfter ut, ån Solens centrum* Utat en yttre

ring CIc fyntes en liten bägc Ci vid C, och en
ftorre Ic vid c, hyareft åfven fantsen Våder-fol,

Imcilan B och e var et moln BNE af hvit fårg
och 4ika klarhet med fvantfarne, Våder- fölen c
forfvatin aldraforft, fedan bleknade A, och bagar-
ne Ci, cl forfvunno. Under famma tid tiltog

klarheten uti B, och da A famt ringen AGB
blif-



44 *7^3^ J^"^ ^^^^^ Mm:
blifvit ofynligc, fyntcs B cn liten ftund
naft

Föregående Phenomener tordp gifva a^iledning

at förbättra eller fullfölja Hugenii theorje om
Sol-ringar 3 hvafore jag velat bc(krif\ra dem, och
hår anföra det fom jag häller for mårkeligt : näm-
ligen 1:0 at den 5- Martii bagen imellan S och D
tjockes varit uti aft^gande vid Solens tiltagando

hogdj men ej åter til -utan ånnuaftagit vid So-
lens lågre hogd efter middagen 5 hvilket åfven
få vål ftrideremot theorien, fom fjelfva ftorlc-

|:enatbagpn^ 2:0 At Vader -folar tyckas up-?

I^omma utaf ljufets famlande pä något ftålle> men
hålft

(*) Deft 14 Martti fintes qck d/last dylika^

Vader-felar och "Bågar hår i Stockholm. Df dro eci
(amma 4aZ f^dde vid Medtvi i Ofter '-Ghtblanåy

hvarom Herr J. ADAM BECKERSTEDf ingift

t)it följande berdttilfc: Klockan 8 om morgonen,
dä himmelen var måfl: klar , allenaft med helt tunna
ljufa fkyar omkring Solen, vifta fig tvinne ftor^

0ch ftarka Vader -folar A och 5, en pa hvard^rii

fidan om Solen. V^der-folarne kaftade ifrån flg
ipitfiga ftrllar, fom vande fig ifrån Solen. Långre
til Norr och NW. fyntes tvånne fvtgare Vader-
folar : åfven få i S6der och SW» Midt éfver So-
len öod en Våder-fol C, med liten tilfats af farg

på hvar fida, fåfopi et ftyckeaf en rågn-båge. Men
mårkvårcligt var, at långre up emot 2Jenith ,

fynte^

ct ftycke at en bage LMK , fpm vånde fip cohvexa
fida emot Sqlen, och liknade en rågn-båge med alla

fina ftarkt lyfande (kona fårgor. Den blcf, fedan
de tunna ljufa molnen voro al^eles forfkingrade , li-

ka tydelig flående i fin fulla prydnad , nåftan i tyån*

ne timar. Se %. 2. Tab. III. Hela den dagen, få

val (om den följande, var hår klart och vackert va-

der , rifi. nj.
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hilft vid ringarnes affkårningar , och at fäledes

bak -folar torde vara teckcQ til ofynlige ringar,

3:0 A t bågarne LHl, MKm voro aldcles paral-

kla med norizonten, hvilket år ftridande emot
deö förklaring 5 fom Hugenius gifver , och tyc-

kes gifva vid handen ^ at figuren utaf dunfterna-

måtte vara kulrig ofvan til, c, gr. at de åro af-

långa Spheroider, hvilkas axlar åro verticale cl-

ler ganfka litet lutande mot horizontcn, låfom

torde håndt den 14 Martii* 4:0 At ringens LHl
tangerande med AGB vilar, at bagge upkomma
utaf enahanda ll^gs rcfradion, och at likaledes

ringarne FIf, MKm hafva famma orfak. f :o At
ringens CIc dubbla diameter emot ringen ÄGB,
gifver anledning, a^t tro dem upkomma uti famma
duhfter på olika fått-

Firbdttfmg få Drkks ^frofvare ^

Af

JACOB FAGÖÖt,
Ofver-DiréSeur af LaddtmlteriiJt

^ ^ >
Ifårled^tår behagade Kongl. Slotts-Cancélhet^

ftritteligén anmoda tCohgi. Vctendcaps Aca-
detnien, öm något Inftrttments utfinnandt>

iivarigenöm litafi kunde iitrona Drickas hällt och
ftyrka. Och ehUruvål män jpå många ftållenj

utöm lands, hålft i de ftöfa Ståderttc, låhgcfcdan^

på hvarjehandä fått , dårtil inrättat viflfa Ma-
chirier: fåfom äf Herr Leopolds Thcatro Ma-
chinarum> inhirataskans fa har man likväl fun-

ml
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nit flita inråttwingar, ej vara grundade pa något
^

fåkert Fundamenc^ Dårfore har Kongl. Äcade-
mien benaget ålagt mig, at tanka pä en fådan för-

bättring därvid^ fom icke aiicnaft vore enlig med
Hydroitatifka Lagarne 5 utan kunde ock tjåna til

crbeftåndigt och pälitcligt råttefnore, hvareher
man hade at doma, om denna, til vårt uppehälle
nödiga Varans, ftyrka och värde.

Jag har låledes velat bibehålla Dricksprof-

varen vid fin vanliga fkapnad; dock at propor-

tionen imellan Profvarens kropp och dels Ror,
tillåter, at flera och kånbarare grader kunna
Utmärkas på denna , ån pä^de utlåndfka: fäfom
iiguren vifar. Men uti fältet til Profvarens ju-

ftering och gradernes utfåttande, har jag vak
en våg, fom utmårkes med Hydroftatifka Väg-
|balkcn och torenas med Svenfka vigten: fåfom

figuren jåmvål innehåller. Se Tab» IV.

Nu år det utrönt^ at ju ftofre ftyrka drickat

äger,defl:o mera våger det famma: ochataltdric- ,

ka år fpecifice tyngre ån rent vatten. Til bevis

dårpS^ har jag utfokt det ftarkafta Öl, fom jag
kunnat ofverkomma^ hvilket tillika var ganfka

klart, och funnit 1 Cubiktum dårat våga ^63
Äfs: hvaremot i Cubik tum rent vatten, våger

$4^ afs» Sedan har jag, efter vigten, tagit ^
&f berörde Öl och blandat det med ^vatten, då

blanningen ä i Cubik tum, vog f 58-^ afs. Yt-
terligare tog jag pä fammafått, hälften öl och
hälften vatten, hvars blanwing, å i Cubiktum,
tog f^4 af^. Sift fllog jag | vatten hop med
I:
af Ölet, då blanningen vog ^fo afs. Det forfta

och oblandade I kallar jag Stark» oi: Det andra

Mc- .
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Medel-olrDet tredje Måltids-oi^ och det fjerde

Svag.oK Hvilket alt år utfått i figuren, fomåf-

ven vifar, til hvilket niårke profvaren, fjunker

i hvardcra blanningen.

Efter hvat och en at befagde Ipecifika tyng»

der, har jag med fak Hydroftatice julterat fyra

flags vatten : dex forfta til f63 :dct andra til f f8|t
det tredje til ff4, och det fjerde til ffo alTers

vigt, ä I Cubik tum: juft fom Ölet och defs

blanningar med vatten vogö.

Härigenom har jag altfä bygt Profvarens ju-

ftering på en beftåndig och begripehg fo^t: efter

fom man altid, med Hydroftatifka vågballkens,

och en accuratCubik>tums, tilhjålp , kan i ftåliep

for Öl och dels utblandande , betjåna fig afvatten
j

fom faltas tU berörde tyngder*

Uti defla vatten^ hvar tor fig, hafjag Jufté*

rat Dricksprofvaren, i fä måtto, med blyhagcl|

at de punéter ;, fom ftått i vattubrynet, dit hart

funkit i hvart vatten , blifvit på Röret utmärkta
til grader.

Denna mödan, at juftera profvaren i alla vatt-

nen, måfte man hafva, når Röret år af ojåmrt

tjocklek: då ock graderne blifva af olika fkilnad,

iom figuren vid pafs utvifar. Men då röret år hel

jårantjöckt, kan man allenaft foka punéterne, dit

han fjunker uti det fi ifka och i det faltaftc vatt-

net, famt dek dittancen dem imellan , uti fyra
lika délär.

Enar de punéter åro fundriCj föni i figuren
Iro med tvårlinier utmärkte på röret, kan hvar
delning halfveras til åttondelar : fom figuren åf-
ven utvifar : få kunnå ock defla haltveras til fex-

ton-
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totidelar^ och fa vidare, om rörets långd tillåter

sit delningarna blifvafå känbara, fom de bora.

Jag liar låtit förfärdiga flika profvarc , dels af
glas>delsaf fSrtent jårnbleck,öch dels afmåffing,

på det jag Ikullc årfara, hvilkct flag vore tjänli-

gaft i allraånt bruk. Men fom glasprofvarc åro

for brackclige, få åroblcckprofvare ofnygge och
mifta fin förtenning > genom bruket, hvarafju-
llcringen år forlorad: Altfå åro Må{fings>prof:-

Varne de båfta : dock kan en Bleckflagare fållan

gåra dem ^utan at vara ojämna i röret, och fncda

1 kroppen : hvaraf de ftå lutande i drickat*

DårfSrc har jag nyligen måft fåtta en annan
handtverkare i fl:ånd> at förfärdiga Måflings prof-

varc, med meranoghet, och med dragna eller

helt jåmna ror : åfven fom jag dragit forforg, at

de blifva noga jullerade och med Crono-mårke
forfcddc*

Hvad denna DricksprofVarens nytta Vidkom-^

mer, få behåfvcs icke mycket ordas dåroms ty

man kan få litet umbåra kunfkapen om Diickats

ftyrka och vårde < fom man vil vafa okunnig om
inånga andra varors beftafFenhct. Bcfynnerligen

får cn Bryggare därigenom veta fin tilvefknmgs
godhet, få at bänkan fal ja henne, til det köp ^

fom år låmpat efter Maltets pris , efter Handte**

ringens förlag och tilverknings koftnad , famt ef*

ter Prickats ftyrka > af det ena eller andra flagct.

I foIjc hvaraf, och om et fat Stark-ol, då kati

fåljas j c. g. for 60 dal få år ct fat Medcl-ol vårdc

4f : 1 fat Måltids-ol 30 : och i fat Svag-ol i^dzh
Likafå, om I kanna Stark-6l kortar i daL få belö-

per får I kannaMedel^lldaUférenk^nngMakids.ii
ål
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ol, 4dal. for I kanna Svagol | dal och fa vidare^

juli efter de blanningar af öl och vatten, fam
Profvarenutvifar, och i figuren utfått år^ Skul-

le ock Profvaren vara delter i Sexton eller tretti-

två delar, eller om man efter ognemätt kan vid

protningen dem urikilja 3 fa år lätt at gora uinik-

ningen däreften Saiömäledes kunna bäde Bryg-
gare och andra hushållare^ i ftåderne och ä Lan--

drt, lata brygga fitt dricka, til hvad ilyrka man
behagar, når man med Profvaien forloker vor-

tens eller^kokets tytigd, födan der i kallt vatrert

å^'affvaladf ^ öm tanan därefter vi 1 antingen fam-

mankoka vörten til tnera, ellrr blanda ut han-

ne ^ til mindre ftyi^ka : alt fom Profvaren det ut-

vifar.

Dcfsiitän kan iriati gériöm dehhä t^rotvårcns

tilhjälp, uptåcka vågen til et regelbundit bryg-.

gcri, och veta huru mycket bryggelag bor ta-

gas til eti vifs qvantitet Malt,"^ hväraf man
aftundar cn forefkrifvcn myckenhet dricka, aten
vils halt och ftyrka^ men då bor maltets belkaf-

fenhct mått och vigt, vara noga utrönte : hvaroni

cn annan gång torde gifvas tilfålle at handla.

tivad Profvareiis ftorlek angår ^ få kan deii

göras efter behaga ty Figuren har, i brift af ert

Itoné kopparplåt, ej kunnat göras til någon fo-

rclkrift dåirutinnani Men orn man behagar gora
kroppen få ftör fom figuren år 5 få måftc roree

vaira af i cjvarters långd, och li geometnlk ii-

neas diameter;

For ofrigt år vid denna Örieks -profvärens
ferek, följande at mårka;
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1 :o Når Profvaréh fånkes uti vatten , at fe om
det pallar fig med hans vattumårke, eller uti

drick^, at foifoka dels flyrkaj bor man Ikaka de
innclig|ande haglen jåmt ^ fä at han uti vät-

fkan ma llå rak och icke lutande^

2:0 Man måfte noga fe efter, at inga lufc-

blåfor fåfta fig vid Pröfvarens yta, under for-

foken. Til den åndan, bor alt (kum af drickat

bårttagas^ öch våtfkan tncd cn ^fked ofta omrö-
ras , få at berörde blafor tå ftiga up och for-

fvinna : åfven foni Profvaren då och dä bor

uptagas ur våtflkan^ och de bläfor forftoras,

fom fåftat fig därvid^ hvilka eljeft hoja honom
^ våtlkan.

3:0 Det år val lika mycket, hvad kåril, li-

tet eller ftort^ man brukar til vätlkornes prof-

ning, allenaft han dåtuti har riktigt fpel-rum^

Men for vighetens (kul , kan man därtil lata

förfärdiga et matt ^ af fortent bleck ^ fom år z

tum djupare^ ån hela pröfvarens längd, och
håller vid pafs ~ qvät-ter i diametcn Detta
mått fylles på i tUm qår^ af den våtfka lom
profvas Ikal. Samtria kåril kan ock bru-

kas , at forvara Profvaren uti , dä det forfes

med läck, och något mjukt initoppas, hvaruti

Profvaren kan ligga, iitan at Ikallra^ når man
vil båra honom hos fig i fickan^ Eljeft kan
man ock, om få behagas^ gora et fårfkildt fo-

der til Pröfvarens forvajr.

4:0 Profvaren måfte, tillika med tnåttet, val

fkoljas och torkas, iniellan hvart forfok: dår-

forc får man ej fånka Profvaren i någon våt-

fka

y
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Ika, med^n han och måttet åro väta af dric-

• ka eller at vatten.

f:o Man i akttager märket pa rorer, dit

Profvaren fjDnker i dnckat, och ler erter , hvad

blanning af itark-6l och Vatten , fom 1 varar emot
famma mårke i figuren : hvarat man far veta

Drickats hailt och llyika.

6:0 Når ProfvHten icke fjunkcr jlmt til nå-

got mårke ^ af fjerndelar eller ättondtlar, pa

röret j få kan man atmmitone> efter 6gnematt>
finna ^ om fjunknings-purétcn Tvärar emot fex-

tondclar. Til eXempel : om Profv-?ren fjunker

til hälften, imellan det nederfta märket, och
den punéten^ fom år nåft dårintil j fa innehåller

vatfkan II ftark-ol och -^1 vatten. Om han
ftadtiar midt imcllanvattumårkct,och defs nåfta

pimft; få innchafver Vatfkan {lark»ol och
vatten» Om han ftadnar vid fa), fä år dår

y-l Itark-ol och || Vatten uti Vätfkan^ och få

vidare*

7:0 Man bor aldrig vånda kroppen Up och
röret ned, ty då kunna haglcn faftna i roret^

och gora Profvaren lå vaklande ^ at han ej kan
ftå rak uti våtfkan.

Om nu denna anftalt lånder Publicum til

tjånft och nytta, hvarom man ej tvifiarj lå

Ikal man ock vara omtånkt, at tilrcda P*ofva-
re tor de våtlkor, fom åro tyngre art ftark-61 :

fäfom Skedvatten, viffä oljor, hvarjehanda flags

Lyt &cc^ dock mlfte Profvaren for Sked -vat-
ten och flera (lags Ikarpa våtfkor, vara af glas*

Likaledes kunna Profvarc förfärdigas, til få-

dana våt -varors underfökande, fom ärp lättare
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ån vatten ^ låfom Vin^ Brånncvin Scc; hvatjåm-

tcgrunderne, til hvart flags juftcring, på fam-

xna fått, foai ofvan ikedt år 5 kunna fraiadeles,

om GUD vil, upgifvas,

Hvad for ofrigt vid bryggning bor i akttagas,

at århålla fmakeligt och helfofamt dricka j kan

inhämtas af den vackra beikrifning om Öl^ fom
for nägra år tilbaka, blifvit upfati, af en ibland

K. Acaderriiens Ledamöter: hvilken befkrifning

dårforé hår bifogas.

Anmårknmgar em öl^

Af
CARL VÖN LINNé,

Ätchiater , Riddare af Nordft. Ordfeit.

Vatten år fåkert den naturligafte drycked, fl-

fom man fet at aliahanda djur, och altfä

otvifvelaktigt den förda , (om månniflcorne

brukat. Mjölk lårer ofelbart varit den andra dry€>
ken, fom månnifkorne aritagit , lårde af noden,
dä de tordt fina Hjordar i bet, ofver de brånnaii-

de öknar i Sodertanderi. Vinet, Noachs upfin-

ning, år val
^
rätteligen brukadt, en fortråffelig

dryck j nicn angriper nog hårdtmånnifkans kropp.
Alla defia affkolja bh^Öet^ men vattnet gor det

belynrierligafl. Mjölken foder mera, och vinet

upmuhtrar mera) men vattnet år den fornåirifta

drycken, fom bait upfpåder maten och låikar

blodet. Men vattnet år få olika öch af få mån-
i
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gaflag, fom jordmonerne, och dårforc pa män-
ga ftällen ofmakeligt och flcadebgr. Dårfore
hafva männiflcorne fokt, igenom Örters och fröns

upkokande med vattnet, at gora det fmakeligare

och fundare. Men lom en ladan dryck, efter

några dagar, furnar och hårdnar 5 har man på-
funnit at förekomma det, genom beflra orters

tilläggande och genom jåfning: pa det iåttet har
ölet iipkommit, 1 åfom formenes , forft uti Egy-
pten, faft det redan hos Gother och Tyfkar, vid
CHRrsTi Fodelfes tid, var bekant.

pl gores, fom hvar och en vet, at vatten,

Malt, Humbla och jåft, h vilka hvar for fig bö-

ra betraktas.

Vattnet år olika godt, efter Landet och ars-

tiden : och detta år forlla orfaken til den myckna
atfkilnad^ fom år imellan öl och Öl. Därfore

hafva gemenligen de, fom bo i bergaktiga Län-
der, båttre Öl, ån närmare til Hafvet. Måft
alla Brunnar i Stockholm blifva ialta af upfjo,

ja åfven fjelfva Riddarholms Fjälen i målaren:

och faft falta vattnet vid urfjo rinner tilbaka,

torde dock dåraf banda, at Stockholms Ölet far

en egen fmak, fom knapt kan vinnas af famma
måftare och Bryggnings- åmnen på et annat ftälle^

Den fom fedt vattnet i Hamburg, lårer finna

orfaken, at ock Hamburger*Ölet har fin egen
fmak, famt huru oiniakeligt vatten genom brygd
kan bhfva drågeligare» ^

Malt gores hos ofs af Kornj hos få af Hvete^
men fållan af Hafra, och minft af Råg^ uti In-

diernc endaft af Ris,

D 3 Hum-

\
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Humbians brak året fållfamt uptog, fom

icke vai it bekant hos de gaaila, H vilken hade
.

kunnat tro ^ at denna orren (kulle blifva få oum-
gångelig til den fota drycken, fom kokas af malt?

Men den mafte med Humbla göras befk, endalt

tor at längre iorvara den for hårdnad. Imedlertid

har man nu funnit af forfarenheten^ at ehuru nä-

ra flågt Humblan år med Hampan; fkada dock
Humbians kädaktiga delar långt mindre; åro ock
vida tjänligare til Dricka, ån Porfsen> fom förut

i Sverige dårtil brukades, och gjorde mycken
hufvud vårk: at jag ej må tala om Baggefota,
vartuklofver och Malort, fom de fattige under-

tiden bruka for Humbja^

Jåften år måft enahanda; han gor Drickat
Jielfofamare och ftarkare^ Han nedflär de grof--

re delarne til bottnen, fedan han dem långe ar*

betat, gor fåledes Drickat klarare och renare,

famt förhindrar furnad; ty den ^ fom dricker Buflca

eller ojäfit Dricka, lårer mårka> at det^ ej långt

dårefcer, uplligermed fura rapningar, Buttel-bier

eller Öl, fom år qvatdt i defs jåfning, och oft i

BouteiUer med långa halfar, fom åro härdttiltåpte,

gifver mycket vader, fpråcker ofta Bouteillen,

och utfpånner inåltvorne i magen, famt fkadar

både dem och Njurarna. Man har i London fedt

en Soldat, fom, efter hällen vakt, häftigt drack
en Bouteille ButteUbier, men fl rax darpa fick en

farlig Cohqve, och på tredje dagen dodde: då
han blef öppnad, funnos tarmarne hafva lupic

Ut utur Buken, helt upblålle. Jåfningen år en
granlaga fak vid alt Öl> och det kommer noga

därpå an , huru varmt Drickat år dä jäilen inlaga

ges.
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g«. Het-jåfit blifver ^et^ då jaften lågges uti

JJrygget, medan det ånnu år hett, Dåraf blir

drickat mycket fint, klart och ftarkts famt be-

håller frag^an ell^r rofen långe i Bagaren ; men
gor hals-braaa(i, ellerock cn faflig hufvud-vårk,

Kall-jåfit blir Drickat, dä Jå.ften lågges uti,

fedan det blitvit helt kailf. petta blifver aldrig

gärna rått klart Öl, och då det fåttes i kårilet

cn liten ftund, uti et yarmt rum, börjar det nå-

got litet jåfa, och fatta jåft pa bottnen. Detta
gor mindre hufvudvårjs, och drifver ftarkts men
jaften Ikadar magen, Ljum-jåfit kallas det, når

jåften inlåggesj då brygget år få mycket fvalnadt,

at fingret, fom dåruti ftiekes, känner Drickat

ljumdt nederuti, men likfom en kall ring of\^rft.

Detta blifver det båfta och helfofamattc Ölet,

Utom alt detta, måfte Drickat^ fom fkal

blitva godt, vara brygt af godt Malr. Rokt
Mak gor brunt och mindre fmakeligt Öl. Ölet
bor ock vara vål kokadt, om det fkal val be-

komma vår kropp. Det bor drickas, hvarken
for fårfk , eller på hållningen, at jåften ej må be-

fvåra magen, fororfaka Durklopp eller Coliqve.

Befynnerligen borade, fom åro plågade af Sten-

plåga eller Podagcr, noga akta fig dårfore j ty

det fårfka Drickat, med jåften, gor mycket
vader, och utfpånner inålfvorna, fom då de en
gång åro tor mycket utvidgade, fvårligen äter>

håmta fin förra ftyrka. Dricker nä^on fårfkt

Dricka eller Buflca, och dårtil åter något, fom
^6r vader, har han fvårt at undvika en orolig

fomn nåfta natt. Utomlands bruka månge lågga

ofiåckt kalk i Drickat, fom dårat blir fnart klart>

D 4 men
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men af fådant Dricka aflas Skorbjugg, fom of-^

taft ftann^r i Vattufot, eller pä annat lltt 4odai%

Akte figdårforefor upfjo vatten^ falt^^vatten och
kaik- vatten 5 cho fooi år rådd om fin helfa. Nå-
gre bruka fårta en B^iiteille med Brånvin^ utan
propp, uti Brygg-karet^ under det Öletjåferi

hviiket år det famma, fom at vilja ftjåla vettet

af fina gafter. Mycket befkt Dricka dampar
branaden, torkar och magrar kroppen, lamt
difponerar honooi til vattu-och våder^fot» Ak
for ftarkr Dricka, gor kroppen deeft och tung

^

famt pa flutet ande-tappa Surt Öl gor mag^?

fyra, puffighet^ blekhet
,
Coliqve och Mjålt-fot^

Hårat lynes, huru mycken vetenfkap , for-?

farenhet och aktlamhet fordras, utom goda äm-
nen > at tillaga godt Öl 5 men därigenom vinner

man ock en d^^yck, lom år långt tjänligare ån all

ana ^n , for Svånfkt folk, i fynherhet for decp , fom
hafva tilborlig kropps-rorelfe, eller ock ftrångare

arbete. Et godt Öl tåflar med vin om företrädet^

fä i klarhet och imak, fom i nytta och helfofam*

het i hål ft då der år något gammalt* Det foror-

fakar icke Podagcr oehften^fom vinet allmänt

gor. Bcfkan på Ölet ftårker Njurarna, och bi-

drager fåiedcs mycket 5 at Sten- paflion ej få

lått far rota fig* Godt Dricka uphitfar icke

blodet, fäfom vinet, och foder långt mera: dår-

fore fer man, at de 5 lom dricka mycket öl, åro

fttc, taft de litet åta. Altfå gor Ölet kroppen
^fct, fom vinet utmårglar* Den ofanteligeGoiTcn,

Lilla Cajanus kallad, fora viftes i Amfterdam,
var fet gjord, endaft genom Öl. Ölet lågger

pck mindre grund, ån Vin, til Lungfot , Febrar
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©ch andra fkadeliga Obftructioncr, Men at Öl
ladas , hälft af de Förnämare , år icke Ölets ftuld,

ijran deras fom dricka det. Det båfta, brukade

til 6fvcrflod,ft:adar:och är Öl ej den tjånligaftcdryck

l-ordem, lotn Icfva utan nödig kropps rorclfe; ty

fä mycket det fkadar dera , gagnar det andra, fom
åro i fullt och dageligt arbete. Icke duger ftarkt

öl om hctafte Sommar- riden > men der^mot om
Vinter -tiden vårmer det anfenligen dem, fom
åro på refor, och mer ån någon annan dryck*

Det år ej rädcligt for dem. fom åro fete, deefte,

puöigc och fkorbjuggs- fulle , at dricka mycket

ÖU men däremot bekommer det dem våli fom
äro magre och uitorkade. Alla ftarka drycker,
ofverflodigt brukade, (kada kropp och (jål; dock
om man någon gäng flculle vara ofverHodig, år

faran at godt Öl mindre och ofvervinncs lättare,

ån at andra ftarka drycker. De 5fom gä i tungt
arbete, mäftc hafva godt Öl^ om dc fkola othär-

da^ ty af Vatten, Thée och CofFé blifva de ut-

märglade. Alle 5 fom cj dricka annat än vatten,

åro magre, om de icke därjämte få god och to*

dande mat. Starkt dricka mäfte varlamt bruka$
af dem, fom icke hatvalika ftarlc kropps ty det

gor alla våtOvor uti ofs tega, och foder myckee
flem^ Den fom etter mycket flåp, kommer i ro,

och dageligen dricker en kanna ftarkt Öl, famt
fofver etter middagen;! utan at arbeta, forkärcnr

fåkert fin lifstid.

Utlåndfka Öl behofva ej forfkrifvas for Sven-
£ka magar^ ty det vore , at gå ofver fjon etter

vatten^ Ångelfka Ölen äro ftarka och mångahanda y

nien blifva flera geaom blai^ningar, fom ofta Ika-

D f da.
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da. HoUåndfka Mollet gifver val mera (kum 5 men
aldrig den Tmak ^ fgm yårt^ Danniger Prylfmg år

god tor den fom ftott och flagit Og^ men nog
mågtig, Tyfkarnas Garley ftoppar nog, och deras

kryddade Knifenacb gor fnart drucken, Brunfxpiger

Mumma år tjänlig i matthet och for fyra, och kan
foras ofver Linien; men fkadar Nerverna. Brey-

'han gor mer Vattufot, ån annat ÖL Fahla-Ölet i

Sverige ofvergår dem alla^ Fin/T^a Luran är ijock

och nåltan mjölk- färgad , kokas med glödgade
Itcnar, och kan altfä icke vara helfofam : dock
ar denne dryck nu nåltan obekant i Finland, och
brukas endaft på Öfcl och i några Ryfka orter.

Rihe^ÖktpB Gotrland gor den, fom dåraf dric^

ker, otta helt blind , få långe rufet varar, hvil-

ket kommer af Skådet CLoiium) ^(om våxer ibland

Kornet. GaUenhira (MiUefolium}^ fom Lima- Ron-
den undertiden brukar på (itt öl, uprorer blodet

och gör en vimmerkanti^* Bitter ^Ölet tilredes

med Malort, och kan fa mycket mindre vara

helfofamt, fom Kallar -måftare merendels med
Malort bota hård t och forfkåmdt Dricka. Skep^

fare-Öl^ fom långe fordts pa Hafvet, har genom
rorelfen merendels blifvit finare, fmakeligare och
iielfpfanaare, an det var dar det togs.

Månnifkans lif och helfa hänger la mycket på
Prickat, fom på maten: därfore år konlten at

brygga, mycket angelägen. Huru bcfyårligt år

det icke, at refa på de orter, där Folket ej jårdt

brygga? Vid hvart ombyte af elakt Dricka^ lo-

per man fara for ny fjukdom^ Ofta åro både in-

gredientierne och koftnaderne de famma til fma-

keligt och helfofamt, fom til vånijaktigt och (ka-
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dcligt Öl : hela (kilnaden bellår då endaft i Bryg^
gedkans konft. I värt Fädernesland brygges,

pä nägra ftållen, båttre Öl 5 än man iåtreligen

kan finna pä nägot annat ftälle i Europa, och vo*
re önlkeligt, at den konftcn vore allniånnare be-
kant. Det vore vårdt, athvar Studerande yng-
ling lårde fig at rätt brygga och bakas kon-
fter fom åro ganifca vigcige for en Nation,
och fnart lärde; därigenom kunde Vetenfkapen
fnart utvidga fig ofvcr hela Landet , til invänar-

nes formon.

BESKRIFNING
Pd et Eld-Jken j med dunder^ fom hlif--

vit ohferveradt i Wejier-Norrland
^

den 13 Jm. y

Af
NIES GISSLER,

M. D. Leétor vid Hernolaqds GJyinn.

^ ^ ^
Den 10, II och t2 Januarii, vifte fig häri

Hernofand om aftnarne^ hvita moln, fom
vid Solens nedgång (kiftade fårgoroch ftal-

ies i ränder vid Wcttra Horizontea, bleka, r6d«

gula och roda. Senare päaftnarne, vid kl, p och
jo,ftodo hvita Norrftens fläckar ililla vid NW«
Horizonten, Den ii )an. efter middagen, rauU
nade jämt, och upvåxte en Sunnan - ftorm om
natten. Den 13 Jan. forr middagen blafte ännu
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ftark Sunnan, och molnen voro bla-gra med hle^

kaoch hvit-gula ränder i Horisonten/ Kl. 3
c^m. ftod Barometern 25 , 43: Hafvet 3^ Tum
under mårkct: Thermomctern 3 gifader under
frys-puncten : Blafte ånnu Sunnan 3 grader, Mol*
nen voro nu litet tunnare, med rodnad 1 och

Klockan f om aftonen hade Stormen häftigt

ftadnadt, och himmelen var ofveralt mulen^ Dl
utbredde fig i haft et matt, hvitt eld-fl^en , ifrån

Wefter til Öfterjofver Zenith, fom tillika ftråk^

te fig til Söder, och varade 4 eller f fecunder^

Under det detta Iten ånnu varade , upkom i I^orr

ct annat mera concentreradt, ftarkt glånfande

Eld-fkenj, hvarjåmte framgick ifrån Norr til Syd-
Wcft en klar eld-kula, lik en Fullmåne, imellai^

20 ä 30 graders hogdr hvilken eld-kula kaftade

eld- ftrålar efter fig, långs vid horisonten , til<jefs

den faknades vid SV horisonten, då en ftark

fmåll med dunder hördes, lik åfka , fom päftod

nåftan en minut. Efteråt fyntes et lika matt fken

ofver himmelen, fom förut. ]^undret undergick

tre ändringar, likfom {kenett ty' forft hårdes et

buller, få en fmäll, och til flut ater et buller.

Refande,fom fägo Ikenetfram for Cg, tyckte^

at detbraft up utur Jorden, och hörde likfpm

fråfande i luften, hvilket åfyen, efter deras tyc-

ke, rörde deras klaner. Smållen hördes juft når

l^ulan flocknt^de eller forfvann.

Vid fmallen , Ikakades och darrade Jorden,

famt åfvcn fomliga Hus, fåfom vid et ftarkt

Sfkc-flag. Men at dock detta Phenomenon ej

var et afte- dunder, flutes dårafj at det pä lam*
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1

ma flund och med lika omftåndigheter fyntes nå*

Itan ofver hela Wcitsr-Norrland. Herr Kyrko*
herden Sal. Klingberg uti Ragunda Sockeu
i Jåmtiahd^ befkrifver det fälunda: klockan vid

pafs f om aftonen, flog et eldlken o.fver hela

liimmclen, fåfom en ljungeld, hviiket äfvea

folgdc Jorden åt^ och gaf fä ilurk hetta ifrån fig,

at de fom voro ute 5 tyckte, at det brände om*
kring anfigret. Efter flcenet, folgde et dunder,
hvaraf Fänftren och fjeifva Jorden Ikäkades*

Aitfammaris pällod i minut*

Så mycket jag hårtils kunnat utfpana, har

detta fl^en fynts i Södra delen af Wefterbotcen
i hela Ångermanland och Medelpad^ Norra de-

len af Helfingland och Öflra delen afJämtland.

Dagen därpå, eller den 14 Jan, blef ftarkt

Ndirfken, kL 9 c. m. med fträliga brinnande
flammor, fom kl. 9I: upftego ak til Zenith*

Af alla omftåndigheter fynes mig fannolikt^

at detta Phenomenon var en art af Jordbåfning^
ty jag har märkt vid de fmå Jordflcalt, fom hat

ofta nog om vinteren plåga kannas, at gemeftli-

gen dagarne förut fynes Norrfken uti ljufa flac-

kar inneflutit, med hvita och bleka moln, fom
rodna och gulna vid Solens Ncdergäng; men ef-

ter Jord* ftaifvet, brifter Norrflcenet ut i ftrålar.

Jag vil anföra dårpä det nyafte prof. Den 27
r)ee,i762, kl. 20m morgonen^ hördes hår i Sta-

den cn ikarp fmåll , med buller och darrning i

Jorden. Aftonen förut var klart, och efter mid-
natten låga Norrfken, flåcktab. D* 29 Dec.
var rhuiit, med en^ftinkande torr dimba hela da-

gen* Kl. 8 om aftonen fordcitcs dimban. Den
30
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30 Dec. var klart, iungt, och 14 grader kallt.

Kl. 8 til 9 e. et (larkt, klart Norrlken, med
ftråliga flammor i bågar ftålde. Klockan 10^
famma afton > kändes vid Logdo-Bruk, 3 mil

hår ifrån^ en ftark Jordbåfning^ med fkarp fmäll

och darrande i buren. I jorden fyntes ramnor af

en half tums bredd, ftråckande fig ifrån Norr
til Söder, Det famma hånde ock famma gång i

Ljustorp Socken, hvareft åfven fyntes i mark**n

en rämna af i tums bredd, gående ifrån Weiler
til Öftcr, fom fvångt fig i åtöviiliga krokar.

fllllllllllllll: llllllllllllllll

Geometrifkt Forfök,
A mäta Horn elkr SOLIDA

VINKLAR,
Af

mart. joh. Wallénius,
Math* Pröfeflor i Åbo*

§. i.

Längder och diftancer matas genom fmårre lång^

der, fäfom Fot, Aln, Famn, &c. hvilka

dårtil antagas af en vifs llorlek; Arecr eller

ytor atmåtas med cn qvadrat uppå någotdera af

långd-måtten; kroppar eller folida Figurer hafvä

enCub påetdera, til fit mättj plaiia Vinklar de-

termincras genom de Cirkelbägar, fom upritas

titur deras fpitiar fåfom medclpunéter och inne-

fattas af deras fidor; men Horns eller folida vmk-
lats mätt har^ få vida mig bekant år 5 icke ånnii
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lilifvit infordt uti Geometrien (i\ Det år lik-

väl otvifvelakcigt, at Hörn icke rätteligen kunna
äfhandlas, Utah et dylikt mått , och at brilldär-

uppå kan fä va! vara orfaken til folida Geome-
triens tröga tilvåxt, fom gitvn anledning ti! fel uti

denfamma. Herr Baron Wolff fager uti E/em.

Geom\ § . 4 f I . at likformiga hårn dro lika fiora och tvdrt

om^ hvilketfenareår taldvt, nämligen , at lika Ito'^

ta horrl åro likformiga Håraf tog jag mig
an*^

(i) Uti Memoirés dé V Acad. R, des Sciences

1724, är införd La Geniometrié par Lagny, uti

hvars pälkrift lofvas at åfven handla om \H6rns mät^
ning ; men arbetet åf ofullkomnadt och ingen ting

fagdt om Hörn.

(2) Segner har uti Vorltfungén iiher dte Rechenkunji
und Geornétrie

^ Abfchn, XIL §. 5?-f^. bevifl: , at

hörn kunna vara lika ftora,men ej pafTa utihvaran-
dra, och det dåraf^ ät om et hörn beftär åf tre plana
vinklar, fom åro olika ftorä, och alla fidorna utdra-

gas genom hörnets fpiis , fä rnäfte de vertidala hör-
nen vara lika ftora, fall de ej kunna paflas uti hvar-
andra. Af denna grund yrkas (fe Acrtfia^ errores

(jf hiatus Ctifeos perpetua ^ quam CeL Segtser fof
niavii in duo capita GéofH, IL IVolffii ^ § zi, Ber^
lin 1724.) at lika ftora hörn ej akid åro likformiga.

Detta år ock klart ^ öm tvånne likformiga hörn ta-*

gas^ och uti hvardera de plana vinklarne åro olika

ftora; ty om hörnen efterhand fammanfögas med de
tnotfvarande och lika ftora plana vinklar, fä blifva

de fammanfatte hörn ältid dubbelt fä ftora fom et-

dera; men ändock lins imellan olikformige.

Atiäorentil Geumetrie Meiaphyfiquey ou Ej/ai d^ /Ina*^

lyfe fur les Klemens de P Ete^dné hurnée (Paris

1758O har ocbutan tvifvel blifvit förledd af felak-
tigt begrep om Hörns råtta ftorlek och mätt, at fe-

dan han {Liv. IIL Ck 3. p. 3j;8.) fcifvit: Uri
Angle falid^ Droit cft - • - Tel eft i'angl§ dg
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^anledning at eftertänka^ livad matt kunde tjårm

lor folida vinklar^ och fann efter litet begrun-
dande, at den fphaerilka ytan är dartil aldralåm-
peligaft Ty fåfom en ängel okas anda tils fi*

dorne göra en råt linea^ få kan et horn utbre-
das, fa at alla defs fidor på flutet falla uti en
plan 5 och fåfom bågar af en gifven cirkel årcii

uti famma forhållande, fom vinkiarne vid cen-
trum, hvilka ftå uppa dem s få åro fph^erens ytor
i famma proportion fom folida vinkiarne, hvil-

ka IH vid defs centrum uppå famma ytor* Det
behofves altfå cndaft , at mir et Horn dr gifviti%

finna uppå Sph<eren^ fom hafver centrum uti defs

fpits , den ytan fom inncjlutes af famma fidor fom deji

folida vinkelen^

§. 2. Horn kunna vara af ätflvilliga flag^ ry

antingen inneflutas de af plana vmklar och haf-

va fåledes plana fidor, eller åto lidorne bogda
ytor: eller ock åro deras lidor dels plana dels

bogda ytor. De, fom hafva plana fidot, åro

fammaniatte af tre, fyra, fem &:c. vinklar, men
hvart och et horn, fom beftär af flera än tre

vinklar, kan fordelas uti flera trefidiga horn,

åfven ilfom en Pyramid, fom hafver en mäng-*

fidig bafis, kan delas uti få många pyramider
med en gemenfam Ipits, fom bafis kan delas

titi trianglar. Således om uti et horn fidornes

antal kan hornet delas uti fä många trefidi-

ga horn, fom n— z innehåller enheter. Och om
man

Gobe „ ånnu tillägga: ,^ Par la mémeanalogie, VAn-
glefolfde fera AigUy lorsque ks anglesf plans

^
qui

le förment, feront au delTous de la valeur de trois

^gles droits, & Obtus^ V \\% foöt au deffus*
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man kan mata hvart och et^tiefidigt horn, få
•éilneS tillika måttet pa hvad planfidigc horn mäh
behagar , når alla trefidiga fcfornens raåtc låggas

tUfaninianSj

i. Om {pitfen afet plari ' och trefidigt horfi

ir ftåld uti medelpunéten åfen fphasr/å måfte fidor-

«e (kära den Iphcerifta ytan j och dåruppå inne-
fluta en fphacnfl: Triangel, hvilkens trenne fidof

jnåta de tre vinklar^ fora utgöra det trefidiga hor-
net. Men den Sphasrifka Triangelen måter fam-
tiiä horn ( §. i, ) ^ aitfå förvandlas Problemet, orii

.plana trefidiga horns matande^ til foliande :

pnnäproportionemeUm eh Sphier^s och ndgon dåruppågif'
Den Sph*rifk Triangels ytori Detta Problem hat
jag pä ätikilhga I ätt uploft genom Pluxions-Mc-
thöden, men vil hår anföra den vigafte uplosniii-

gen TabJiFig t . Låt^CvaraenSphjErifkTriaö*
gel, fom åf rätvinklig vid A; uppå AB ^ utdra-
gen öm det behéfves

, gor Ah 2:po° s låt Dba fal-

la oåndeligen når til DBA} drag ftörcirkel bageri
t>Ci låt CAy CB förlängas til a och b; ifrln fphe-
rens centrum M drag Ma^ MD, och gor BE pa-
raUel med AM. Då är Aa eller vinkelen AMa=iz.
bågehs^^C fluxiön dAC, och de fmå ytorne ADa,
ABbtt [jag menar ADa~BDb~\ fluxiöncr af Sphe-
rilka Trianglarna ADC, ABd Om nu Ä bétydér
en råt vinkel j och HSphercns halfva yta: få åt

^^^^ --^-Si^jQeli efter Sinus totus i ^.S\tiAB:i[pM\

MÉ : : ] ADa: Ma, få år ABha=:H Sm AB,

Meii I
; Sin AB : : AMa eller dAC : fluxion af vin*

B kö-
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kelen Bzz4£ ( 5 ) dlrforc måfté ^Bhazz—^Hyhvilr

ket intcgreradt gifver Arean af Sphaerilka TTri-

B
VLUgQlcn ABCz=-^*H-h K, få at it betyder en o-

forånderlig yta^ fom finnes når ^C— 90*^ och få-

C
ledes B—R famt Ai^^^ ärea—— ty dåraf fol-

4Ä

ier,at £-./r~XH^- A% och ir=^^.if. Hvil-

ket varde uppå Kom det införes ofvan, blifver

Spherifka arean ^£Cr-
~

Skulle Al^n

vi?J?C icke vara rätvinklig: Fig. 2. få låt en ftor-

cirkel-bage CZ) vara vinkelråt emot AB^ och af

föregående år klart, at Sphserifka ytan ACDzz
A-^ACD-R ^ BCD+CBD—R ^

n (amt BCD~ ——^ -*Hy
4/v

hvarfore om CD faller inom triangelen, måftc a-

A-^B-^ACB ~2R , n
rean ^JSC= och om CD fal-

ler

(3) CoTEs Opp. MifceU. p. i s Theor. lif,- Dela
Caille d' Aftronomie ^ Traité PrelinK

§. Eljeft kan det bevilas fälunda:

Dåraf at {Läran om Klotet och Sph^r. Trigon.

B. 3. Pr. i.Schöl Cor. 1.) Sin C Co( ACzz
Cof jB och emedan i gemen d Gof v— dv.

Sin 1;^ följer (jåmforZ&/^. 5. %.pr.2i.) atSin

, , .0 finC. finv^fC
C. Sm ^C.^^C=Sm5.^i?,;och altfå ^ ^

dAC d\QT C ibid. B, s.Pr.j.) Sin ^5. ^^C=
/tö.
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blifver arean j^BC

Hy eller emedan -^CZ)

kr utom triangelen ^ blifver arean 4BC 3

4Ä
iBCD^JCMf (dmtCBI>—zR - JBC^ få år famma

trea= .
' :

'— Det ar: Om två

i^/ft^i^ 'Oinklar tagas ifrån vinhdarnes furnma uti eH

^h^ijh Triangel^ fä dr detfa éfverfkott^t til fyra rå--,

ta vinklar y fåfom Trimgelensi area är ti( halfva Spha^

4* Sarpnia (lutftt^i kjin ack: erhållas genom
Fluxions-Metboden utiJSphaerifka Trianglar,rom

icke åro rätvinkliga, F^g? 3* Ty om ABC år en
Sp>?p5ri{k Triangel^ hvars fidor ABy 4c forlångasi

til i), M% få ac 4P=90^:=-^4^5 och Ace faller

oåndciigeonåra til ACE^^ facpt ifrån Sph^reos me*
E z del-

(4) Éfterät fäg jag ej allenall at dett^ Theorem tycr

kes Tara päfyftad? af Laony ( Mem. de 1^ Acad. de$
SiCiences de Parh IJZ^- p 434.) nned dcfla ord: 1,4
€$mJi^enf^ral?ilité des 7ria»g^cs ^phen^ies (a I0 fnr^
face de 1^ Hemifphere) dependde la commenfurahlitf
df lafumme de leurs trots angles av^c avgle dr»it

,

famt at Liebnit^ ( Aä. Erud> Lipf. 1692.. p. 275)
Httryckeiigen fkriivit: Triangulum Spharifum fnbuf
€ircuiis m^g^is coptentum dudmm dmpvfi funp Geo*
metr^e, l\ayn quadrupla Triangnli areu pjt ^^^dfuper'^

fidem Sph^ra^ Ht fum^a ang^lorum dugéus rcSis
minuta e/i ad duos reéfos : jatan f^&rpam pck at det
Sr utan hjelp af Fluxipnsr Me|h<*den ganfta behån-
digt beyitädt uti Jonjes Palmarium Mathefeos IJni-

t'^^/*^. lyieq rätbin ^It fädant yar ijjig obekapt dä
jag upfann Theoremer, och jag icdau åfvcn funnit

Euler \^ Mem. de Acad, des Sc^ismes de Ber-
lin iJS^.p. 2i3. ijö. ) harya nyttjat Fluxions- JVle-

jhodcn vid famma Probleni, få hajr jag yägat aDforÄ
aiitt ejit upi^saings f^^t.
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delpunö: M dragas M^, ME, Me, och CG parallel

med ME: il år ylEe eller di^AtiE: 4C<r cUér

dfsjEC : : [ AM : : : ] i : i —Cof Ad men

4 Ä : EMe eller dA::H: d^ADE^i^^H; förden-

fkul måfte ^A^SC= ^.H- ^H!^^- h , och

efter— Cof dA=dC (f): fä år d/SMCz-^

TT-^H^ hvaraf arean /lBC=z — Hy

emedan ^-f-C'=2i?— B når arean ABCzto.

§, f . Af föregående Theoreöi lynes, huru en
Sphacrilk Triangels area kan finnas^ få fnart man
vet funraiari af alla des vinklar, och at fåledes et

plant trefidigt horn kan måtas (§. i.) ©m man
vet

(f ) At — Cof dA fes hos De la
Caii.le loc^ cit. §* iS^' utan, famt hos Co»
TES hc. cin p. 1 1. Th^on, 1 1. med bevis, och
kun åfven bevifas falunda: Cof Cr:CoC AB.

Sin Sin B — Cof -4. Cof B (fom fes bos

De lä Caille löci bii. §. ijj. och följer af

det, fom §. 1 10. eller uti KongL Sv^. Vet. Acad.

HandL ! 74^. z öo« jåtnfordt med Läran em
KlotetB. lo Pr. r^^Cor* finncsbevift:)hvaraf"

Sin C dCzzdA [Cof AB. Co( A^ Sn B-^
f>'n A, Cöfi>*] och (emedan Sia J2r~
Cof y^^) akfä—Sin A Sin C, dC:=:dA [Co(A
(Cof ^5. Sin SinjB—Cof^.Cof5)-4-Cof5]
eller— Sin A. Sin C. dC^dA (Coi^ A. CofC-f-

^ Cof^ Cof C-i- Cof5 v- rCof 5)5 men ^ = CofSm A. Sin C
Ati altfå måfU^ </^:=~Cof AC. dA.



tet fumman af vinklarna , fom des fidor gor» med
bvarandra; men om det icke hånder, måftc man
hjelpa fig aiuit>gen med Sphscrifka Trigonomc-

tricn§ vanliga reglor,atfinna de obekanta vinklar-

na hyär BrVrg^, eller på något genare och accu.

rätare fåit foka deras fumma. Til exempel

\\o Om Sphserifka Triangelens fidor eller de

tre plana viiiklarnc, fom utgöra hornet, årp gif-

naoch kallas ^, <* må man foka en vinkel ^
medelft fornnulårec Sin Q=
-t^in^a. öin ( J->y-—-<»\Smf J .f ) Sin f j-j— Q»

2. CoT| a. Col i b. Uol I c
'

hvaråft ÄH-f : l ä år Triangelens area eller

hornets mätt=^.ä; Ty Cof § (^^-Ä-t-C)=

Cof i/f-Cpf §(^-^C)~Sin§4. Sin i(£+C);
Cof i (B^Cj= Col i B. Cofx c-Sin i B.

Sini'c, och Sin § (5-FC)= Sini2?. Coff C+
Sin I C. Cofi Bi hvaraf Cof i ('^+B-^C)=:
Cof i 4- Cof i 5. Cof § C-Cöf i ^. Sin x 5.

Sin i C— Cof i Sin i 4, Sin f C— Cof ^ C.

Sin I Sin i ^. Om nu fidorne <j, ^, f Itå i

ordmng emot vinklarna j4. B, C: lå år (<5)

^^~-r~72
Sin (-l-r- Sin (x^— ^)

i ^ = Sin /i, S.nC-^ ""^^ ^7)

^--^,^ S.n^x.Sin(x^^
hvilka vården,

r^irat dylika for Sin | By Sin f C, Cof f By
Cofi fubftituerade gifva Cofx (J-hB + C) =
Sin f j—Sin (X X— /z)--^Sin (|j - ^ ) —Sin(x j-r) ^

Sin (i. Sin ^. Sm
Ej X

(6) Loc, cit. B.^, Pr. II.

(7} H. G. F. Hauswolffs Styma^ hopft p. 424.
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^

5< y Siri ^ )i inxui, | * '*-^), Sin i j --5?;; i>in (| i" -^)*

Viaarc at 1 gcrticn (8) Sin (it^t Sin|(a;^S).

Col X
( ^T- (i ) j hvaraf finnas Sir. | i Sin^lx—

Sm
I;

^- Coff [h c. och Suv (§J*— ^)
Sin(Xj ^ r:: 2 Sin

l^?* Gol X — ^j^ foijak-

teligcn Sm | /— Sm , f /— — Sin f-^—^)

Sin (X s ^ e 7:1^ t Sm I a (Cotl^—Cof^-^^)

21(9)— i Sin X ^. Sin x^. Sin I r. D fsutan år

S n/2f— i Sin x^r. Coi Sin 2 Sin x ^ Cof
bMjTs-sliinx ^.""Cof x ^; Såledts blifver

Qvx ^ ^ c
V i /. Sin (i /-^)^ Sin (I /^). gilTlf 5^ O

' ^ Gol X ^ Coi X 4», Gol X
~ Sin hvaräd |:ckne^— härröror dårat, at

tid X (4 ^ men <; 3 J?. Altlä år

ji-i^— i?och( §. 3. 4.) Alens area- ^

om aileöafl: ^ tages fpitfig eller trubbig alt efter

fom J+É-f- C år < eller > 4 i?,- hyilkct ofta

låtteligcn urf}?iijcs: fåföm når iumraan af A^^^^
tvånne triinda fidor ej år > i8oP, bor ^ tagas

fpitGg ( iq). Ull 6tt mörkare håndclfer kan taU

j^ande regel nyttja3 : at n:>an bor taga (pitfig el-

ler trubbig alt efter forri Sin (x s—h). S'm{ls~c).

{3o{^-^ år mindre eller ftorrc ån Sin jr^ Sin

(|x_a).gofi=:f. Ty nårlttl_£->i?<>Ä,

år

(8) Triton. Plana Pr. 6. ^ el ler De LA Caill^ /o^*

ri?, § 49. ^o.

(9) De la Caille loc» dt. ^g. eller 59*

(10) Jåmtor -Ldrapf om Khfet B. 1. Pr, 14. J^Åö/.
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Ä_ |. 4 > — ^ QC^J altlS , emedan båg-

ge defla vinklar åro fpicfiga. Got (Ä—I ^) <>
Got (f +^ C-R) eller Tång f ^ O Tang

'
. ^ /Sin

X + C). Nu ar Tang x ^= (^(^^^'1^

,Sin(lJ-^). Sin (js-c)
^ ^^^ly.^^ ^

y Sin i J. bin( i/— ^ ' .

'

iåmfordt med det ftraxt här ncdanfore utfatta vär-

jtet torTang i (5+C}, gifvcr ofvanftlende regel.

2.0 Om två Ciåovl), c och den mellanliggan-

de vinkelen ^.åTQ bekante, ta lokes Tang§(£ + C)

:_Cot i A,
Cofl(^"0

hviiket berifes på li-— * Cöl I
(^-^f

)

ka fatt fom fofcgaende formulär, emedan Tang
Sin i (B + C)

§.6. Kwr ofÅ e« Sp^mifi Figtiys area, fom tme-

fluten a[ft«rcirkel 'bogar pl antalet fårhåUer fig

til halfvuSplxerens yta, fåfem alla inre vinklarnas fum-'

ma minjkadmed H— i- 2 R forhaller ftg fd^^R- Ty
oa» infe vinklarnas furama kallas lå år af §§.

2. 5. klart at
^

~ " ^ " ^ H=arean af alla

trianglarna, fora en fådan figur kan delas uti,

,oehlfyen dårfore ($.1.) mattet for et planfidigt

'Horn, lonri hafver fidornes an^al =», och vmk-

larnes fumma, fom des iidor ftora med hvaran-

dra, lika med /T. Om nu L^rrSumman af Sphae-

rilka Figurens yttre vinklar: fä år W-^V^mR,
c\kr W—xnR — Vy och tordcnikul Figurens a-

rca= -'^-^~— • H, det år: Om fumman af Sfhxrijka

^E4 -

^'
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Figurens yttre vinklar tages ifrån fyra rata 'qinhhr
^

få år åfverjhottet til fyra räta vinklar fäfom Figurens

area år til Sph^rms halfvayta^

Cor^ OiH, uu tvånne uppå et och farama eller /

lika Kloc upritade Sph^ri{|ca Figurer, yttra vj[nk-
|

Jarnas fammor åro iika ftora, få åro "Figurernes
|

arecr iika Itora, utan affeendc pä (idornes antal
^

ftorlek eller ordning.

§ 7^ Qm uti en Regulår, jag menar, likfidig

ech likvinklig Spharrifk Figur, fidornes antal

=r», hyardera fidan = 2,4> endera af vinklarna

szz Vy och VJ^r=.R: få år Sin r—^^^'n
Cofi

Cof r. Ty om hvar och en inre vinkel fkåres

ynidt 1 tu med en ftorcirkel boge, få fkola alla

deffa ftorcirkel-bogar råkas uti en punft, hvar-

ifrån bogar dragne vinkelräta emot fidorna, {ka*

ra dem midt i ^u och dela figuren uti rätvinkliga

trianglar, alla fins cnnellan hka, til antalet ri 2;^

fa at hvar och en vinkel vid den gcmeniama

fpitfen=:~5 och låledes (i ij Cofx : i : : Cof

SinF=Cofr Altlåomen fpitfig vinkel

fokes medelft aequationcn Cofj^zir^^ « , få år
CofL

(§. 6^ och emedan nu l7=sZ « Tj Regulera Figu*
féns area — « T. H.

2R
€or. Når ?^ z= 3 , få |r Cof =| och Colr=

§.8,

^ iO Ibid. B» Pr, 2. C«t. i.
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8., Nåft efter Planfidi^ga Horn bora de be-

traktas, fom åro fpitfar uppä iR.åta Coner» Men
RåcÄ Cönens yta affkar et fuikomligt Segment
iippå den Sphaerifka ytan : altfä (§, i.) finnes måt-

tet af d^s fpets, om man foker detta Segmentets
llorlck. Låt dä vinkelen, fom Conens fida gor

med des axis, beta D: få år Segmentet til half-

va SphaerensyfaH : : i—CofD : i : : z(Sin|Dj^;
I, och Fyra Räta Hårn ({ådane, fom en Cubs el-

ler Råt Parallelipipeds) éro til det Rdt^ConiJka Hör--

net eller Conens fpits, fdfom Sinus verfus dier Sa^

^itta afberörde vinkel årMl radien y eller oek , få[om

dubbla qvadraten af[mus får famma vinkels hälft dr til

radiens qvadrat.

§, pV Om cn plan går igenom Rata Conens
fpits, fä blifva tvännc Horn af et nytt flag: defFa

kunna likvål matas efter det fom redan anfotdt år^

Ty om den bogen, fom hornets bogda fi4* gor p|i

klotets yta , år afSegmentets (§, 8 .) omkrets^

och man inbillar (ig tvånae planer gå igenom Co-
nens ^xis och bogens åndeppnftcr , fä år (§. 8,)

(i — Cof D) Hz:: arean af Sphasrifka Segmen-
tets del, fom uptages emellan defla tvånne planer
och berörde boge. Men uti den Sphaerifka Tri-
angelen, fom alla tre planerna inncfluta, åro två
fidorhvardera— D, mellanliggande vinkelen—

(?,

i&chaltfå (i i) hvardera ofriga vinkelens cotan-
gcntzrCof Tang \ 6: hvarfore om man tager
TangZ:=:CofA Tang x g, få år (§, 3,) ^lens
area zJL^Zl?' Altia blifvcr ( i — Cofz),),

Hy det år,
^Z^^G, C/D ^

, %
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ler ^— t g- GofQ H~ mattet afdet mindre Hor^
o R -

' . . . , . .

-

nct fom inneflutes cmellarr den plana fidan

och Coniflka ytan^j men i^ttryckcr åfven det
ilorre Hornets mått ^ om viiikclen Z tages trub-
big, fafom f G i det fallet år trubbjg. Skulle hor-*

ner [hvars plana fid^^» forn år en råtlinig vinke*!
må heta P] ^ara determineradt dymiedelft, at an-
tingen P och G eller P och D vore gitna : få år

klart, at det af famma grunder kan matas jjhvarfo-

^re och lil qndvikande af ftorrc vidlyftighet, jag
^luej anfprer de fojmulårerj dem jag funnit vara
ior dcfla håndclfer de beqvåmafte.

Cor^ Alla Hårny föm innejlutai amin^^^^^^

fkaytor y fom Ipafva fngem^nfam fiits, eller dels dfplar

nafidor dels affiidana Com/Jiaytpr^ kunna gemm får^^^

gående Theorie mätas.
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Jl
micn, for ar i/^Jz^ framftålda frågtin, an^

gaeöde Ekars barkning, rnedan de ånnu ftä

på roten ) huruvida den ar nyttig eller £kade-

1ig. Se Handl. féf Jan. Pebr^ Mare* ijöz^t

|>ag, 8f j åro fex Svar inkomne, foip 4^1s for-

fvara ^ dels ogilla Tråns barkning pä roten

men ingen af Auftorcrne har tilråckcligen ocii

med nog ofvcrtygande R6n bevift fin fats.

Icke de^omiijdre har Kongl, Acadcmier^ gift

vit den utlofvade belöningen åt Kyrkoherden
uti Friljesls Forfamling i Nqrra Halland 5 Herr
Jonas Ahlelof, hvarsi Svar j:yck tes vara det
båfta. Och på det allmänheten må tå del af
flkålcn mot och med , (amt prqfva deras riktig'-:

bet, har Kongl. Acaciemien tro^t fig jåmväl
bora Urgifva tvånne af de andra Svären^ ibland

hvilka dec ena funnits vara ingifvit af Ängelfk-
och Ryfs-iåders Fabriqveurcn hår i Staden^ Herr
Laus Zethejuius: det andra af Kyrkoherden
uti Wexio Stift, Herr Magifter Nits Wet-
TERLiNQ, hvilke fenare Audorer fitt hyar fin

Jetton af Silfvcr. Men på det en få yigti|g

Fråga, fom denna år, både i anfeende til de
dyrbara Ek^fkogarnas räddning och tilråckeli]^

tiigång på idugciig Bark for Garfverierne^ mi

Af

båt-



I

f6 1761. Jaia. Febr. Mart,

båttre kunna afgorasj har KongU Academicn
profvat nödigt, at åter upgifva famma Fråga,
emot lohe om dubbel Belöning, eller 20 Du-
cater ät den, fem år 1766 båft fvarar dårpå^

Uti Företalet til de tre forenåmda Svaren
3^

vil Kongl* Academien låta infora et utdrag af

de Ron och anmärkningar, fom Naturkunnigé
Mån, både i Frankrike, Ängland och Sverige

redan gjordt i detta åmne, lamt gifva tilkånr

ca, hvad det egenteligen år, fpm dårvid tarfr

var närmare uply^ning.

På den andra frågan: huru Majkar j fom gS^.

ra fliada pä Frukt-träden f medelft blommornas ock

Lojvens avätande y häjt kunnä fårekop^mas oeh for-r

drifvas? Äro u Svar inkomrie, hvilka innehål*

la dels vackra Befkrifningar och underrättelier

om fjelfva Mafliarne och Infeétcrne, fom fka-

da Tråden; dels ätikillig^ medel at forekomt
ma och fSrdrifva dem. Det fenare var val det,

fom med Frågan egenteligen päfyftades; men
emedan ftorre delen af de foreflagne medlen
tyckas icke ens af Auftorerne Ijelfva vara nog
protvade, och det ej eller år fåkcrt, at det,

iTvedel , fom en och annan gäng tyckts gora

god verkan, alfid fkal lika vål lyckas 5 få har

Kongl. Academien denna gängenej kunnat haf-

va fitt egenteliga affeende, vid Belöningens ut-

delande, på de upgifna medlen at fordrifva Ma-"

ikar, utari fornåmligaft på Mafkarnas kännedom
och Hiftoria, fon^ otvivelaktigt lägger grun-

den och gitver de fåkralle anledningar til de»

ras förekommande och fordrifvande. I anledning

dårafj har Kongl. Academien profvat Svaret N:o



(5, fotn hade til Mårkefpräk: Nunqvam aliud Na-
tur^ey aliud SaftentU dicit^, vara dec bäfta, och
<iärforc tildclat Audoren, fom federmera fun-

nits va^a Adjunkten uti Mathemaciken och Na-
turkunnigheten vid Kongl, Academien i Upfa-^
la. Herr Toröern Bergman, den utlofvadc

belöningen. Defsutom hafva fyra andra Svar

funnits förtjäna, at, tillika med det förra ,utgif-

vas: nämligen, et, fom år inlåndt af Profefloren

vid Kongl. Academien i Äbo, Herr Doäror
Leche. Et annat at Grofshand låren i Stock-
holm, Herr Roland Schröder* Det tredje

ftf Herr C, N, Nelin, famt et af Profeflb-

ren vid KongL Academien i Lund, Herr E.
G. LiDBECK> hvilka Audorcr fatt livar fia

Jetton af Silfver.

Men fom hufvudfaken, angående blfta med*
Jen at fordrifva Malkarne, ej ånnu år afgjord,

utan fordrar flera års Ron^ har É^ongl, Veren*
4fk.ips Academien ån en gång framftåldt fammÄ
fråga, at befvaras år 1768 , emot fårfåkran ota

dubbelt Prsemium, eller 20 Ducater fcr den,
fom innom nåmde års (lut

^
upter de båfta,

genom filera års R6n och forfok ftadfåftade me-
del^ til Mafkars förekommande och fordritvan*

de af frukt* tirådenv

For innevarande åråro tvånne nya frågor up-
gitne, med löfte om en Gull-Jetton at 10 Du-
cater for dem^ fom hvardera Frågan båft be-
fvafa, inom årets flut* Nämligen: i. Hvad kan
vara orfaken y ät fadan myckenhet »venfkt Folk årli^

gen flyttar utur Landet i och genom hvilka författnm^
gar kan det hdfi férekomni^s ? i/



7^ *7^3' Jao. Febr. Mart.

1. Om Kärror fä kunna förbättras y at en och

famma Haft , pä lika vag y med lika lätthet , fårmär
draga 70 Lifspund ^ [om han med vanliga arbets^

kärror drager

Och pa det dc, fom vilja fägna ICongl, Ve-
tenikaps Academien med Svar paDefs Frågor, mä
hafva få mycket båttre tid, at utarbeta de fo*

reftåidta åranen, famt at med Rori och forfok tor-

rilTa fig om fina påfunds eller foreflagna medels

riktighets vilKongL Agademien härefter upgifva

Frågorna tvånnc åt förut. Til den andan fram^

ftållas nu ftraxt fåljande tvånnc Frågor, for nåft-

kom mande år 17^4 > inom hvars flut^ Svaren

bora vara inkomoe, nå^ml,

f ) Hvilka är& Svenjkct CHmatets förmåner och

ölägenheter^ i anfemde tU allmänna och enfnldta

^ushäUningen y i jämnforelfe mot andra Länders?

t ) Pä hvdd fätt kan huggen Ek ach annat Tim^

fner eller Trä-virkey fom cj ftraxt kommer at nyt^

tjas
, bäft conferveras y at de ej taga Jkada af majk

0cb råtay eller fpricka ?

De^ fom vilja fvjra p| någondera af deffa

Frågor, anmodas, at anföra på fkål, Ron och
forfarenhct, grundade Tankar därom, famt at

pa alt fått undvika, at ej i fortid blifva kånde*

Pårfore märkes Skritten endaft med et diktat;

namn, mårke-^fpråk eller Devife^ famtna namq
fprlk eller Devife (krifves tillika pä en los for-

fcgiad och val tilhopalagd Sedel, uti hvilken

AuÄaren* fm^ mmn^ CSawiler oqh hemvitt
ut*.



17^3* J^^* Febr. Mart. 7^

utfåtteS i hvilken Sedel, tillika med Svaret in-

fåndesi Oth någon vil fvara på hågge Filgor-

qa, gorc det uti tvinnc fårfkilda Skrifter,

fora hvar^cra häify^ fitt eget mårkc.

FÖR.
r
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På de R5n, fora åro införde i detca Qyartals
Handlingar.

O Pag.
m Rä^n^vattnens olika myckenhet fi fär^

fkilda orter y ^/Pehr Wargejsttin, 3
Vtdrag af Väderleksr journalen ^ fom

blifvit hällen i Äbo, ifrän och med är i 7 ^ o i
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ti^Vtdrag af kongL Vetenjkaps Academiens 3bag^
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KONGL. VéTENSKAPS-
ACADEMIENS

HANDLI NG AR,
^ För MIjsiad-érne

APRII.IS, Majus, Juirics,

År 1763.
PRilSES

Herr PEHR ADLERHEIM

,

Bårgs-Räd.

UNDERVISNING
Om fåttet ^ at fårfärdiga Barometrar

l).W våra tider vilja flcrc aga Barometrar, ån

I de-i fom hatva tilfålle, at il dem gjorda
* af tilforlatcliga Mållare. Därfore bor man

tuDR» gSra dem fjelf 3 bclynnerligen om man
F bor
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bor uppe i landet, långt ifrån hafvct, dit fär-

diga Barometrar cj låtteligcn k^ftna foras, u-
tan at gå f3ndcr på vågen; "0cn' figi

xnctrcn, ibm Tprkicejulius ugi^nt,
åf^ J||t at

gSra, når man vet grunderna: Hän
alt hår tils behållit fit virde, dl d^ kooftiga-
re långe fedan fått afflcedvDårforé har jag hlr-

tnedelft |)å et enfaldigt fått velat utfåtta grun-
dcrna til defs conftruäriopj och for h»r}^4$M^^
éhwiå gi&Ji ^^or , dem jag tagit m^r j|| ]^r-

feerthét, an af Bleker, Delsutan i§x^4f0 pin
^yldighct , at ilifor Kongl Vet. Academien
hårmedelft til en del gora redo for dc Mcteo*
rologifka Obfervationer , fom jag nu i 15 år

fullfolgt, och haft den åran, at efterhand in»

lånda«

i\ Af alla flytande materier, hvarmcd Baro-
metrar kunna gSras, år Qyick-filfvcr den tjån-^

ligades men det måfte vara aldeles rent, dec

år, fritt for fmuts, och utan blanning af an-

dra Metaller; efter en fådan blandning min-
fltar qvickheten af defs flytande, och ånnu mer
5ker den friktion , fom Qyick*filtrct for fig

fjelfc har emot glafet^ och med det famma icke

allenafl: minfkar Barometrcns qvickhcr, utan ock
g6r defs column antingen for hog eller for låg»

(v, infr. 5, 31).

3). Qyick^filfret blifverrent, om det fqval^

pai uti en flafka, med kork fore, på det in-

tet må fpillas, och fedan får löpa igenom ert

lin glastratt. Orenligheten år fpecifice lättare

än Qyick filfret> dårfSre blifver den qvar i

Tratten^ fedan detta lupit igéném* Ät det

myc*
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niyckec orent och flagg-fullt, blifver det nö-

digt, at fqvalpning och (ilning anftållas flere

gå«gcr^ anda til dcfs det uphorer^ at få en

oren hinna ofver fig genom iqvalpning. Det
orena , fom hvar gang blifver q var i Tratten

,

fSrvaras i en flaflka för fig fjelft, til dds mm
dåraf fatt få ftor famling, at man åfven kan
lata den gä igenom Tratten, Når filningen

paltar, gjutcs efterhand qvick • filfver i Trat-

ten, at han ej må blifva tom, innan alt far

genomlöpa 5 anaars blifver det renade qvick*

filfret pa nytt orent.

4}. Trutens pipa gores af et glas-ror, af

fa ftor opning fom im Itåpp-riåK Detta röret

dragés midt af i Lampe lagan for Bias röret.

Man får fåledes tvånne pipor: deras fpeiiar bry-

tas af, få at den ena får finare, och den an-

dra grofre filum. De behotva ej vara längre,

ån 2^ eller 3 tvårfingrar : Om deras ftorre än-

da binder man papper, i fcirm af cn trarr^ Den
grofre brukas då Qyick- filfret år mycket
rcBt.

f). Qyick-filfver bor aldrig ftå utan kork for

flafkan; atmars fkulle det i värma forflyga och
minlkas. At få år, kan man fe på en Baro-
meter , fom hänger i fria luften

, på hviikcn
många qvick-fiifver particlar uti fommar-vår-
mcn upltiga, och fåtta fig pz gkfet uti rö-
rets torna del. Och fåtter man något qvick-
filfvcr i cn flafka på kalkclugnen, få blifva fla-

(kans inra vaggar tått ofverfatta af Qyickfiltvcr-
particklar^

6). QyickfiUvcr år dyrt, dårfore bor man
veta, huru Baromctren kan göras med minlln
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ajgang dårpå , (om år mojelig, och likväl hafVa de
cgcnlKapcr, fom af honoai ftåligen iordrast '

råmligen, at vara qvick, famc ftiga högt och
falla lågt. Den ^om ej vårdar om at fparajj

allcnaft han må få en god Barometer, bor lik-

val ej använda for mycket Qyick-filfver dårpä>
efter ha 1 därigenom onödigt vis oker Barometrens

^y^^E^'}^^ tyngre Baronietren år, dcftodfnararc gar
l an (onder, når han fårcnftot.

7) , A t Qvickfilfret lider triélion emot gla-

fet; kan flutas af rågan, fom vifar fig, då det
i Barometren ftiger, och af iholigheten i dels

columns ofverbryne, då d^t faller. Ju trän-

gre roret år, ju mera hindras Qvick-filfrct, Skal
dårforc Barometren blifva qvick, måfte röret va«

ra lagom ftortj och då drar det vid pals 16
eller 18 lod Q^nck-filfver. Men mycket (lört

lårer vara til ringa nytta: Det vet jag vifst,

nt Barometren, i det fallet, blifver dyr; ty den
jag betjänar mig af, kråfdc 3 Skålpund,

8) * En Barometer kan blifva tilråckeligcn

g15d af et ror, fom har lincas lumen. Hu-
ru mycket Qjack-filfver til en Barometer af
et lådant ror åtgår, fkal jag tram båttre vifa.

Däremot , om han fkal brukas vid Hogders
och Djups matningar, lårer han knapt få haf-

va vidare ror, ån f lineaj få framt han^ under
det, at han föres från et ftålle til et annat, ej

fral fondras af Qyick filfrets Hotande emot den
igenfmålta äudan. När et ror af en få träng

Canal (tal fyllas, betjänar man fig af den fub-

lihxQ tratten, och nodgas likafullt hjälpa luf-'

ten
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ten up och Qyick -fllfret ned, med en förut

glödgad citter-ftrång af ftål, men ej af måflingj

ty Qyick-filfret fäfter fig därvid. Däremot är

cn Barometer, fom fått et lagom vidtror, gan-

Ika lått at fylla och fortårdiga^

p'). Säkrare Refe* Barometer hålles den gc-

menligcn forc at vara, på hvilken dofans botten

år af hvitt Ikinn med en hinna eller fvin-blåfa

innanföre, på det at Qvick-lilfret ej må trångä

fig igenom. Ned under famma fkinn lampas

en bricka af koppar, fora år faftnådad vid en

(kruf, få at man därmed kan upfkrufva Qyick-
filfret alt intii ofverfta andan af röret; och dy-

mcdelft forekamma ikadan, fom af Qyickfilfrets

Hotande år at befara ^ men cj tillika den, fom
cn tung Barometer år underkaftad framfor cn
lättare. Om jag hade orfak, at recammendei-a
denna, få fkulle jag, vid detta tiltållet^ej un-

derlåtit, at vidlyftigare lajeikrifva defs conftru-

dion.

10). Kan man få et glas-ror, fam år jämt
och lika vid t i bägge ändar, år man båft hulpen.

Har man ej at välja, få bor den fmalare ändan igen-

lodas 3 ty den rymmer mindre andel qvick-filf-

ver, h vilket dårfore vid Barometrens djupare

fallande ej hojcr defs fuperficies i dofan fa myc-
ket, fom i fall den igenlodde andan vore vidaft.

11) . Röret behofver ej vara längre ån 19 D^*
cimaltum: år det längre, fedan lödningen ft:edr,

bordet, fom formycket år, bårtbrytas. Sådant
fker lätt, om man, pä det detcrmmerade ftället

,

gor cn fkura med en fin ochhvafs fii,accurat om-
kring röret. Hvareftcr det med fåkerbet afbry-

F 5 tesi
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tes, och far et jåmt brott, fom år vinkcl-råtj:

på rorct^ fådant, Horn det ock bor vara om cj forr

mycket Qyick-filfver (kal gå åt; ty vore bröt*-

tet afthcdaat tU ex : efter 4^ grader ^ lå vor^
denne fnedden hypotenufa til en triangeU hvars
yertical'*» fida är lika med den qvick-filfvcr co-
lumn^ fam da mera åtgår i dolan, ån fom Ike

fkaiie, om rörets anda blifvit horizontalt eller

vinkelrätt affkuren* Brottet!^ bor hållas gan-
fka rent; dårfore får man knapt rora därvid med
blotta fingrar: ju renare och jämnare det år,

deito tätare fogar Qyick-filfret fig dårtil, och
dello viflare uteflutcs luften från rörets eanaU

It). Denna bor ock vara ganfka ren, det år,

fri for damh, fuktighet och flott y ty fådant alt

hindrar Qyick^-filfret vid Baromecrcns forfårdi*

gande ifrån, at få tått foga fig til glafet, at fma
luft blådror kunna tryckas und^n och bårtfksif-

fas; efter luft- particlarne hafva ftarkare attra-

vidhlngande luft-particlar intaga ledan det torna

rummet ofverft; och når man arbetar på, at f

å

ut bublan, fom genom deras hop-flytande bliN

ver, få fprider den fig åter, når den kommer til

uet orena ftållet, och kan fålcdes ej upfordras,

u a I amlar fig pä nytt under rörets hvalf. Ba-

rometren blifvcr dåraf oriktig > emedan denne

derftåies famlade luften balanccrar, i anleende

til fin myckenhet, mer eller mindre emot den
yttre luftens tryckande ; och därmed, förutan

a^n m o1åe;enher, hindrar Qyick-filfret, at ftiga

få högt, fom det barde. Damb inne i rorct år cj

altid lått at afvifka; ty har rorct långe legat dp-

il rent glas» Defle

pct.
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pct, fa har dammet af luftens ooifande fuktig-

het och torka blifvit faftbakadt.

13), Det år et kinkigt arbete, at renfa et o-

rent ror, och efter man defsutan med alt fit ar-

bete knapt får det få rent, fom nödigt årj fä bor

man, om tilfållct få medgifver, låta på glas*

bsuket hoploda båg^c andarna, medan röret In-

nu år varmt. Det bor då vara åtminftone 6 quar-

ter långt. Och om den andan, fom man fédan

åmnar til at blifva igenlodd, flutas inne uti

medenfpets, hvarigenom man hindras från at

få all luften ut, då Barometren pores; få måfte

man gora famma andan få hvit glödande uti lam-

pe-lågan , at m&n kan blåfa den famma rund inuti^

bådant bor cj (ke, utan då rummet år val varmt ,

på det at rörets canal ej må blifva fuktig af ande-

drågten. Man lagar at denna blåfan blifver foga

ftorre, ån rörets lumen j blifver hon til en ftorre

fphaerc, få har man mer kink med, at få at luf-

ten ut , ån någon låtteligen IkuUe fig foreliåldt.

Om luftpumpen någonfin vore nödig vid Baro-
metrens fortårdigande, få vore det vifst då. Defs-

utan har man af Kulan , åfven fom af et alt for

Ungt ror, den olägenheten, at mer Qyick filtver

går åt; ty dofan bor vara djupare, ån annars 5 om
<5yick filfret, fom går ned i röret eller kulan,
dä Barometren vänder up och ned, ej Ikal låm-
na rörets opna anda oholgd; och fåledes flåppa

luft in, hv^^rigenom Barometren ftraxt år orik-

14) . Har man ej ror, fom blifvit på glas-

bruket igenlodt, och dcfs långd tillåter, bor
det i lampelågan afdragas | quarter ifrån åndanj

på det at defs canal ej må blifva befudlad af 11-

F 4 gans



gans flott-partickr. Är man tvungen til at be-
tjcna fig af et rpr^ {om icke har ftorrc långd,
ån Barometrfen kråfver> fä OcuUe det blifvafpc

kart, om det afbläftcs et ftycke innan for andan.
Altfå kan man dä ej undgä befvåret, at af (kaffa

flottet, fom kommet in i röret under pl flåen-

de lödning,

if). Til dm andan ikaffar man fig en tilråc-

keligen läng och lagom ^rot ftäl-tråd, och filar

honom fmal och hvafs pa andan, fä at han kan
bogas med en hake-täng fäfom en kork-fkruf^

Således kan Bom-ull, fom blifvit val utredd, latt

håtta pä honom, och om den loflhar inne tro*

Ter, likväl utdragas af den, fom har nägot tå-

lamod. StäUträden bör torkas vål ren, och ej

handtcras , utan med nyfs tvättade fingran

. I 6). Rörets rengörande frän Lampe- flottet,

fom år fegt fäfom en ferniflfa, fker på följande

fått: Man gjuter in i röret ren lut, til exempel
Vin-ft:ens*olja,foin blifvcr dåruti ftående en dag.

Sed^n gjutes den tilbakars, och Canalcn kraflas

med BoaiuU, Hvareftcr Vin-ftens- oljan bärt-

ikoijes ojed vatten, hvilket man läter pä et par

tirnar fä atrinna-, men efter vatteil år oforlikneli-

gen fvårarc, at fa ut af röret, än Spiritus vini

redificatiflimus ^ lä fkoljes det iorra ut med den

fenare^ Når äter denne Spiritus fäte afrinna,

och röret blifvit genom kraflande, medeUl omfad

ny och torr bomull, fa tort> tom görligt år s låg*

ges det pä kakel -ugnen, at dåren vecka ligga

och vidare torkas s dock losligen ombundit med
en Bomulls tapp om den opnaåndan , at damb ma
yteftångas , och fuktigheten utflippa.
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17) . Är röret ifprångt med Sand-knotter eU

ler Blåfor, kan dec ej (kåda, om allena ft få myc-

ket at röret år jåmt och rent ^ fom fvarar emot

fcalan; vål forftaendes , om det inne uti år fritt

för fmuts. Är det ej få, blifver det fvårt at ren-

fa det fammas ty kriotter och bulor vålla ^ at

bomullen blifver faftfittandes inne i röret.

18) . Äfvenfom hvar och en af de nu for tiden
'

brukeliga Thermometrar,fordrar fin fårfkilda gra-

dering, få måftc ock hvart och et Barometer -ror

hatva fin dofa af färlkild ftorlek: hon tnäile

nödvändigt beftållas efter ritning ofver fin profiL

Svartvaren bor ock föreläggas, at ingalundri fmor-

ja dofans fogningar med tvål, mindre med talgj

ty af bagge orenas Qyick- filtret. Defans ihå-

lighet bor hafva få ftor diameter, at Qyick filf-

rct, fom dåruti ftår, ej må mårkeligen höjas

til fin fuperficies då Barömetren faller, eller

blifva lågre, då han ftigcrj tj i förra händcl-

fen {kulle Barömetren falla några fcrupler min-
dre djupt , ån han borde , och i den fcnare {kul-

le han ftiga åfven få många fcrupler for litet*

ip). Hålet i dofan, dåruti röret (kal fafi:-

kittas, bor vara accurat båradt, hålft af Svarf-

varen fjelf, då dofan fittcr uti Spinnclen, pa
det at hånnes cavitct må blifva ftåld vinkel-

rått på röret. Hålet bor ej vara få trångt, at

röret går trögt in, ej eller lå vidt, at rorct

dåruti mycket vacklar. I fenare håndelfen lofs-

nar kittct med tiden* Dofan far ej vara ofverft

full at Qyick- filfverj t:y då kan Barömetren
ej falla, når han bor. Men däremot bor det
torna rumct, fom fkal taga emot det af röret

F f ned-
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nedfallande Qyick-filfrct, ej hafv^a for ftor hogd j

ty dä går for mycket Qyjck-filfver at, FtSr*

dcnfkul år det nödigt at veta grunderna, hvar-

cfcer Dofan, fä vål i anfcende til fiji Diame-
ter ^^fotn til fin hogd ra. mä kunna afpas-

fas. Defle taga§ af rörets canals rymd, f^imt

af diametren af defs lumen.

20). Rörets lumen fants • 2? 16 fcrupler

Defs långd ----- r= 2p Tum
Det rymde Qvick-filfret fil vigten 48o4afs.

Til forfok gjordes Dofans hogd invårtes 38 fcrupl.

Defs Diameter ^ - zr 188 fcrupL
Vigten af ^, fom dåri rymdes = 7406 aff,

Ordinairt plåga Phyfici gora dofans diameter

allenaft 10 gånger ftårre, ån rörets lumen men

jandc forfok: Man vet af forfarenhcten , at Ba-
rometrené ftigande och fallande år hos ofs in-

fkrånkt ungefärligen inom z tum och z lineerj

til at dårfore utröna, om Superficies af det i do-

fan flående Qyick-filfver. mårkeligen hojes, når

en column af zz lineers Qyick-filfver kommer
af röret ned i dofan^vi^ Barometrensdjupafte fal-

lande for ftarkafle florm och Nederbörd, få pro-

cederar jag fålunda:

:2pTum : 4804 afT: : ^Tumzlin : 3^4iafr^

7406 afT: 38^crupl. :: 364läfr: i^^fcruph

Altfä (er man, at åfven ock denna dofan, fom
år nårtan 12 gånger til fin diameter florre, ån rö-

rets lumen, år for liten, efter 504 i afT Qyick-
filfver , fom nedfaller' af röret , okcr i dofan

Quick - filfrets hogd nåflan til 2 fcrupler > det

år, gör, at Baromctrcn ftigemåftan i hel fcru-

at den ej år tilråckclig, vil
j ifa medelfl fol

pel

i
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pel for liict vid fitt hogfta ftånd , och tninfkar

fitt djupaltc fallande til åfvcn fä mycket» Den
foiti ej vil tala hos fin Barometer denna lilla

roifsvisning, kan undvika den famma , om han

låter gora dofans diameter 15 eller 14 gånger

ftorre, än rörets lumen.

21). Sedan frågas, huru långt ned i dofan

hälen for tapparna KL Tab. V. Fig. I. fkola

baras? Vid en ftark Barotoetrens (kakning fä-

fora dä man fSrfoker, om han phosphorcfce-

rar) fjunker Qyick-filfret ätminftonc i aln

ned i röret under Scalans medium. Är då ej

rum i dofan for få mycket nedrufande Qyick-
filfver^ fä pråffas det in i dofans porer och til-

lika ut genom någon opning pä dofan och for-

fpilles. Til iorebyggande af fådant, bor jag

genom följande uträkning finna, huru mycket
af dofans hogd (kal lämnas tomt

:

1:0 2pTum: 4804 aff:: fTum: 828T^ff*

2:do 74o6aff: 38fcr*:: g^gTaff: 4iJcrup/

Af regien u fer man, at et qvartcrs längd
at röret innehåller 818^ afT Qyick-filfver, och
at N. z. at äfven fä mycket Qyick-filfv^cT in-

^^g^r 4i fcrup. hogd i dofan. Således kunde
jag Xåtta centrum for tapparna KL, 4i fcrupel

allenaft nedan om taket af dofans ihålighet MN.
Men i fruktan , at någon ftarkare fkakning
(kulle kora ännu mera Qyick- fiUver frän rö-

ret ned i dofan, och pä det, at där ficulle blif-

va rurn for luften, at packa fig, i den hån-
delfen, at intet luft -häl baras pä dofan (fe
Fjg. L NB.) fä lämnade jag näftan dubbelt,
nämligen 8 fcruplers rum.
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12). Dofan bor vara gjord af Aftrenbok^el-

ler Pårontrå^ ty bagge åro ftarka och tåta, I

brift dåraf, kan man ock betjäna figafMafur-
biork, allenaft den år vål torr* Hon fvartvas

i tvånnc delar, fotn bagge åro ihllige: den of-

re ABCDE Fig. i. hvaruti ! röret taftkittas,

gir in i den nedre FGHL DiftaneeTrrr: må-

-

ftevara få ftor, fom Figdre.n utvifar, på det at

trädet ej (kal fpricka då Tapp -hålen KL ba-
ras j och diftancen BI bor ej eller vara for li-

ten^ lä framt dofan (kal kunna lått tagas åtfkild^

jMN* cd år dofans ihålighet tor Qyick-filfret,

Blinda ftrecket KL beteknar Qyick-filfrets fu^

perficies: defs afftånd från dofans tak 8 fcrup-

ier^ altfå intager Qyick-filfret 50 fcruplers

hogd i dofan,

25). Innan röret kittas faft i dofan, måfte

jag hatvji tilbands en paflare, lådan, fom Fig»

2^ utvifar: uti klåflen AB år Skufvaren CD
vinkeLrått inbårad : Defs ånda D utlkjutes til

Si fcruplers längd.

24) Dofans påkitrning fktr fålunda: Dofan
Fig. I. (kiljcs åt, och rorec hålles forfigtigt til

ljufets ty glas, fom for häftigt vårmes, Ipric-

ker låtteligens och medan det vårmes, häller

jag tillika lack ofver ljufet, hvarmed röret 6i-

verfmorjes på få långt ftycke, fom fkal (itta

inne i dofans hol. Men andan (kal vara ren

(§. II.) och dårtore fri for lack* Under det-

ta hålles jåmvål dofans ofre del ofver ljufet af

någon annan perfon, at den ej må blifva kalU
tv i detta fallet torde röret fkftna, innan man
fatt jåmka det få långr in, fom det borde. Se*

dan
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åm röret blifvit våt varmt, och hicket kokan-

de, fkrufvas det in i fitt hol. Paffaren (§»

år dä tilhands , hvarmcd profvas , når röret;

kommit få Ungt in, fom vederbör, innan lac*

ket ftelnar, Altfå kommer rörets ånda O at

litca 22 fcrupler ifrån dofans nederlta botten

CD Fig. I. och. 8 fcrupler under Qyick-filfi

rets Superficies KL.

z^). Jag vil nu veta, om rörets ånda O,
år få inpaflad, at defs afftånd från dofans bot*

ten DC hvarken år for ftort eiler tor litet j

och fåtter tordenfkul Tapparna i hålen KL
Fig. 5, och en BomuUs-tapp i rörets ånda O.
Sedan gjuter jag Qyick-filfver i dofan tils defs

Superficies blir jåmn med famma ånda; hvil*

ket Paflaren (kal gifva tilkånna^ Detta Qyick-
lilfret fants våga ^ - - 31^8 aC
Ater flog jag Qyick - filfvcr dit v til

defs rågen gick ihop, och flcyl-

de rörets åndaj detta vågdc - 5284 afT

JDifFerencen år * - - - zj66 afT.

Därpå går jag til Regula de Tri igen, och fa-

ger: Når 7406 air Qyick • filfver (§. 20^) in-

taga hela dofans rymds hogd , fom år lika med
38 fcrupler > Huru ftor andel af dofans hogd
intager dä difFerencen, nämligen 2166 aff? Sva*
ras II fcrupler.

Håraf kan finnas, at zo icruplers hog co-

Jumn af Qyick-fiitver i dofan , hvaraf 8 fcrup^-

ler ftå ofver rörets ånda O, och 22 fcrupler i-

mellan famma ånda och dofans botten CD $•

24, år mer ån tilråckelig, at ftånga luften ute
iirån röret, når det år flåldt perpcndiculairr.

Men
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Men om Barometren vandes up och ned, blir

iniec mer Qyick-filtver i dofan, åa fom nö-
digt år; ty ifrän medium af Scalan, nåmligeö

2f. 4f , til rörets Sigillerade anda, år en långd
at 347 fcrupler, hvilken långd då löper full at

Qyick-filfver, fom därforc måfte faknas i do-
fan. Och fom en Column Qyick- lilfver i ro^

ret af 347 (cruplers hogd, intager i dofan nå-

ftan 3 fcruplers hogd, få ftar då ej mycket mer
ån II fcruplers hog column Qyick-filfver of-

ver rörets anda O , hvilken hogd nyfs förut

/ants vara tilråckelig.

26)* Röret ftal nu fyllas med Qyick filf-

yer; Bomuls-tappen (§, zf) tages ut. Sedan
limas bagge dofans delar med drag-lim famman,
dock få, at tapparnc våi puffa til hålen j m^cn

mön acktar, at de icke blifva faftlimade i fi-

na ho], under det at limningen håller på at

torkas, At holcn for tapparna uti bågge do-
fans delar må lått kunna paflas gint emot h var-

andra, bor et perpendiculairt ftrek vara dra-

git med cirkel-foten otvcr bagge dofans delar

vid fogningen. Når limningen blifvit torr,

fåtter man den Grofre tratten in genom Tapp-
holet P , och låter röret därigenom lopa fullt

af Qyick-filfver^ Röret och Qyick- filtret bö-

ra då vara lika och vål värme, annars torde

det ena fuckta det andra. Vil man om luf-

tens utdrifvandc vara ånnu fåkraré , är ock
nyttigt, at ofver en kol eld låta den ifylde forfta

hälften af Qyick filfret fakta koka och tilli-

ka uthjålpa luften med llål-ftrången, fom då

ej bor vara.hård, utanglådgat, at glafet cj rif-

ves,
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ves, och fpricker af. Når tapparne KL blif-

vit infattc, gjutcs åfvenvål dofan full af Qyick-

filfver. Dårcttcr infattés Tappen P , och dofan

ftållesofver ct Theé-fats inen man refer ej rö-

ret til perpendikelen forån man uttagit Tap-
pen , L ( fom dårforc måfte vara u^at vånd )

pä det at en del af Qy^^^l^^^^fr^^ utlö-

pa; ty annars måfte det Qyick.filfret , fom af

rörets nedfaller , pråfla. det i dofan ftående uc

fenom alla fogningar. Sedan Tappen L åter

lifvit infatt > lagar man , at de ftorfte vader-

bulorne, fom fatt fig faft vid rörets inra väg-

gart genom Qyick-filfrets flygande up och
ned, farnlas ofverft. Denne hop^mlade luften

gar af fig fjelf til dofan, når han blifvit up åc

vånd> men bublan far icke flippa ut, forån

hon forft gatt några gånger fram och tilba-

kars, oeh wmlat til fig hvar enda luft- parti-

kel, fom i hela röret finnes kring-fpriddi hvil-

ket vifst (ker, allenaft rdret år rent. Men me-
rendels händer hår det famma, fom da man
håller pa at fylla en Thcrmometer; nämli-

gen, at man blir illa utkommen med en liten

våder-bubla, fom genom attraftion til glafet,

blifver qvarhållen vid rörets opna anda, (kild

ifrån den ftora, fom tränger fig up genom do-
fans qvick-filfver, och går fin våg. Denna
lilla går up i röret få fnart det blifver rått

våndt. Når man blifver hanne varfe, upfor-

dlrar man bånne med en fin ftål-tråd; men ac

man ej må bchofva gora fig det befvåret, kam
man, iorån Barometrcn rått up vandes, upfoka
och upfordra den pracfumerade bublan med en
fmal och fpctfad tråpinns inftueken genom P*

\
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2j\ Sedan Tapper P. blifvit infatt, låter

man en annan hälla Barometren perpendiculairt

och ftilla i fonftrec på et Jkårl^ och dåruti af-

tappar genom hålet L det ofvcrflodiga qvick- i
filfret, til des man fcr, at defs luperEcies ftår

jåmt med mitlet at lamma hah Et horizoa-
telt fkreck otver detta mitlet bor vara dragit

på dofan, innan hålet baras. I detta Itrecket

fåfter man med en fynål, fom uti träfkaft år

infattj en nått talgd fticka, fom ifrån Synå-
len til andra andan år Zf decimal tum lång.

Således kan man med en fin penna och tjockt

black 5 eller ock med en fin penfcl och zino*

ber, utmärka på röret zf tums atftånd ifrån

Qyick-filfrets Superficies i dofan. Detta mår-
ket kommer val til palT, då fcalan (kal applice- ^
ras til Barometren. Af de upgifter, fom uti w
§ § 20 och 21 tråfFas, år lått at finna, at den-»

ne Barometren kråfde i ^ och 5 lod Qyick-
filfver,

28 ) Uti detta enfaldiga mechanilka fåttet^

at gora Barometrar, finner man icke den geo-

metriika nog -granheten, hvilket hirrorer til llor-

fta delen dåraf, at man ej kan få noga i^lla

dofan, at ju Qyick-filfret, fom altid gor raga,

torde blifva antingen något formyckct eller

for litet- Men fom detta ej iårer gora uti pra-

xi någon märkelig Ikilnad fä år jag forfåkrad,

at den , fom följer defla reglor , fkal åt fig»

fSrfårdiga en fä tilforlåtelig Barometer, fooi

om den vore gjord af den båftc Måffcarc* At
det år nödigt til befrämjande af Barometrcns *

qvickhet, at bara ct fubtilt hål i dofans hvalf

hvangenom lutten oförhindrad kan kom-
ma
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ma ut och in^ tyckes vara fkäl > men af fortaren-

hcten kan jag dock ånnu hvarken bejaka eller

neka dcfs nödvändighet» Om et fadant luft- hål

baras 5 mälte man därtii gora en liten tapp, fomi

med en trad tjudras omkring röret, at han må
vara tilhands> och biifva infart,^ når man vil van?-

da om Barometren^ ty annars kan man fpilla

mycket Qyick - filfven

ipN Har man nu et änftåndigt fbteral fårdigtjr

tå fåtter man Barometren dåruci, och hänger ho-

ilom på eti råt-vinkli^ hake, fom blifvit fkruf-

vad faft i vaggen pa et beqvåmt jfltållc- Et
ftångtrum, fom icke eldas, år dårtil tjånligaftj

och om Sommaren år det rummet båft, fom har

fina fonder åt Norr; ty fom förändring frän ftor-

re til mindre vårme eller kold dårftådes ej kan
fke häftigt, få fruktar jag ej, at biifva bedragen
af Baromecrens mifsvisning^ fom uti et eld-rum,

öch uti fria luften år oundvikeiig. Men han bor

hänga få lågt, at medium af tafian fvarar juli e-

Aiot ögonen, på det man må fe noga, om han
ftigit eller fallit, eller om han år ftigande eller

fallande* Den, fom forer Joiirnal ofvér väderle-

ken, och är få curieus, at han vil reducera Ba-*

romcter-hogdcrna, måfte hafva en Thermomé-
ter hängande brede vid Barometren,

30). Barometrens tafla delas verticalilcr i

trenne delar: på den medlerfta är fcalan afmått

efter Svenlka decimal-mått; det år f tum alle-

lialt pä qvarterei; ,och lo lineer på tummen^ hvar

linea delas efter ognemåttet uti io fcrupler- Kår
fcalan faftkliftras, paffas :2f:tc tummen accurat

mot det på röret fatta märket (§. ty). De 2:ne

Q yt-
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yttre delar af taflan foreftålla omftiftcn af vader-

leken j men fom den har fig olika vid en och
famma linea på fcalan, icke allenaft i anfeende

på års-tiden^ ty Barometren faller djupare och
lliger högre om Vintren, ån om Sommaren^ utan
ock på hansJligande och fallande^ få har jag utfått

väderlekens forhållande vid Barometrens ftigando

på den ena af dcfla Taflor , och vid dcfs fallande

på den andras och på dem bagge dragit colum-
ner for fårfkilda månader. Julius och Januarius

eller den hetafte och kallaftc, åro utaii makar j

men 4e ofrige åro parade hvar med fin motfva«
rande månad, til ex, Junius och Auguftus, Ma*
jusoch September, Aprilis och Oftober, Mar-^

tius och November, Februarius och December.
I fjelfva verket befinnas de parade likna hvaran-

dra nårmaft uti vårma och kold.

31), Jag har mårkt, at tvånne Barotnctrar,

fom tyckas hafva lika vida ror, och vara med li-

ka flit gjorda, likväl ftiga olika, få at Ikilnadea

blifvit oftaft en linea, fållan 2 eller dårutofver.

Sådant måfte hårrora af andra Metallers inblan-

ning, hvilken blanning ej år at fkilja därifrån

fullkomligen , j^atan genom deftillation, fom gif-

verdetbåfta rena Qyick-filfv«r til Barometrar
och Thermometrar^ ty medelft filning igenom
Tratt eller genom Såm&t, går ej annat bart, ån
grofrc metall -particlar, och hvad fom af de o-

ådlare metaller hunnit förvandlas til flagg. Men
Gull och Siltvcr, fom ej åro underkaftade någon
fårdeles förändring af tiden , blifva qvar, fedan

de blifvit aldeles folveradeaf Qyick-filfret. Gull

bar man någon gång vcrkcligen funnit i Qyick-
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jfilfret* En fadan fynd fågs hafva låndt cn Gull-

fmed i Stockholm til cn anfcnlig båtnad^ Det
år fordcnfkul icke underligt , at en Barometer

,

fom blifvit fylld med lådantj ftår lågtj och tvårt

om, at han har for hog column 5 når defs Qyick-
filfver år upblandadt med Tenn, fom har få liten

fpecifik tyngd^ ianfeende til Qvick- filfver. Dar-
fore bora väderleks taflorne klippas lofc ifrån fca-

lan, och fattklillras på fitt ftålle, når man férft

af en kånd Barometer vet hvarcft medium ikal

vara på den nya^

32). Når manaltfåej aileftådes har lått for

at tå Qyick- filfver af lika fpecifik tyngd j och
man dcfsutan vet , at Baromctren ftår lågrc uppe
i landet, ån nedre vid hafvet, famt at man på
få Hållen kan få veta deras hSgd åfver hafs-brynct,

eller afråkna den mifsvisning, fom dåraf hårro-

rer; lå måfte det vara en altfor ovifs method til

at IkafFa fig et allmåni långdemått, at betjäna

fig, cnligen Lexjtmans forliagj, at Barometcf*

columnens iångd^

JOHAN LECHB,

G %

\
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Utdrag
Af

FÄDERLEKS--JOURNALEN,
Hälien i Abo ^ ifrän och med dr 17SO9

til och med är ij6i:

Af

JOHAN LECHE,
Med. Doa/och ProfelTor.

Fjärde Stycket
y

Om Barometrens förändringar.

Uti de närmare Linien belägna Länder > un*

dergar Barometern ringa förändringar, och
Qyick-filfret dåruti iiår nåftan altid lika

hcgr^ men ju närmare Polerna ^ dcfto mer for--

ånderlig år Qyick*0lfrets hogd i Baroractrarnc.

Hår i Sverige iliger eller faller det ofta half-

annan Tum, inom några få dagar, fom foljan-

de Obfervationer vifa.
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Baromctrens hogft a (land*

Jan. Febr. Msrf A nr

1^.42 2^g0
1751 26.17 a8 2 f .84

z6. 11 zr 8q
f *7 ^ 26.37 26.26 2./^ T A

17^4 26.50 2f.88 2(5, 1 p
26.33 26.32 .2,r Q/i )

' /

)

I7f6 26.13 2 r So P <" Q 0
5& ) • 0 -»i'

*7^7 26.17 26.06 1 • QvJ

I7;ö 26.23 2f.p2
I7fP 26.Of
1760 26.30 26.18 20.03 ^r.84

26.28 25.91 26.2f
Medium 26.17 26.oö if.PP 2f.pf

t

Baromctrens hogfta Iland,

Maj» Jun. Jul. Aug.

i7fo 25.88 2f .80 2f.70 35-72-

2f.p6 2f.69 2f.66 2r.p6
1751 26.02

^ 2f.82' 2f.72 2r-8f

«7r3 2f.p8 2f.92 2^81 2f.86
i7f4 26,00 2r.88

2f.p3 26.00 2f-77 2 T.87
I7f6 2^.92 2f,8l 2f,82 2f.po

»7r7 ^5-78 25.8t ii5.8o 25.69'

26.07 2f,p2 2f.67 2f.78
i7r9 2^78 i7.6f 2f.pO 2^80
1760 2J-.85 if-75 2f.6P 2f.7l
I76I 2f.pO 2^.88 2^.66 21-.7f
Medium 2f .93 2f.76 2r.8i|

G 3
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Baromctrens hogfta ftånd.

Sept. Nov. Dec. Medium
26.06 26.34 3f.Pl

»r-97 26.15 26.19 26.07 26.07
2<5.oo 2f.9P 26.04 26.10

i7r5 16.0Q 26.05 3r.94 26.02

'7r4 2f.9l 26.18 26.05

Zf.pS 2r-7o 2f.80 2f.94
26.03 if-97 26.10 af.Pf

•7f7 26.25 2f.88 arP3 26.46 af.95

I7r8 2r-75 26.10 26.31 26.11 26.01

»7rp z<5.09 26.07 26.09 26.08 2f.94
1760 Z6.0I if.74 2f.90 26.10 2f.8p
1761 26.14 36.17 if.So 26.20 26.00
Med, 26.01 26.00 2^.p6 26.14

Barometrcns lågfta ftånd.

Jan. Febr, Marc. Apr.

I7T0 af.ia 24.^4 24-84 i4.P7

i7ri 2f 04 HiSP 14-8 r 2f 30

J7r* 24.66 ^5.54 I4,6f 2f.2r

I7f3 2.^.20 24-78 24.67 2^.56

1754 34.f6 S4-7? 24.PP 24.96

«7f5 24'P2' 1^.37 24.70

I7fö 14-74 24*^9 24.97 24.P4

I7f7 ^4.87 24.78 14. f6 1T.07

I7f5 24-83 14.91 34.97 14.87

»7r9 14*13 H.45 24.66 24-P6

1760 14.4 J 24.P3 24.85 25.12

1761 M-ff 14.46 i4.43 i4-8P

Medium 24.77 1483 24.8a af.03
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Barometrens lågfta ftånd.

Maj. Jun» Aug.
175-0 2f.I3 ar- 5? 2f.Of

2J-.07 24.P8
0

2f.lö 2f.08
25,2? 2f.20 24.P4

ijn 2f.07 2f.0f

i7f4 2f.0p 2f.I I 2r.32

24 .Pf 2f.O?

af. 1

1

2f.33 2f.2f 24. 8P

i7r7 24.87 2^.21 sf 35 2f.r7

1758 24 63 2^l3 2f.c6 2f.Ip
I7>9 24.97 25.32 2f.09 3f.2r
1760 2f.I2 24.P9 24-PO

17Ö1 2f.2l 2f .02 2f.2p
Medium 2f .12 2f.l8 2f.II 2;.OI

Barometrens lågfta ftand.

Sept. oa. Nov. Dcc. Medium
1770 2f 21 2^ir 24.P7 2f.I5 Zf.OÖ

>7n 24.79 24.97 2f,I2 24.S8 2f.OI

2f.07 24. »4 2f.02 24 54 24.P4

Ä4.9r Zf.26 24.88 24.97 27.or
24.76 2^66 24.87 24.68 24.pI

mr 24 po 2f.I0 24.49 24.7P 2f.Ot
1776 24.74 24.76 3 5,0{

»757 25.1

1

24.47 24.78 27.06 24.96
1758 2f.oa 24.14 25.14 24.6? 24.8S
1759 24 87 24.63 74.78 24.P0 27.79
1760 2f.I2 24.18 24.-77 24.52 24-84
1761 25.26 •24 8f 24.85 2r.r7 24 95
Med. 2f.02 24. 5f 24 84 24.90
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jinmdrkningar åfver föregående Obfer-
vationer^

"Darometrens hogd år minft föränderlig om Som-
niaren: ty fållan ftigcr han dä fa högt, eller

f^iUer fä lagt, fom om höften och vintcren. Uti
Janxjario ftiger han hogft : uti nålt - föregående

och följande Månader , aftagcr ftorfta hogdcn
fmSningom^ ak til Julius , da han ftiger aldra-

minft, Dcfs fallande ficer nåftan, men ej aldelcs

i {amma ordning efter Mänadernc: ty han har

defia aren fallit minft^ i Junio^ måft i Jannuario
och Oftobri. Flera Ars Obfcrvationer låra for-

modeligen gifva mera ordning håruti , få at han,

i lamaia månader;, fom han mäft eller minft ftiger,

jamvål måft eller minft faller. Han ftiger och
faller vid pafs 4 lineer mer om vinteren, ån om
Sommsiren^ ofver och under medelhpgdcn^

Min Barometer har^ pade 12 Aren, ingen gang
åigit högre, ån til 26^ 41, och aldrig fallit dju-

pare^ ån til 24,- H Tum^ Så djupt har han
fallit tvånne gånger, bagge i Oä:, manad, under
farliga itormar^

Om jag af den ftorfta och minfta fumman af

Mfe/7^j--fummornas mediis, tager et nytt me-
dium, blir det 2^ , 3Ö. Gor jag på lika fått med
^V/ fummornas mcdiis, blir det 2^, 43. Utaf
defla tvånne nya mcdiis, upkommcr et univerfelt

medium, nämligen zfy 4o, fom år mcdclhåg-
den på min Barometer*

Ars-Medium af Barometerns ftorfta horder,
hvart år, har merendels varit minft de våta Arcrt:

men dåi'cm5>t medium afsdefs lågfta hogdcr, ftorft

i dc torra Aren,
Ba.



i7^3* -^P^* ^^j' J"'^-

Barometern år gerocnligcn hog, under långe

påftacndc dimba ^ och då lugnt våder långe hal-

ler vid. Däremot faller han mycket for llorm

,

i lynncrhet for Öftlig och Sydlig vind^

Om vintcren fåger Baronjc^rn icke til for

nederbörd få långt förut, fötrf om Sommaren;
ty foråndringarne i luften fkc häftigare den for-,

ra, ån den fcnare årstiden. Lika få litet fåger

han til förut, når llarkt å&e-rågn fkal komma.

I torra år flår Barometern ofta felt, dä han
igenom fitt tallande lofvar rågn : åfven få i väta

ar, då han med fitt ftigandc lofvar uphålls-våder^

Dårfore målle han i de förra falla några linecr uu-
der den grans , fom på Taflan år tor rågn-vådei:

utfått, innan man får vånta rågn : och tvårt om,
i de fcnare, ftiga mer, ån for uphålls-våder van-

ligt år, innan man kan gora fig vifst hopp om tprt

våd^r.

Om Sommaren kan man tåmmeligcn vifst

fe förut hvilken dag rågn fkal komma, fedan

man fedt, huru mycket Barometern ifrån et högt
ftånd fallit på et par dagar; i fynnerhet om han
far tort at talla> ty om han åter ttiger, innan luf^

ten blir iå lått, at den ej kan hälla rågnet uppe,
tlifver intet rågn.

Allmånt år bekant, at Barometern lofvar vac-
kert våder, då han ftiger; men rågn, fno eller

ftorm , når han faller. Men det år defsutan nö-
digt, at gifva akt uppå, om han år i fallande eller

ftigande; annars har man icke altid af honom den
råttelfc, fom man borde och kunde^ Om han
år i ftigandet eller fallandet, märkes af Qyick^
filfret3 Qfverfta bryne uti Karometer-roret. Når

G f qvick-
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qvickfiUrctdår ftår kullrigt, flfom et balft klotj

da ftigcr han häftigt 5 år det föga kullrigt, da år

Barometern ilationarius, eller ftår likfotn i be-
rad 5 om han ikal ftiga eller falla^ Men om ot-

verfta brynct af qvick-fiJfver-Columnen i röret
^

år antingen platt eller litet iholigt3 dä faller han
häftigt, och bebodar ftorm eller ftark neder*
bord. Til exempel: d» 20 Aug» ftod

han bm morgonen pa 25, 07 i ftigande. Eftcr^

middagen klockan 2, ftod han på 2f , 11, och
hade alclä ftigit-, men emedaa qvick-Glfret då
var platt i röret, forftod jag, at han redan, bor-

jat falla igen. h vilket ock fedan fannades. Har
man en Barometer, med mycket ftjialt ror, få

år fvårt at mårka, om qvick filfret år kullrigt,

eller platt: ån fvärare, om han hänger högt up

på våggen» Dårfore, om man ej vil hafva Baro-

metern endaft til vågg-prydnad, bor han hatva

vidt rör, och ej hånga högre, ån at fcalan år

jåmt med ögat, pä det man beqvåmligen må kun-
na fe om han år i ftigande eller fallande.

Når Barometern ftår vid medelhogden eller

litet dårofver, och himmelen är antingen hel

mulen, eller har tjocka ftro-mölnj bor man no-

ga gifva akt pä, om han kr fort at ftiga 5 ty få

fnart hans kullrighct minfkas, kommet rågn, in-

nan han verkchgen begynt falla. Enkla moln
har jag om Sommaren fedt pafferaofver mig, u-

tan at gifva rågnj men rågnet kom dock en ftund

efteråt, då molnet var förbi. Det var et fåll-

famt Phacnomenon, at det rågi>adc ifrån klar him-

mel, men kan lått förklaras* Molnet gick fort

och hätidt förbi milt Zenith, innan rågn^rop*
par*
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parna, fom i det famma follo dårifran> huitno

ned til Jorden, Det famma fker ock, når mol-

net går for annat väder, ån det , fomblåfcr vid jor-

den, hvilket ganflka ofta händer.

Når Barometern om vintren långe ftår myc*
ket högt, blifverHoftaochBroftvårk allmän ibland

dem, fom måfte viftas ute i luften-, men fjuk-

domar faktar fig, fä fnart Barometern faller ned

til mcdelhogden.

Når han faller mycket djupt, åro de i fara

for Blod- ftortning, fom dårtil åro benägne. De,
fom plågas af Gikt och Migraine, hatva åtvea
då ftorre känning och olågenhet af defla fjuk-

domar,

/

BESKRIFNING
Huru Inläggningar /ke uti Marmor-fkif-
vor t til Bord eller annan Hus-zirat

Af
EMANUEL SWEDENBORG,

<^ ^

Marmor-fkifvan eller bordet, hvarpa arbetet
kommer at göras, bår vara af mork fårgoch
vål polerad. Dåruti uthugges och utgro-

pes, raedclft goda fina huggjårn, til djup af
et hälft finger eller mindre, det fållt, (omkommer
at m^d inläggning blifva fyllt, til famma vidd

och
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och ftorlek , fom defleinen år 5 fäfomtil exempel
for K©rt, for Jettoner och Masqver, Bref^ Mu-
fiqve - tabulatorer 5

Kammar^ Mufflor, Rofor,
och brukas dåftil tvånne flags huggjårn

med godt och hardt ftål lore, det ena med en
hvafs udd på ena fidan, den man flval rått och ac-

curat fora efter linie-randen och omkretfen af den .

figur eller plan, fom kommer pä Marmorn at ut-

gropas , och det andra åfven hvafst , men rundade , \

at gröpa utjmed, det fom inom omkretfen år.

Skaften på defTa huggjårn åroaf trå^ hvartilock

boravaratråklubbor, med hvilka man^eftcr van-

lighet, flår på huggjårns-fkaften. Sådant utgrop-

nings arbete, når 6 eller 8 deireiner åro at gora,

kan påftå z eller 3 dagar, då man dårtfl anvån^

der 4 timar om dagen.

Sedan tages fin och fpritig Spat, hvilken låg*

gt% ofver eld på en Jarnhåll eller på er Järnbleck
v cineras, och år då nog brand, nar den kan

uggas fonder imellan fingrarna. Denne kalk

llotes fedan hcltiin uti en Jårn-mortel, och fig-

tas genom fina hårfigt dårtil gjorda : det fom af-

figtas genom det grofre figtct, blandar man
med kokadt limvatten , och iyller dårmed efter-

hand alla de bottnar , fom uthuggnc åro , at de
blifva helt fulla : man lägger ock for hvar fyll-

ning fom gjord blifver, ec linne ofver fyllningen

och ftryker med handen dårofver, få at fyllnin?

gens fuperficies rvÅ blifva jåmn och lika tned

fjclfva Marmor-bordets^ Limvatnet , fom brukas

,

bor ock rått vara prseparerat^> ty ju mera lim -

dåruti år, ju fnsrare blifver det torr, och ju

hårdare^-

Den^
'
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Denne grund, (om år giord af det grofrc

pulfret, tjänar alleaaft til €0 plan for det arbete,

{om dårpå kommer at göras af det finare pulfret^

ty hela denna grunden kommer åter at utfkåras,

och enar denna grunden år jåmt med bordets

horizont planerad , fom fker forft ined en knifs-

ågg, hvarmed en del afikrapas, och fedan genom
polering med pumex och med fepia, (en flags

iilk hvarmed poleringar fke), foljandes jåmt och
lamt dårofver med en fvamp, hvaruti år vatten,

da kommer forft dårpä at utritas , det fom göras
bor och man vil inlägga, fåfom til exempel: om
man vil formera ct kort, få tager mtan et riktigt

kort, och det efter alla defs figurer prickar ige-

nom med nål, hvarpa man fedan ftryker pulveri-
,

ferat Minium, och få lägger det öfvanpå den
hvita gjorda grunden och på Cm ftalle, dä det ro*

da pultret faller igenom hälen, och gifver alt fig-

neråt pä grunden, fom på kortet finnes;, hvilket

därefter ritas up med blyärts-pånna, dä ock fjelf-

va kortets fidor och ftorlek utmårkes : flera kort
formeras ock tilfammans efter behag, och efter

rymden af den gjorda grunden.

Sedan ritningen gjord år, utgråfves uti den
gjorda hvita grunden, med fmä jårn, det ena
ftycket efter det andra, juft fom tekningen och
figuren utvifa eller man det hafva vil , och fyl-

Ics efterhand, med compofition af det finare

hvita pulfrct och af de tårgor man behofver;
hvilkcn compofition gores fåfom en deg inuti
banden, medelft en liten fpada eller murflef
och fåledes fammanknädas, hvilket fker jåmvål
med fifklims vatten, fom upblandas med vatten,

'
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ungefärligen til mer eller mindre, ak fom
man vil hafva compofition hård ti). Berörde lilU

fpada eller tfiurflef -år ock i fynnerhet nyttig , at

inlåggacompofitionerne med uti deras ftållen fämt
breda dem ut och at packa dem neder.

' Fyra grundfärger årö, med hvilka compofi-
tioncrna blandas och cingcras, och det uti handen
med lilla murllefvcn, fom fagt år* Den forfte år

fin Kimrok: at gora frart den andre år Vcrmil-
lon eller Cinnabaris, at gora rodt: den tredje år

Auripigmenr, at gora gult: den fjcrde år Jndigo,
at gora blått. Alla mellanfårger gores medelft
blanning af de forenåmde, och forhojes cou-

leuren genom mer och mindre, fom tages dårtil

af fårgorna, fom til exempel. Grönt, gores af

blått och gult tilfammans: fargorna låggas i han-

den och blandas med det hvita fina pulfret, fora

2:ne refor paflerat det fina figtet, famt med lim-

vatnet> til den hårdhet man åftundar. Indigo
och Lackfårga, bora^ når de brukas, en dag för-

ut uti fmå ftyckcn legat uti vatten, eljeft kan
det, fom de brukas til, icke blifva hårdt, emedan
de hafva nog falt uti fig.

Aldraforft lägger man in den (vårta (atfcn el-

ler tompofitionen ,hvareft man bor hafva fvart:

fedan den roda, fa den gula, gröna, och bla,

och fift den hvita 5 ty en regel år, at det hvita

(kadar ingen fårg. Men om tårgorna intet blif^ -

va i den ordningen inlagda och lå efterhand fa

torkas; få Ikadas de fårgor, fom förut inläggas

afdem fom ledan följa, eller afderas compofitioncr,

och bor dårfore den utfatte ordningen noga obfer-

veras, då man har den formon, at det ej ankom-
mer
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mcrdårpå, om något af de följande fårgor kan

komma otvanpl de förra 5 ty då gå de fedan ut^

enar ak poleras och efter bordets plan jämnas.

Som forfta inllggningeii plågargeraenligenblif-

ifja något poreus 5^ I å ftrykes andra dagen dårpå

j^f (amma fårgada compofitionj men ju finare

l^blfret dåruti år, ju mindre blifvcr den hålig ®ch

jö båttre glams tår dem Den hvita compofitio-

nen bor vara af det finaftc kalkpulfret : och po-

leras fedan altfammans med pumice och med fe-

pia, då man därunder följer jåmt efter med vat-

ten i en fvamp> til defs alt blifvit aldeles lika

jåmt med fjelfva Mamoren eller bordet*

At gora något, fom (kal fe ut fåfom det vore
afElphenbcn, fåfom en kamb eller Jettoncr,

m. betjänar man fig af något litet Auripig-

ment, fom ftrykes otvanpl: fvarta ränderna eller

ikuggorna gores med Tufch eller Encre de la

Chine, medclft finPcnfel: famma Tufch drager
fig tåmmeligen djupt in, fom dårat fyns, at det
icke utgår genom poleringcn ; at gora röda Ob*
låter brukas dårtil Lacca d^Efpagna, fom år en
dårtil tjcnlig rod fårg: jåmvål kunna tagas tör*

ra compofitionci^ afallahanda fårgor och Itotas ul
fand, hvilket blandas uti de corapofitioner

,

fom inläggas om man vil hafva något fpråcklut

eller grynigt. Marmor -och Agat -arter kunna
ock imiteras, med alla fina ränder och ådrar > ac

de näppeligen ftå at fkilja från de Naturliga; och
gorcs då|compofitionerna af åsflvilliga fårgor, lorai

blandas tilfamman^ men likväl få, at dc icke knä-
das mycket ihop : ilundom fylles oek därmed et

rum, fom dårtil år utgropt, och ftrykes allcnaft
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ofvcr med fpadaiiii at ränder af åtfkilliga fårgot
komma ac följa hvarannanåt^ fåfom deras ord-
ning kan vara uti den arten man vil imitera. At
goraRofor, år fvärare ån annat, och jåmvål koft-'

famare;tydårtiltages Carminen, fom aren ganfka
jpcnetrant fårg j och bor man äf fortarenhet ve-
ta^ huru mycket eller litet dåraf kommer at bru-^

kasj ly fårgen graderas vål- til mer och mindre
rodt, raedelli blanning af hvita compofitioneni
men den egenteli^a fårgen, fom blifver, vifår (ig

icke torrån efteråt dä det torkat dårfore made
man gemenligen dåfniedjåmk^ efterhand.

Sill rifves eller poleras alt, och då åtven

fjclfva bordet, med fin Tennaika på en klut;

och med kol återgifvcs glantfen til Marmoren,
öm den därmed gnidesj och åndteligen tages ö-
livcn-olja och halfparten Spiritus Tberebintim

,

fom blandas tilfamman, eller om man vil taga

Terpentin Spiritus allena , och ofverftrykes dar-

med hela bordet famt defleinerna dåruppå> eme-
dan de draga fig in uti Marmoren och jåmvål e-

levera eller uphoja alla fårgorns^ hvaretter det iä

lämnas at få torka i 2 eller 3 timar.

Når detta arbete tilftålles, lägger man bor-

det, fom {kal inläggas uppå, pä en bank, den man
kan be«^våmligen ga omkring på alla fidor, och
hvar gang man gar från arbetet^ betåckes bordet

med en duk, at intet doft må få tilfalla. Eljeft,

hvad arbetet angår, lårer det lig båttre af ofning,

ån igenom befkrifningj ty ledan man några gäa*

ger lagt hand därvid, Ikcr uthuggningen ganfka

läit, hvarvid fä vål, fom ock vid utgråfningen

,

férnåmligaft bor i akt tagas, at kanterna blifv^
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cxa^lar fjelfva anläggningen af de ätfkilliga far*

gade compöfitionerna, år ej eller fvår^ når matt

obfcrVcrar hvilka fårgor bora lågpas forr ellef

fenarej ty det kommer då intet fa noga > atdes

ftrykes nägot ikring på fidorna y emedan det gar

uc igen medelft poleringen. Et lådant bord fopi

jag hafver^ hvarvid jag jåmt varit tilftådcs når

det gjordes, år gjordt på f Veckor, om 4 ti*

mar dårtil användas om dagen, det år inom 120
timaf.

UTDRAG
j^/ e/t CafuSy öin Fa/ciola intejlinalis med
r Jlere flag af ma/kar hos en Jjuk^

Af

LARS MONTIN,
M. t>. Ptovincial Med. i Halland.

# ^ ^

En Fröken om if ar, af tåtrieiig god kropps
ftyrka, fom var befvårad af gikt, jåmteet
ehronifkt frifel-utflag^ plågades hvar aftöO

med en vältande forelfe, från vånftra til högra
fidan ^ och få tilbakars^ jåmte ftarka fpånniiigar

under brottet, daningat, hjärtklappning och ryck*
ningar uti hela kroppen^ under hvilka den me-
rendels drogs åt vånftra fidan tilfatiimåfiSji och
fom hon hårvid berättade fig tilforne^ under ert

Bruns-cur hafva tillika formårkt vermes cucur-
tJ bitiiiii
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bitini^ fa var ingen tvifvel mera om Binnike-
inalkcns närvaro. Några flcedblad af Angclfka
tennmofct , gafs et par dagar, och dårpå et pul-

ver af Jalappa med merc» dulcL hvarefter en del

vermes cucurbitini afgingo och et par bitar Bin-
nikemalk^

Den zi Martii ij6i. började man om af-

ton gifva den fjiikaet thée-fkedblad af etrnos,

gjordt af Cin^e-fro, Jalappa-rot, Renfans-blom-
ipor^ Jårn-falt och honing.

Den Z2 gafs ^ qvintin Jalappa- rot, hvaraf

hon hade 20 opningarj men allenaft cn enda led

af binnikemafk åtfolgdi?. Om aftonen gafs 20
drappar oU animale Dipp.

Den 25 gafs et pulver af rad. Jalapp, dr* §
och fem. fanton, gr. och fom purgation ej vil^

le fort^ gafs 60 drappar af Tinct, purg. Rothii.

Med opningarne folgde i början några ftycken^

af en bred och fmal BinnikemaQc, och åndtcli-

gen en pm et qvartcrs långd, hvars breda ån*
da var trubbfpitfad , och kunde mati nu gran-

neligen kånna igen honom, at det var den fam-

f ma, fom jag fedt i Halland mångfaldiga refor

uti Rudor och Mort, och år I7f7 rått ofta uti

O(tron-y!f4?^ om Sommaren^ Detta år ej den
vanliga Bmnikcmafik, utan Fafciola inteftinalis

Lin, S. N. cd. x. p. 649^ hvilken tilforne ej

är anmärkt hos månnilkor och djur» Sa allmän

denna åter år hos fifkar, fa rart år det at finna

Txnia hos dem, då jag undantager Lax, i hvars

iruilfvor den ofta märkes. Fafciola inteftinalis år

tjock nied cn intryckt rand midt ut etter läng-

den på båggc fidor^ Randen beftår af idel in-

tryck*



I^^3^ Apr. Maj. Junj ny

tryckta rynkota puniler. Vid ftora andan år

han trubbig fpetfads men vid andra andan fmal*-

nar fmåningom af, ånda til ytterfta Ipetfcn,

med hviiken han otroligt ftarfct häftar fig faft

uti fifkar, at han merendels akid ryckes af, då

han med fifkcns inålfvor (kal dragas ut , få framc

cj filken lågges uti rått kallt vatten. Då hår-

til lågges de forfok, pg gjordt med detta flags

roafkar, tagne utur fifkar^ dels på llarkt upel-

dadc Bokeglod, dem han t k ^ gånger med fit

flem aldeles utflakt, innan han falt lifvet tilj

dels ock utL lågan af en fullkomlig eldbrafa^

dår han ofta härdat ut ofver z minuter 5 få år

cj underligt, at han år få allmän i de orter af

Halland t)ch Skåne, fom ligga uti Skogbygden,
hvaråft mycket infjo-fifk fångas , oforfigtigt ren-

fas och mindre kokas, ån pä andra ftällen i ri*

ket. Vid detta tilfålle kunde jag anföra et ex-

empel af etFruntimer i Halland, fom med en
Brakfen * tunga fick et ftycke at en leivandc

Fafciola i munnen,^ men kom at kånna honom
med tungan, fåfom något ovant och (kilde fig

vid honom.

Hvad i ofrigt vid denna mafkens fliaptiad år

at mårka^ få har han på kanterne fina fåg^rin-

gar, fom åro något Ikarpa^ då man ftryker uc

etter, befynnerligen kännes detta på de ftya-

kcn, fom åro Ityfva, hvilket ock lär Vara or-

faken til de fkårningar, fom åttolja hvar opning,
då mafken går af. Mycket flem gick i dag med
opningarne bårt och fåg ut, fom tjock fur gräd-
da. Om afton vid ryckningarne gafs äo dråp-

par ol. anim^ Dipp.

^ Ha Dca



ii6 t7^3- A pr. Maj, Jun,

Den 24. togs fAnima
.
pulver. Vid opnitigar-

jjc gick mycket (lem och bitar af Fafciola famc
2 afcarides lumbricoides Lin, S. N, p, 648^ om
afton togs ol, animale.

Anm. Lefvande Fafciola tagen ur fiflc och lagd

i Spiritu mercuriali, har ej dodc pä i tima.

Den Zf gafs en théeÖwcd af malkmofet, med
opningarne gick mycket flem och hålfccn af en
metmalk (Lumbricus Lin. N, ed. X. p. 647.
Sp, I. gO.

Den 26. 27, 28. 2p. gafs malkmofet morgon
och atton. Vid opningarne^ gick mycket flem
och vid en af dem i qvarter at cn dåd Bioni-

kcmaft. Emot fpånningarne i magen bruktcs

utvårtcs Petroleum.
Den 30^ gafs mafkmofet. Vid opningarne

afgick en oåndelig myckenhet hvit flem och cn
flemhylfa, llor, fom et gäsågg, beftående allik-

fom lammanveklade (kinnftyck, til utfeende lika

fonderrifvit poftpapper. Om afton togs oU ani*

malc. Magen var fpånd, ftor och härd»

Den 31. gaf spurgcr- pulvret at Jalappa»rot

och maflsfro* Et par kannor hvit flem afgin*-

go, och med den famma ätflwilliga ftycken af

Fafciola, hvaraf et var til 5 qvarters längd, och
alla (tycken tilfammantagnc kunde utgöra

aln vid pafs.

April den i. famma medicament. Mycket
flem och z flemkylfor med ätflcilliga ftycken

Binnikemaflc och en Metemaflc afgingo 1 dag*

Om afton gafs 10 dräppar af oU animali, fom
hvar gång den togs, altid lindrade plågorne i

magen.
Den 2' gafs cndaft maftfro.

Den
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Den 3 til den zp. voro alla dagar til 7,
10 och 12 opningar fulla med flem och half-

tirda ftycken af Fafciolai faint cn gång 2:nc

i^ctmaftar.

Den 30 April och i Maji togs i qvint* pur-

uti hvar och en voro halftårde niafk - llycken

,

femt en gang 6 ftycken fma Metmafkar.

Den 2, 3 och 4 til och med den t6 Maji

nyttjades dels niafkmofct, dels purger-pulvret

och dels Tinft. Cathol. purg. Rothii : med 6p-

ningarne afgiogo alla dagar en myckenhet flem ^

och akid malkrtyeken at endera utaf de 5 om-
namda flagen.

Den 275 28, 29, 30, 31 Maji til och med
den if Junii , afgingo merendels med opningar-

jne tärda malkftycken och flemkylfor.

Den 18 Junii börjades med brunn ^ och togs

r lod Ängelfkt fult hvarpådraks 4 glas Mineral-

vatten > fom var hämtat fran Helfingborgs Brunm
detta gjorde 7 opningar med en obelkrifvelig

mångd flcm och tårda ftycken af Binnikcmalkar.

Den 2ff draks åter 4 glas vatten, hvarpa

folgde 6 opningar med en hop bitar af 3 :ne flags

matkar. Det ena flaget var inveklat i en flem-

kylfa, hade leder och var bred fom et båndel-

band af et qvarters ISngd; det andra flaget var

at de hos hanne vanlige Bmnikemafkar och j:dje

forten voro 6 ftycken metmalkar.
Den 30 draks 8 glas vatten j hade f opnin-

gar med många maflvftqrnpar och en upkaftning
xned en hop gryn, fom något liknadegurkekårnor.

Den I Julii draks iz glas vatten, fom åfven
förde af mai:ar;

H 3 Den
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1 Den 2 Julii til och med den 3 Ang* 4Uks
dngeligen 12 glas vatten med et purger-pulver
hvar 4:de dag: vid opningarne afgingo dageli-:

gen en grtiivelig hop maflcar och fr§. AWt
Symptomer 5 fafom hjånklappning

,
ångflan

,

klämning i broftet, vårk i kroppen, fpantiingar
i mägen och ryckningar h^^de nu fériorat fig^

och Patienten mådde våijfamt flot fin Brans-cuy

SOLENS PARALLJiXU
Utråknad

Af
ANDERS PLANMAN,

Phyfie^s Prpteflbr vid Academien i Ab6* •

4 ^ ^

Som affigten med de mänga obfervatJöner, 61-

ver Veneris gang genom Solens difcus, fSr-

nåmligaft varit, at i det tiogafte, fom goiS

ligt år, xxixon^ Solens paraUaxts horizontälis y få tor-

de KongU Academien med vanligt välbehag ati-

fe följande uträkningar i det åmnet.

Jag vågleder mig til dem fåledes: låt cirkeln

PQR (Fig, I.) vara Solens dilcus, och AGH
Jordens uplyfta difcus vid conjundions momen-
tet. Inbilla nu, at fran Jordens medelpun£t T
aro råta linier dragna ti^ alla puncter af Solens

difcus 5 fom utgöra Solens projeélion BKI if^
til



til ECHptiaans . plan perpcndiculer och genom
PlÄnetens (ä) Orbita VÉ gående plan , och lät

linien TS åfven foreftålla cn til Lciiptica vin-

fcelråtc plan och fom fkår VÉ i D : få år Pla-

neten i defs råtta conjunélion med Solen uti

punften D; och uti B eller I til hälften in-

éller utgången. Men om uan fkädar Solen och

Plaaetcns gång från någon annan punft t e, frän

H, fom år belägen x dags grånfen (finitor lu-

mj; få århåiles på famma fatt Solens proje-

éliön, låfom den punfterade cirkeln bki utvi-

far^ hvars belägenhet beror på (tållningen och

ftorleken af TH eller CL, lom med TH år

parallel och proportionel (^), Man fer då ryd-

ligt, at berörde momenter andras och inT^lia i

punfterna b, i; varande Dd, Bb, Ii paralr

4ax- verkan til famma momenter. At nu utr

fliiårka paraliax -cffefterna, bor CL til defs lä-

ge och ftorlek torut finnas, Defs låge blir be-

kant af parallax • Vinkeln fom innefattas af en

gifyen orts meridian och veriical i^irkel : den

vinkel bor altfå aldraforft uträknas. Sedan bor

llprUken af CL finnas til hvad ort och tid fora

bej)agas. I ^tt antagna fiUet, då orten år i

dags grånfen, har man CL jåmlik me^ Pkmr-
tens faraUaxis hGrizontalis a Sole y då TH år defs

(^) Jag anmärker, at denna methoden kan nyttjas fil

yirl vid Veneris, fop Mercurii gäng under Solen;
och at jag anfcr Soien orörlig nnder hela pallagen

,

hvilket ptan mårkeligt fel kan fke*

(^) Jag anfer åfvcn Jordenf:^ difcus AGH, inedeift

ratå liilier ,
.
dragna ftän Solens medelpnna til hvar

och en defs puraét , vara prc^jitiersd i famma plan

med Solens projeciion.
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taralla^is borizontaUs : ty drag LM pat^allel med
TS, lä blir CL-:TM=TH—MH> väfandc

JMH Solens paraUaxis borizontaUs i emedan 4ng.

TSHsMLH, fifom ganfka Uien, kan ^nfes

$.2.
Låt fordetifkul AB (Fig. 2.) vara meridiaHj

P norr^ policns; C incdelpunft til Jordens pro*'

jcftionj L hvad gifven ort fom hålft behagas ^

få år PLrspo'''^ Ortens latitud 5 CP^sgo^
Solens deciination ;

gällande teknet ^ i den for-^

ra aeqyation, då latituden år Tydlig: och i den
.fednare, dä deciination år fydligj och ^/jrg-, CPL
ar angulm borårius eller amåndet från meridian^

Vare nu ortens latitud— L; PC=!:: D 5 ang. GPL
rrA; Radius eller Sinus tomz-ly Cof A, Cot h
^Tung G i och Solens hogd for en gifven ort

och tid;=C5 få år ^Cg - gof^
(I), (^Tr/^f, Sphésr^)i gillande de nedre tekne»,

lå ofta D<0: men om D>Gi nyttjas de 6f-

te, det fallet likväl undantagit, då A!>po^, i

hvilket fall--blir få at fumman af D och
G bor tagas. Vidare kalla parallax ängeln PCL^

Qj få har man Sm Q^^^j^"^^

Hvad ftorleken af CL angår, den jag kal-

far Planetens ^araUaxis alHtudinis a Sole^, fa ar den
fåfom Gofmus: pil BlanePens; hågd^ ( Elem. Afiron.)y

Pet blir altfå nödigt, at finna Planetens hogd
for en gitven ort och tid ; och fedan Solensi hpgdl

gifvcs medelft seqvatian ( I ) , fa återftår at fin-

na fl^ikf^dcq in^U^n 4^f$ och ^^la^e^^ns hogd.

Lat
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L|t til den andan RP vara Solciis parallcl (Fig,

RV Planetens orbita } AB meridian j ZN^
%n vertical cirklar forr och efter middagen > Gj
c Planetens rum forr och efter conjunftion i

af€enfi$re^ai CF, cf declinations fkilnader, hvil-

ka jag kallar di SF^ ff fkilnad^r i afcenfio re-

da, fom kallas lä år Tang. ang CSF Tller

csf=- och CS eller cs= — Om nu
'^'^

Sin, are
a

fran C, c uprefes vinketråtta linier CI^ cl til

ZN, zns fa utgör SI, den jag kallar E, (kil-

nåden imellan hogderna, hvilken gifves mcdclft

^eqvation r._ (^rc

i

-fcQ) ^^^^
Sin are

£^
a

d och a åro gifna medelft Micrometcr obferva-

tioner ( r). Angående tcknen böra följande re-

glor aoga tagas i akt: Om obfervation år gjord

f&rr middagen oeb forr conjunElion i afeenfio recla^
^

eller efter middagen och efter conjunBion\ fd gäller

Men teknet— bår brukas^ då det angår en fårr

mddags obfervation efter eonjunSlian y eller efter mid-'

dags obfervation fårr eonjunåion, Defla rcglor ba-

ra tvSrt om forftas, da Planetens våg år norr

om Solens medelpunft* Man har altfa mcdelffc

^qyationerna ( I ) och ( HI ) Planetens hogd foy^

^n gifven tid och ort, mmhz^C^^Zy gåilan*

de teknet— t den förra, ochn-i den fenarc re-^

gelns fall: dock undamtagne i det förra falle|

H f de

(^) Vid totala immerfion var d^Sii^; fizzif^

45 och vid början afVeneris Emerfion var
d = ii. if i ä= §, 0 vid pafs.



«t 17^3- Apr. Maj, Jun.

de orter , fom årö Söder om Solens medelpunGl:

;

och i det fcnare , orterna norr om famma punÄ f
då de gifva Ärr ^ + Coh^pL Q^ >po° Låt nu

CLrrPl fa följer » afhvad anfordt år, at P
zzH Cof C^ betydande H Planef
tens parallaxis horizontaUs a Sole.

ÅZ^Yiu komm^ nårmare til malet, låt EK
(FSg. 4.) vara Eqljpticas VE Veneris orbita i

Sol^^n, fedd frän Jordens medelpunft; CD deis

ktittid, da hon år i defs råtta corijunöion med
§olen etter Etiliptica; MP meridianus Coeleftis-,

<^-#fi geménlam medelpunå: til Jordens och Sor-

lens proje€tiön^ L projedion af hvad gitven
ort på Jorden, fom hålft behagas; fa följer at

föregående § at CL= P-, och aftg. LCP=
Q. A ntag CD = n , a^^. PC E r± b ^ få år ^J^g.

l-CD 3:90"^ 4-b — Ct— r
, i hvtlken a^qvation

bor i ftållet tor b antägas defs complemcnt til

180^, få ofta det angår en forr middags obfer-

vation. Onci nu punacrna L, D fammanbinr
das; lå år Triang^ LCD gitven,. emedan fidoi-

na CL, CD, jåmte den in)ellan liggande vin?»

kcln, åro gifna: fåkds om man aiatager Taf^

/'i8o°~r>^ . t. n ur ^=t;ocb ^-—^ ^ X- Hhr

yCDLzzarc t^^rcxznv ^ gålUndc — , da CD
>CL, fåfom det nu händer 5 och Gdan DL 32

--^^^^ Och emedan CDE, den jag kallar e^
Sm v j ö

^

år gifven; få gifves åfven /t/t^. LDV och LDE.
Gor nli trån L fåfom medelpun^l och, rned ra-

dien, fom år jåmliv med fumman eller Ikilna-

den
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at Solens och Vencris halfva diametrar^ dea

iag kallar m, atlkårningar t, T pa orbita Ve-

neris VE i få toljer at dels ^ang , at hånnes me-

delpuntä fr belägen i den oftra punftcii t, vid^

écn yttre' eller inre contaötus immefionis^ meii;

i den våftra T, då hon vid cmerfion pä den,

yttre eller inre kanten tangerar Solen. Det

Kommer nu dårpå an, at uti den gitna Trian-

geln LDt och LDT utjnårka Dt, och DT: i

hvilken affigt låt u ne+ v, h vara il teknet—
altid i efter middags obfervaiioner har rum , och

någon gång åfven i forr middags, nämligen då

norr om Solens medelpunét belägen ort gif-

vcs O<90°— bi lå år Dt= --T^. Sm (u-f

/P sin r. Sin u\ ... , j^r^ m
\ 111. Sm v ,

^ S/nt u

. ^ , /P/ Sin r!Sinn'\ ^

ka ieqvationer (A; nyttjas, ;it uträkna conta-

£tus vid immerfjon, och (B) vid emerfion.

L^),(C); och E>T=^. Sin (e^arc

|i Om P=o, blir Dc=^^. Si^ {c + are

n. Sin e

m
'~~^^,(D), hvilka formuler tjäna, at ut-

räkna contaétus i anfeende til Jordens nfedcl-

pun€t.

Nu borde ]ag hålfl: följa den namnkunniga
Hal^-ey^ forflag (d)^ at afgora frågan om Sc'-

lens

id) Hvad H^LL^YS uträkning om orter ^angär,
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lens paraUaxisy genom de til parallax-verkan måft^?

^kiljaktiga obfervationer, allenaft man vore få-

kcr om deras ofverensftåmniande inom en eller

Ännan fecund. Men fom lika flkickcliga Obfer-
vateurer |4 öch lamma ftålle och med lika

goda Tuber ofta til 4. minut varit fkiljaktigaj

få kunde en fa granlaga faks décifion då ftad-

na på de måft olika oofervationer. Dårt6re hår

jag anfedt vara nödigt, at uträkna Solens pa*

.rallaxis for hvar Éuröpeifk och Siberijh obferva*

tion, fä otvcr inre fom yttre contadus Enier-

fionis (f), jåmford aklrahålft med obfervatio-

nerna vid Capy i anfeende til den flora fkilna»

den af parallax- verkan, fom den orten gifver

mot de forenåmdaj på det man, genom medi-

um af flera fårflcilda refultatcr, måtte nårmsift

tråt-

hvaråft obfervttioner hålft borde anftåilas i anfeen-

de til det päfyftade ändamålet; få har jag Ifven

underfökt den , och bekommit famma utflag fom
Halley, dä jag nyttjat famma elementa ealcuH.

Men då jag rattat deffa elementa utur de nyaöe
Tabeller, har jag befunnit de orter vara mindre
tjänliga til ändamålet, hvilket Herr Dé L- Isle

aldraförft bevift. Olikheten af deffa utflag härrör

f&rnåmligaft ai* Veneris Latitud i Solen , fom fe-

dermera år befunnen vara mer än dubbelt fä ftor

,

fom den HalIey nyttjat. Detta har jag utförli-

gen afhandlat oti |. XV. af min Difputation: Ds
venere in ^ole vijk die 6 Juftii anni 1761 ^ i är

titgifven i Abo.
{e) Jag har haft lika, om icke flörrc Ikål' at nyt-

tja totala étÄcrfions momenterna, ån de af enr^er-

fions början: ty när man jämforer flera obfetva*

tioner pä yttre och inre contadus emerfionis , häll-

na pä en och famma ort ; fa accordera 4c fö rra If

ven få vil , om icke bittre , In de fenarc.
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ttåffa ianaingen, Hvad obfcrvationerna på 5n

Rodrigue angår, (å accordera de icke väl: ty

momentet emerfions början gitver vid palsr

2 Secunders mindre parallaxis, ån totala emerV

lions momentet ^ hvilket fcnar^, mcdelft den af

mig nyttjade difFerentia meridianorum, accor*

derar båttre med de Capifka*^ hvarforc det ock
af mig jåmiores mot de orters obfervationer,

fom gora Ikilnadcn af parallax • verkan något

mårkelig^ Man anfcr i pfrigt for en olycka,

at en få kåck Aftronom, fom Herr PiNGRé år,

ic]ce hade at hugna fig af klarare väderleks ty

defs obfcrv.1 tioner had« då tjånt til controli

mot dc Cafifka.

Hvad mitt fått at råkna angår ; il har jag

fSrft låkt graniorna af Solens parallaxis> dem
jag befunnit vara vid pals och g. Sedan
har jag , med defla parallaxer, reducerat til Jor*
dens medelpunft alla mig bekanta och fjålite*

liga obfervationer ofver bagge contaftus emcr-
fionis) de tidsmomcnter^ fom jag fåleds bekom-
mit, har jag bragt til Parifer meridian j och
genom tilborlig jåm torelfe, af en gifven paraN
lax-och famma momenters fkilnad, utmärkt So-
lens parallaxis for var obfervatioit. Til ex, då
parallaxis antages g, 55 har man medelft xqva-
tion (D) for cmcrfions början i anfeende til

Jordens medelpund DT 1^=63 ^, 20^ Vid Cäp
började Venus emergefa 9^ 59, fö, då jagaa-
tager medium af Herrar Masöns och D^xons
obfervationer 5 hvarfére i anledning af ^qva*

tion
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tion>(B), (/) blir DTnöff, Sij fltilnadéti

bagge delHi vården f6rva«dlad i tid, då 4 jf

grads delar raknäs pa timan, gifver 6 8 ^ tid,

fom bor fubtraheras från Caps obfervation eme-
dan det fenare värdet at DT år Itorre ån det
förra, hvarigcnom famma obfervation reduce-
ras til Joi'dens medelpunä:: och fedan ytterli-

gare afdrages meridian^^ Ikilnaden imellan Parrs

och Cajf, fom år 4^ zg (g) , får man 8^* ^9 ? 4^
Samma obfervation bekom Herr Maraldi

I P^ris %\ tZ* 4'i, fom gifver DT =629, 74;
bor

(/) Dels af Ajlron. Tabell.^ dels ock af uträk-
ningar ofver obfervationerna, har jag an-

tagit följande vården; D— 67°. ig. 26 j

e=8i°, 3di b=83® > m:r:<^ii^ vid

conraélus interiör, men vid exteriör m^r
9^6, f. Da Solens parallaxis år g, fsår-
liallcs medelft proportion af Solens och
Veneris atftånd från Jorden, Vcncris /^ij^r///-

^; hxis horizontalis
^ 41, och foljakteli-

* gen H= 2i, 36*, i detta fall år n — ^. 30
vid pafs. Då Solens parallaxis g > är H
= 20, 10 i och n=:c), 40,

(^) Denna meridian-fkilnaden tr et medium
af il^ 4, zc efter Herr Secreteraren och
Riddaren Wargentins uträkning; och

i!? 4^36 , fåfom Herr De La Lande dca
nyligen utfått; famt 4 19, fom Herr
Maraldi \xi\Pranfka Memoir^ for år I7fr.

Om meridian-(kiinadt n for Cap år f fecun-

der ftorre, ån den jag nyttjat, få blir So-

lens parallaxis en decimal mindre j och
tvårt om.
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hor altfl ö- fi fåfoTii parallax- verkan adderas

til denfta obfervation, då man far 34,
fom åtdragen från 8^2^, 14 lemnar— 26.

Med parallaxis g råknas på famma fått: då

man finner at iran den C&pfka obfervation bor

afdragas 5. 46 > och til den Parifijha adderas d.

^^\\ hvarigenom den förra, bragt dårjåmte til

Parifer Meridian , blir 8!} 3^,, 3,6 3 och den fena*

re 8^ 2o^ Z7i> hvilkas fkiinåd år + 8i/ Pefla
tids ikimader— 20 och + Si^ jämförda veder*

borligen med den gifna parti^llax-fkilnaden 6% f
gifva 6 5 3^ 5 fora bor fubtraheras från g , f y

dä parallaxis blir g, if i anledning af de ob-

fervationer. Detta flutfatt har fm rigtighet,
* når de antagna parallax-och de fundna tids mo-
mentcrs Ikilnader åro fmåj men annars icke.

Och fi ! Tåleds har jag utr|knat f6ljandc Ta-
bell, hvarvid anmårkcs, at

h Column innehåller Orters och -Obfervateu-
rers namn jåmtc famma Orters irieridian^

fkilnader fran Paris. ' —

II* och III. Column framftåller de obfervera-

^ de tids momentcr ofver emcrfions början
och defs flut.

IV. Forettåtler Solens parallaxis y uträknad af
Gaps Obfcrvationerna ofver emerfionS bor-^

jan, och af hvar motfvarande,

V. Vifar parallaxis af famma Orters obferva-
tioner ofver totala emer(ion.

VI. Framter. parallaxis for totala emerfions mo-
mentet, obfcrverat på Ön Rodrigue och
jåmfårdt med hvart motfvarande»

I
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I. II. 111. IV. v. VI.

CaputB.SpeU
'•4-^8.

, .
, , ,

Mafon.- • P.39-fi i^f7«23'

ÖnRodrigue

- -12.J4 4?. 12.fJ-2I.

Selenginik*

Rurnoufil -lfai-3<?- ir.5M2"8,M-8,Op.7,9^«
ToboKki.

d%/<f. - I z 49.2Ö, 1 5.741 8,47» 8>ö7' 7j87'

Torne.
^

^HeuLt^- - p.54-8» io.i3.2i. 8,14.8»* ^-7'^>j-

Lagerbobm. 9''i^>^i<^ IO.ia.i4. 7,P9- ö,25' 0,17.

Cajaneborg.
|h 4^,3(5.

Planman. - lo./.si). iö,a6.Ä2. 8j35.8j08,7»87'

Petersburg.

I*} fX O. Q > e
Kurgnoff, - 1O.19.I* lo.37'i- 8,l<S.?,2l. 8,10.

Kraftlnikof iOwip.4- * * - 8,1 a.

Åbo.

Juftander> - - 16.443* * * 8,13.7,96.

Stockholm.
i'' i 5)5*

micke. - V* p.47.ri>. - - 8,^9|i?|-

mivgenfljtrna p. |0. 1 1. P48 .8- 8iOS- 8,2<JÄ20.

/
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Calmär,
öl} fö.i^. . „

• tFijkJtröm S>lj - - - 8)30* * " ' *

Upiala

Stråmer p.28.0. ^ 7 " o,^P / - -

Melmdeti - - P.4é.29- - -8,if.8,i7.

Bergman p.28.9 9'4Ö'5®-^i4f»2>23- 8>i4«

GreeVivich.

'

t)»Uond. 8.18-T8- 8'?7-J4* 8>43-8,3i. -

Cantem S.rB.p. g. 57.11. 8,43- 8>i6. ^

" Biifs. 8.i9'^o. 8,57. p. 8,39, 8,41- *
,

Paris.

DeLaLandi. 8.z8.2f. 8.45.f4.8,4f.8,oi. ^

C/o»e^. 8.28.16. 8.46.55- 8j43.7,pp» *

ToHchy. 8.28*2.7. 8.46.4i.§,4>^8,2p. -

ilf^^^n 8.28.27. 8.46- 37- 8*41 • 8,37* "

Ferner. g.ag^p. 8 4<5i43»8,38* 8,i^» *

DirLaCallk, 8.i&.57. 8,46.49 8,24.8,11, *

Mar.äldu 8,28.4^. 8.4.Ö. 54.8}! f-8,01 . *

Belogne.

frifms. 5,4.f6. P.X3,fp,^j^f,8,4ä» *

' Märims. P4.58. 8^32.8^40. *

MathsttciuK 9-4 f8. P.i3.7. 8,32.8,28. -
"

é^fi
-

IIIM I M, . I
l

l
i.

I K II .iiWa. ifii.
-
I III - Ml f Kl..

. i 1^
'

Medium, 85^5-S)2i.§,o8^
Det tyckes liu vara Ikåligt, at taga.et mc-

ditim af dcfla f fifta fefultater> då man har

inemot g, 2.1 j och feda^ den ena hundrade de-

len forkalbi$5 få blir i ai\kdning af dc0a ob-
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fervationer Solens parallaxis karizontalis ZZ%^ 2 ;

(^). Den år altfå 2 fccundcr mindre ån dea
parallaxis, fora år utråknad af Herr De La
Cailles, får 11 år fedan, vid Cap hållna ob*
fervationer och de cojrcfpondenta i Europa. Hår*
af följer

1. Solens affiäml frän jorden dr nu til 4 fårSkt^

At Solen til dtfs rymd dr i $4.4.1 o o gånger fiår^
re an Jorden.

3 ^ At denna paraUaxisy jdmförd med de nogäfie mdtf

ningar af Veneris apparenta diameter ^ ftdUer^

likfom å nyoy Planeterna Jorden och Venus i

ndrmafte jämlikhets

§. 7-

Det torde nu til flut icke varaonSdigt^ %l

med den fundna parallaxis g, 2 bringa alla ob-
fcrvationer til Jordens medelpunft, ocb fira

élejn därjämte til Perifer meridian, på det roan

måtte fe deras ofvercnsftåmmclfe, och undvika
cn otidig utmonftring. Til den andan an-

märker jag, at Venus var i D (Fig. 4,) 3^^
2q, fom reducerad til Parifer meridian åt 5^ ff»

f(5. I detta fall år Hz=:2d, 6 i och nsr^.

Jag börjar med totala immcrfions momcn*
terna* fom folier.

Qb-

{h) Qm latitudo ? geocentrica eller elemcn*
tet n år af mig tagen for liten (§, 6^ fub

(/)) V få blif parallaxis mindre, ån den hår

utfattat få at om elementet n fkulle be»
finnas ^ ftorre ån det jag århållit af mina
obfervacioner i lä blir parallaxis en decimal
mindre vid pafs, och tvårt om.



1763. Apf. Maj. Juti. 131

QWemto. Obferve- Parall aJc Reducei-aclc Skil-*

rers namn, rade %ids - verkan tids momcn- na-

momenten i tid^ ter* der»

VidJordens
centrum* • - * 21» 3i46'»

3,31.40. + (5.

+ i.

—f.s. 2.31.21, 4.19;
( - * 2.31,27- H-I3.
--5.0. 2.3^33- + 7-

2,-5 1.46, — ^.

—12.
* « * — if.
- f . 0. 1.31.35. 4- 7-

+ I.

«l M ^ 1.31.39. 4- i»

—4r4. + !•

* «K M 2.31 41- — I.

—4 44. 2*5 1.3(5. + 4*

+ i.

7.0.30.

Jtljiänder. B-f^fÖ-
Jirdlenius. 3*f 5*f6«
Bergman, 3*37*43*
ik/i/Z/^^r/ 3*37.5^'

Milander. 3.38.^,

Stråmer* 3» 38*5 •

Wargentin. 3. 3 9.2 5*

Klhgenfijern.'^*'i9,zg,

Iro^rus. 4» 1 8. 3^

Planman. 4-l8»f.
HeUant. 4.3.fP.
Lagerbahm. 4.4,i#

§* 8. ^
Uti följande Tabell fram ftällas de reduce-

rade tids momenter af emerfions början, vid
hvilkens fifta column, fom innehåller Tubers .

iångd, anmårkes, at / betyder fotj r tum-, #
nmplhfications kraften } T Refraå:ions Telefcop;
D DoLLONBS nya Refradions Tub*
Obfervato- Parallax Reducerade Skil^ Tubers
rers namn. verkan tidsmomen'' na* iångd.
•^v - i tid. ter^ der.

Vidjordens
centrum* - - - 8^29.^6'. - • - -

Kumovjki. +4,fi 8.2Pr23* If.f*

Gba^ft, +3-3^ 8.29,10. ip.f
" I z mUmu
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HeUant. -i-i rL 8^ 29.25. —5. ao.f.

Zagerhhm. --- 8.29.39- —iP-S^-y.
Planman. -I-2.4P. 8.29*^8. +i. XI.t.

Kurganof. +2.28, 8.ip.i9- — "
"

Krafilnikof, - - - 8.29 32. —Ii. - -

Wargentin. +2.15. 8.2P.3I. —H. ei-r.

Klingtnftjerm.- - - 8.29.54' Di ii, a,

Strömer. +2.12» 8.2p.2. -+-18. 20.f.

^iirö^-f. - - - 8.29.4. +16. T. 1 8.t»

Bergman. - - - 8,29.11. -+-p. 21 f.

mjkftråm. +1.^2. 8.^9.19. 4-r. 2i.f.

j-^^örr. 4-1.7. 8.29.7. +13. T.i4o,a,

jDöÄW. 8 2P U. H-f. T.pf.a.

£///}. - - ^ 8.2p,i7. +5. T.ff.a.

rmLM Lande, +0.48. 8,29.13- +7- iS-f.

CW. - - - 8.29,14- +6. T.js^t.

fö^fÅ? - ' - 8 2p.!f. - -

Mejfter. • - - 8,29.if- " -

jF*rwr. - - - 8.29.17. +3. •i .öo.a-

J^sLaCalUe. • - - 8.29.2?. —f. - -

^ör^M. - - - 8 29-50. —10. - -

Frifius, +0.28. 8. p.ii». +r, ii-U

Marims, " - - 8.29,21. — i. lo.f.

Mathetteius. 8.29.21. -—i 22.h

—2.') 3. 8.28.13. -^-68. i8.f.

— 5 ^f-
8.i9.2^« — f- -

-

iWf». - 8.29.29. -P. T,i20,a,

§• 9.
,

•

Til flut rcpréfentcras totala cmerUom mo-

inenterna pa lika fått.

.VidJordens
t r

centfutn. 8» 47.19.-- - -

Ejmovfki. +4.fÄ. 8.47.33. — 14-
^^-Jj'



Lttgerbobm.

HtUant.

Flanmm.
Kurgamf.
Juftandtn

micke-

KH^genfijsrna

Wargentin.

MaUet.

Melander.

Bergman.

Blifs.-

DoUond.

.

Canton.

Short.

Me§er.

Fouchy.

Termr.

DeLnCaiUc.

DeLa Lande.

MaraldU

Cloueti

FHfius.

Marinus'.

Matheucius.

Pwgré.

Dixon,

Mafon.

+ ^-3f 'St' 4f.3i.

+2.40.

+2.13.

4-0. ?6.

4-0.38.

4-0.18.

—2,20.

—f.30.

8.47.29.

8 47.3a.

8.47.*3. —4-

8.47.2P. —-lO.

8.47.1 z. 4-7.

J?.47.2i. —a.
8.47.21. —3.
8.47.11. —2.
8.47.21, —2-»^

8.47.23. —5,
8-47 IT- -»-4'

8.47.20. —I»
8.47.27. —8.
8.47.34. —if-
8,47.1 f. 4-4-

8.47- 4-0.

8.47.21. — z.

8.47.27. —8.
8-47.32- —13.
8.47-3i» —13.
8.47.33. —14.
8.47.12. 4-7.

8.47.1?. 4-<5.

8.4.7.20. — I.

8.47.19. —'Oy

—4.
—6.

—2. 32.h
— 10. 20^-
— 13, 2 1. 1.

30.f.

T.z.f.

D.iir.a
2 1. 1.'

T.ig.t.

i(S.f.

21. f.

T.ff.a.
T.P5.a.

T.Sf.a,

T.Ho.a

T,8Q.a,

18.

V.32.t.

ii.F.

10. i.

Zi.f.

i8.f.

8-47-i3.

8.47,2j-. —6. T.i2o.a

§. 10
Af foiTgäcndc. Tabeller (§. 7. 8. 9.) fton-

jcs, at oblcivationerna repiéfentcras med paral-

*laxis 8,2 fa val, fom någoniin kan iorniodas
Vid h varje omflåndighcter , hvilka å fåi (kilda

I 3 orter*
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orter kunnat oka fkilnaden, den man pl och
fammaort forfport* Man vantar likvil fä når-

mare bcftyrka denna parallaxis med obfervatio-

ner ofver Feneris gäng genom Solen Ar IJ69. !•

rhedlertid tyckes det vara afgjordt, at Solens pa*^

rallaxis icke kan vara fldrre ån g, f , eller roår-^

keligcfi mindre ån g.

Om Mertdian - jKtllnaderne mellan de

Orter ^ där Planeten Venus blifvit

Ohferverad t Solen ^ den 6

Jun. I7<5ij
Af

PEHR WARGENTIN.

Når man vil jåmfora obrervationerne på Vc-
neris firta Gäng genorn fölen ^ fpm blif-

vit hållna på Ungt Itfkilda orter, famt af

dem uträkna fölens Para!laii;i^ , fåfom Herr Pro-

fcflbr Planman uti foregående afhandling gjorde;

år angeläget, at förut vara i det nårmalte for-

viflad om famma ortei^s meridian ^fkilnader» Ty
eljell kunna de båfta obfervationer på Planeten

i Solen, gifva en oriktig Parallaxis; hvarpå vi

hafve fedt prof. Det lårer dårfore vara nödigt

at gora redo for de Meridian-flvilnader^ fom Herr
Pt-ANiviAN antagit.

Uti KongU Vetenfkaps Aeademiens Hand-

lingar for ar 1761, har jag. vilat i at Meridian-

fkil*
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Äsilnadcn imcllan Obfcrvatorierna i Paris och
Stockholm år i Tima, t minuter och vid pafs

fo fecundcr. Dår fades ock, at imellan Up^
^ fala och Stockholm år den otvifvelaktigt i mi-

• nut och 3p elWr 40 fccunder : foljakteligen imcllan

;
Upfala och Paris, J Tima, i minut och vid

pafs 10 fecunder^ lag har federmera ej fått

»Igon fkålig anledning til åndring uti någonde^

ra, och år vifs, at de åtminftone åro riktige

inom 5 eller 4 fecundcr, fom uti Parallax-ut-'

räkningen ej gora något mårkeligt feU

Herr Planman har uti Handlingarne férnåftlc*

det ar beftåmdc Cajarrcborgs Longitud få noga,

at den innom fä fecundcr fynes vara pålitclig»

Framlednc Profcflor A. Celsius, uti Hand-
lingarnc for år I743:> fant Meridian-flcilmdefi

imellan Upfala och Torne vara 26 minuter och
vid pafs 15 fecundei^ Altfå borde den imeU
lan Paris och Torne vara i. ay. 25. Men åt-*

fkilliga oblervationer, federmera anftålde i Tor*
ne at Herr Diredeuren Hellant, hvilka jag,

at undfly vidlyhighct, denna gången ej vil anforaj

hafva långe fedan ofvertygat mig, at Meridi-
an- ftilnaden imcllan Paris och Torne år at^

minltonc i o, om icke zo fccunder ftorre, ån efter

Cel^ii dctermination* Dårforc kan medium
af alla uiflagen, fom år i. 274^9* vara läng?
ifrån maler.

Herr Profefloren Do£tor Gadölin bar, uti

Handlingarna för år lyfj, tils vidare faÄftäldt

meridian lkilnaden imcllan Upfala och Abo,
18 minuter och 4 fecundcr, följakteligcn i Ti-
ma,^T9 minuter och 14 lecunder imellan Paris

#ch Abo.Mcn mänga fcnare obfervationer, gjo/da i

I 4 Abo,
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Åbo, dels af Do£tor Gadohn fjeU, dc^ls af
Mexr Obfervatoren Justander, intyga nog
enhälligt, at berörde mend. ikilnad är i det
riärmafte 12 fecunder ftorre.

'Meridian-flcilnaderne imellan Obfervatorier*
ne i Paris, Greenwich, Petersburg och Bolo-?

gna, åro af Herr Planman antagne juft få*

dana, fom de båfte Aftronömer långe hallie

écm fore at vara.

De angelågnailc Orterne uti denna under*
fokning åro, Caput Bonse Spei, ön Rodrigues
uti Ollindifta Hafvet, famt Stådernc Tobolflc
och Sclenginfk uti Siberien: ty obfervationerne

pä Venus 1 Solen, gjorda på defla iUllen och
fins, imellan jåmférde, bora gifv^ det fakraftg

ULflaget om Solens PardUaxis

Hvad Caput Bonae fpei angår, h^r des me-
ridian-ficiinad ifrån Paris redan blifvit dctermi*
nerad, uti Kongl, Franfka Vetenlkaps Acade-r

miens Memoirer for är 17^1 , i anledning af
de obfervatioaer Herr Dela CAiLLEdar gjor^
de lamma Ar 5 och tunnits i Tima, 4 minuter
och vid paf§ 2p fecunder. De vackra ohferva-?

tioner, fom de Ai^gelflce Aftronomerne, Her-
rar Mason och DixoN dar anftäldc är 1761

,

på några Jupiters tvånne Innerlla Månars For-
rnorkeifer, jämförde med raotfvarande i Euro-?

pa, tyckas , då et medium af dem tages ,
gora

^eridian^fkilnaden 7 fecunder mindre: men
efcer medium Jif alla hade äldre och nyare ob-
fervatioaer , blir den 4. 2^.hvilken allenaft fkil-

jer på 3 fcfunder ifråq den af Herr Pf^ANMAff
.^ntagn^c
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ön Rodrigucs var en tiltorne aldeles ob^-.

ftåmdort; men Franfka Aftronomen, Herr Pin-

GRé, fick dar, utom obfervationerna på Venus,

åtlkilliga andra fom gifva Ortens Longitud

jilkånna. Ibland dem åro tre FormSrkelfer pä
lupiters Innerlla Mine, de båfta. Den ena af

dem har tillika blifvit anmärkt pä Obfcrvatori^

crne i Paris och Greenwich , lamt gifvcr uti

Meridian- (kilnad imellan Paris och Rodrigues

4, T, 3. m, 40. C Tamt imellan Greenwich och
Rodrigucs 4. 13. 16, De andra tvånne hafv^

väl ej iått någon motfvarande i Europa j men
då de jämföras med en efter andra fåkra obferva-

tioner rättad uträkning, bekräfta de det forr^

Utflaget, få at 4» 3. 40* imellan Paris och
Rodrigucs, fynes vara, om icke tuUkomligcn,
éock innom fä fccundcr riktiga lag finner dar-
fore <ä mycket mindre, zS hv^ fkäl man kun-»
nat fluta den vara allenaft 4 T. x m. (fe Con--

noijjance des rnouvemens Celejles pur ramee 1 7
fom Herr PiNGRe f jeif tilftär, at Des ofriga
pbfervationcr for Longituden voro mindre få-
kra, ån farenåmnde tre. Om Meridian-fkilnaden
vore fä literji Ikulle HerrPiNGRé, med en 18
fots Tub. hafva fedt bemåhe Måne, dä Han
gick in i lupitcrs Ikugga, half-annan minut i

tid, ledan den aldolcs forfvunnit for al|a andra
ObfervatQrcr, ibland hvilka nigre brukade båt-
tre Tuber. Imedlertid fynes det fornåmligaft
bgra tilfkrifvas detta fel i meridian-fkilnaden

,

at Herr^PiNGiié fatt Solens Parallaxis fä anfen'
ligen ftorre, än våra uträkningar medgifva.

For Franlka Aftronomen Herr Chappe
fom ref|:e til Siberiei) fqr r^t

? f Ve-
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Venus i Solen, lyckades det rått val uti huP*
vudfakiiga affigten : men han fick dår ingen du*
gelfg obférvation for Ortens Loiigitud. Under
JVI«anens F6rm6rkelfe , d. 18 Maji 17^1, var
himmclen få mulen i Tobolfk^ at Han ganfka
litet dår af fick fc^ ån mindre til nöjes obfer»

rera något. De fa momencer Han anmårkte,
fa godt fom fke kunde, dä de jämföras med
dc hår i Stockholm gjorda obfervationer på
famma formorkelfc, giiva få olika utflag på
riieridian-lkilnadcn , at den lemnas i ovifshet pä
2 eller 3 hela minuter. Uti Junii, Julii och
Augufli månaders fom Herr Chappe tilbrak-

te i Tobolfk, endaft i väntan på Longituds-ob-
fcrvationer, var altid mulet de ftunder^ då nå-

got dårtii tjånligt Phcnomcn infolL lag har

mig ej heller bekant , at några obferv^ioner
forr eller (edan dår blifvit gjorde. Enda fåt-

tet, at utiorflca den ortens Longitud, har jag

altfa tykt vara, at fluta den af 'Herr Chappes
obfcrvation på Veneris totala Immerfion i So-

len
,

jämförd med dem, fom gjordes hår i

Sverige på famma moment. Ty vid Immerfio*

nen, var Parallaxens värkan, på 7 tids fecun-

der når, lika ftor i Tobolflr, fom i Stockholm
och Upfala, enligt Profeffor Plakmans ut^

rakning, dä Solens Parallaxis antages for 8, t

fecundcr. Och om ån Parallaxis vore en hel

fccund ftorre^ blefvc (kilnaden af des värkan

i Tobolik och Stockholm, dock ioga ftati*e

därigenom^ Dårtore, om Immerfioncn blifvit

lika val tagen i Tobolfk, Upfala och Stockholm,
får man, genom momenternes jämförande, rät-

ta Meridian- fkilnaderna^ om aUcnaft de/ fecunder-

nc



1^6^. Apr^ Maj. Jun* 139

jic afdragas. På det fåttet har jag med mycken
fannolikhct flutit, at meridian -Ikilnaden imcU
lan Stockholm och Tobdifk lårer vara 3 Timar,
20 minuter, 5- 5 fccunder: toljakteligen imcllan Pa-

ris och Tobolflc 4. 215.45 i detnårmafte, i Hål-

let for 4, 24. 20. fom Herr Chappe , jag vete) på
hvad grund, antagit^

Emedan omftåndighcterne vid Veneris fifta

N<»rdOft i Alien Obfcrvationcr gjordes, de-

llo båttre voro de til Sol-Parallaxens utforfkande^

fä holi Kejferl. Ryfka Vetenlkaps Academien
onödan och koftnaden vårdt, at afFårjda tvånne

Aftronomer, det långfta de kunde hinna mot
Nord-oftra LTdden ^£ Afien^ Det år mig obe-
kant, om Herr Po pov fatt uträtta något i Ir-

kutfk: men for Herr Rumovski lyckades det

tåmmcligeni ScUnginfk, en Stad, belägen Norr
om Ghinefifka Tartariet , under graders och
6 minuters Polhogd, Han fick ock där f ob-
fervationer på lupiters månar, fom val ej haft

någon motfvarande i Europa, men då de jämfö-
ras med uträkning til Parifer-meridianen, tyckas

med någorlunda vifshet gifva meridian- (t ilnaden

imellatj Paris och Selenginfk, iStimar, f/ minu*
ter och vid pafs f fecunder.

På det hvar och en> fom behagar, må hafva

tilfålle at fjelf profva föregående af mig upgifne
meridian-lkilnaders riktighet i vil jag hår anfor^^

alla obfervationer på lupiters Förda och Andra
Måne, hvilka få vål på de nämnde fom på an-*

dra tiL Longituden determinerade orter blifvic

gjorde, om Sommaren år i7^>M och bifoga,

kuru mycket uträkningen flår felt for hvar

och
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ock en > dä den år gjord til den meridian ^år ob*
fervationen fkedt, h varvid de foriit faftftåule me-
ridian -fkilnader blifvic brukade.

Obferv&ttoner fä Jufiters P6rjta Mdne^
Tiden Obfervationen^ Vtråkn feL Orten^

jtun,den20. 17^ 2i*26.1m.

JuK dcn2z, 13. 4f. if

22. II. 3r.3i<>.

22. I^. 48, f

29. 14. 38. 3f.- -

4^, 14, fo, 28,-*

29. 15- 42-* 44'-*

Aug^den 7. 10, fr,f2*--

7. ir, 13,49.-'-

7* J2. 4. f -

7. 12. ^.4^*"''

14. 14. o. 50." -

21, 14. 5^1,5-6.- •

21. If, ^5. 2.--

23; 20,49.--

23, 10, 22^42/*-
2 3é 10. 2f. 10.- -

25* 10- 46, 24. * -

28* 16, 48.41.- -

30/11. 7.^8--

•

30, 12. 17, 46.--

30/ Ii* 21.32.-* -

30. 12. f8,fO^--
Scpt.den t. 9. 49, 4o7^- -

I. iz. 43. 9.- -

8. 7. fN.37---
8. 9. 23,40.1m.

31 +
7+ Ti

Paris,

Oieenwich^

7+ Kodrigues.

53+ TIFans.

49+ ivjarieule*

49+ r^rt »-% c ^L^ap. b, op.

f 5 + Rodrigues.
05 -t- Greenwich.
30-1- Marleilie,

9-r Stockholm.

49+ L>ap, i5. op*

ic-4- btockholm^

34+ Cap. o. bp.

34+ Paris.

f3+ Uap. b# bp.

Paris,

5— Uplaia,

44+ Cap, 13, 5p,
654- Selcnginlk,

12— Paris,

^7+

'

Greenwich.
Upfala.

164- Gap. B.Sp.
Cnjancborg.

34+ Rodrigues,

314- Sclenginflc.

17— Marfcilie.

61+ Gajantborg.
jr/-
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Tiden. Ohfervationen. Vtråkn.feL Orten..

Sept. d. if* pt» 39 ^jf-Itt^v 5+ P^ris,

a4. 8, 7.4(J*Ein. öi+ Greenwich*

24, 8, 2p* I f. - - fr+ Marfeille^

24. 9. 21. 3f. - - 47+ CapB.Spcié
Q^l.den i. lo- i3^f(5.Eiii. fp4- Paris.

Håraf fe vi, ac de flåfta obfervationcrna

,

fom ftedt på de förut beftåmda orter, bcfyn-

ncrligen i Paris, infallit 10, 30 a fecunder for

utråkninpcn^ak fora luften varit racr eller mindre
klar. Sa goraock obfervationerne vid Caput B*

Spei^på Ön Rodrigues och, i Salenginlk. Dårforc

tyckas de vid utråkninj|en brukade mcridian-lkU^

nåder ej kunna anfes for mycket felaktiga» Den
ena oblervationen i Selcnginfk gar något lårigrc

ifrån, och kunde tola en något mindre meridian-

Ikilnad : men dels kan den obfervationen vana

litet felaktig 3 dejs gå ock några andra vid pafs

lika lån^t ifrån uträkningen; dels ikullc jåmvål, i

fall mend^an-fkilnaden vårkeligen vore litet min-
dre, Solens Parallaxis ej blifva ftorre, i anled-

ning af Selenginftilka obfervationerna på Venu^,
utan fnararc mindre ån Herr Planman funnit,

hvilkct ingen hårtils pållått.

Obfervatimer fä den jtSndra Satelles Jovis.

Tiden» Obfervationen, TJtrdkn.fel. Orten,

Jun.dcn II. 14^ fjf.24.Im. j6+ Cap.B.Spci.

18. 17, 27*ii« - - fH- Cap^B.Spei,
Jul. den 13, 13. 28. 3 T* - * 8+ Paris*

lo. itf* f. I. - - 3f+ Paris,

io* 17. P.4i» - - 19^ Cap.B Spei*

31. 14, ^8. 3f* • • 2<J+ Selenginfk^

Aug.den 10. 30. 9* • - fP*** Greenwich.

7. II. 43. x.Im. 7+ Stockholm^
Ti-
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Tiden. Obfervationen. Vtråkn.fel. Ortem
Aug.dcn 7. II!} 4^.26.1m, 77+ Cap.B.Spcu

14» \\. 18- ?9* ^ - 2f+ Paris-

14. 14. 21.57. -- 17+ Stockholm^

2ir. 12/ J5* 4. - - 9+ Selenginfk.

Sept.dcn 1.6,- - f— Stockholm^
8. f8.1 p. - - 62+ Upfala.

I. 9. 2^2Q4 - - 16+ Cgp.B.Spei»

!• H- f?'50. • - 80+ SeknginCk,
8. 10. 2p. 30. • - ij*^ Greenwich.
S. 10. 37. TP^ - - iö+ Paris, _
8, 10* fo. 4c. - - 6— Marfeille.

11/42. 20. Im. 30+ Cap.B.Spci;

Hår vid gores famma anmårkning, fom vid

de förra, och år ej underligt, at deffa obfcrvatio*

ner fkilja litet mer fig imellan och itrån uträk-

ningen, emedan den andra Satelles år mindre
^

gar långfammare och dårfdre år fvärare at noga
©bfervcra, ån den Forfta

Altfä , om Solens Parallaxis (kulle, emot for-

inodan, finnas något mårkdigen ftorre, ån den
genom Herr Planmans uträkningar uttallit,

lårer åtminftone ej felet liggt uti Meridian- (kil-

nadca-ne^

BE
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BESKRIFNING
iPi en ny IDecltnations Cmpcifs^ hvarmed
Magnet - näiens afvikande ifrdn Norr-

Jlreket finnas kan^ utan
middags^ Itnia^

Af

JOHAN CARL WILCKE,

4^ m
Pa hvad fått Magnet-nalens Decllmtion cHcr

mifsvisaing efter en updragen Midd igsnaiji

utrönas kan, år fa allmänt bckanr, fom for-

tat pa flera ftållen uti KongU Academiens Hand*
lingar ganlka vål befkrifvit* Oib vid denna opc-

raiion i akt tages, ac CompaflTcn ågtr all mecha-
nifk fullkomlighet j at MiddagsHhien år pålitelig

och accurat; at dcnfamma på fria tåket och ej

uti något Hus, dår jårn fållan undvikes^blir up-?

dragen j at Compaffen flera gånger å rad därmed
jåmfSres, och af de fundna utflagen tages et

medium j at ånteligen, om långa Nålar därvid

brukas, de mindre, dageliga, och andra oordent-
liga tåråndringarne ihägkommas oeh råttas: år

detta onekeligen det båfta och påliteligafte fat-*

tet, at på falla landet utröna Magnet- nålens

afvikande ifrån Meridian. Dock fom hårvid imed-
lertid den fornåmfta oeh vid utotningen befvårli-

gaftc omftåndigheten
,

Middags - liniens updra-
gande, fåfom bekant forutfåtcesi men detta ej

tkid fl lått låter fig vårkftålla: torde ock for-

mo-

Tom. I. p, 391. Tom. IX. 3o8*
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modeligen det vara orfakerii at mifsvifningen

fållan och på ganfka tä Orter vårkeligen utroncs

och underfokes* Middags - linicns utftakande

fordrar ofta längre tid, åii viftandet kan blifva

på en Ort tor ca reHande. Dårtil fordras iå val goda
Ur, fom andra tj enl iga inftrumenter, hvarpå

^éj alleftådes gifves tilgang, och kommer denna-

'Obfervation rordenfkuld ofta at forfummas, dä

den icke med nöjaktig fåkerhet anftållas kan»

Då jag flera gånger Ijelf varit i fådan belä-

genhet, har det gifvit mig anledning at ranka
pa någon method och et Inftruraent

,
hvarigenoni

Declination vid Compaflen kunde utrönas pä fria

fåltet, utan at fjelfva Middags4inien eller andra

til laget emot våderftrecken fcekanta-linier voro
gifnc* Correfponderande Sol - hogder fyn-

tes härtil gifva mig båfta anledning , och hai"

jag dårpå grundat följande forfok y fom jag hoppas

benäget anfes afdem, fom kanna Compa^^cns^l;ora
nytta,ochyctahuru litet brukbarden år, få framt

Nålens mifsvisning därvid år obekant.

Låt A B. (Tab, VIlFig. iO vara Middags-
linicn , NS Magnet nålen, fom dårmed gdr mifs^

visnings Vinkelen AGN , hvilken fkal utrönas^

Låcvidafe OW, o\v^ vara tvånne linier , hvilka

ttied ABgora lika ftora vinklar OCArtACo?, Med
nålens beftåndiga Dircétion NS , innefatta

Vinklarne OCN , NCä?. Mifs-vifnings vinke-

len ACnJ^^S-^:^ rp NC«, kan F6r.

denfkul altid, tSrmedelft vinklarne OGN,. NCaÄ
finnas: om den mindre vinkelen tages ifrån half»

Vä deifa viaklars fumma^ eller lågges til balf*

-
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ra deras {kilnad, alt fom Nålens ftårid faller^

inom dcflc linier och vinkelcn OCw, eller ut-

om den famma. Nu kunna tormedelft Solens^

corrcfpondcrande hogder för och eker midda-

gen, dylika lika långt ifrån Meridian belägna

linier OW ow utmärkas, och Magnet* nålens

ftånd dåremot, eller vinklarne OCN, NCo^
afmåtas med det Inftrument , jag årnar be-

(krifvaj hvartorc det ock år tjänligt, at utan

middags -linia på fria fältet finna Magnet- nå-

lens mifsvisning-

AB, (Tab. VII. Pig. aren rund van^

lig Compafs-låda, med en 5 Decim* lum lång nål,

och entilhvar io:dc minut indelt grad^ring. Det-
ta Gompafs hvilar på en bred och ftark Måfling^-

linial, och kan pä en dårvid tåftad axel^ uti

foten LKL vridas rundtikringj med fotlkruf*

varnc L, L, ftålles det horizonteki kan med
fkrufven K mer eller mindre låfas, och dofsutom
med ftålMkrufven M, hvilken leder fig uti armen

MCL, långfamt och Itadigt ikringfofas. Denna
utgående Armen MQ^fig* 2. fattar om cn rand

på ofra fotftycket , och fåftes dårvid med Ikruf-

ven N , men följer loft ikring med hela Compaf-
ifen, då denna fkruf )6fes och man bchofver på
cngSng vrida detfamma et långt ftycke*

Öfver fjelfva CompafTén, efter Norftrecketi
Direétion, årfaftfatt en lång Måflingl-linialDC
beftående af åcfkilliga delar, 3tycket CA och
BF åro fåftade vid bottnen hvarpå Compaflcn
hvilar, och ^jmgifva den runda Cornpafs-lSdanj
fom med fyra fmä ftall*fkrufvar aaaa Fig3 dår-»

imellart litet vridas ^ öch aldelcs fållas kan^
Delen imcllan A och B éfver fjelfva nålen år losi

\
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och kan fritt uptagas och inläggas, den f5reftålles

enfam Fig. 4» och kommer til pafs vid Solens

ilorfta Middags-hogder. Delen FD, fom år uft-

liggande, kan vid F vikas up, ftyrkes på undra

fidan efter långden af et verticalt Måffings-

band (Fig 2.) och utgör med alla de förra delarne

ihop 5 en jåmn linial CD, pä hvilken en fin linia

eller Scala updragcs ifrån E til D, fom delas mi
vilkorliga fina delar och punden

Denna Linien Ikal blifva llyrlinien for hel^

Inftrumenret, och bor fordenfkul vara i det no-

gaftei famma, eller parallelDiredion med Noll-

punderne eller Norrftrccket uti Compaffen AB^
Det vore for ofåkert, at lita på riktigheten af en

jfä ofta med och på linialen afbruten linia, dårforc

åro vid A och B, på de fafta delarne AC BF en-

daft tvånne fina panöier utmärkte, fom frara c-

mot Compaffen, hvilket ock därefter altid ganlka

noga bor ihjufteras,hvartilCkrufvarne aaaa(Fig.

tjcna* Öfver deffa punéter A och B utfpånnes ifrin

C til D et fint hår, fom bår den nedhängande

tyngden P, (Fig. zj hvarat håret fpånoess hålft

om armen FD litet uplyfces, da^ det utdrages

ganfka jåmt, och tjenar i ftållet for den omtalta

linien CD pä linialen.

Vid C på ena andan ?^Vlenna linialen år Vjpr

fiåndaren PH, enJåmn och ftadig måffings-pela-

re, hvilken uti hylfan R hojes och fänkcs, famt

med {kfufven r fäftas kan. Efter långden åro

darpä vifla delar utmärkte, pä det, om fkrufven

rgifver något efcer, des fanna och förra hogd,

äccrttållas kan.

På denna pelaren |r formcdelft hylfan, och

armen CO, en rund ^r/V^^ O faftfatt, fom midc pä

%
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fig har cn rund opning (Fig. f.) hvarigenom

Solbilden ncdfallerpä linialen vid S(Fig.z,). Det-^

ta bålet at ^ linias Diameter ^ år forfänkt til den
nedra tidan, ochfå bårat, at den flvarpa kanten

tangerar linien ee ikring hvilken brickan, imel-

Un ikriiffpetfarne ee, uti armen eGe^ fafom

axel vrides (Fig. f.)- Pä det fåttet flyttar

fig opningcns wndra kant 5 hvarigenom håret

OE nedhänger, ganfka litet når brickan van-

des emot Solen ^ och rubbai' faledes cj eller

fjelfva hårets låge.

Håret, fom med en anda år fåftat vid fkju-*

tåren I, hvilken på pelaren GH kan flyttas up
och ned^ går därifrån up igenom hvar* -

ifrån det nedhånger til E, och uppehåller et

uti vattu-glafet W hängande lod eller pendel-
kula. Vid E går denna pendelen igenom en
rund opning pä måffings- linialen, och fpelar e-

mot en fin pund*, fom uti den horizontella li-

nien ED, på en egen halfrund bricka e (Fig,

^. ) åri.utmårkt* Denna brickan kan fkjutas S
hda, når lodet fkal utur glafet uptagas, faftåtl

detta ock kan (ke nedifrån och tillika glafet^
göras rent och fyllas med vatten, öm armed
w hvaruti glafet hångcr loft, dragés ut at

fidan, och håret formedelft hylfans 1 upflyttan-
de gilver efter.

Solbilden, fom igenom O kommer til S pa
linialed, uptages dåraf «t fint hvitt papper, fom
läggcs under det utfpånda håret EDP, Inftru-

mentet vrides emot Solen, dä detta håret de**

lar Solbilden midt i tu. På deft man iå myc*
ket båttre må kunna i akttaga Solbildens fkri.-^

dande til någon vifs punét på. detta håret ^ el-*
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ler den underliggande Scalan, år Skjutaren TV
dirtil inrattad. *^Fig. 2. ^ Denna tyrkantiga

midtpå utlkurna måflings-briqkan, fattar om li-

nialens fidor, hvarpå den leder fig, och katt

med fin hvaffa kant ftållas på punacrne uti li-

nicn ED. Tvårsofver utlkårningen år ct hår

ff utfpåndt , fotn ifrån det underliggande Pap-

peret år litet uphogt, och käftar dårpå en fv«r?

och tydclig ikugga, når Solbilden träffar pl

detfatnma. Om denna Ikjutaren med en liten

hufva, och brickan O med ftorrc betäckning

fårfes, blir Solbilden och hårets (kugga mera

tydeligc, hvilket lättare med handens forebål-

lande, och en ncdflagen hatt århållas kan. Kun-

de något fåkrare medel hårvid påhittas, vore det

mig ganfka kårtj emedan Solens hogder hårpå

''^^^^Bruket acb nyttan af detta nu belkrefne In*
,

ftrument, lårer af det föregående til ftorrc de-

len kunna inhämtas. Det ankommer hårvid pa

Triangelcn OES, hvaruti håret EO altid år

iodråtr, och da det ftår pa punden E, rättar

linien och håret ES til en horizontell, ellet

dock altid lika däremot lutande ftållnin^. Da

ock Cotnpaffen i alla ftållningar bor fta hori-

zontel, och Nålens fpetfar fpela lika högt c-

mot grad-ringen. Hvad fom ånnu brifta kun-

de hiålpes med fkruivarne LL. Nar bolltra-

len OS tråffar på: famma pun£t på linien ED
uti S, år vinkelen ESO, eller Solens hogd

denfamma. Om nu Inftrumentet vridcs emot

Solen, och defs bild faller midtpå håret ED-,

år denna linien och hela Triangelcn med Solen

uti famma Vcrtical-plap, och århlUcs dåruti.
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fa långe man med fkrufvcn M, utan moda jåmt

och ftadigt följer Solert- Om fkjutaren TV
ftålles pa en och famma pund forr och efter-

middagen, och Solbilden med famma^ fida bå-

da gånger rorcr håret ff, utmärker håret ED,
linierne OW, ow (Fig. i.) dä ock uti Com-
paflcn, vinklarne OCN, NCo onaedelbarligen

utmårkas af »alen i grader och minuter, hvar-

af milivlsningen efter kart rakning blir bekant,

Afviker nålen om fénmiddagen tilofter om Com-
pafs - bottens norrftrek, och ^år vefterlig om ef-

termiddagen, faller nålens ftånd inom vinkelcn

OCo: mifsvisnings vinkelen AGN år då —
QCN+NCo_^Co.=^^^-^^° det år

2 2

lika med vinklarnas halfva Jkilnad.

Men afviker nålen, båda gångerna åt fam»

ma led, fåfom til vefter efter Compafs-botten,

faller nålens ftånd utom vinkelen OCo, och då

bhr Declmations angelen ACN= ^

. xir. OCN+ NCo . e ... j4rNCot=r- '—— det ar hkjBL med vtn-^

klarnas halfva fummay

Både lått och nyttigt år, at flerc gånger a

rad anftålla denna obfervation, då medlat gif-

ver mifsvisningen få mycket fåkrarc.

Har man tilfålle at efter et val ftåldt Ur
utmärka tiden och middags momentet , kan mifs-

visningen omedelbarligen af en enda, och ån*

nu båttre genom flere vid corrcfpondcrande ti-

der tagne obfervationer uptåckas. Andra tider

pä dagen, tjänar Inftrunientct jåmvål at förme-

K 3 delll
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delft Solens Azimtith finna Declinationcn^ Och /
dä den en gäng år bekant, kan middags-linicn

därefter utltakas, famt Inftrumcntet tjena på
landet at dåreher ftålla Ur middagstiden^

Jag har hos vår fkikeliga Inftrument-maka-
re Herr Steinholtz latii fortårdiga och vcrk-
ftålla den nu belkrefnc enhldiga (kapnadcn af

detta Inftrumentj hvilket forfta forfok ock fa
vida lyckats, at Declinationen därmed efter en
enda ©bfervation inom 10, och efter et medium
af flera på hvarandra följande , inom få, ja, en
minut finnas kan. Större noghet torde ej be-

h6fvas, ej eller vid andra methoder igenfinnas

Uti Paris anftålles årligen dylika ron med
en 4 tums nål, ftåld efter cn iipdragcn mid-^

dags^linia <r), Qm detta (kcr inom hus, och
allenaft en gang, kan 10 a min. fel ej gar-

na undvikas. Prof. Celsius , fom med en iq

tums nål uti en trägård, efter middags* linien

underfokte nålens ftand d), fanc uti de tå ron

han då företog 8 min. {kilnad. Jag hoppas for-

denfkul, at detta Cbmpafs^ om det genom yt-^

terligare förbättring gores fullkomligare, flcal fa

mycket bidraga til M^gnetifba Declinations The-
priens förbättrande j fom det lättar mödan at på
hvad ort man vil, famla obfervationer på mifs-

visningen. Mindre koftfamt och påliteligt kun^

de det til hufvud - delarné forfärdigas af tri

,

och jåmte de vanliga Compafs -ladorna brukas

på et Landtmatare-bråde,

Til

c) ConnoifTance des Mouv. Céleftcs. 17^2» p, 16;?,

^) K, V. A, a X74P* 3Hi
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Til prof har jag med detta Inftrutnent ut«

rSnt mifsvisningen hår i Stockholm pä Obfer-

vacorii backen, och (åfom dårftädcs ägande bå-

Äa tilfålle at noga veta råtta tiden, anftåltes

uti Herr Secreteraren och Riddaren Wargen-
TiNs närvaro förfoket pä tvånne fått:

1763 den 18 Maji* Formedelft Inftrunientet

allena, fom ftåltes efter Solhogderns, bcfani*

Magnet^ nålens mifsvisning,

11^49. Vellcrlig

11^45^.

11°. fo.

Hvaraf Medium 11°, fö 45:. Vcfterlig.

/ Formedelft correfponderande tider forr och
efter middagen, bcfants nålen afvika

ii°.5d.

^ 4 II"-
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Med, 1 1^.4^.3(5. Vefterlig»

Efter ef medium af bagge obfervationcrnc
tyckes fdrdenfkul mifsvisningen for den dagen
med fåkerhet kunna utfåttas til ii^. fö* hvil-

ken af den enkla^ vid fjelfva middags-momen-
tet tagna pbfervatioh, befants 11^.4/. och li-

kafom de ofriga ej ofver f min, afviker ifrån

det fundna medlet.
^Den z Jun, Någon åkomma hade gjordt

Nålens rorelfe på fin Ipets litet trog, hvarforc

ock endaft' middagstiden Declinationen togs o-

medelbarligen efter Uret^ fom dl fants, ledan
jag låt fvånga nålen flera gånger.

,il^.4T Vetterlig.

il^^f. Med, TiM9i^
I^^n I3f Jun, Sedan Inftrumentet var alde-*

Ics fqndenagit, rengjordt och åter ihopfait, famt

2 nyö injnfterat, fants Declinaiiorten form^dclft

Corrcfpondejrande bogder.

Ii^.f7f. Vefter%

Q.

ji^. O.

Medium. 1 1^*5^. Pct-
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Detta (kiljcr vål cj mera ifrån dc förra ut-

(lagen, ån at det kunde tilQcrifvas någon än-

dring i Magnet- nålens direftion, och Inftru-

mcntets felaktighetjmcn närmare efterfeende med-
gaf> at detta kunnat undvikas under operation, om
jag vetat, at Inftrumcnt-makarcn icke jufterat

Céippaflct efter dc förra punfterna A. på
Linialen, utan antagit tor endera af dem en ny
pun6t, hvarotver håret borde fpånnas, fom jag

lade ofver de förra. DefTa punéler finner jag

gora en <; i 6 min. Ikilnad i Nålens Declina-*

tion, hvilken om denna Error Inftrumcnti cpr-

rigeras, blir vid pafs fom for rii^^fö. Jag har

velat anföra deffa omftåndigheter , at dåraf må
kunna inhämtas, huruvida man kan lita på dea-

na Conftruilion, och at vifa, det härvid an-

kommer det måfta på Nålens qvick-och god-
het, delningens riktighet , och Gom paflens no-

ga juftering efter de fafta punfterna A och B.

Di alt det otriga fynes vara tilråckeligt til en
Sftundad noghets århålUnde inom en eller nå*

gra minuter^
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ANMÄRKNINGAR
Om Vtld-jkråpukar och Såg^flugor

^

Af
TORBERN BERGMAN,

Adjuna i Mathematiken och Naturkunnigheten. vid
Kon^l. Academicn i Upfala. *

^ 4
Hvarc Slågte af yrfån hatver gcmcnligen nå-

gon fållfam egenScap, något underligt och
ovanligt, fom förtjänar all upmårkfamhet^

Hårutaf händer ock, at hvarcn, fom börjat gö-
ra nårmare bekant&ap med defla minfta kråk>
likfom lockas til vidare underfokningar, utan atr

därunder nåftan kunna trotna eller ledfna. A t

ej förlora mitt närvarande åmnc utur ögnafigte

,

fa vil jag endaft bcropa mig på några bcfynner-

lighcter hos Sagflugorna (Tenthredines), hvil-

ka den bekante Vallisneri forft påfunnit»

Deras agg år o forfedde med fådarit Ikal, fom
likt en moderkaka fuper toda och gor at ftor-

leken okas fen de blifvit vurpne, tvårt emot
hvad vi pä andra flag åro vane at fe. Födan år

tjänliga växters faft, och dårfore inläggas aggen
af mödrarna uti quiftar eller blad , men verkty-

get hvarmed det fker, år ej mindre märkvärdigt.

Det beftår af en konftig Såg med två blad^ af

hvilka det ena dragés up, det andra föres ned.

Detta, med mera, kan ej utan noje låfas hos

upfinnaren och Herr Reaumur. Jmedlertid

år Infedernas betraktande til lynne och feder

cj allenaft förnöjande, utan leder ofs åfven at
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ySrda Skaparens ftora m?gt , vishet och for-

forgi hvilket enfamt borde vara tilråckéligt at

recomracndera deras kännedom, härmed år dock

utom dcfs en annan hogft vigtig nytta förknip-

pad på det nårmafte, nämligen vår enfkilca hus-

hållnings uphielpandc.

Skråpukar kallar jag de larver eller matkar,

fom torvandlas til Fjärilar (Lepidoptera)^ de

äter fom bli fågflugor, kunna for lin likhet med
de förra få namn af Vildfkråpukar, hvilka be-

nämningar fåledes betyda det famma fom Che-
nilles och Fauffes Chenilles hos Herr Reau^
MUR. Hvad jag angående de fensre haft til^

fälle at utröna, och ej hos någon påminner mig
vara anteknat, år for denna gången mitt ända-

mål at kårteligcn anföra^ Därar kan ej blif-

va någon fammanhångande hiftoria, ty fä myc-
ket görligt år fkj^l jag undvika uprcpande af

der, fom den ftore Reaumur lå oforlikneligeu

utfört.

Vild-firdpukarsfkiljo-märkcn,

Vild lkräpukar hafva en ftor likhet med de

råtta och kunna ej utan fvårighet {kiljas dSf"

ifrån. De af Herr Reaumur upgifna kånnete-

ken åro dock måftadels tilråckelige^ men hvad
hufvudfkålens byggnad vidkommer, fom af fam-
ma Naturforfkare fäges beftä af en hel och
klot -artig zona, fä har jag hittils tykt mig
finna betydande olikhet» Ej allenaft mårkcs
med Synglas , utan ofta med blotta ögonen en
fin fåra <i^(Tab.VLFig.f.), fom delar hufvudfkåleti

midti tu, på famma fått fom hos Ikråpukar, och
desutan pa alla afklådda ikinn , famt vid alla

hqdornsningar jag fått fe, finnes hufvudftålea



1^6 i7<^3* Apn Maj Jun.

delas i tva kalotter, hvilka åfvett Ikilja fig f.

från fratnftyckct chc^

Fram (tycket liknar ct ftorrc fcgment ån en
haltcirkel , och fotn något på fidorna år hop-
kramat, ty ch ^ cb åro nedvid for raka at vara
cirkeibågar. Vid fegmentets chorda cc år fä*

ftadt et urholkat brofk hvarifrän nedgår en
hinnaktig klaf ee med tjocka kanter och en
fprynga/, hvaruti lofkanten under ätandet lo-

per.

Undre lappen år ej hos alla fig lik, docTc

bar jag tykt honom hos de måtta beftå at fem
delar. Hos en af de ftorfte mig bekanta Vild-
fkrapukar hafver han följande flcapnad. Mid-
lerlla deln är rundad a, (Fig* 6.) liknar til låge

x)ch utfigt någorlunda en tunga, for hvilken
han ock på vifst fått torde gora tjanft. Den
år måftadels på undre fidan betåkt af två fpin-

vårcor b och på fidorna af två fpetfiga tre-

klyfd:a delar cde, cde\ Kånfpetfarna h åro

hos några få ganfka mårkeliga och beftå af fex,

fju leder, men åter på andra knäpt mer fynli*

ge ån en liten knöl (Fig. f
Hornaktiga fottren hafva et knå eller bog*

ning (Fig 7;, fom ej fitis hos (kråpukar* Le-
derna åro for ofrigt flerc, vidlyftigare och of-

ta med utfkoct forfedde. Bredvid klorna fin-

nes hos några få kotaktiga klimpar eller likfom

hinnaktiga fott?r i miniatur.

Kottak tiga fottren åro utan hakar med en
infånkning, hvarmedelft upkomma likfom två

läppar, tjänlige at fatta och lampa fig efter

hvad maCken går uppi*
Krop.
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Kroppen k lik Skråpukars, men gemenii-

gen mer Ikrynklig. På de flåda har bakdelen

en inkrokning, hvadan defle nåftan aldrig åro

råte, utan når de gå på någon råt qvift, omfav
tas den fidvårts med fifta krökta lederna*

Vild-lkråpukars invårtes bygn^d år ock nå*

got (kild ifrån dc råttas 5 men det kan ej utan

vidlyftigbet och många figurer fåttas uti fulW

komlig dag.

Malthefer Commendeuren GoDEHEtj de Ru
vii^LE, famt Hofraarfkalken och Ridd. Herr
De Geer hafva funnit Reaumurs kånnemåri^

ken på (kråpukar otilråckcligej hvad dem angår,

fom famma ftora måftare gifvit pä de vilda ,

få ofvertyga de ofs åfven huru fvårt, om icke o*

mojeligt det år, at utftaka råmärken och allmånr

na lagar for den mångfaldiga naturen^ Vild -fkråf*

pukar utan fötter , (kola nedantore nogare be*^

(kritvas> De fåtta Naturkånnare uti oformö^
genhet, at angitva tydeliga och fåkra tecken pl
Sågflugemafkar* Alla naturens fofter utgöra
likfom en fammanhångande kedja ifrån de en^

klafte til dc konftigafte och måft fammanfatte*

Utan fvårighet kånnas åtfkils två lånkar, fora

åro til något afftånd iFrån hvarandrai men ju
närmare de åro, des mindre fkilnad och olikhet.

Dårfåre kan det på vifst fått fåg^s, at ju
mera uptåckes, des fvårare blir at innefatta det
t Syftem,^och om en gång alt (kulle hinna
blifva bekant, tviflar jag om det vore mojeligt
for månnilkor at finna granforna.

Indelning.

Vild-fkrlpukar kunna beavåroligen fordelas

uii ilåkten (genera) efter fipa totters antal Krop*^

pen
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pen har tolf leder och fålcdes tyckes iligen

icunna hafva flere par lotter 5 ty mer ån et par

under en led år ånnu obekant. Herr Reau-
MUR år ock ovifs om han fedt någon tjugu-

fyrafotad, och få mycket jag vet, år ingen dy^

lik af någon annan tydeligen befcritven. Vi
råkna imedleftid tils vidare dem under Fårjla

flåktet, fooi ha^fva tre par hornaktiga, härefter

framfotter kallade , fiu par kottaktiga under
buken, och et par dyliki under fifta leden, til*

famman tiugutvä fötter*

Det a^^ira innefattar dem fom ha lika mån-
ga fram och bakfott^r, med föregående, men
inga undir fifta leden.

Det tredje hafver tre par fram-fex par buk*
öch et par bak-fotter.

Det fjerde hafver endaft fem par buk-fötter^

det oiriga lika med nåft foregående.

Det femte hafver inga buk-fotter, ej eller

några andra, om icke fmå fpitfar dåraf Ikulle

få namn.
I anfeende til kroppens ftållning kunna da

annars bringas under tre naturliga flockar. Den
fårjia innehåller dem, lom altid fitta på blad-

kanten 5 och det få, at om lofvets plan utdro*

ges, (kulle det dela mafkens kropp igenom a-

xeln. Deffa hålla fig gemcnligen ej fall mer
ån med framtottren, och de flålla antingen up-

refa eller kroka på åtlkilligt fått det ofriga*

Måfta delen lefver i fållfkap.

Den mdra innefattar dem , lom då de ej

åta och åro i hvila^ lågga kroppen uti en fnåck-

linia*

Un-
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Under den tredje begripas alla de, fom hvi-

lande hvarken fitta på lof-brådden, eller ligga i

fpiral, utan antingen råte eller cndaft krökte^

En del af defle åta allenaft det kottajctiga af

bladen; andra åta hål tvårtigenora , hvaraf lof-

ven fe ut fom durkflag.

De arter jag känner, (kola med fina fpecifi-

ka märken anföras uti Kongl, Vetenfkaps So-

cietctens i Upfala handlingar, nu far jag lof

at endad nåmna dem, fom antingen til lefnads-'

.fått eller (kapnad tyckas vara mårkvirdigafte^

Trivial-namn får jag ock for kärtheten fkul

nyttja, då någon art flera gånger bshofver om-
talas : en vighet, fom vi endall hafve at tacka

Herr Archiatern och Ridd. von Linnc forc^

^ Märkvärdiga arter.

r På Björk och Al finnes et flag Vild-fkråpukar

litan baktotter, ja aldcles ofotade, ty fpitfarna

med Jivilka de Ilåpa fig fram, fortjåna ej at

kallas fötter. De åro tullvuxne forft uti Augufti
månad. Hufvudet år rundat med fvarta ögon,
kånnclpitfarna fitta ej, fom vanligt år, under o-

goncn, utan bredvid och på inre fidan flerlcdi-

ga och ungefår en linia långa. Fårgen årofver
alt nu gulgrön. Kroppen år inunder flat, fi-

dorna likfom fållade , famt under hvardera
af de tre iorfta och fifta leden et par dylika
fpitfar, fom de dar fitta vid Sgonen. Han k^
nämnas fpitsfatan. Sitt quarter tager han innom
ianten af något blad, fom rullas och med fiU

kestrådar hålles tillamman fom cn cylinder, och
denna bonings vaggar t jåna åfven innehafvaren
til foda. Så fnart et blad ej vidare år tilråck-

Itgt for bagge defla åndamål, flyttet han på et

an-
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annat. Men hur {kal en ofotad komma ifrån

det ena lofvet til det andra? Det torde före-

falla underligt om jag fvarar, at han gar pä
ryggen, men fä fter det dock verkeligen.

Han, lom de andra, hafver et (pinn*verktyg un-

der mun:, om vi nu inbillc ols fpitsfotan me<l

myggen ligga emot njgon plan, lä drager han
med fpinnaren trådar ofver magen i ziczac

,

hvilken pl bagge fidor fåftas vid plan. ötvcr defla

filkes-mafkor drager han fig fram medelft fpit-

far och leder, och pä detta fåttet gar han med
fäkcrhet ifrän en qvift til en annan, då han å-

"ger fin frihet; men tages han utur fin rulle

och lågges pä et plan, bjuder han ej til at fpin-

tia, utan flåpar fig då fram pä magen, med tif-

hjelp af hufvud och leder. Vid bladets rul-

lande har jag ej mårkt annat ån de mechanifka
grep , fom af andra vanligen til famma än*

damäl iakttagas* Sägflugan fkal nedanfore be-

Ikrifvas,

En annan art, cadaft til fårgen något fkild,

iinncs pä hågg; men denna har jag ej ånnu
fatt fe under fifta Ikapnaden,

Frischen har i ättonde delen två, fom tyc-

kas hora hit, och det år ej olikt, at dem Herr
Reaumur omtalarilVrde Tornen och Tjerde Me-
moiren under fjunde larv-flocken, fäfom up-
pehållande fig i fållikap på åtlkilliga tråd, bli

Sågflugor, ehuru de ej hos honom genomgått
"förvandlingen. Män alla defla ofotade bli Såg-
flugor med mänglediga antenner? Och^ mån ic-

ke deras verktyg hatva någon befynnerlig och
egen (kapnad? Ingendera delen kan jag ånnu medi

Vifshct befvara^

Blad-
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Blad-iofs, ittcn i fynncrhct några arter Gher>

mes och Cocdinél-maflcar, finnas öfta med fin

biomuls lik materia bctåkté, hvilkcn Herr RisAU-

MUR Vifat intec ännat Vara> ån eil naturlig

vegetation äF deras utdunftningar. Ibland Vild-

fkräptikar har jag funnit tvä dylika arter , forri

jag likiieifcvis kallar målnare och fdr^ ty dért

forrä år likfott) ofverfirodd tned et fint hvitt pul^

ver, oth den fenare befatt nied blad äf fammä
åfnne^ fom likna ull. Jag doftief af forklariii*

gen ofVer fig. 17. tab. li i ternte tömeh^ af

Herf Réäumur kant tnolnareh eller någon dy-
lik, Bågge årö tjugutvå-fotade^ pa hudert groo-

aktige^ och uppehålla Cg på Al, Moliiarén hvi-

iat ältid fåt^ men fåret håller kröppén gémeii-

lipcrt dubbel ^ ellér i form af eri hopkramäd
bagCi Ullen år hel los^ affaller vid ringä pl-

torande^ den fitter ej tofs- vis, titatl likfom i bladj

hvilka utur någon tvår-rynkä upiiigai dar for-

öiodeligeft dunftröfens mynningar aro tått brede-
tid hvarandrai £)eh våxer fört. Sa frtart en hud
Sr atlagd^ boHar den^ fom nu kömmit ytter ft^

at blifva likfom pUdfäd^ öch dårpå formeras
blad ^ hvilka vegetera tått och vinna öftä tii

hogd^ fom ofVcTgar kröppens tvårliniä.^

Iblärid Utvågär ät undvikä åryrt af firii fien-

der*^ nyttjas ert dvaftlig af éri tjugtifötäd vild-

tkråptik^ fom iefVer på äl och bjoi-fc. Jag kal-

lar höftöm CåriäUgråfvåiré ^ ty haii åter ut likloirt

gångar elict frnak och krokigä grafväf öiidt i-

genöto bladeri (fi|, 4, C; C). \Mi fitter äl^

tid i eri dylik Carial endaft fållad rnfe^ framBt-
tetnä^ öeh få fiaaft han mårker något férfkråc-^

karide pS ftttä fidatt^ kaftas krop{)cti på den an-
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dra i et ognabkk. Inn^n jag kom under va-
der härmed, foktes uphofstnannen til defla graf-
var ärflciUiga gånger forgiifves. Mafken år grön-
aktig, hufvudet r ungdoipen morkc och glån-
fande, men blir led m gul-blekt.Ögonen åro fvar-

ta och hvardera ficter i et} Svart flåck. Bak-
delen hålles vanligen i vädret inkrokt, och ho-
rer han fåledes under forftiii naturliga flocken.

Pä Asp finnes holletiden en tjugufotad art,

lom lefver i fållfkap och håller framdein at fit

Svarta hufvud nåftan horizonicl, hvilketår rått

ovanligt. Kroppen år hel fvagt blågron, luden
med tvä rader fvarta flåckar pä hvar.fida. Fråm-
fta och fifta lederna åro brandgula. Nar denna
rores,fputar han ut en brun fatt genom munnen,
'formodeligen til vårn mot någon fiende. Hvilar råt.

Han kan fä tilnamn af Sputare.

Herrar Bonnet och Sch^effer beflcrifva

hos Ikräpukar opningar^hvarutur fmå vårtor fram-
fkjutas , dä de röras eller illa hanteras. Dylika
tlef jag forleden hoft varfc hos den allmänna
malkcn til Tenthredo Salicis, Faun. Svec* 1^48.
Dä jag holl honom i handen, utftacks imellaa

hvart par bakiotter en gul vårta, fom åfven in-

dragen fedan marktes af en gul flåck. Ingen våt-

fka eller befynnerligen itarktlukt mårktes.Sena års-

tiden och andragoromål hindrade m ig at vederbör-

ligen underfoka defla vårktyg,fom llkert afSka-
paren ej äro gifne utan ändamål: men deras bruk
är fvårtatfå låra, om icke flump och lykligaom^
ilåndigheter någon gäng forer ofs pä Ipåren.

At aila fom lefva i fällflcapjhar jag nogaft och
nåftan från agget folgt en tjugufotad art pl AI,
fom ej har någon rand under magen : fåledes år åt-
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fkillig {ran den HerrREAUMUR atritatTab. XL
Bgé 1. 2) ehuru mycker de annars komma åfver-

ens. De fångades hel fmå pä forlta lofvet > va-

rande tjugufju til antalet, den i8 Augulli. Di
trifdes yål på qviftar fom fattes i vatten 5 och
voro den 9 September färdige at krypa ned i

jorden, I början voro de gronaktige med mor^
karc ryggar och beckfårgadc hufvud. Fårgorna

ombyttes efter hand med Ikinnen och de blef-

vo ändt;eligen fmutfigt gulgrönei med tre rader

fvarta fläckar på hvar iida^ af hvilka de ofver-

Ila åro ftorft och måft hophångande. De fit-

ta endaft fåftade med fram fötterna: ryggen
af fje^de och femte leden år conoav > meii det

4friga hålles convext och inkrokt^ De putfa

med munnen hvarandras huivud. Af hela fam^
hållet dogo eller omkommo endaft nio. Når
de pmfa lager ^ och några börjat fatta fig ned

på tjänligt ftålle^ fkrapade de med bakdelen gc-
rtienligen tre gångor ä rad och hel tått vid min-
lia rorelfe, och i (ynnerhet om någon kamerat
ånnu krop i granflcapet omkring, utan at hafva

funnit behageiig plats, Monne detta lilla ljud

fkulle vara et leken^ hvar de andre uppehoila
fig? Trivial namnet km hliiv a Skrapare*

,

På björk finnas uti Julii och Atigufti må*
nåder vackra vildlkråpukar i ftora fålllkapjinne-

hållande 6fver femtio- De åro 20-fotade och
bafva (amma ftållning fom fkraparne» Hufvu-
det år fvaft^ kroppen grönaktig med fmå fvar-

ta prickar beftrodd 5 men ryggen år niörkt blå-

aktig. På hvar fida åro ellofva gula flackar.

Denna må heta Br^kené
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Somlige åro ganfka gcnomffcinligc , i fyn*

nerhct dä de nyfs ömfat hud. Man kan ej al-

l-na(l tydeligen fe med blotta ögonen det längs

eker ryggen framåt ftäende hjärtat, utan ock
lungrorec på bagge fidor , med åtminftone tvä

grenar åt ryggen ifrån hvart andhål. Maten
fyns hos några igenom ftinnet, och ger ryggen
en hogrc färg. En tjugufotad på björk , fom
kunde kallas Grånryggen^ åter cndaft bladens of-

re hinna med underliggande kottaktiga våfende,

och år hog-gron längsefter hela ryggen då han
åtit fig val mått. Hufvudet år gulaktigt med
f\7arta ögon. Mafken fins om höften fittartde rak

på undre fidan af bladen.

Vi hafve några få ftora af inemot tva tums
iangd. Så mänga jag af dem känner , ligga hvi-

lande uti Spiral. Måtta delen at de Svånfka
åro (må och knapt ofver en tum långa. Den
enda mig bekanta, fom gor ofs någon bety-

dande Ckada, år en liten Ivart art, fom om vå-

ren fororfakar at Påron - kartarna afFalla.

Hudomsningar.
Det år bekant , at bade fanna och vilda Ikrå-

pukar under maCktiden flera gångor aflågga fin

hud, rtien hos några af de fenare har jag fun-

nit den bcfynnerligheten, at de afklåda fig, fam-

ma dygn de börja efterfoka förvandlings gom-
flor. De åta fedan aldrig mer fom maflkar och
blifva fig for ofrigt helt olike. Fåret och Mol-
naren blifva nu gråsgrona ofver alt med fvar-

ta ögon oqh tänder, utan minfta tecken til ull

eller mjöl: den lilla bruna framtil upblåfta ma-
(ken^ fom fins i fynnerhet på korsbårs- och plom-

mon-lof, famt af"Herr Reaumur kallas Tctard

,

blir
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blir hel gul med fvarta ögon, utan at federmera

brunlka: en tjugutvåtotad gron maflc q^ed tre

hvita band långsefter ryggen-, ocTi fom for fitc

gula med mänga fvarta fignaturer beteknade

hufvud, kunde kallas Grimmen^ blir hel gron oF-

veralt, utom ögonen, fom åro fvarta, Form.o-

deligen år pa famma fått befkafFadt 'ined mänga
flera, dock ej med alla.

Märkvärdigt år ock det, at vildfkråpukar af-

klåda fig åfven invårtes, ty alla (om jag haft

tilf^iUe at fe under fjeUva afpålsningcn, draga ui-

ur munnen en lång Itrång, fom efter all lik-

nelfe år en hinna af matitrupen och magen.
Man finner ock ofta på torra afklådda Ikinn.

denna llräng qvarfittanJe helt tydelig. Det år

befynncrligt, at ej allenaft yitre delar, hvilkas

kåril dock varit med otriga kroppen nåra fore*

nade, (ty de hafva af dem undfådt fina våtfkor

och fin föda), utan ock de innerlla med fådan

lätthet flera gånj:>er kunna affläs.

Det år en fvär operation tor fkrapukar, at

cndaft afklåda yttre huden : dårtil behofs några

dagars beredelfe och fafta, men for de vilda,

fom åfven afflå fina inmätefi, tyckes det gå myc-
ket låttare, i fynnerhet for dem jag fort under
fortta naturliga flocken: det år hogft några ti*

mårs tid fom fordras' til altihop. Den krökta
bakdelen lindas kring någon afäten ribba eller

en lofkant, och fillhåller^ tillika med die efrer-i

ila bakfotterna, hela ofriga kroppen, fom hån-
ger fri Framiotterna och hufvudet hafva ftund-
tals utltråckningir och fmå rorelfer, vilTa leder

upblåfas och hopdragas, med mera^ fom alt tjä-

nar at lofl'a> huden, lÉfter några ognablick dra-

L 3
gas
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gas bakfotterna uiur fitt foder, fom tydeligén
ics dåraf at huden hopfaller af luftens påtryfc^

ning: kroppen dragés framåt, främre och. up-
blälta delen tvingar omfider flcinnet at (pricka

midtefter forfta leden, hufvudec delas i tvi ka^
lotter och frarnflycken, broftfottren göras loft ,

hufvudet uprättas och ftrangen utdrages,, hu-
den ftrykes genom upblasningar och hopdrag-
ningar fn^åningom til bakdelen , fom utdrages
fedan det tagits fåfte med tramtotterna, Ak-
famman år beftåldc inom en halt tima,och ef-

ter hogft två timars hvila> börjar maflcen åter

at åta, hvilket han åfven gjorde ej Jångt fore

bo^an. Det forfta fomliga foretaga fedan af-

klädrtingen blifvit fulländad, år, at affkilja den
gannila qvarfittande huden, och jag kan ej fåga

vifst 5 om icke de upåta något dåraf.

Jag har ock fedt dem, fom, fedan framdelen

kommit ut, fåfta fig med franifottren och hål^

la det ofriga i vädret, under det huden fkjutes

alt mer och mer til bakdelen. Skrapare- fam«

hållet fom jag hade, omfade den zc, den 13,
den 2(5, och den 30 Aug. famt den 3 September^

Det går ej fullkomligen lika til med alla.

Jag vil befkrifva Fårets. En liten dylik maft:

togs forft i Augufti månad, fom kanfke redan

någon gång hade omfat hud. Han hade på fitt

mörkgrå hufvud,utom en fvart flack otverllyen

liten imellan ögonen. En hud aflades den 9
Aug* en den 12, och blef panneflåcicen fedan

endaft mork, en den 16 och dä forfvan nåmdp
flack aldeles^ Strax efter operationen åt han.

Pen ^5 om morgonen gjordes et godt mål,

fe4ati fatt han j(liila til l^lockan feni eftermid-
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dagen.dä ulliga huden for alcid aflades. Var fedan til

följande morgon hel llilla, men började dä o-

roligt vandra och foka tjänlig förvandlings ort,

Silta afklådningen torde ej vara onödigt at ut-

förligare omtala. Mafken fitter förut flera ti-

mar nog (lilla, gcmenligen krökt och med con-

caviteten åt höger. Dä och dä går han nägra

iteg, vänder fig och lämnar ifrän fig gulakti-

ga excrementer j, helt olika de förra, fom vo-

ro fvarta, Underftundom göras med hufvudet

fmä ryckningar up och ned. Framdelen tyc-

kes något upbläft. Når afpålsningen fkal (Le,

gar han til en kant, af fä hånga fritt med huf-

vudet ned. Bakfotterna lampas noga vid nå-

gon ribba eller kant, uplyttas igen likfom at

profva om de val fliftnat* Jag vet ej om nå-

got limaktigt frän anus urgjutes for båttre fä^^:

ftes jag har ej kunnat fe det, men altid fun*

nit vid fallet pä torna huden en gulaktig flack.

Strax börjas pä at lofla inuti de efterfta delar-

na: få fiiart aldrig fä litet dårat blifvit tramVi

dragit > fafttryckes den torna delen genom 6f-

vervarande lufts tryckning, och dä flåppes trygt

alt tag med fram fötterna. Bakdelen dragés fram-
åt, det främre mäfte däraf tjockna, och upblå-
fes kanfke defsutom, Dåraf blir en fpricka

midt efter ryggert pä forfta leden, hvilkén fort-

fåttes ofver den andra j men foga mer. Genom
fpringan framtränger en del af forfta lederna,

öch i detfamma ftiljas hufvudfljålcns tvä ka-
lotter 5 men ånnu fitter framllycket qvar vid
nya hufvudet, hvilket fäledes under kroppens
vidare utkommande, mäfte bojas nåftan under
forfta leden. Ändteligen dä tänderna blifvit lo-

L 4 fa
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fa, fkilje^ ock fraqiftycket, pch hroftfotterna

bli lediga, hvilka ftrax hjelpa til af repa utur
munnen det Gg uprattan4e hqrvud^ten ftr|ng,

iom i början år final, fa tjoclpre och åiidteli-

gcn fmalare mot andaa, famt vid pafsi halfpar-

ten fa l|ng fprn kroppen, f^år de^ta (lutat,

arp, gerneriligen två par magfotter qte, kroppens
tyr^gd Qch andra hje}pre4Qr fullfölja apera?ion,e

pch d^ |n et eller tva par mÄgfotter hqnnic

gtonri fpringan, f^utar ma^lffti med framfQtterr

na tag , oeh utdrager efterhand reften. Sedan
han bUtvit ledig, kryper han en Ijren bit, och
efter någr^ minutens hvila kröker lig. Altfam-?

rnan år beltalt ungefår pa 20 minuter»

Molnaren fattar fållan tag lorr ån fifta pa-

ret af hukfotterna år uti ppningen, Pef går

får honom nog fortare.

At nägorlunda kanna en art, år ej nog följ

^

hordom under niafktiden; han ijndergaf flera och
for en Phyficus ej mindre märkvärdiga torån-

dring;ar* Dcq fom fin måfta tid hulpit figfram

med gående, foriesomfider med vingar ocn blir

vid flintet af fin ålder i Itand at fara qmkring

^ luftkretfen»

r At af vildfträpiukar utkläcka Sagflqgor, år

épck rått kinkogt, de do ofta förut inon^ fina

bubbla förvandlings^ hylfor, fom må{|adels byg-
gas i jorden, i De fomi emot höften fpinna in

fig, Ugga ofyer vintern och komaia^ fran^

forr ån nåfta vår: Defll; förgås e} fållan, po?
liten fuktighet uti jorden dar de fpunnit in fig,

uttorkar dem , och for mycken. IkafFär mogcl
och fyra diår de förvaras^ Men fom/ hun-f
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tixt fuUvåxa forft på fommarcn, kunnaJnom cn

månad vara flygande, i fall väderleken ej år

tor mifsgynnandc,^ och åro mycket lättare at

^tklåcka» Man hjclper (ig ofta fram, om de

lättas uti ungefårlig famma oraftåndigheter, fon\

de åro uti under lin frihet.

Spitsfotan kånde jag i flera ar, utan at få fe

^en flygande. Qvillen, fom han finnes uppä,

bor varlamit: fattas i vatten, ochfrifkaqviftardårvid

fä ofta det behofsj ty kommer han en gång
ned til marken antingen fkråmd eller af våda,

bjqder han aldrig til at å nyo foda fig, åtmin-

ftone har lå håndt hos mig. Når han blir full-

vuxen, bor flafkan med qviften fattas ned i en
kruka, lom har jord på botten, pä det at når

malken flåpper fig ned, han ej må bårtkomma,.

dock tillika finoa hvad til förvandlingen nö-

digt h\ På detta fått bekom jag omfider flu-

|gan, fom nåfta år utklåktes/

MSlnaren år ånnu fvårare. Jag har aldrig

fåcfe honom at infpinnqi fig en gång, utan han
har legat i jorden ofta ånnu rörande fig nåfta

vår. Kanfke at några tullvåxa fore midfommar
och de torde lättare T>ringas til förvandling i ty

forc den tiden har jag ej hak tilfåUe komma
mt p^ landsbygden, alt fedan jag började roa mig
med dcfla k råks betraktande.

Herr Hofm^rfkalken pch Ridd. DeGeeh har

gUttftigt behagat underratta mig, at I^olnaren
hos hanprn utklåkts utan at infpinna fig, hvilr

ket ibland vildfkråpukar ar övanligt.

Ofta dft man vantar en Sågfluga, framkom*
mer en Stjertfluga (Ichneumon)* Oaktadt dc
foffyarsincdi?! rsjaiurcns Herre utiuftat yildfkrå^

L f pu*
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pukar med, få måfte dock mänga for ftjertflu-

gor låtta lifvet til. Dem jäg förut nåmt,
fäfom utfkjutande vårtor på magen, finna vi

hälla bakdelen i vädret och fla därmed ftarkt, i

falide röras j men härmed vinnes åwdock ej

fullkomlig fåkerhet. En lljertfluga, (om i fyn-

nerhet förföljer vildfkråpukar> angrep cn dylik

i min åfyn vid framdelen^och dår trygt inlade

fitt ägg, Defs ftjert är hel kärt ^ men hornen
nåftan få länga fom hela kroppen, Specifica

namnet kan blifva: Ichneuraon (Tenthredi-
num ) niger, thorace, pedore pedibusque rufis

,

ore albicante.

Tagelmafken föröder ock (omliga. En gron
tjugufotad ma{k fom åt gräs var ovanligt ge-

norriflvihlig* Jag fåg inuti kroppen åtfkilliga

krokiga och irregulera lyckor, undrande hvad
deffe voro for befynnerliga kärl; men når gå-

ften med tSrluft af vårdens lif utkrSp, fick

jag fe huru faken rätt hängde ihop. Gordius

var fem eller fex gånger längre än mafken.

Utaf de fagflugor, fom hos mig utkläkts,

vil jag anföra följande arter, af hvilka ftorre

delen ännu uti Fauna Svecica åro öuptägncr

de ofrige nämnas allenaft for någon uplysning; i

deras hilloria*

jintennis Se^temmdus.

I. Tenthrcdoatra thoracis vertice fanguineo^

Denna tramkommer af Fåret. Spinner for-

vandlingshylfan uti jorden.

3. T. nigra thorace capite pedibusque rufis.

Canalgrafvaren år dennas mafk. Fårvand-

läs uti jorden.

5, T. nigra abdomine fubtus pedibusque to*»

fis^lutcis, Flu-
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Flugan af Broken. Spinner uti jorden en

los hinnaktig hylfa.

4. T. fulva nigro- variegata 5 abdomine fu-

pra nigro.

f Flugan af Gronryggen. Förvandlas uti jorden*

f.
T. nigra abdomine pedibusque iuteis.

Mafken år tjugufotadifvart och nns pa Bjork^

Han horer til forita naturliga flocken. Förvand-

las uti jorden.

6. T. nigra pedibus palpisque albidis,

Mafken liknar en Gråfugga och år afritad

hos Herr Reaumur i V, tornen tab. XIL C
17. 18. Fins nog hos ofs pä Al. Förvandlas

nedre i jorden.

7. T. lutefccns thorace fubvariegato, abdo-

mine fupra nigro.

Hannen år* mörkgul och honan grönaktig:

den forras kantpunét pä vingarna mork j den fe-

narcs gron. Antennas langa fom kroppen. Skili

jes från T. viridis i Fauna, for ft genom ftorle-

k:en fom är mycket mindre, och lor det andra

felas pä vär den fvarta randen längsefter benen.

Mafken fins pä Korg-pil, 20 fotad med en
pa purpur ftotande rand längs efter rygg och
mage. Han horer til forfta flocken och fpin-»

ner utom jorden en gul forvandlingsbylfa.

8. nigra ore pedibiis abdomineque Iuteis^

abdomine fupra nigro maculato,

Atta fvarta fpitiiga tvårfläckar åro pä ma^
gen. Defs vingfåften och några flåekar pä brollet

åro gula^

Mafken har jag tagit pä Afp. Han ar 20
fotad, blägron, fvartprickad, med de tre forita

QCh fift^ kderna gula, Inga prickrader långs
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efter ryggen pa miller fta lederna, hvarmedel ft

han fkiljes från de tvä följande.

Är nog lik de^n fom Reaumur afrirat i L

nigris,
^

Är fkild frän T. viridis bäde i (lorleken, fonii

år mindre och med hel grönaktiga ben v men
ifrän T* falicis med följande : i:o är hela ma-^

gen fvart uppä, z:o har broftet ej iVarta flac-

kar, utan mörka fl^uggor, 5:0 har denna malk
en ordning fvarta prickar mer pä millerfta le-

derna och lefvcr pä Pil (Salix fragilis).

Denna år afrirad hos Reaumur V. tom.

10. T. nigra capite variegato, abdominis
dorfo macula dentata lunulisque luteis*

Fötterna åro gula, afven magen pä undre
fidan med fyra rader fvarta ftrek. Denna flu-

ga år af fpitstotan,

11. T. vitellina Fn. Svec, if?f.
Malken år zi fotad, gron^ hvitprickad och

hvilar uti fpiral. Äter korgpil (Salix vimina-

lis). Spinner en gulaktig hylla utom jorden.

12, T. uftulata Fn, Sv, if4i.
Mafken år 20 fotad, gron med mork fnip i

pannan och tvä fmala gulaktiga ftrek midt ef-

ter ryggen. Bukfotterna åro ovanligt fmä. Si-

dorna åro likafom fällade och héla kroppen be-

fatt med fmä karta här, af hvilka hvartdera^ up-

fliger utur en fvart uphogd prick. Han äter

Sålg, Pil och Björk. - Infpinner lig utan at gä
ned i jorden. Yttre hyllan år hvit och fall.

tab. XI. f.

Antennis fetaceh.
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Äggläggmng.

Det år fvärt fa i akt wga huru Sagflugorna in-

lågga fina agg. Om man ån vid et tråd eller

bulkc lyckeligcn iråfFaf på en, lom dårraed år

fylTelfatt, fååro afftåndet eller andra hinder ge-

mcnligcn nog tilråckelige at hindra, det obferva*

tion hvarkcn med vederbörligt noje, nytta eller

noggranhct kan anftållas, Ét medel har jag på-

tänkt oqh ledan picd framgång brukat til denna

olågenhets håfvande. Man famlar och framföder

cn myckenhet maflcar, fåat mankanfå tilråckligc

antal flugor. En eller flera dagar fedan de fram-

kommit, flåppas de i et ftort glaskårL hvaruti ftår

cn liten vattenfull flalka, med några frilka qvi-

ftar af den våxt de lefva uppå. Genom denna ut-

väg flår fållan felt, at icke flugorna om fider, ja

ofta fl:rax börja vårpa, då en Naturkunnig med
föll t nojeoch beqvåmlighet,har tilfållc flera gan-»

gei* betrakta och underfoka, de mechanifl^a grep^

fom användas vid nyttjandet af det fullkomliga och
mårkvårdiga ågglåggnings verktyget.

HerrREAUMUR Sågerom Sågflugan^fom fof^

ut under n:o p befkrifvits: tUei ont me jffie^fur I*

ufage dela^uelleje fuis encore plus embarrafé que fur ce^

lut de la fcie des mouches du GrofeHeré Elles ne choifts^

,

fintpas les cotes des feuillespoury laijfer leurs oeufs y eU

le5 les appliquent fur lafeuille meme > oH elles les urran^

gent les unes aupres des autres , elles les y atrangeni

meme en recouvrement^ Les oeufs förment enfembleuné

plaque. yai eu beau decouvrir les endroits cåches par
des plaque d oeufs y y chercher des incifionsy la loupe

n^a pn m^y en fair appercévolr. La matiere gluenté

qui enduit les oeufs ^ fuffiroit ellepour boucher ces inci-

fionsy les empecher itetre tfifibles ? Foi^ cela //faut
i qu^el-*
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^u*elles foient bien petites y dfaiUeursy I endroit oh elUs

font ^fily en nen paroit pas fouffrir ^ fa couleur n'eji

pas plus alteree y que celle du refie. Flugan fom fle-

ra gånger vurpit under raina^gon, har fatt mig
i (tand at uplåfa denna knut. När aggen fkola

låggas, (hvilket hos mig altid fkedc pä undre fi*

dan af bladet), opnas forfl: hinnan och fågen fd*

res fedan fmäningom in på fned til at loflaet (tyc-

ke afden betåckande hinnan ifrån det kottaktiga^

Dådetia hunnit fullgöras^ dri?ges fågen ut och
ågget lågges pä forfta opningen. Skiljes ägget

>

ftr^x det blifvit vurpit,ifrän bladet, yifar fig ty-

deligen den loflade hinnbiten j men tär det torka

til , Hår det knapt at affondra utan fonderflitning:

hinnlappen år åfVen äter faftnad och ingen op-

ning |jns, formodeligen ftoppad af en vätikajfom

omgitver det utkommande äggets

På detta fått låggas llrax flere parallelt, tått

intil hvarandra och något hogda med ena andan,

^ålJan beftårnagonfådanåggkakaafmerån femtio*

Pä famma fått lägger T. falicis fina agg pa
bladen af Sälg (Salix caprea) och GVåvide (S. ci-

nerea). Den fom bor på Krusbårsbufkar har jag

cj ännu haft lägenhet få fe värpa.

Skrapare-fållflcapetjfom jj^g torutomta!t,fitt,

da det togs,ännu pä forfta bladet, det var fålcdes

ej fvårt at igenfoka äggfkalen, hvilka ock llrax

funnos. På bladflcaftets förlängning fom delar bla-

det i tu, funnos två parallela rader mcdaflångay
hophängande och längsefter rämnade uphojnin-

gar. Ena raden innehöll nitton dylika bulnin-

gar efter åggen, och den andra åtta, alla vo-
ro nu fvartnade och imcllan bågge raderna en

fvart fpringa^ .

^

-

: ^ ^
'

: : Ti!
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Til flutjat fullkomna Fårets hiUöria, viljag

befkritva dels fågflugas äggläggning. Vid nå-

gon fidoribba AB (Fig, 4,) opnas pä undre fidan

hinnan, och fågcn föres fedan inunder den och
pa andra fidan om ribban, parallelt med fidan.

Då alt år färdigt lågges ägget vid h och fagen

dragés ut genöoi famraa opning forn den kommit
in vid/7^ Arbetet börjas ater på lika fått vid a

och et agg inlägges vid motfvarande b. På dy-

likt vis komma iem eller fex at ligga bredvid famma
ribbajblandfkeropningenpåofre fidan och äggen
inläggas ofver någon ribba. De äro aflånge , hvit-

aktigCjnågot krökte och fmalare emot ena ändan.

Hornfågen år til ftörre delen at längden con*
cav^men har emotfpitfen et punftum flexus con-

trarii, forn Geomctrx kalla det. Hvardera flg-

bladets rygg går och ftyres uti fin egen hornrån-

na; men defle åro ej, fom vanligt år, hophåfta-

de med någon hinna, utan åtfkilde anda til fåftet*

Om jag minnes rått, har T. lutea pä famma fått,

defs fåg flutes for éfrigt ej uti fpits, utan år gan-
fkä trubbig vid ändan. Hos Roesel von Ro-
SENHOF finnes en dylik afritad uti ark^ra tomcn
tab. XI. fig. 2» om Bombyl. och Vefpse.

Tab.VI.Fig. i.foreftåller framfidan af en Vild*

(kråpuks hufvud.Storlckén år ungefär 'tio gånger
llorre ån naturlig.

Fig. 2 vifar den vjd kroppen fåftade fidan och
år tjugufem gångor ftorre,

Fig, 3. år en framfot, tjugufem gånger ftor-

re ån uti naturligt tilftånd*

Fig, 4. år uti naturlig ftorlek'

1^ «^ ^
FÖR"
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Utdrag af 11 ärs Thérmmeter^Ohfir^

vaiwner^ gjorda t Aho^

Hår meddelas Femte Stycket af mina Meteo-
rologifkaObfervationer , ifrån och med år
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6 utdrag af Obfervationerna pä Thermomctern,
med några dårofvcr gjorda anmärkningar^
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1 . Summa af dagar , dä Thtrmometern , ätminitone nä*
gra timar, ftätt ofver Frys puaen.

17^0 IP 17 2l8 50 31303x 313024 7 ^2.83

i7f i o I 27 30 31 50 31 31 30 30 22 18 z8i
17^1 6 6 26 10 31 30 31 31 30 31 27 18 2P7
I7f3 6 10 2.8 30 31 30 31 31 30 30 3 28f
17^4 9 6 15 28 31 30 31 31 30 31 33 24 ^89
17 5f 7 I 20 30 31 30 31 31 30 31 24 f 271

i7f(5 13 21 ip 28 31 30 31 31 30 51 17 if 2P7
17^7 o 14 12 2p 31 30 31 31 30 27 2f 2 26Z

i7f8 ^ 4 H 31 30 3^ 31 30 27 19 u 25f
18 19 23 28 31 30 35 30 2p 16 3 289

1760 ^ 9 15 2f 313031313026 22102(52
j^(5l 12 10 2p 30 31 50 3131 30 31 22 I 288

Med. 8 9^1 28t 30 3MX 30 2p 2 ! pl 280

2. Summa af de dagar, dä Thermometern, ätminftone

några timar , (lätt under Frys-punäen.^^

> O b i
^ ? < *^ g

03 lO 26 26 III

0 0 II 14 22 133

0 1 3 9 18 I Ip

0 1 3 IG 2p I 50

00 9 II 14 130
01 f II 21 157
02 6 23 28 1 38

04 2i 1 1 30 if9

Of 1214 27 1^9
01 8 1 9 31 H7
00 17 30 187

o I 12 if 31 if

6

o II 10 I^ 2fi: 142

Hrj

n>
c:-*
Ml

>-; 1^

t—

(

c
p

i7ro 10 I 0 0 0

i7ri 31 i5? 17 9 I 0 0

^1752 28 28 22 10 0 0 0

1753 28 ^3 20 13 3 0 0

17^4 2-8 27 2p 10 2 0 0

17-f 28 z8 2p 12 2 0 0

I7f6 2? 16 26 12 2 0 0

I7f7 31 2.6 27 7 2 0 0

I7f8 31 ^8 23 If 3
I 0

^7rp 24. z6 20 16 2 0 0

j7'^o 31 28 31 24 10 .0 0

1761 29 28 2^1^ 0 0 0

Med, 23 12 2 0 0



Jul- -^"g- ^^P^-

2, Hvar Månads ftorfta Vårme, eller Tbcrmomc-
terns hogfta ftånd ofver Frys-pun&cn.

Ar. Jan. Febr. jyiart. A pr. Maj. Jun.

i7fo zo,o IC,f 2-3}0

0)0 f>I
0

18,0 20,0 2.2,0

I7f2 2,0 17,0 lp,o

I7f5 2,0 4,0 10,0 16,0 i2,^ 21,0

1754 hl 8,0 11,7 »4,4 i7,r

I7f5 2,0 i,o ii>r 24,0

i7f6 7 0 18,7 2f,0
0 0

j J i8,f 24,0 32,3

I7f8 1 7%o 17,0 24, f
i7fP 8,0 12,0 15,4 28,0

17 60 *5 1
2>2 6,0 27jO

1761 2*7 28,0
Med. i2,3 26,1

Ar. Jul. Aug. Sept. Nov.
———
Dec.

17^0 29,0 28,0 18,7 1O5O 2,0 2,0

17^1 32,0 Z7,0 20,0 16,0 7,0 4,0
30,0 29,0 i6,f 10,0 f,3

1753 27,0 24,0 20,0 lf,o

I7H H^f i 3,0 12,0 8,3 4,0
i7H »8,0 22,0 18,0 14,4 5,0 4,0

I7f6 31,0 21,0 20,0 15,0 7.0

1757 34,0 9,0 2,f
i7f8 17*3 26,0 i8,f 12,5 10,0 3,0

»7f9 29,0 27,0 ip,o 7,5 2,0
1760 2J,0 21,0 i;,o 7,0 3,f
1761 30,0 2P,0 22^0 1 1,0 10,0 0,5
Med. 2<?,4 26,0 20,1 13,0 7,r 3,1

M z 4.



j8o 176^. Jul. Aug. Sept/

4. Hvar månads Itorfta Kold^ eller Thermorae-
terns lågfta Iland ofVer eller (—) under

Frys-punden.

0

Ar. Jan. Febr. Man. Ap Maj.
J Jun.

•—12,0 — 9,0 0,0 8,0

1751 — iSjf —30,0 — 15,0 — 6,0

—30,0 — 1<5,0 —'12,0 4
I7f 1 — i7,f— 7,0 — 4jr "—KO

—19,0 ~iO,0 — Ii?,f — 1

1

.r —2,0 2,0

—29,6 —30,0 8)0
—14,0 — J2,0 — 18,0 —15 —0,3 7)0
—26,0 —io,f — 21,0 — 4,<r

—
Jjfö -24,r —20,5 — 25jO — 12,0 —2,0 —o,f
17f9 -23,0 — I2,f — I5,f OjO
It /1 1^
j 7^)^ —36,4. —21,0 — 17,0 —4,0
1701 —23)f —il,f —20,0 — r '3,0

XVIca. —zi,8 — i9,r —16,2 — 7)2 — 1,2

Ar. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec,

i7fo P,o 11,0 —2,^ — 12,0 •23,0 —2,7,0

io,f 6,0 i,^ — 4jO •if,a —120,0

/ j 9,0 0,0 — • 75f ~2050
I7f ? »,o 3>r 1^7 — • (5,o

i7f4 io,f 4)r 2,f — 2,4 ip,o —26,0

I7ff 12,7 4,0 0,0 — 2,0 fjf
I 7 y<^ 7,0 f,o 0,0 — 7,0 14,0

I7f7 7>° 4,0 —2,}- — ifif —20,0

175« 3,5 —45O — 10,4 •i4,f —29,0
17fP o>o ~I,f — 12,0 --36,0
17Ö0 4>o 3,0 — 7,0 12,0 —21,0

1761 7,0 7,6 — r,r — i6,T —27,f
Med. f,i —0,3 •— 13)4 -23,9



17^3' J^^* Sept l8i

5. Themometerns raedelhogd i hvar månad.

År. Jan. Febr. Marc. Apr. Maj. Jun»

JJfO — i,a Kö 4j7 9,4 1(5,2

- 6,1 1 458 P>7 13*8

i7fi — 9A T.g1 10,7 if,o

— Sr^ r^p 14,1

I7f4 — 6,2 3»4 9,1 16,1

3.7 12,2 1^,7

l7fé 0 /I — 1,7 8,f lö,o

J7f7 — 10^0 —4,0 »7,9

1758 — 8,7 — 6,rt 10,1

I7f9 — 2,6 — 0,8 —2,9 7.? 16,8

17Ö0 -14,8 " yyo IÖ,2

'I0j2

Mån.
— Ö5P —2,6 359 9.7 if>7

Ars-
o

Ar. Jul. Aug. Sept. Od. Nov. Dec, med.

175019,0 17,8 P,f o,f-~8,o —8,6 4.,8r

I7fi 18,3 1^,8 p,7 5,2—0,8 — 3,4 4>4i

i7f2 2i,o 18,7 ' p,r f,-^ 2,6 — 2,f f,63
1753 i7>o if,5 II, I 6,p 0,7 — ir,3 ^,09

1754 16, f 14,1 10,4 4,4—0,^ — 5,7 4,22
175"; '9,7 13>4 10,0 5,7 0,9 ^ 3,p 4,30
J7fÖi8,7 1353 9,3 f,o—2,6 — f,3 ^,23
I7r7ii»4 I7,P 13,6 1,5 i,i —7^8 fjfg
I7f8 i5-,8 14,7 7,7 2,7—0,2 — 5,1 ?,2r

i7f9 18,1 16,? 9,2 4,6—1,2 — 8,P 4»'^7

176019,6 13,8 ia,c 3,a —0,2 — 7,1 3,33

1 76 1 17,6 17,6 12,7 2,6 0,4 — 7>7 f>i5
Män.
med. 18,6 i5',7 10,4 4,0—0,6 — 6,3 4,<J5

.M~5 <5.



i8t 17^3. Jtrf. Aug. Scpt;

6, Thcrmometcrns tnedcl-hogdér, i de fyra

års -tider.

A r Vinter. v ar» boitimar^ Hott.
lyyo f i/C— 1 5 1

0

7'» I T)0
17^1 16,0 7,4,

7)3
T ^8I>bo 7)9 9)0

—fiPO O)?
Z10,0 16,0 7)8

»7)0 — 1,36 16,0 7)1
1757 •-f,o8 7)1 19)1 7)4

—6,28 7,<5 14)4 T»*
1759 f)5 I7)t d,9
17Ö0 —7)46
1761 —3,7^ J 7,4 7,6
Med. —4,44 6,8 16,7 7,1

Anmärkningar.

"jV/fin Thermometer år af famma beffcafFenhet,

fom de nu allmänt i Sverige brukeliga, At
vara vifs, det han ej undergår nägon ändrings
profvar jag honom alla är i kram fno, hvareft haa
akid ftannat på o. J fjudaride vatten ftiger haa
til 100, i fynnérhet, om Barometern, dä forfo-

ket anltålles, år vid fin medelhogd. Han hänger

llåndigt ute i fria luften, dock i (kugga, dar So*
lens ftHlar hvarken dire£ie eller genom Reflexion
ifrån nägon nåraftäende mur eller vågg, pä ho*

nom kunna fållade ftunder> dä jag plågar obler-

vera pä honom, hvilket gemenligen Iker, om ej

oundvikeligt forfall hindrar, tre gängerom dyg-
net; nämligen klockan 4, f å 6 om morgonen j



kl. 12, I ä 2 om middagen 5 famt kL lo ä 1 1 onr
aftonen. Når någon ovanlig koid eller hetta in-

faller 5
gifvcr }ag oftare akt på honom. Det Ju-

lianflc;?i Calendarium brukades val hår i Sverige til

Februarii månads fl ut 5 är 17533 men tiden är

döck uti föregående Utdrag , altid räknad efter

nya Stylen.

Jag har uti 6 fårfkildta Utdrag våndt obfcf
vationerna pä flera fidor, at de få mycket båttre

niägifva tilkånnaClimatets belkafFenhet omkring
Åbo. Afdetforila fe vi, at, i de kallafte vin-

trar, fållan någon hel månad går förbi, at icke

någon gäng är to^ Dock har det håndt två gån-

ger, bägge i Januario. Efter medium af defla

J2 åren, år hår to, 8 dagar i Januario, eller hvar

fjärde dag: p dagar i Februario, eller nåftan hvar

tredje: pl; dagar i Dec, eller (kiftevis hvar tre-

dje och hvar fjärde dag. 21 dagar i Martio och
Novembri, eller tvä tredjedelar af bvardera. I

April och Odober är fållan mer ån en eller an-

nan dag fä kall, atju Thermometern åtminftonc
cn Hund på dagen, (tiger ofvcr o. I Januarii och
Febr. månader, fom eljeft plåga vara de kalla-

lle, var, åren i7fO, I7f6 och I75'9, to mer än

hvarannan dag» Däremot var, J7fi, ej mer ån
en gång to, i famma månader. Ehuru olikt det

ena året tyckes vara det andra i kold och värma,
har likväl antalet af blida dagar, i h vart och et at

defla åren5varit tämmeligcn lika. Efcer medium ,

åro 280 dagar i året åtminllone til en del blida,

hvilket är nägot ofver tre fjärdedelar af året : alt-

fa äro 8f dagar i året få kalla, at Thermometern
pä dem altid llär under o.

M 4 An-
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Andra utdraget vifar, ati Jun. Jul och Äug.
månader, har Thermonyctern ej mer ån cn enda
gäng fidlit under Frys • punden, hvilket (keddé
år I7f8, den 3 Junii om morgonen. En gång,
nämligen den 28 Augufti i7f$>, ftocihaQ. ock om
morgonen juft pao^ Icke deftomindre har, i

famma månader, flera gångor varit froft> fä at

omtoiiga växter blifvit fkadde : nämligen en gång
i JuL månad

, ijfö ; 3 gånger i Jun» och 2 gånger
i Aug. 17581 I i Aug, 1759, och i i Jun. månad
1760 13els kan Thermometern defla dagar haf-

va varit htet lagrc, for Solens upgång, än en
ilund därefter , dä jag obferverade^ dels har jag
ock fiera refor fedt hvit froft pä marken, faltån

Thermometern verkeligen flått i, grader
orver o. Om han då lågges pä fjelfva marken^
gar han gemeniigen ned til Frys - punéten j men
Itjger igen, få fnart han tages up och hålles et

par alnar ifrån jorden» Men det har ock håndt,

ar han varit under o, utan at pågot tecken til

fröft mårkrs pä mark eller växter. Likaledes har,

en och annan gäng om vintrarae, fnon kåndts

kram, faft Thermometern ftått under o, och
tvårrom. Detta kan väl til någon del hårrora af

en trögare Thermometer, eller af en itrån förra

dagen behållen Värma eller kyla uti Planket > våg-

gen eller brädet, hvai*pä han fitterj men lårer

dock ej aliid vara Inftrumentets fel, utan kom-
ma af andra omftåndigbeter i Naturen, fom for^

tjåna at utforfkas. Imedlertid fer man håraf, at

det kommer mycket an på,huru högt och hvareft

famt på hvad kropp en Thermometer hänger jom
obiervationerna (kola blifva goda,

Ma^
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Majus och September afga fållan, utan froft

i nägra nätter, hvilken i April och Odober in-

finner fig vid pafs hvar tredje natt. Under Vin-
ter-månaderna, i fynnerhet Dec, Jan. och Febr.

har kölden nåftan Itandigt ofverhanden, at ofta

ingens men fållan mer ån några fä dagar i hvar-

dcra infalla, då iGkeThcrmometern, -åtminftonc

några timar flår under.Frys-pun6ten^ De blida-

lie dagar i Januario, åro knapt fä varma > fom de

kallafte nätter plåga vara i Julio, Underligt fy-

nes det, at orter, fom våxa pä Fjällen, när äe

flyttas i våra Trägårdar, hvarell tyckes vara var-

mare, likväl där ofta taga fkada af Vär-froit;

men Herr Archiat* och Ridd. v. Linnc, har uti

Handl. for år 1762, png. ip4, vifat råtta orfaken

därtil. Medelmåttiga antalet af kold - eller froft-

dagar i Kvart helt år, har varit 142^, eller något

mef än en tredjedel af året. Somliga år har dec

cj gått til en tredjedel, läfom i^jfo och ijfzh
men däremot voro ofver hälften at dagarna i året

1760, kalla* Om de Sj* dagar i året, på hvilka

Thermometern ej hinner up til Frys- punéten,
dragas ifrån 142; åtcrftå f7, på hvilka det til

fkihes toar och fryfcr.

Tredje och fjärde utdraget innehålla hvar må-
sads ftorftaoch minfta värma? eller Thermome-
terns hogfta och lägfta ftånd. De lägga nogfamt
for ögonen, utan vidare förklaring, huru högt
kold och värma här pläga ftiga, lamt huru de til-

och aftaga efter årstiderna* Den ftorfta vårme vi

här haft, var 35" gradtr, den 51 Jul ijfy^ hvar»-

forutan den, famma år, i Junii månad j var z
gånger; ijulii, 75 och i Aug* månad, 4 gånger

M f
*
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Sfver 30 grader* Kölden har tvånne gånger varit

til 36 grader under Frys- punften, nämligen den ^
tZf Dec, 17^:95 öch den 7 Jan» ijdo. Eljell har

den, på alla de ofriga aren, ingen gång gitt of-

ver 30 grader. Mårkeligt år, at i Upfala och
Stockholm bar hvarken vårme eller kold någonfin
gått få högt, få vida man hårtils obferverat, I

Stockholm var vårman, år lyfy, aldrig ofver

50t g**ader; och kölden, åriyfyoch 1760, al-

drig ofver 29. I gemen, tyckes kölden om vin-

trarne vara något ftrångare och långvarigare i A-
bo, ån Upfala; men ock hettan, åtminttone nå-

gon titi af Somrarne
, verkeligen litet ftorre : hvil-

kct nogfamt fkonjes, då man jåmforer dcffa mina
utdrag, med de, uti K* Vet. Academiens Hand-
lingar tor år 1757 införda utdrag af 19 års Ther-
mometer ~ obfervatjoner i Upfala , hvilken Stad

dock fkiljer ifrån Abo toga mer ån ^ grad i Pol-

hogd.
Men emedan man at en eller annan mycket

kall eller varm dag i månaden, ej med fåkerhet

kan (lura til hela månadens belkaffenhet 5 har jag

hållet mödan vårdt, at uti femte utdraget utfätta

Thermometerns medelhogd i hvar månad, utfokt

naftan på famma fått, fom Herr Wargentin
brukat med Upfala obfervationerne, och befkrif*

vit uti Handlingarna for år 175*7

lar båft månadernas forhällande fins imellan, uti

mer och mindre varma, famt luftens medelmåtti-

ga temperament i hvar månad. Julii månad år

här gemenligen den varmafte : dårnåd Jun. och
Auguftus : fedan September och Majus: Oélo-

ber

(*) Dår år , på nägra Oållen,mifslkrifvit , mediumjGeo- ^

meiricum^ i (lället får Arithmeticaiii.

-I
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bcroch April, fora åro nåftan lika vnrme, följa

dårpå. Uti alla defla 7 månader, Thermomc^
terus medelhogd ofver Frys-punfterl. Men i

November, börjar kölden rada, få at Thermo-
meterns medelhogd dä år något under o: i Mar-
tio> ån mer: uti Febr. Dec, och Januario, år

merendels jämn och lika vinter, dock få, at Ja-
nuarius år kallaft,

Junius, Julius och Auguftus åro vara Som-
mar månader i ly uti dem år Thermometerns
medelhogd til ip grader ofver Frys- punften,

hvilket år den grad af vårme, fom våxterne äfkii.

April och Majus tyckas med fkål kunna raknäs for

Vår-, September och Oélober for Holt 5 ty i

defla månader, år vårmen midt imellan Vninens
kold och Sommarens hetta. Nov.Dec.Jan Febr,

öch Martius, utgöra hos ofs Vinter^ Dock ho-

rer» atminftone fomliga år, fenare hälften af

Martius , til Våren ; och torra håltten at Novem-
ber, ja ofta hela November, til Höften, A t vi-

fa defla tyra ars -tiders forhållande fins imelJan,

har jag uti fjette utdraget tagit Medium Arith-

meticum at Nov. Dec, Jan. Febr* och Martii

månaders medelhogder, h vilket utmärker hela

Vintrens medel -kold det året. Likaledes har

jag utfokt de tvä Vår - månaders, tre Sommar-
månaders, och två Hoft- månaders medel- varma
hvartår. På det fåttet finnes 17^0 års Vinter >

råknad ifrån Nov. månads början foregående året,

hatva varit af alla den blidafte : därnåft 17^6, lys i

och 175-9 års Vintrar, ly&ooch lyfi års Vintrar
hafva varit af alla de kallade. Vårarne hafva^

åren 1760, I7f9 och J7f6, varit kulna; men
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I75f, i7fZoch I7f3> milda. Sommaren 1757
har, af alla ii> varit måft varm: därnåft ijyz
och I7f05 men 17^8, .175-5 och 17^4 års Som-
rar voro de minft varma. Af Hoftarna, voro 17^0
och I758dekulnafte5 17^3 och i7f f de blidafte^

I gemen fer man, fä vål af kmte lom 1 jette qc-*

draget, at åren i7f8och i76o> varit öfver van^.

ligheten kalla, famt at Thermometerns årliga

medelhogd i Abo Climat år 4 til ^ grader ofver .

Frys - pun6ten. Således bor Climatet räknas til

de tempererade, emedan värmen har ofverhan-*^

den» I Upfala har års -medium funnits 6^ gra-

der ofver o: fé Handlingarna foi^ år 17^8, pag. 1

Climatet fynes dårfore ej varalähårdt,fom de flå-

fte utlänningar foreflålla fig. Vår fkarpare kold,

fomliga Vintrar, år dock mindre genomträngan-
de, ån en mindre Ikarp år i de fydligare Lånderj
hvilket både utlåndflve och infodde, fom forfoku

dem ^'ågge, enhälligt intyga, I våra varma Hus
och efter Climatet pafTade kläder, gor ock koU
den ofs långt mindre olågenhet. Sållad fporjes,

at någon månnifka hos ©fs tillatt lif eller lemmar
genom kold. De lå kallade Förkylningar vanka få

vål i de varmare Länder, fom här»

Ibland andra utvägar, at utröna en orts Cli-

mat, år ock den, at profva vattnens värma uti

Haf, Sjöar och Brunnar, fä vål Sommar- fom
Vinter-tiden^ hvarpå Herr Hellant vi(at

prof, uti K» Acad. Handlingar for år I7f Når
detta forfok fkal göras om Vintren, bor det an-

ftållas i Jan. Febr. eller Martii månad, på någon
dag, dä det år to eller mildt i luften. Man be-

hofver fogsi mer ån i Skålpund Sand, at fått;a

Thsr*



Thermometern uti : och bor Sanden fårat lällas

genom et durchflag, på det ingen Ilen må finnas

däribland, fom kunde fondertrycka Thermome-
itr- kulan: den bor ock vara torr, lamt iyllas uti

en liten Linne- pofle. Thermometern lätces där-

öti, fåat lika mycket Sand år pä alla fidor "om
kulan, och at Frys-pun£ten pä Scalan fynes ut-

om pofFen^ Är det frys- kallt i luften, lä forlo-

kes djupet forft med et annat Inore, innan Ther-
mometern nedfänkesj ty om poflcn en gäng blif-

yit vät och frufit, innan han fånkes ned, lä up-
tinar han icke ai den lilla vårmen, fom är i vatt-

net, förr In efter en läng ftund, den man leds-

nar at afbida, hvarigenora man kan få felaktigt

utflag.

Jngharront, at tvånne källor vid Abo, haf-

va beftåndigt <) graders varma. Likaledes har jag;

funnit, at vattnet i vara Hafs- vikar varit i Mar-
tii manad y grader varmt, Fordenlkul förefaller

mig underligt, at Hats -vattnet vid Nord-Cap
(Se K. V/ Acad. HandU 1753 , p. 318.) varit en
gtad kallt, utan at tillika vara fafl; is > hålft vat-

ten -forja af Sno och Is, plågar vara en grad
varm: tormodeligen har vid det forfoket håndt,

hvadjagnyfs varnat fore, nämligen, at Sanden
varit frufen > inn^n han nsdfanktes.

Belägenheten gor fkillnad i k6ld-graden> 1:0

i anleende tik Haf och faft Land. NV är ge-

m^nligen den kallarte vinden i Stockholm, ty

den är där Landt-vind: få år NO i Åbo. Men
fedan Ålands Haf och Bottni(ka viken blifvit be-
lagdc med Is, förvandlas NO til Landtvind, i an-

fcende til Stockholm , och NV i aniecnde til Å-

bo.
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bo^ Annorlunda år det om Våren beftafFadtj ty

då år NO ljufligare i Abo , ån SV, Den fenarc

har då kalit med lig, ifrån den i Hafvet kringfly-

tande ifen: hvaremot den förra bringar til ofs

varma, ifrån Finlands Barr-ftogar, få (nart So»-

len begynner dem upvårma» 2:0 I anleende til

Landets hogd ofver Hafs-brynet
; ty 30 eller 40

alnars lodrätt hogd ofver Hatvet^ har ftrax mera
kold med Gg, Dårfore fryfa ofta Turkifka Ba-
nor, Indianik Knjfla och Gurkor, pä de högre
ilållen, då man i Abo och pä en mils afftånd där-

omkring, ej fcr ringafte mårke efter froft. 3:0

I anfeende til kårraktiga ftållen; ty dår mycken
anga och dimba upftiger, gor kölden ottare fka-

da j antingen dårfore, at \s och Kala långre qvar-*

hällas i jorden på fuktiga ftållen^ eller ock,at an-

gor något bidraga til köldens okande, Atminllo-

ne vet man af forfai^enhet, at kölden år mindre

genomträngande och ikadelig i torr, ån i våt luft,

JOHAN LECHE.

BESKRIFNING
IPi en ny Sådes -rensnings Machme ^

Af
CARL JOHAN CRONSTEDT,

<^ ^ ^

Då
jag for några är fedan hade den åran at for

KongL Academicn upgifva den rensnings-

machtne:^ fom bki införd och beikrifven i
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det måft i den affigten^äc lå gode och rent utlade

:

hvilket ock fkedde med all fullkomlighet och
lätthet, at gammal fåd : men fom ftorfta delen af

goda hushållare, fom hafva ftort utlade, bruka
en del gammal och en del ny låd til utfåde^ utom
det at (torlta delen i allmänhet bruka ny fåd , fä

fant jag den olågjenhet vid den forr ingifna ma-
chinen, at då man ville bruka honom til den nya
fådens rensning, hant man ej få få mycken fåd

renfad i tid, fom behofdes til utfädet, i anfeen-

de til kårthet af tid man då hafver til bärgning,
troltning och utfåde, fom falla få nåra i h varan-

dra, at man ej kan hinna rtied don förra machi-
nen utrenfa någon betydande tiJrf^celighct»

Håraf blef jag föranlåten at tånka pä en an-«

nan machine, hvarmed jag i haft eller åtminfto-

ne kunde renfa den nya fåden få fort, fom man nå-

gonfin efterhand bchofde til utfåde, och fann jag
denna machinen til mitt fulla nojefålunda, at jag

låtit renfa 1 2 å i f tunnor om dagen med z:ne per-

foner, til all den godhet man åftundar til utfåde

ty når flo- fåden, fmå fron, tran-och mus -år-

ter årcLfrånikilda, år det ak hvad man kan be-

hofva^

Befkrtfningfä Machinen efter ritningen ) Tab. VIIL

Fig. I och z vifar hela machinen i perfpeétiv

på tvånnc fidor, at därigenom fl riktigare be-

grep om defs fammanfåttning , och ftållningen

fom Sållcn åro uphångde uti. Stållningens liogd

år 5 alnar 16 tum, defs bredd vid bredafte andan
vid foten AB , år 4 alnar, och vid andra åndan

CD är ock 4 alnar; famc åfvcn til EF år bred-
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den 8^ qvarter, längden DA år 3 alnar^ tum ut*

vändigt» Verkets tjocklek hvaraf ftomen år

gjord, år 3 tum i fyrkant, förutan flaarne GG,
Tom åro af 4 tums; bredd och 5 tums tjocklek , ac

få tilråckelig llyrka til de 3 ftycken träfjädrar

H, med hvilka fållens llom år uphångd,

Deffe fjädrar H åro af 3 alnars långd in allés,

med deras hufvud pä bågge åndar, och gjorde af

34- tums fyrkantigt verke 3 men at fä dem fmidi*

gare til fållens vigare rörelfe ^ få åro de.midt up-

på (eller til den delen, fom af dem ej behofves

til bågge ändarnas faftlåctning, fom bor vara

ftark) aftagne til en tjocklek af knapt ^ tum ,

och kan for ofrigt af ritningen inhämta? defs flcap-

nad och fafthåfcningar vid ftållningen och fållens

ramj från ofverfta flän , dåri de äro fåftade, til

pinnarna hvarpä de hånga, åro 2 alnar och 7
'tums diftance.

Sällen åro de angelågnafte. och granlagafte af

hela machinen: dels bottnar, fom äro faltfpika-

de vid fmala trå- ramar^äro gjorde af tunt forcenjt

black, til 31 tums långd och 23 tums bredd , alc

fuUtflagne med aflånga häl, forft med ftamp&r

och fedan uprenfade och filade efter tolk, til vifla

mått i ty på hålens ftorlek ankommer rensnin-

gens godhet, och är det granlagafte af alt.

Hälen pä fållen til råg åro i diameter pä N:o

7i af en geometrifk tum : på N:o 1, 9j_ tu.ii : de
To""o • i"5^c;

^

lälien fom brukas til korn och groft hvcte, aro^

pä N:o I. tum ^ och på N:o 2. i li- å JAg^o»
metrilkatum, hvilka bora allsfammans vara gan-

fka noga upfiladö efter tolk til dcisa bredder.

Deffa
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Deffa fåilens vidare conftruftionfcsaf genom-
{karningcn Fig; 5, Stömarne åro fliftlacte vid

bottnarne, medelft (mä tappar med i):)lihtar

fore^ fa ät bottnarne af fållen med vighet kunna
bärttagas och andra ditfåttasi (lållet, utanat haf-

va färftildta ftomartilhvatt och et fåll. Gängjår-

neh ti! fallet N:o 1. fitta frammantil vid O
Fig.^ch året par ordinaira vind-jåril. Gang- jlr-

ncnP^Fig/lf, tii fallet N:o i, året par långa jårn^-^

£iftfpikade vid {al]ftomen> odh gä fram anda til

klbtlen Q^, hvarigenom fitter eli jårn-pinne

omkring hvilken gang-jårnet rorer fig> och bor
jårnet vara la långt >at dä fallet uplyftes at repet

S, bor det ej taga emot det aiidra fallets ofra fi-

dor, utan gä friu och ledigt därofvei\

I bakåndan pa hvart och et fäll, fitter repet

hvarmcd fälleniuplyttaSjdå fåden (kal fläs ur det

ena i det aridra fållet.

Figi 4. vifar fallens titfigt pä bakfidan, med
deras gäng- järn O och P, liggande i defs räm,

Fig* f vilar framfidan af (ällcn med deras gäng.
järn öch det handtag ^ lom fitter pa ramen L.

Fig* 6 vilar fårfkildt plan efter Scala aframen^
bvaruti fallen åro infälde och falUattc^ jämte pin-
liarneT, hvarmed denna rameri år uphångd vid
fjädrarna Under rotelfen af lällningeri bor den
ena andan V ftota emot fjådren X, Fig i,
o^h den ändra andan eller tvårflän W ftota ftiot

den andra fjådren Fig. i och 1, Deffa bagge
fjädrar åro af f tums bredd och i tums tjocklek,
faftfatte i åfverfta andan ^ famt ftodja fig erhot
fläarneZ, fom gifva dem deni fjådcraktighetcn^
om de behofva vid rensningen^

N ^ Brå^
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Brådct M fåttes midt imcilan (ålUn, at for-

hindra den nedbltande fåden ^ at blanda iig tned

hvart annat.

Hvad fom kan felas i denna befkrifning til

mera tydlighet, kan af Modellct fes, hvilkct
finnes pä ftora Modell-kammaren,

Bruket afdenna Machincn (ker med 2:ne per-

foncr, då den ena forft flår lå mycket låd loxn ^
kappcs innehåll I i fallet N:o i: den andra ta-

geri handtaget L och forcr (ällcn fram och tilba*

kas, låat ftotar altid fkeemot fjädrarna XoehY,
och det 8 ä lo gånger 5 fedan drar den famma per-

fon uti repet S til forfta fallet^ hvarigenom lål-

Ict uplyftcs och ftjalper Ut faden af fig fjelf i det

andra fallet N:o då åter den forfta perfon in-

fyller ny fäd i N:o I, och fällningen forråttäs af

den andra perfonen i fbm då öbferverafi at ftrax

efter den gqda fåden^fom Ikal falla genom fallet

N:o 2, år genomgången, håller han up oCh ut-

temcr på ny rakning det forfta fallet ^ hvarmcd
forifares fä långe > til defs all fåden man vil renfa

blilvcr flutad. Då det händer fig, at något af

tran arter har famlat fig i det ändra fålletj fä ta-*

ger man i repet S,fom tilhorer N:o indrager dårpä

och ut ftjalper arterna i någon låda, fom mandårtii
kan hafva i beredfkap.

Arbetet år icke ftarkare vid fehsningeilj art

Ät det kan förrättas af tjånft^göffar eller at half*

vuxna drängar^ fårdele$ når fåden åf få tilhands*

at den ej behofver båras långt ifrån et ftålle til

irt annat^

Detta Sr hvad jag efter 4 å f ars egeit Verk*

ftlllighct> kan hafVa den åran at infSr KottgL A-
cademien berätta, om dcnöa Rensnings Machinen.
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mEXJTRISKä fbRSOK
med Phofphoriisi

Af
JOHAN ÖARL WlLdki;

De ifrån Urin-PhöfphörUs Upftigandéi Öch u«
cnSrkfet lyfände diintlers rliårkvårdiga for-

hållahde vid ÉleÉtrititeten ^ hvarigenorn dc
gifva få väl eleétrilka tnaterieh^ foth Luftens dår-^^

af Upkommahde i*årelfer, et tydeligt lått til-

kånila, här jag får flei-ä åi-^ af eh håhdelfe al- *

drafSrtl uptåcktj då jäg dårriiéd bc(trukit cä

Jårti-fpstsj hvilkeri dä den eleétriferades^ utöni

dén Vahliga ekltriflcä eld-bufkati^ fants Utbläfä

en låttg Phofphöridc Stråle^ föm til ahfenlig låhgd

tltoto Spetfeh utgötS. Jag har val då redan tat-

forligeh bcfttifvit detta Vackra beh lilårkvårdi-

ga jrhäsriötiien taeh i brift af dUgelig phöi-

jphörtis, ej Vidare ktiiihat tihdctfoka^ öfch i fyn-

hei-het Vid Cöiitraira ÉleCfcricitéter profvä deft

förhållande. Fordenffetili fedan jäg hyligetl 6f-

Verkomrtiit något af denna varan j och Vid ef-

tetlåfahdet fiihniti ar Val Merr Winkler rédatt

for mig anfört et dylikt Ron (i>)p tneh ihgeri

federfeera Vidaré gifVit dårpå akt^ hat jag tå-

tctagit tiiig^ at fortlåtta de därmed t)åbegyhtä
förfoken^ demjdgnög ofta jpåtånktj beh ånikat

(a) tJd ihlä är mr utgiftiå tM. dé Élea. Cintr.

(h) ^, cq. Stäm déf Éitär.Kriift desmprs in gld^
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fä utreda* Hvad jag därvid kunnat i akt taga,

och til en del, uti Theorien om Contraira E-
Jeftriciteter , förtjänar upmårkfamhet, har jag

, (jcn äran, Kongl. Academien til gunftigt ^e-
profvande förelägga,

Säfom vifla phofphorifka eldar och fken med-
föra en mårkelig Eleélricitet , och den bekant^
Urin- eller lä kallade Angelika Phofphorus, uti

tlera egen^fkaper liknar eleélriterade kroppary
vjr ock det forfta, Tom jag vid de dåraf up-
ftigande och uti mörkret lafoni lyfande moln
fynbara dunfterna, fokte utröna:. Om defja Dun-

fler for flg jjelfva dga en e^en upväckt EleUricitet ?
Men alla. forlok jag därom anftåldt, mcdgifva,
a t de dro aldeles oele[triJ}a^ utan all egen Ele£lrici-

tet. Jag har aldrig forfport, at de bårtdrifvas

af eleélriferade kroppar, at de nalkats til dem,
iom varit aflcdande, ej eller hatva. de upvåckc
minda tecken til eledridc kraft uti de krop-
par h varifrån de upftigic, eller dem de under
upfurten gätt förbi och råkat, taltän dcfla, til

kraftens bibehållande, varit inrättade och hvi-

lande på glas eller filke, Defla phofphorifka

dunder åro fordenfkul oele6lriferade3 men dår-

fore kan ej nekas, at ju deras fken torde bär-

r(5ra at famma orfak , hvilken vid vifla tilfållea

afvcn gör den elcétrilka Materien lyfande och
. fynbar.

Håraf år au en vanlig pSfolgd : At dejfaphos^:

jhorlfka dunfler dragas afeleUriferade kroppar, Nåc
de kvm lyfande mohi ivåfva uti luften, och et

elcctriieradt Glas- ror föres irmot dem, Ikingras

de väl litet genom luftens rorelfej men de ftry-

ka
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ku dock ororde den eledriferade kroppen for-

bi , utan ac nägon mårkelig dragning til den*

famma kunde i akt t^ÉM* O"^ aterden eleåirifcra*

de kroppen iorcs lä nll^femoc den kroppen, h var-

ifrån dunfterna upftiga, at denna fcnare uti den

férras atmofpher kunnat undfå contrair c!e6lri-

citetj dragas ock dunllerna tydeligen, och ut-

fara fom en ftrom, eroot och til den eleftrife-

rade- Således kan ej med vifshet lågas, om
dunfterna Ijeitva dragas, eller om de endaft med-
foija eleétrifka materiens och luftens imellaa

de-ua kroppar upkommande roreifer. Det fam-

ma kunde vid alla andra lätta kroppar invän--.

dd$y h vilka pä andra kroppar åro hvilande, och

efter de fenares befkafFenhet ftarkare eller fva^

gare dragas. Men fäfom deffa likafullt lagas

blifva attraherade, kan lädant med famma rätt

lågas om dclTa dunftcr.

*' Safom oeleUrifka kroppar^ finnas de phofphorifia

"Utdunftningarne jämväl cmottaga , bärtråfva och aflc^

da Elektriciteten ifrån andra kroppar. En vid (li-

ke hängande och med phofphorus målad pap-

pers-bit, repelleras icke lä jåmt och ftändigc

af glas- röret; fedan den målades, fom förut

innan deffa rofvande dunfter därifrån upftiga.

En vid filke hängande järn- kula emottager pä
famma lått, hvarken fä ftark eleftricitet, ej el-

ler häller den lä långe qvar, fom förut, fedan

den blifvit målad med de afledande dunfterna.

J|ag bor likväl härvid anmärka^ at jag aldrig

kunnat märka, at deffa dunftcr åter ill andra
kroppar aflåmna den electricitet , hvilken de lik-

väl eraottagit och bårtfort^ ehuru jag pä det

N 3 var-



varfamafte, til defs bibehållande och undfående,
inrättat flera kroppar^ Monne de fordenfkul li-r

kafom binda och infupaigkiina dcftricitet? eU
ler, hvilket år troligar^Kionne de uti luften

aflåmna ilet lilla de Ijelfva undfått?

Om de Pbofphorifka Dunftfrna eleUriferas tiUikå

,
n7ed den kroppen^ hvarifrån de upftigUy bårtdrifvas

de dåraf^ och på et fnårkvårdigt fått medfölja de rd-

X relfer , hvaruti eleHriJha. matexien och luften drofiädde^^

jag fkai dårom antora nägra tydcliga prof^

L Förfåk,

^ /EuX ofvantil halfrundt Poler- ftåd A (Tab. IX.
Fig. I.) ftåldes pl glas-jilockan B, och pa ofra

delen maiade3 med phofphorus, fom upgaf en
flarl^ och jåtnt upftigande lyfande rok. Så ofta

val gniden (jrlas-^^Iler Svafvcl-ftång forde§

V^ot nedra delen af Spadet, qtbraft den phos*

phorifka rpken \h\gi ynanigare, och inom den-

fanonia u^bUftes r\l^x% långa och jånina utfarande

<lrålar fonpi ftråclca fig utom den öiriga roken^

Defla ^pkon^n^o yi^ nigra ojånnrnheter pa Stå-

^e^, pph kunde deras ant^l förökas, da några

kantiga bly-bitar lades, p^ ftåc^et. Qm fj^mma

Stad med pn ftark glas-ktiU elpfitfiferas , {kingrasi

phofphoriika rokeq häftigt ocl^ (jelfya flåc*

\tn forfyinner ofta aldeles,

II. Brfåk.

En fmal ech vid andarne afr^ndad ^appers^

rimfa, AP^ Fig i, målades med phofphorus och
fållades pa et fint glas-rqr G. En eled^riferad

Glas-och Svafvel-ftång p, fördes forbj defs ena

anda A , och upvåckte eleÖ:ri?:itct uti papperet^

hvatvid de påftruknc dunfterna ganlkn ymnpgt
ut-
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uttrrifta uti tvåiinc lårfkildta ftrommar, af hviU
kla den ena vänder fig och utfar iil den eleétri-

ferandc Stangen D; den andra, vid trånvända fi»

dan B, i contrair direétion dåriträn. Hvad Ikap-

nad papperet åger, upkomma tillika tvänne iåda-

BC i Contraira Direéli®ner dåritrån utfarande

phofphorifica pullar^

///. JFÖrfök..

Samma pha:noaien vifar fig annu behageliga-

re, ®m en på häda^ andar tiHpetfad, några tura

lang och något tjock jånvftång, AB^ Fig 3 , fä-

ftcs pä glas-rorct, malas med phofphorus, och
den val gnidna Glas-eller SvafVel-ftången föres

förbi defs ena fpets. Då utgjuta båda fpetfar-

ne, utom den vanliga eieétnfka elden, tvånne

länga' phofphoriflia Strålar j h varaf den ena ftrom-

mar emot llången, den andra i Contrair dircélion

Vit til fria lutten» Deffa Strålar upkomma och
forfvinna altid tillika med h varandra och med
de elcétrifka eld-bufkarne j men ftromma alt i et,

lå långe itågon phofphorus år ofrig, om fpetfei>

vandes emot cn kropp, fom at cleétrifcr-kulan

undfår jåmn och beltåndig elektricitet, hvilket

gifver et behagcligt utfeendc.

IK Wfoh
En flor med SpegeUfolium oFvcrdragcn Glob,

uphångdes vid Ledaren, och elcftriferades med
en göd kula i hog grads, fcdan på defs ena fida var

matad med pbofphofus en fläck at en Riksdalers
ftorlek. Elecfcriciteten fkingraf dc ifrån denna
flack utgående dunfterna lå häftigt, at icke alle.

naft deflfa dunfter, utan ofta (jelfva fläcken blir

ofynlig, hvilken likväl ftrax återtager fit förra
' N 4 fien, ^
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£ken, (a fnart eleétriferingen uphorer. Om, un*
der päftacnde eledrrfation, gniftror med fingrfet

eller en nyckel pä det ftället framlockas, blir

ock, i det fammagniftan flår, hela fläcken fyn-i

bar, och de därifrån häftigt upfarande dunfterna
tnårkas tydeligen: til bevis, at eleci:rifka eldeii

likafom itänder och uplifvar deffii dunftcr, hvilr.

]ca igenom repulfion lä ftarkt fkingras, at dc
ej biitv^ fynlige.

^
For {amma orfak (kul, kunna

de igenom en bläft rned munnen utflåckas, e-
medan de dels ej nog tånda fig, dels åro for glc^
fa, at kunna af ogat märkas,

BrföL
"

Poler-ftådet A Fig. f ,
uphängdes med fina

keder vid Ledaren A , Fig 4.fedan defs runda del
var ymnigt mälad med Phofphorus* Under ele-

^riferandet fkingrades väl duafterna; men fläc-

Jcen fqrfyan ej altid aldeles, och dä jag därpä med
handen fqrde en fpetfig ftäkräd däremot, biet-

jag varfe i:o at Ipetfen, vid en fots ^tftänd vid

pafs, likafom uplifvade nlgot den phofphorifka

fläckens {ken, 2:0 Dä fpetfen fördes närmare,^

och kom ungefär pä en tum nåra järnet, flockna-

de fkenet aldeles eller utbläftes af fpetfen , hvil-

Icen, dä den 5:0 kom lä nåra, at eleftrilka gni-

ftror därifrån ilrommadé emot flädet, å nyo itån-

(ie eller gjorde deflli dunfter fynbare, icke midt-

pä, hvaråft elden ftrommade, utan rundt ikring

kanten. 4:0 De lyfande dunfterna drefvos ock
dä pä et märkvärdigt lätt iträn fpetfen utät, och
bogde fig, läfom drefne af et päftotatide väder^^

rundt ikrmg otver ftädet tiibakars, lä länge fpet-

fen gaf clcÄrif^a gqifl:ror , hyaryid dqnfterpavor
"

.

^

^ ro



ro la val ymnogey fom tydelige* Jag ändrade

därpå forfoket , och uphångde Ipetfcn vid Lcda^

ren, och ftådet holts med handen därunder. Fig»

4. dä alla omftåndigheter forhollo fig pä famma
lått: pä nägra tums afftänd flocknade fkenet 3 men
återkom och ångorna neddretvos pä alla fidor, få

fnartele£tri{ka gniftrorna började ftromma. Med
aldeles lika utgång , nnftåldcs bada forfoken 11 val

vidPofitiv fom Negativ Elektricitet, utan at dår-

af någon mårkelig fkilnad kunde forfporjas.

Anmärkning, De anförda forfoken bevifa icke

allcnaft 5 at phofphorifka dunllcrna, fedan de
blifvit eleftriferade, verkeligen repelleras, utan

gifva jåmvål anledning til ätfkilliga eftertankar^

Defla dunfters (ken tyckes ofta flackas af eleftriit

kraft, hvilket jag redan anfört hårrora dåraf, at

de genom repulfion ikingras, och fäledes äro ej

nog famlade och täta at verka pä var fyn. Ele-

, éfcnflca kraften verkar därvid endaft fom et ilarkt

blåfande med munnen; fordenfkul flocknar ock
detra Ifcenet, da fpetfars bläft (kingrar dunfter-

na, hvarom mera rått nu fkal lågas, Däremot
ar fjelfva eleeferifka elden i Itänd at befrämja fke^

net, och likafom itända dunderna Itarkare och
ymnigare^ Men de rorelfer forn defla dunfter

iåttasuti, efter IL HL och V. Forfokit, förtjä-

na i fyn^erhet någon upmårkfamhct. De tyci

Icas hevvifa, at någon verkelig materia utfar i-

frän alla fpetfar, och låtter luften i en vifs efter

omftåndigheterne lämpad rorelfe , hvilken deflli

dunfter fynbart forellålla och å daga läggi. Så-
ledes år det formodeligen luft-ftrommen vHena,
hvilken %iti V Forfoket med fig forer defla d ^^alier,

N 1; fe^
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fedan han igenom den ifrån fpetfen utfarande cle*

ärifka materien år framdrefvcn 5 ty efter dcnn^

ras uti järnet^ kan hon ock långt iorr dåraf inui*

pasj ån på defs yta foras uti en lä tvungen roreU

fe, hvilken hos den med eleftricitetcn impraegnc-

rade och af fpetfen framdrefnc luften låture be-

gripes^

Fårfåk fned Pbofphorus på Speifar.

Åf detta föregående inhämtas nogfamt, at de
phofphoriika Dunfterna, vid Spetfar i fynncr^

het, komma i en ftark rorcifc. Det lönar mo- g
dan, at närmare utröna huru dårmed tilgår. AU I
la Spetfar kunna, i anfeende til elektriciteten,

||
delas uti Ele^riferade ochnfledande) och de förra

lå vål fom de fenare , kunna vara Pofitiva eller Ne^

gativa^ det år, aga en glas-artig eller Svalvcl-ar-

lig Eltétricitet. De åro ock^ i anfeende til de
frivilliga Eld-bufkarne, fora därpå vifa fig, ty-*

deligen (kilde. Vid Pofitiv eller Glas-artig Ele-

étricitet, åro defl"a Eldar långa och fpridande : vid

negativt eller Svafvel-artigt tiUtänd, forcftålla dc

ganlka karta bufkar, och otta endaft en liten ly-

fande pund (c). De lårde årkånna denna fkilnad

enhälligt fér riktig \ men ftanna, angående dels or?» É
fak , vid ganfka olika tankar. Hvar och en anta* 1

fer härvid, det han förut om orfakcn til Contraira 1
!,le£triciteter faftftåldt, och beropar fig pädeHa

||

Ron låfom de tydcligafte bevis. De, fom med
Du Fay (d) af kroppars och eleitrifka materiers

(f)
pifT. de Elear. Contr. SeS. IIL Obf. circa Di*

'vfrfuatera Phaenom. igneorum Elefltr. Contr.

{4) Memoire fur P Eleéiricite. 1733.



(oHka art hårleda Contraira Eleftricitetcr, hafva

ej fvårt at etter behof tilågna den ena materien

ftarkarc ljus ån den andra. Andre ^ fom med Herr
NoLLET tro Contraira EleÄriciteter endaft til

grader och ftyrka vara fkilde, hålla ock defla El-

dars ftiljaktiga utfeende tor en ren påtolgd dårat

(e). De fom fift med Herr Franklin, igenom
brift och ofverflod på famma åmne, lyckeligcn

förklara de måila eleétrifka verkningarne^fSrmena

fig håruti hafva uptåckt et ogonlkenligt bevis,

« Pofitiva fpetfar utdrifva; men de Negativa
indraga eleékriika Materien (f). Alla åro enfc

dårom> at ifrån pofitiva fpetfar någon fubtil ma*
teria utflyter j men vid de Negativa medgifves
det icke lålåttj det vore jåmvai orimeligt, om
Negativ Eledricitet endaft beftode i en Priva-

tiön och dcfeftivt tilftånd. Nu lårer phxnomc-
nets åfkädande allena icke kunna fluta denna tvi-

ften: alla tro fig fe rått, och nya förfok behof-

vas, at afgora, om deffa Negativa Spetfar indra>*

ga eller utfpruta det eleélrilka åmnet^ Jag tror

mig genom deffa phofphorifka experimenter kun-
na göra mer ån fannolikt, at de verkeligen likna

de pofitiva , och utdrifva et eleftrifkt vader. Til

den andan åro tfiljande forfok med all den up-
mårkfamhet anftåldte^fem uiflagets granlagenhet
fordrar.

Förfék.

Med en Pofitiv Spets allena. Vid andan af e^ji flor

Ledare A r Fig. 6. af fortent järnblack , faftfattes

en

(f) Lettres fur T Elcäricité^II Par^ie. p. 61. loz.feq,

(/) Franklins IX. Bref. n. 2. p. 15^.
Beccariét DcU* Elcttricifmp artificiale p. 32.
Le Roy. Mcm, de V acad. Royale des Sc. A. V7iS*
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en med phofphorus målad jårn-fpets B , hvilken
tillika med Ledaren ekélriferades Pofiuvt, för-

medel fl: en ftark Glas-kulas hvarvid toljande om-
Itåndigheter i akt togos:

t .) Det phofphorifka Skenet ^ fom omgaf he-

la fpetfen, torfvan och blef ofynbart, il at Ijelf-

va järnet ej vidare i mörkret kunde urfkiljas.

Detta hände likvål ej altid^ hålft om Phofphoms
var for ymnigt och tjockt paftruken^

Den vanliga inemot tvä tums länga elc-

£trifka pofitiva eld-buflcan utfpriddes ganfka vac*

kert, och inom den famma utdrcfs ifrån Ijelfva

Speifen B, en läng phofphorifk Stråle C, foni

vid fpetfen är ganflca fmalj men blir alt vidare,

och dä den anda til en alns längd framfarit i luf-

ten, tjoeknar, itannar och fordelar fig iafom en

Jyfande rok, på famma fått, fom fkuUe den ige^

nom en fin opning vara framdrefven*

?.)Emot handen eller någon annan oeleéJriik

yta, itiidfar likafom denna eld-drälenj och ut-

breder fig ät alla fidorj men år kroppen eleftri-»

ferad af famma Ledare, dritves Strålen dåraf t\U

baka til och emot fpetfen,

4) Föres en afledande eller Negativ kropp
på fida emot flrälen, dragés den dårat> men
undflyr och viker for denna kroppen, om den å-

ger likartig poGtiv Ele6kriciiet.

f.) Bläften ur en hand-pufl:, mmffcar öch ån-

drar den eleélrinca eld-hufkan litet, men drifver

den phofphorifka ftrålen i hvad direktion man vil,

9,ch ffeingrar dunfterna.

6)
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j

6.) Med cleélrifcrandet uphorer den^eleétri*

!ka elden , och tillika denphofphonfka ftrommen,

hvarpå fpetfens fidor å nyo 'börja lyfa, och dun-*

rterna, fom fordt utgjorde den långa fträlen , där^

itrån upftiga.

7.) Denna phofphorifka ftrålen utdrefs aldrig

6tver tre fots längd, hvaremot cleétrilka kraften

af fammafpets^ åntiu tydeligen forfpordes verkä

och meddelas ät en på lilke uphångd metall-plåt,

til io,|3) 12^ tots afllånd.

8.) Hålles en med phofphorus målad kropp.

C, Fig. 7. emot den otfrukna fpetfeni framdrif-

vas de upftig^^ndedunfterna dåraf uti en lång fträ-

le 5 fom flcuUe man blåiadåruti igenom et fint ror*

9.) Samma fpets^ då den tages itrån Ledaren
och fäftcs på en liten glas- pelare, lamt igenom
cn liten ked til långt afftånd ifrån Ledaren ele-

étriferas, gifvcr ej ifrån fig lå ftark och lång ftrå-

le fom förut, inom Ledarens vidftåkta atmofpher^

10.y Om emot den ifrån fpetfen B utfarande

StrålenFig.6. och Fig. Hålles en pä båda andar

fpetfig, och på en glas-pelare fåftad Stål- tråd FEf
Fig» 9 5 följer den pholjphorifka ftrålen den fam-^

ma långs etter, och vid defs frånvånda fpets

upvåcker en dylik uttarande lyfande ftrom, fom
iorut vid

FIL Fårfåk:

Med en Negativ Spets. Negativ; Eleétricitcj:

kan päätfkilligt lått århällas. Jag betjåntc mig at

det låttaftc, och til den jåmforelfen jag forehade,
låmpeligafte medlet at eleä:ri(era Ledaren 9ch
fpetfen Negativt. Sjelf ftod jag på en pall med
glas-totter> gned kulan med handen , och låt pa

an-
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andra fidan en tiUoratide ked flåpa på gla^-ku«

lan. Det år nogfamt bekant, H deft gnidande
kroppen i dcffa omftåndighctcr undfår Negatit

' eller SvrafVel-artig cleétricitec v hvilken år Con-
trair emot den , ioto famtoa Glas-kula fjelf

gef oCh meddelar åt Lcdare> fom endall rora ^

men ej gnida hanne (g). Säfom denna Negati-
va Eleétricitet i det närinafte år lika ftark med
den förut brukade iPofitlva^ utvalde jag hanne
framfor SVaflets eller en matt flipad Glas kulas |

hålft de mindre forfoken forviflat mig^ det ingen
förändring i fjelfva laken dårat ftod at förvänta

|

om jag med Itorre koltnad och befvår anilåldt för-

fok i Itort.

PsL det fåttet anftåldtes nu åf^en med Negativ
£leä:ricitet alla förut vid Pofitiva Spetfar be^

fkrefne fårfåk , och liknade utflagcn däraf hvar-

ändra få aldcles, atjag ofta Varit ovifsj öm jag
VerkeUgen brukat Negativ kraft ^ få fram t ickö

åt eleötrifta Negativa Ledarnc pa l^etfarne, fa

i?åi fom andra Vanliga pröf^ dårom gifvic til-

råckelig fåkerhet. Eleétrilka bulkah Var altid

taog kart^ och liknade öftä ehdaft én l^fahdä

f unift/ men de phofphoritka Strålarnfe titgötos pl*
fammafått föm forut^ ofver en fots låhgd ifråtl

Spetfcn, Dårvid mårktfis ock ingen vidafe (kil-

nad^ ån at defTa Negativa ftrommar tycktes me*
jfendels Vara något fmaläre och kårtare ån de Po-
fitiva! de årö likvåt få tydeliga ^ at ingen kart

tvifla^ det de ju Verketigen itrån Spetfafne fram-^

drifVas j dårfore år oftodigt, at ytterligare befkrif-*

Va dem
I
fåiom aldeles liknande de fårbefkefne.

y DiC de Élcär. Gaötr. p^g. lu Étp. LXIh
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^

hied afiedande åUer otle^ri/ka Spetjar, förhåller

fig jämvåi alt pä famma fatt. Om en fådan fpets

malas med phofphorus^ och med handen forcs

mot Ledaren, Fig. lo, utblåfes den pholphori-

fka Strålen, och vånder fig til Ledaren hvaraf

den utdrefna riken dragés. Orfaken dårtil år in-

gen annan, ån at defla Spetfar, (afom alla andra

kroppar, inom Ledarens atmofpher undfå verke-

lig cleftricitet, fom år contrair emot den Leda-
ren åger. De utdrifva fålcdes, fåfom cleétrife-

rade, den phofphorifka och eleftriCka ftrommen
,

hvilken fåfom olikartig drakes af Ledaren , hvar-

fore ock defla Strålar åro något flarkare och län-

gre, då Spctfen år Pofitiv och Ledaren Negativ,

ån då omvåndt Ledaren åger Pofitiv och faledes

Spctfen cn Negativ Elearicitet.

Anmärkning.

Af defla forfok inhämtas klarligcn, at alla

fpetfar utblåfa phofphorifka ftrommar f hvilka få-

fom härrörande af de på fpetlens fidor påftrukne

dunfterna, nödvändigt bora anfes fåfom ifrärt

Spedarne utdrefne. Jag forcftåller mig at dår^^

med (aledes tilgår : i:o ifrån Spctlarnc, dvål Po-
fitiva fom Negativa, utdrifves, (hvarforc, och
på hvad fått,vil jag har förbigå) en fubtil eledrifk

materia, af likaeller olika art. Denna med nå-

gon ftyrka låfom et våder framftrommande mate-
rien, iatter 2:0 luften,fom omgifver Spetfen,i ro-

relfe och framdrifver hanne, hvilken rorelfe jäm-
våi fom cn kall blåft kånncs med handen , och år

fä ftark, at et litet ljus dåraf utblåfes, och mår-
keJiga gropar tryckas mi vatten och olja m, m*

Så-
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Safora nu 3:0 de ifrån f^etfen upftigande an»or«

na fvåfv^a uti denna lutt\ och den fartima ffrän

•^lla fidor ikjuter til fpetfetij når den dår-

varande framdrifvesj medtolja oek de lyfandé

dunfterna uii denna luftltrom^ och gora defs

våg fynbar^ Komme vi härvid ihog, at fä väl

luften 5 lom de lyfande dunfterna^ en)ottaga den
nieddeka eleftriciceten^ fä kunna alla ofriga om-
Itåndigheter lätteligen dåraf forftäs» Som nu
de Negativa Spetiarne aldeles verka lika med
de PoGtiva, lårer ock faken pä enahanda fått;

därmed tilgå ^ och delTa jåmvål utilromma ct

fubtilt ele^trifkc åmne, vare iig af famma ellei*

olika art med det de Pofitiva bläfa ifrån figi

Detta år ingalunda ftridande nsed Låran om Con*
traira Eleétriciteter ; men gor en betydande
iVarighet vid Franklins Theorie om Neg4*
tiv Eleétricitet, låfom en Privation och et De^
feélivt tilltånd, hvarmed likväl (a mänga andrä

Ron ofvcrensftåmma* ^'lera forfok torde Vara

tjånli|;a, at bättre doma om riktigheten af de

{bregaende, hvarfore jag ock med hvarandrrV^

l^åmfordt tvä och tva at alla diverfa Spetiar/

dem jag funnit ånnu mera ftyrka^ hvaddc ford-

ra gifvit anledning tih

iX. Fårfåk.

Med tvdme Poftäva eller Negativa Spetfkr. Tvåri-

iäé i ofrigt aldeles lika jårn«tenar, lämpades ef-

ter mänga forfok lä, at deras Spetfar idetnår-

inafte gafvo lika ftarka eld-bulkar dä de ele-

étriferades. De tåftades hvar pä fin glas-pelare

Fig. 8> 12^. öch kun(Je uti en glas-holfa Å ffeju-

tas af och an^ famt efter behag ftållas emot
hvar-



hvarandra. Vid andra andan kunde fåftas en

liten ked^ hvarigenom de med Ledaren eller

gölfvet forbundne, Wefvo eleftriferadc eller af-

ledande. Båda fpetfarnc målades med Phofpho-

rus, och undfingo tillika Eicétriciteten at {am-

ma Ledare* Dä befants;

i;o A t fpetlarne, vånde ifamma Linia emot
livarandra, Fig. 1 utbläfa hvar fin phofphori-

Ika ftrdm, hvilka tydeligcn möta och trycka

hvarandra, hvarigenom de utgöra en tjockarp

och gemenfiim rök midc imellan fig,

2:0 Är den ena fpetfen hvafiare ån den an-

dra, lä blir ock defs lirale rådande^och trycker

den andra tilbaka emot defs fpets*

3:0 Märkeligt år^ atdefla phofphorilka ftronl*

mar likafullt tara ut eiDot hvarandra, dä de

leétriflva bufkarpe likväl vanligen flockna^ når

fpctiar motas.

4:0 Ställas fpetlarnc parallelt^ litet pa fida

om hvarandra ^ Fig. 14. lä boja de phofphorifka

fträlarne fig utät ifrän hvarandra.

fio Äro Spetlarne mycket iiåra hvarandra

och vande It famma fida, Fig. 18. tyckas ftröm-

marne litet rcppellcra hvarandra j men utgöra

dock en gerftenfam ftarkare bufka.

6:0 Blafa ftromitiarrje pä fida pa hvarandra^
efter råtta vinklar; ftötädeihop) Fig, 15, och
utfara efter diägonalen i en gemen(am flröm^
hvarvid om en ipets år hvaflare, dels fträle jåni*

Val blir rädatide pä den andra*

7:0 Bada ele^triciteterne gora famma ver-
kan , och tvånne afledande fpetlar , inom en och

Q fam^
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famtna eleftrifta atBofpher, förhålla fig jåmrål,

lafom ägande enahanda eledricitct, pä famma
fått.

X FårföL

Med Contraira Spetfaf- y en Pofitiv och en Nega^

tiv. Den ena af de förr omtalte fpetfarnc var

förmedelft en Iced forhunden med Ledaren, den
andra åter med den på glas ftäcnde Perfon, fom
gnider kulan med handen, hvarigenom den förra

blir Pofitiv, den fcnarc åter Negativ^ Om nu

1:0 Spetfarne vandas emot hvarandra i linia,

ftromma ock phofphorifka^Jlralarne ifrån bagge
ihop, och då de motas gora en gemenfam itar-

kare rok» Fig. 11.

z\o Komma de hvarandra lå nåra^at eleélri-

fka gniftrer alt i et ftromma dem imellan, drif-

vas de lyfande dunfterne merendels tilbakars of-

vcr den ena Ipetfen, långs efter Hål- tråden Fig^

Ii. Gemenligen blir den Pofitiva fpetfen rå-

dande, och dunftcrna drifvas längs efter den
Negativa tilbakars. Detta tycks ej få val af

fpetfarne bårrora, fom af någon oiVervågande

ftyrka uii den Pofitiva Eleélricitetens ty fpet-

farne byttes om, och phaenomenet eller ftrom-

men beholt likafullt famma direétion: men då

den pofitiva kraften uti Ledaren fmåningom for-

fvagades därigenom , at en annan afledande fpets

til tjänligt afftånd fördes emot Ledaren, blef

ock den Negativa ftrommcn omfider rådande

på den pofitiva, och dref dunfterna dåraf tilba-

kars ofver ftål- tråden. Såfoni nu på det fåttct

cleärriciteternas ftyrka efter behag kan mode-
reras, går ock den phofphörifka ftrommen huru

aaan



man viU til den ena eller andra fidan. Hvilket

noga märkas bor, om man vil riktigt doma om
denna efteét, Ibm vid fårfta påfcende tycks vitt-

na om en enkel llrom ifrån den pofitiva til den

Negativa fpetlen*

5:0 Om fpeilarne^ fom ftrömmade eleftrifta

gnillror til hvarandra, häftigt (kiljas åt, delar

röken dem imellan fig på et artigt lått , och
dritvcs tillika tilbakars otvcr båda fpetfarne ^

fälom blälte de på en gång ftarkare emot hvar-

andra, Fig. 13. Om den pä glas flående Ne^
gativa Perfon, i ftållet får ked^i med fingret

pmfom rorer och fläpper den ena ftål- träden

>

hvarigcnom gnillror vid Ipetfarne upkomma^
kan fimma phaenomen oftare och lättare århål-

las til ålkådande»

4:0 Pä lida om hvarandra ftålde , Fig* 15.

Utbläfas fträiarne^ hvilka nu draga hvarandra ^

och vånda fig til den emotftåcnde contraira

fpctfen.

f:o Stöta de olikartiga ftralarne på fidaemot
hvarandra,Fig, 16. tyckas de litet dragas j men
ftåta likafullt fåfom utfarande väder ihop, och
framfara uti en gemenfam ftråle efter diagonalen.

6:0 Ställes den ena fpetfen A fa^ at dels ftrå-

le utfar ernot det med Pholphorus målade ftål*

le på den andra B, Fig* 17, bårtdrifver den
ock med fit blåfande dunfterna ifrån B , at defs

pholphoriflta ftrom dåraf flocknar och uphorer*
Samma verkan gora båda elc^riciteterne»

7:0 Ombojas fpetfarne lå at de parallell ut-
blåfa deras ftrålar , Fig. 18 ^ tyckas defla litet draga
hvarandra f men dock utfara de uti en ftarkare

och gemenfam rok och ftrom.

O a Xh
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XL Fårjhk. .

Med eneleBriferad och en afledande Spets ^ i akt*
tagas de famma förändringar lom Contraira Spet-
far framte. Såfom det imedlertid tjänar til ftad^.

fältelfe idet torra, och lättare obferveras kan,
vil jag til flut därom anföra det märkvårdigafte,

i:o Så fnart den afledande med Phofphorus
målade fpetfen , föres emot den elcélriferade va-

re fig Pofitiv eller Negativ; utdrifver den fin

phöfphoriffca ftråle, hvilken möter och ihopfto*-

ter pä Jamma fått med den eleä:rifka,lom belkrif^

vit år fke vid de ofriga.

2to Imedlertid finnes den eleétriferadc fpet-

fens fl:rom altid vara radande pä den andra, drif-

va honom tilbakars, oeh i fynnerhet dä de kom*
ma lå nåra at eleétrilka gniltror börja ftromma,
framfara långs utåt efter den afledande fpetfen,

Fig; it^ hvilket händer lå väl vid Negativ fom
Pofitiv Elektricitet.

3:0 Strålarne dä de pä fida ftota hvarandra,

draga ej hvarandra^ utan förenade drifvas efrer

Diagönalen, fäfom ihopflotande väder* Fig» \6.

Likafom

4:0 Den afledande, dä den pä fida bläfer c-

mot fjelfva den målade och eleétriferade ftäl-trå*

den , bårtdrifver och genom fit bläfande medfo-
forer defs rok, Fig^ 17, at dåraf den phofphorilta

Itrommen vid fpetfen flocknar och minflcas^

Anmärknings

Den fom varfamt betraktar alla dcfla förän-

dringar, lårer därutinnan blifva varfe de tydeliga*

lie bevis, på det förut anförda, at nämligen 1:0

alla fpetfar i gemen utdrifva ifrån fig et elje*

arifkt
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örifkt vader, fom fororfakar den phofphoriCka

llrommen. Defla vader verka 2:0 på et mecha-
niflvt fått pa hvarandra , i det de ftota ihop , och
efter en lammanfatt rorelfc följa Diagonaler m^tn.

3:0 Detta oaktadt, behålla .deffa vader och phos-

phoriflka fträlar den contraira art och natur, lom
de undfä efter de elcélriciteter , hvarmed de iit-

drifvas. De likartiga pofitiva eller Negativa,

bårtdrifva ; men de olikartiga eller med Contrai-

ra dectriciteter utdrefne draga hvarandra. Om,
tordenfkul defla foriok intyga, at alla fpetlar yt-,

blafa eleörifk materia, följer dock ej d^raf , at

den år homogen och af famraa art. Detta hin-

drar ock , at endaft halla de olika verkningar Con-
traira fpetfar utofva, for fkilnadcr uti grader och
ftyrka af lamma kraft. Sannolikaft vore, at får-

fkilda eleftrifka materier funnos i Naturen. Men
på hvad fått defla kunna af en och famma kropp
upvåckas och århållas, år en ouploft. hemlighet.

Vi åge ånnu ingen Theorie om Eleftrifka verk-

ningarne, hvilken ej ftoier emot något där-

vid uptåckt ron , eller behofde ganfka ftora för-

bättringar, Franklins Theorie ar onekeligen

den båft utarbetade Hypothefen om Contraira

Eleftriciteterj men har dock vid Negativa Re-
pulGoner och fpetfar en fvag fida. Herr Nol-
LETS, finrika tgnkar om en tillika iit-^och infly-

tande Materia, pafFa fig båttre med defTa och an-

dra forfokj men Contraira Elc£triciteters verk-
ningar kunna ej alla dåraf förklaras, hvariore de
ock fordenlkul ofta dragas i tvifvelsmåU Herr
Symmer har nyligen framftålt Du Fays pch
de äldres mening om fårfkilda Eleétrilta Ma-

O 5 terier
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teT\ér (h)j men dc flvål han anforer lro éj dfeci*

derandcj, och kunna beqvåmligen lampas efter dc
ofriga, i fynnerbet Franklins Theörie. En
tan^a fom härvid infaller mig , år följande : Monne
icke 4é Contraira Ele^riciteternä hårråra af[ärfkildta

Säterier ^ hvilka hvar får Jig dga de egenfkafer vi

iilfkrifva eleBriJ^a materien^ at de dragas af kroffar^

ne; men deras delar inbördes hårtdrifva hvarandra?

J>effa mäterier draga hvarandra och fårenade utgöra

det ämnet i kropparne j hvilket for (ig fjelf icke verkat

eleBricitet , förrän det äter til ftna delar och grund^

ämnen uplåfes, Dc mafta Ron och Theorier torde

härmed kunna förenas-, men jag har fjelf i åfvan-

anförda ni:dje Forlok lagt en fvårighet i vå-

gens vägar fordenfkal ej nåmna vidare dårom in-

for en Academie,fom gillar Sannings-ron, men
cj uppehåller fig vid gifsn ingår,

(Ä) PhiJof.Transaélt. Vol. LI. P. 1. 1759» pag. 571. 380.

BESKRIFNING
Om Salt^ctters Luttring \

Af

FREDRIC ULRIC MANDERSTRÖM,
Lieutenant.

m ^
Under den tid Krut-proheringen vid dc födr^

Bruken varit mig anförtrodd, har jag fun»

nit en ganfka (tor olikhet x tilvcrkningarnct

och
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odi at det ena Bruket ofta med drygare koflnad

ånét annat jforfkaffat figlVagt ochodugeligc gods.

Vid alla Bruk nyttjas lika materialrer, oeh
famma fatts, hvaraf nödvändigt borde följa, at

'

krutet på alla ftållen kunde tilverkas lika ilarkt

,

allenaft Hiaterialierne blefvo lika väl renade, och
arbetet anftåldcs med lika upmärkfamhet.

Min (kyldighet har varit at efterfpana orfaken

til fclaktigheterne, och fkafFa bot til en ani:)an

gäng: hvaifore jag (okt utröna alla de omftåndig-

het^r fom i nägon mätto kunnat {kada krutet;

^h ^huruyål jag funnit mycket hårtil bidraga.,

/Vil j^g allenatt for denna gången anföra det for*

nåmda, och hvad fom nu i fynncrbet vid krut-

tilverkningen varit Ikadeligt.

Saltpettcrns godhet år den, hvarpå krutets

ftyrka til florre delen beror, och fom alt rå Salt-

petter ©emofågeligen innehåller fådane oarter,

fott) aldeles åro otjänlige i en krut-fatts, fä föl-

jer, atalla defla genom forfigtig Luttring bora

barclkaffas, om maneljeft fkal kunna vänta ftarkt

krut^ De förnäm fte oarterne åro kok-falt och
fetma, af hvilka endera gemenligen år rådande,
öch fäledes bor Luttrings-lattet altid rtuas efter

Saltpetterns egenfkap.

Lutter mäftaren följer gärna fin gamla vana ,

och håller fore, at all fiags Saltpetter bor lutras pä
lika (att, nämligen kokas i vatten och (kummas-,
men på vattnets proportion, och tiden til fpåd-

ringen, hafves fållan affeende, oanfedt Saltpet-

ter aldrig med beflced kan luttras, fä fnart vid

defle omftåndighieter all mojelig granlagenhet ic-

ke i akttages*

O 4 Den
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Den ofullkomlighet jag fåledes funnit vid åe%m

ta granlaga arbete 5 laint de otilråckeliga befkif*

ningar fom i detta ämne utkommit, hafva gjordt
mig omtänkt j hyru Imtrings- proceflen hädan ef-

ter m^ kiinna fattas på båttre fot. Til den ändart .

har jag vid hvart Krut-bruk obferverat arbetet

frän början til flut, och af Lqtter-måltarne fokt
inhämta all den uplysning fom af deras ringa in-r

figt (lått at århållas. Sedermera har jag anltåldt

prof-luttringar af rå Saltpetter utaf olika flagt

nytrjat dårtil lå mycken Theorie fom dit kunnat 1

lämpas, (amt anmärkt hvad Ifcilnad därvid fig to^

retedt,och ändteligcn hafva alla Luttrade fortcrnc

blifvit jamfcirdc, och flyt- fattfcrne gjorde dåreitcr,

Det år redan fagt, at de tornåmfte oartcr fom
finnsis i rl Saltpetter, åro kok^falt oeh fetmaj
men utom defle blifver man icke fällan varfe, at

Pot-aika eller andra fixa Alkalifka falt äfven vifa

til otrolig mängd, når antingen Saltpettern

bhtvit kråmpt med tor mycken a£ka, eller (Sjud^

ningen fkedt på fadane Italien, dar Kalk-grus,

Afta och annat dylikt varit til finnandes, och
|

jorden ännu icke hunnit draga til fig den årforde-

lige fyran. Alt detta ofverflodiga Alkali räknar

jag dock for mindre (kadeligt, emedan jag icke

tror, eller nägonfin funnit, at det kan blanda fig

med Luttrade Saltpettern, hälll det alkalifka fal*

tet, fåfom mycket lätt fmält, altid bcfinnes ftan-

na qvar i luten, Kok-f^iltet och tetman åro dåk
pmot farligare gälter, och ftundom händer %t

-

kok- faltet, genom I^utcns oftare kokning ooh

for ftark hetta, formerar fig i ftqrre ChrylHH^r,
iiyill^a fått namn af Schalk.

Fet-
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; ^ Fetman år åfven af olika flag , och ju hvicare

ju varrcv ty denna, fom gemenligen har fit ur-

Iprungaf flygfands-jord, år fegare , famtfvårare

at flvilja fran Luten, ån den fvarta och mork-bru^
na^ fom haft fin upiinnelfc af fvart-myilan.

Forr ån Luttringen anftållcs, bor man val ut-

röna Sakpetterns cgenffcap, fom kommer at nyt-

tjas, emedan hela Luttrings-proccflen dåreher
bor råttas; och faftån alla defs oarter omojqligen
kunna uptåckas, måfte man åtminftone uttorlka,

bvilken år rådande, ögat år räkrafte råtte-fno-

ret, hvad Saltet beträffar; ty fom Saltpetterns

Cryftaller äro fex kantige, och kok-faltets Cu-
bilke, få år lått at åtfkilja defTa forter, få framc
Sjudarne, for at forblinda fynen, icke hafva fon-

derftoit Saltpettern. Når fä händer , måfte man
nyttja cld-profvct, då Saltet icke vidare kan dol-

ja figi ty Saltpetterns egenfkap år at pä eldön
brinna häki^t med hog och ljus- blå låga, utan
minlla fprakande: hvaremot kok-faltet brinner
aldclcs icke 3 men fprakar defs mera. Men myc-
ken tctma uti Salt-^pett^rn, gor, at den med
banden kännes len fom fåpa, famt fororfakar på
cUien rinnande^ forkårtar lagen och gor honom
hvit, Sedan ra Saltpettern faledes blifvit for-

lokt, måfte v^nen hjelpa det ofriga, fa at man
kan Huta, om antingen kok-faltet eller fetman
har ofverband , då man fedcrmera förfoga^ fig til

fjelfVå ILutt ringen.

Innan jag belkrifverf^jelfva arbetet, måfte jag
kårtchgen nämna , at Lucter-pannaq icke bor va-
ra florre, ån nödvändigt fordras til en Luctring
af 60 a 7p|^i§p:d ra ^HUpetter^ bvilket jag hår

Q f an-
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antager för lagom , fä tramt dagen Ikal vara til-

råekelig. Pannans otre diameter blir dä i det

hogfla 1^ aln, och den nedra kan vara ^ eller ^
aln mindre y men defs djup mälle råttas efter Lut-
rer-miftarens armar , och åtminftone icke ofver^^

ftridai-^aln.

Lutter-pannan bor vara val inmurad, pa et

lä ljud llålle^ at man hela dagen kan fe hyad dar-

iiiti foreloper. Vatten-pannan blir af famma be^

llcaffenhjet, och om man har rad at häUa fig den
tredje til Salt-koknitig, är det fä mycket båttre.

rAflätts-pannorne göras ior^ belpariny fä Itore, at

hyardera kan rymma den lut fom kommer at *af-

fåttjas ur Luttcr- pannan, famt torfes med tapp

i bottnen»

De vid Luttringen årforderlige verktyg bel-

flä af et Roder, til Saltpetterns omrörande under

fmältningen: Vattu fäar af 25* kannors rymd:
en bytta til fpådningén af en half fäs rymds en

liten Koppar-kettel af 3 kannor, til det fammä
och til lucens affåttjande, famt et fkum-tråd, af-

rundadt etter pannan.

Jag tager for afgjordt, at ju mindre vatten

man kan nyttja til Imåltningeri, dä Saltpettern

innehåller nägon märkelig fetma, defs bättre år

det 5 emedan fetman dä, fäfom fpecifice lättare,

fä mycket Inarare mä flyta up : och jag råknar fä*

ledcs icke mer ån i det hogfta en kanna vatten for

hvart Lifsprd rä Saltpetter, eller fom båttre är,

en Sä til 30 Lifsp:d*

Men i fall renare Saltpetter år at tilgä, eller

fadan fom år blandad med en myckenhet kok-

ftlt, håller jag for båttre at bruka mera vatten

,

och
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och vaknar i fädant fall ij kanna for bvart Lifs-

pund.

Når Luttringen anftålles af Go Lifsp:d, ofes

dSrfore i fäar vatten i Lutter pannan, om fetman

har éfver handen j men annars 3, hvilket vårmes

naftintil koknings- punden: Saltpettern lägges

dåruti, och elden okas icke fårr ån Saltpettern

blifvit fuUkomligen uplolt, fom imedlertid ftån-

digt omrores med rodret, at den fä tnyckct forp

mä fmålta , och icke blifva brand. Under fmålt*

ningen upflyter ganflca mycket fetma, fom ge-

nall med fkum-trädet bårttages, och fom något

af Luten altid år fetman foljaktigt, bor bemålte

fkum til oAiluttring forvaras. Når ingen Salt-

petter på botten finnes ouplSft, okas elden, dock
få at måtta vede^ lågges vid pannans innerfta

brådd, på det kok^ningen må fke itarkt på en Vu

da, och fkummet kaftas til motftäende kanten,

hvarifrån det med mera beqvåmlighet kan bart*

tagas,

NårLutcnal- hettan börjat fjuda , betackcs

hela pannan med fragga, lom ftrax dårpa höjer

fig och vil ftiga ofver bråddarne: och ehuru man
i bogan gjordt fig kunnig om Saltpetterns for*

nåmtta oart, lå kan nu åfven märkas om Luten
(Soden) innehåller mycket kok-falt; ty på denna
fragga, fom i början år rnycket mork, vifa fig

garna en hop Jjufa ftrimmor, hvilka, når Saltet

är radande, åro långa, fmala och parallela> ocl\

fammanfkjuta omfider med andarne, få at däraf
formeras elliptifkc figurer. Under den tid Sodeo
höjer fig, fkummas icke, emedan altlamman be*
Hår af idel luit-fulla blåddror, hvilka icke lata

fånga fig; i»cn nar fraggan kommit nårmäft bråd-
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dÄrne och år fårdig at rinna ofver, bor forfta fpåd*.^

ningen gå tor (ig^ la val for at hindra utrinnan^
det, fom at forfvaga luten, och famla fetman^'

Denna fpådning rättas då eiter Saltpetterns egen*
fkap, få at om Soden finnes innehålla rayckct
kok-falt, nyttjas därtil en hel Sä kallt vatten , på
det Saltpettern genom fodens bränning icke må
blifva blandad med Schalk; men om fetman har

ofverhanden^brukas allenaft byttaa. Finnes Salt-

pettern få ren ac Soden icke höjer fig ftrax eftt r

kokningen, år nödigt at genaft forfvaga lutcn,

ineden bytta vatten, eller ock minlkacldea, e-

medan (odens bränning icke gor nägon nyttig.

Sedan foden, fom redan fagt år, börjat gå
up, och fpådningen efter Saltpetterns egenfkap

blifvit i akt tagen, förminfkas genaft den ftarka

hettan, fä at foden fjunkerj och når (^cn å nyo
börjar koka up vid ena brädden, bårttages med
fkum-trådet alt fkiim, fom i Itor myckenhet ka-

llas til motftäende fidan.

Några minuter därefter, börjas en ny gås-

ning, och når fraggan hunnit nårmaft bråddarne,

hindras defs utrinnande på fått fom redan fagtjår,

medelft fpådning af en Sä vatten for kok-falt«t,

eller en bytta for fetman. Skulle den hvita fet-

man vifa fig, fpådes allenaft med en ketteU ty

om denna fordårfveliga oart tilräckeligen fkal fly-

ta up, måfte man bruka det minfta vatten fom
méjeligt år*

Sqden fupponeras nu vara lagom ftark , dar-

forc okar man ^Ideu;, och fpådningen (ker hädan-

efter fparf^mmarc, 4l at man til faltaktig fod bru-

kar byttan^ iTien til den fet* ketteln, och i akt

ta-
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mgcs altidjat fpådningen ej fker oftare ånfdå fo-

étn år färdig ac rinna ofver, hvilkct kan hånda

TO a 30 gånger, om Salrpettcrn varit mycket o-

ren, Imellan fpådningarne famlar fig åtven nå-

got (kum, (bm akid bårttages.

Når tiden imellan gasningarne börjar fårlln»

gas> bor man undcrföka, om (adant bårrorer al

fc! i proceflen , eller om all fetma genom {kam-
ningen verkeligen ar barta 3 ty man kan icke ta-

ga for^^fgjordt at fodeli år ren>hUån ické (kura

vifar lig, emedan en oordentelig Ipadning ofta

uträttar få mycket at fetman ftannar qvar 1 luten

och icke vifar lig ofvanpå, Kånneteknen at den
verkeligen ar barta , åro toljande

:

1:0 At luten 5 fom uphvålfves vid den bräd-

den fom kokar, (ynes klar och genomfkinande*

2:0 At dä fkumtrådet doppas i foden och åter

uplvftes, bor det fom afrinner vara mycket klart,

och omfider faftna vid trädet fäfom en lång fno-

bvit pårla af Saltpecten

5:0 Från den kokande brädden upkaftas ftora

vådcrbubblor, hvilka icke bora fonderlpricka forr

ån de hunnit fimma ofver pannan.

4:0 Upkomm^er vid det kokande ftållet en
fnohvit fragga, hvilken bår glimma fom en myc-
kenhet fmå Itjernor,

Är luten otvanpå aldeles fri från fkum.

Når alla defla tecken på en gång vifa fig, åt

ingen fetma vidare at beflua.

Sedan loden fåledes blifvit ren, bruka någre
at låtta litet Bok-aflva i pannan j men hvad nytta
(ådant gor^ har jag icke kunnat utröna } ty Sak-^

pet-



pettcrn kan ej draga til fig mera alkali, än det

fom nödvändigt fordras til defs faturation, hvil-'

ket förmodeligcn ikedt forrån han kommit i Lut-
ter-pannan: och når fetman redan år utdragen ur
luten, kan a(kan icke eller gora något gagn och
uplofa det fom icke finnes 3 dårfore bor afkan,

efter min tanka, brukas i början af Luttringen^

om hon (kal gora nytta. Om hårtil brqkas Ek^
aflca , blir Saltpettcrn något rodaktig,

Soden har, fom redan fagt år> om faltet va»

ritradande> blifvic upfpådd med mera vatten ån

annars, och fom utdunftnin^en icke hinner fvara

emot fpådningen, få innehåller pannan nu mer
cUer mindre lut i proportion af oartcrne.

Ju fvagare luten år, defs fåkrare kan man va.

ra for kok-faltet 5 ty då ftannar altfanimans q var

i vattnet, utan at blanda fig med Sa,ltpettern i af-

fätts- pannan. Til den åndan afklaras den faltak-

tiga luten,medan det kokar fom ftarkaft , medelfl:

en hel Så kallt vattens hållande i pannan, och är

båft at klarningen anllålles dä luten går up for fi fta

gången, på det at i fall någon ofynlig fetma fkullc

finnas qvar, den famma må kunna tlyta up och
aflkummas*

Emedan kok- faltets egenlkap år at formera

fig uti hetta^ men Saltpettern i kold, lä bor kok-
ningen icke längre paftä, ån nödvändigheten fof«

drar til fetmans utdrifvande; ty annars år Ivårt at

undvika faltet.

Dårfore bor elden tagas undan pannan få fnart

fetman flrfvunnit, och om Luttringen blifvit

börjad kl. 4 om morgonen > kan detta arbete va-

ra fulländade vid middags-tiden. Pannan och
rau-
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murarne hafya ånnu mycken hetta i behåll, hvår-

före något af vattnet evapoYerar och gor luti^n la-

gom Itark at atfåttaSf

Fyra ä ^ timar efter fedan kokningen uphort,

år lutcn väl ånnu icke Ivalj men om utdunftnin-

.'gen ej varit for knapp, fätter fig en hinna (Salt-

hinna) ofver hela foden, hvilken år mera blå och

tjock,alt efter fom loden år rikare pä falt. Hin-

nan kan icke iorfkingras eller affkiimmas, dårfore

år båft at låmna hanne orubbad,iil defs foden blif-

vit fvälare^

Vid pafs en tima därefter, börjar Saltpettcrn

vifa fig under hinnan, fafom fmä ino-klimpar,

och nål dcfla fynas til någon mångd, ttånkes med
handen litet kallt vatten ofver hela hinnan , (å

fjunker hon ftrax til bottnen, och drager med fig

all den (immande Saltpettern, hvilken icke är

afbåftaflaget.

Efrer åter en timas forlopp,då foden redan år

iå fval at fingret kan doppas dåruti , och Saltpet-

tern har börjat fäfta fig kring bråddarne
afoics luten ganfka fakta med koppar- ket-
tcln, och flyttas i affåtts-pannan*

På pannans botten fynes någon Saltpetter,

hvilken år blandad med blå hinnan och annat o-

dugeligt gods , fom altfamnians forvaras til en
annan gång, under namn af Balge-tyg, och lu«

te|i afofes icke tor når bottnen.

Til en fådan Luttring åtgår i det hogfta f
famn ved.

Så (nart luten aldeles affvalnat^ börjar Salt-

pettcrn tormera fig, och når den i Luttririgen

icke
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icke varit upfylld med for mycken tctmn, och
fäledes blifvic lofare ksimpt, vifa fig Chryftal-
lerne i affåtts-pannan mycket regulieie ^ men an-
nars vaxade både larfgs och tvårs, iamt åro af
olika långd. Den förra forten kallas Spire-bus-
far 5 och raknäs fordelaktigaft , emedan defs
Chryftaller åro Ikorare och lättare at arbeta^
faa)t botten-ftyckerne tunnare, och foljakteligen
renare Saltpetter.

Når Saltpettern i affåtts-pannorne fuUkomli-
genucvuxit, hvilket (ker på 5

hogii 4 dygn, af--

tappas luten och forvaras 5 men Chryllallerne af-

fkoljas med cn bytta kallt vattan , fom Hvåx bor
Utfläppas genom rapphålet, at det icke m/ upl5-
fa Saltpettern,

Sedermera uphugges Saltpettern med yxa,
öch torrkas i panna eller Torkhus, famt iorvaras

til krut-arbetet.

Skum och Balgc-tyg, f©m hitintils blifvk

fSrvaradt, bor nu omluttrasi men då år båft at

förut flå vatten på (kummet, och fila det genom
et kåril med tapp i botten; ty annars famlas for

mycken orenlighec i pannan.

Alt det falta vattnet fom fås eker forfta Lut-
tringen, innehåller ånnu någon Saltpetter, fom
af kök-faltct blifvit hindrad at utväxa, och hål-

les dårforc i vattu-pannan at intorrkas. Koknin-
gen måfte ^ke vid lakra eld

, på det faltet icke må
taga otverhanden, och fpådningcn blir altid af

(amma flags vatten 5 fålcdes fortfares med fpåd-

ning och fkumning , til des fkuro-trädets droppar

utvifa at Luten är klar och lagom ftark at af-

Jåttjas, då den åfven hålles i aflltts-pannan, hvar-



eft garna nägot kok- falt formerar fig tillika med
Saltpettern, belynnerligeh om kokningen fkedc

ftarkti ty da infinner Gg en myckenhet Stlialk.

Alt det vatten (om fås efter déhrta Saltpetter,

famlas äter i Lutter-ellet Salt-pannjrri ; kokas låti-

ge Vid rnedelraåttig etd, fpådes ältid med jTam-

maflag, då omfider faket fåftet % éfter hdla

fahnahs botten^

Detta lofsnai-^ oth én bytta kallt vafteri hålles

i pannan, och kan med en därtil inrättad genoni-

flagen flef beqvåmligaft bärttagaSi *

Luten föm ntl är tåmmeligen fri fråti falt, hål*

les i ert affåtts panda for at gifva ifrån fig den lil-

la Saltpetter fom kan finnas qvar^

All den Saltpetter fdm fås efter fkUm-^köfc-

hing^ iritöfkning och falt-kokning, blir geiheri-

ligen blandad med några öarter, oaktat mäii där-

vid brukar all mojelig foffigtighet, öqh niåfté

dårfore ömluttras fofrån han kan bli tjänlig til

krut-arbetet.

Detina Luttrings-f)rocefs ar dch fullkomljgä-
lie mail ännu vet at betjäna Gg af vid de fodrä
Krut-bruken: och vore ohlkeligt at i fall på an-
dra orter något fördelaktigare fatt at luttra Salt-
ettcf, kunde Vara bekant, lådarit fnart måtte
lifva kunnigt , och til Rikets båtnad vid krut*

tilVerkningen vedertaget^

Öm
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Om Rdgn-lpogem Förklarings

Af
FREDRIC MALLET.

I anledning af mina obfervationcr på Sol-

ringar, fom ja^ forledne Mars fick tiltålle ac

gora, toretog jag litet därefter at utleta orfa*

ken til de Phaenomener, fom vid dem yppades,
och begynte aldraforft at betrakta uprinnelfen til

Rågnbogen, famt fkårfkädade de Geometrilke
uplosningar, fom blitvit tramgitne til defs for-

klarande. Ehuru lyckelige de hvar for fig tyc*

kas vara, foU jag uppä den tankan, at jag bor-

de leta en genare våg til et uti Naturen lå präk-

tigt ändamål : och fåfom mitt bemödande icke blef

fåfängt, har jag velat for Kongl. Vetcnfkaps A-
cademien framlägga en ganfta kart afhandling på
denna Theorie, hvilken jag nyligen uti ordnirig

bragt.

§. i. Låt SolftrålarncJ^^ *$V/,Tab. X, Fig, i.
^

vara oåndeligt nåratil hvarandra, och råka uppå
den Sphserilka rågndroppen JEBDJ^ Ih deflc

jfträlar brytas uti och fedan refleétcras uppå
fphserens inre yta, en eller flere gånger i famt

låt dem åter utbryta vid B, och ftrålarne 50,
io vara parallela: då måfte en Rågnboge fynas

uti direélionen J?0, fåfom bekant år. Men efter

vinkelen SAC-^zOBC^ och iV/C=:OÅC, efter bryt-

nings-lagen, (dixnl^tACa-ziBCby ochAazzBb. Om
forden(kul Diametern DE dragés parallell med
SAy och fluxioncn af bogen DA fåttés lika med
flu3jionen af bogen DAB tagen negativt > få kan

* vin*
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vinkelen SAC dåraf finnas. Kalla half-cirkclen

(Yyg. 2.) DAE—tR, och bogen JDv^ 5 forn fvarar

emot antalls vinkelen, for ^> fanit bogen for Bryf
ningsrinkclen forJ?, och fått m:n: :,fin^ : linÄ.

Låt nu Solftrålen SA uti A brytas til AFj och re-

flcderas uti ftil J(?> uti G til GH^ och få vida-

re; då år Fluxion utaf DAzidA^ d(DAF)^dA
^2dBp d(DAG)z::dA-^^dB, &c, lamt dA\dB\y
mCoJB : n CofA. Låt antalet at reflexionerne uti

jF, G, &c. vara^— i, når ftrålen uti B går utur

fphaeren , lä år dA— 2gdB r= d(DAB)zz~dAy om
de uti B utbrytande Itrålar åro parallela. Altlå

mlii^dA— 2gdB'ZZ—dA^ eller dAzzgdB > når rågn-

bogen fkal fynas^d. å. mC&fBzzgrjCofA,hvar^i toljer

^t m^'— ff^^CwA^ ^g^n^ —g^nHii\A^ ciler fin-rf:S5

LyT^—KJL hvilket år enligt med Newton och
n g^ — i

^

flere,

G?r. Om ^=2, få år fin^~^y<^ i"^
,̂ ,.} om

^-=5, arfin^=-i/— — , och fa vidare.

§. 2. Man kan finna det famma pa et annat
fatt: Låt SAy *SV7 utdragas (Fig. i.) til Ay lå

år bogen -rfA= ii2 — men om 05, Ob utdra-
gas , få måfte ÄBzz^a, famt Ä^n -- b/S , når OJ?,

åro parallele. Och emedan BbzzdA - agdBj
och BdizuSdA— tgdB^ få år det dA —2gdBzz--^dA
+ :j^^5,eller dA—gdB fåfom tilforene.

§. 3, Om man vånder om denna fatfen, och
antager //^ =^^5, (å följer, at om ^=2, fa år
dA-^idB— Q ^ eller ftrålarne ftota tihammans uti

och ojn de rgfleÄeras til G,mäfte 4? utbrytan-
P2 dc
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de vara parallele. Om ^— ? ^ dä år ^(DAF)zzdB^
och d{pAG)::z— dB hvarat följer at fträlarnc efter

forlta reflexion åro parallele med flrälcn FG^ och
efter andra* reflexion uti G iika Ipridande, fäfom
llrälarrie^J^, (amt uti // vid utbrytandet parallele j

och fä vidare .Altla igemenjom^ året helt tal (tor-

re ån enheten^ och dAzzgdB för Solfträlar^ forh

falla uppä fphxriflva rägndroppar, fä flcola de,ef-

ter fä mänga reflexioner, fom^ — i innehåller

enheten, vifa en rågnboge.

§,4. Genom den method, iom uti denna up*
lösning år brukad , kan man altfor vigt determi*

nera Solfträlarnes affkårningar. Låt SAy *$izblif-

va reflcélerade til AM^am (Fig. -if.). Om dlMJy
ma utdragas til få mäile Nn:z:3Aa^ och ef-

ter Aa:Aa -{-nNiiALian^ fä år ALzzlAN—'^CoJA*
Lät PQ> pq vara tvånne ftrålar, fom ifrån Pyp ic-

flefteras til PQ^^pq; om dä Pp zzdA — irdBy fä är

qqzzdA~z. r-^i JBy och Pp\Pp 4- QqiiPR.PQ,
eller 2dA— 4 rdB— ^dB : dA— irdB :

:

2mCofB—i.

IrHM ,nCojA\mCofB~2rnC9fA:i CofB : PÄ.Hår-
vid fynes, at P(^y pq åro parallela, om //^zS

2r+{[dB: Låt ändteligen PQ, pq utbryta uti

(^1^ qiy och om dc utdragas til Ty ty (d. matte

Ttzz: + '^dA— z,r ^ idB y efter (^q:=zdA--z.r'^\.

dByOch qq—Tt—~ idA^ altfä Qq + Tt: Qq: : qii

qK: i/^dA— ^r+z dB dA i.r +iJB:: ^mCofB
— 4,r 4- 1 ^nCofA :— 2 r + ^ .nCofA+ inCofB

:

: 2CofA
:qK. I den håndelfe at Pq^pq icke fkåra hvar»^

andra innom fpha:rcn ,år Pp - qq : Pp::Pq: PR
(Fig. 4.) och efter då qq—i.r + i dB~dAy fa

blir 2dA— ^ r 4- 2.dB:dA -2rdB iimCofB -—^.v^z^

n£ofA\mColB'-^xrnCofA'. : z. CofB\PR. Likaledes

om



om Qly räkas utom iphserenjår 7> —

Ida om dAz=r+ ijB-, men P^,
/^f

åropar^Ucia,

tropa Mandragm-a Linn. Mandragora fructu

rotundo C, Bauh. år en växt, fom de åldite

Medici gan&a mycket nyttjat ^ men kom-
mit fedan fä aldeles utur bruk, at den nu for ti-

den lållanreiler aldrig blifver forefkrifven. Örten
år dock i nårmafte férvantfkap med Belladonna

och det flågtet bland våxterne, fom in ClafTe na-

turali af Botaniftcrna kallas iurid<e (a)^ och be-

römmas at genom fin repellerande kraft > aga en
clorliknelig god verkan, at fordela alla flags fvul-

nåder och härdheter i kortlarrte (b).

I anledning af alt detta, har jag under viftan-

det vid KongU Arméen i Pommern funnit tilfålle^'

P 5 at

C^) Arch. och Ridd. von. Linn. Philofoph, bot. p. 3r.

(Å) A. och R. von Linn. Prxleä. de Mat nmed.Mrfcr.
cfr. D:r Faö:raci Diff. de Med. graveölent. ^. 19.20^
Wåblin de Odoribus mädicam. p, 15,
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%t underloka och utröna roten af Mandragorr, til

fin nytta och verkan, la val utvårties i körtel*

fvuHler, lä heta iom kalla, lom invårtes i de tiU

fållcn, den af fortarne Läkare berommes.

Tvånne Soldater, Sjåman och Björkman af

ftcrbottens Regemente , inkommo år 1760 pä fto*?

ra Lazarettet i Stralfund, och hade haft glandu-
las parotides och maxillares, eker en metaftalin

febri!em5långe fvullna och hårda. Jag låt påläg-

ga et omtlag af pulveriferad Mandragorae-rot och
litet honung, Svulhiaden började dageligen min-
fkas, ech gick omfider aldeles bart

, fåatjag dea
ena efter 14 dag^ir utfkickade fiån Lazaretttt^och

den andre efter 5 veckor. Sedermera har jag

brUkt denna roten med otrolig nytta få val i om-
flag, fom plåfter mot de kortel^fvuUfter , fora

jag på Lasarettet och vid enftildta tillållen kun*

nat ofverkomma, hvilka jag fant den åga en ©for»

likneljg kraft at kunna repellera och fordela, (om
i fynnerhet altid inart lyckades , dä fvuUnadcn och

hårdheten ej voro akfor gamle. Samma goda
verkan vifte fig^då jag några gånger forfokte den-

na roten i omflag pa hals-fvuUnader, få val fcr®^

phuleufe , fom jn&ammatorifke. Hos de bleffc-

rade hånde ofta , at fuppuration afftannade, ma-
teriendrog fig från fårtt, och fororfiikade fvuU-

nader i glanduHs axillaribus och inguinalibus. Jag
pålade et omflag af denna roten pulveriferad och

blandad med något emollierande hvaraf

defla fvullftcr inom 3 ä 4 dag^r fordcltes , fom tor-*

te, fom blefvo blcjfTerade vidPafevalk, fnmt hos

Med



Med lika nytta har jag brukt den famma pä venc-

Tilka kortel-fv.ullfter. 1 bubonibus inguinalibus

eller poulains, fom kommit af någon ftoppad

Gonörrhée, har jag pålagt pmflag håraf, och gif-

vit lien fjuke dricka någon blodrenande ptilan

famt andre urin-drifvandc iaker; håraf hafva de

kart tid fordelt fig, och gonorrhéeji kommu
aterat flyta, fom hånde hos Franfylka defcrteu-

YcnLeCatte» Lika fordel fant jag åfven, då jag

delta medlet en gång brukte uti inflammationc
tclliculi a caufla venerea.

Sattet at utvårtcs nyttja denna roten, har jag
rattat efter omftåndigheterne: utom det jag

brukt roten i omflag med honung, har jag låtit

koka den lamma i mjölk, och varmt pålägga: åf-

ven blandat den med Emp. de Melilotho eller

andre mjukande fakcr. Invärtes har jag håfvid

ingen ting vidare brukt, ån gifvit den fjuke z:ne

gånger i veckan några Laxer-piller
, gjorde af

Extraéhpanchymag.CrolLRefinJalapp^c.amygd. -

trit. famt 2 , 3 til 4 gran af Mercurio dulci eller

Panacea mercuriali*

Efter få god verkan af denna rotens utvårtes

bruk i toretog jag mig åfven några torfok med
den lamma invärtes. Dioscqrides och flere

Medici, i fynnerhet Schapper (c) berömma
hanne mycket emot Podagra och Gicht.

En Soldat af Södermanlands Regemente in-
,

kom på Lasarettet plågad af långvarig flygande

Gicht, och hade utan bättring nyttjat Brunns-
P 4 cur^

(O In Differt. habit. 1690. Diofcorid. de Mat. med.
Lib. IV. Cap. 65. laudat ufum Mandragorae contra

articulorura cruciatus.
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ciir^ Blodrenaf^ide Decofter och ficre medeL
J^ig ingat honom €>mfider

5 granf^J pulv, rad.

Mandragor^ sned 30 gran focker, om aftoneu

når han våncade fomn, låt honom dricka en
myckenhet korn-vatten ofvanpå, och^ lågga fig

til ro. Gicht-verkanie tycktes ftrax uphoraj
mci} den fjuke kånde tillika någon vanmngt
pch kraitloshet vid ail känfei och rorelfe^ h^ri

kom härvid likafom i en half dvala v men ha-

de dock ingen rått fomn^ Synen blef under
detta hos honom något fvag^ urin och fiol?

gång tröga, PuUen var, då jag om niorgonen

befokte honom, låg och litet låtare än vanligt»

Tranfpiration tåmmeligen ftark* Vcrkningarne
af Mcdiqamentet uphorde efterhanden, och vo-

ro om aftonen aldeles bårta; men då började

Gicht* verkarne återkomma, och blefvo omli*

der fä ftarka fom tilforene. A t beqvåmligea
kunna utröna denna rotens invärtes nytta, ville

jag ännu forfoka den famma i mindre dofi och
flere gånger om dagen j låt därfore i Scrup.håraf ftl

i 24 timar3 digeftion af ii unce Spanfkt via

och brukte denna tinélur fqr tvånnc Gicht^pa-

tienter, i början en, och fedan ^ til 3 gf^nge?

om dagen. Verkan bl(?f den famma fom förr,

pen lindrigare. Gicht-plagqrne uphorde h^r?

afi men kommo qck ^fter någon tid åter.

I betraktande af defTa ?inforde von , fynes

nodigti^ at vidare forfok anftålles rped detta me-?

dicarnent, foni åger få märkelig kraft Qch

mycket berqmmeg af alla de åi^re l^åkare^ H^p-
po-r

(d) Döfis år utfått til xScrTi Pareiir, I^ib7de Dofibus med.
och Schulxii Mat! med. inea fynes vara nog (lor^

h^ltt jag fa^ tihlckelig verkan af defl$ 5' gra^)»

'\
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yo'GRATE3 kånde nogfamt defs lindrande, ftil*

lande och repellerande kraft, reconimcnderar

det dårfore invärtes for Meiancholie och cpn*

vulOva fjukdomar, (amt utvårtes i prolapfu a*

ni (O' Roten år dårfore brukad af de gamle

uti dval-dryckar for dem fom undcrgingo fva-?

ra operationer genom fkårning eller brännande
5

at patienten därvid ej måtte kanna någon fmår-

ta CyV). At den genom fin narcotilka kraft,

fororfakar tröghet och krattloshet vid all rörel*

fe, var dem gamlom lä bekant, at de hade fom
orfpråk , om den fom var trog och långfam i liii

fy ila, at han matte hafva intagit Mandragora

(g). De tala gemenfamt jDni denna ortens fof-

vande cgenfkaper (b). Maharbal, fom blef

fånd af de Carthaginenfer emot de uprorilke A-
fricaner, blandade en myckenhet Mandragcra i

vin, loflTandes fly och lämnade åt fienderne, fom
efterkommo och det utdrucko, hvaraf de foHo

alla i dvala och blefvo därunder at honom fång-

nc och dödade (i). Lukten fades kunna foror-^

faka fomnaklighet och tröghet hos den lom vi-

ftades i rum, dar frukten forvarades (ij, Vin
P f fom

(e) Schubii Comp. Hift. med. §• 321.

{/) Diofc. 1. c. Guinth, Andcrnac, de Äledf^ina vet.

& noya p. 167. Cafp. Hofqi^n de medicairi. Off,L.
li c. GXL. §. 2c:

'

(£) C Hofnian/1, c.

Cprn. Celfus de re medica L. V. G. 2^. Q, Ser.

Samonic. C. 55. Apulej. Metam. L. X. p. 218.

(/) Prontin. Stratagem. Lib, lU Qp. V. §. 12. Me-
ra dylikt fes i Perponf^. Philipp, 4. Polycen. Stratar

gem. L. y. C. 10. §. I. & h. yni C, 2^. §. u
' Aenoph. iSympof, p. 878. Pipfc. K c. flip. Fliiinaf^

L. XXV. C. I], kc.
(k) C. Hofrp. h c. Ley. Lerpn, E^^plherb, B:bL (2,
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fpm pråfTacles af drufvor Vuxne tilhopa med
Mandagora, troddes fororfaka en ljuflig fomn
(f/Ju, Alla komma ofverens om dels ogemena
kraft, at utvårtes fordela kortcl-fvullnader och
hardheter^ famt at lindra alla flags vhkzr (m).
DioscoRii>ES berättar hanne äga en få mju-
kande kraft, at om Elfenben kokas toed roten,

låges det blifva mjukt, och kunna fortneras til

hvad flkapnad man årtundar (n),

Genom en fa kraftig verkan, fom de gamle
funnit hos denna växten, hafva de enfaldigare

bårjat bruka den famma til åtfkillig vantro och
vidfkeppelfe (o)^ famt tillagt hanne annan kraft,

ån den hon verkeligen åger, h varat hon efter-

hand förlorat fit torra fortroende, och omfider
kommit (å aldelcs utur bruk, at Roten knapt
kan fås på våra Apothek annorlunda, ån gam*
mal, mafkftungcn och förtorkad.

Denna växten har läfom hela detta flågtet

(p) en något bitter och våmjaktig fmak , luk-

tar vidrigt och något fkarp (^). I de fodrc

lån-

"(OPlötarch. Oper;T7 U. p. i^.

^
(m) Diofc. 1. c. C. Hofm. L c. cfr. Dalci Pharmaco*

)og. p. 170. Boerhav. Hift.plant.p,5H. JunkrConfp.
Therap. gen. p. 490,

(n) Diofc L c*
' (o) Diofcorid. L c. fåger den nyttjas til amatoria. Pli-

nius 1. c. beiåttar hvad i akt tagas borde, då roten

famlas Flere fattade inbillningar och vantro, fom
de gamle haft om denna våxten,fesi Herbeloth. Bibi,

orient. p. 17. Mathiol. Lonicerv in Diofcorid, &c.

(p) Plantas luridae Linn. Ph. bot. 1. c*

(^) Plinius I c. fåger om Mandragora: odör gravis ei,

fed radicis &maligraVior. Diolc. 1, c folia virofa &
graveolentia - - - - mala jucunde& cum grå-

vita te olentia.



fender kommer frukten genom den ftrånga het-

tan til mera mognad, ån i dc norra > dårforc

berättar Hernandks (r), at den åtes i Spa-

nien 5 men i de norrc länder går det cj an.

Af ålder hatva de lårde Y/J^trodt, at Du-
daim eller de Liljor, fom i Skritten f/^ berät-

tas at Riéen famlade åt lin moder Lea, varit

blommorna at Mandragora > men Sal. Herr
Domprobften Docfc, Celsius har bevift, at det

varit Lotus cyrenaica, lom i Öflerlandcn kal-

las Sidra,eller Rhamnus Zö/«j Linn. Spec. P\(u).,

(r) De Plant. Mexican.

(/) LXX. Interpret. Verf. vu!g. Lev. Lemn. 1. c*

& alii.

(t) I. Mof. 30: 14.
(h) Celf. Hierobot. P. I. p. ao & feq. conf, D:c

HafTelquifts Refa p» 166.

BESKRIFNING
Td Mellan -tak af Ler-bruk %

Ingifvcn af

PEHR DAHL,
Konft-Mlttarc i ö och W. Bårgstagcn.

4* S 4*

Sadane Mellan-tak at Ler-bruk, fom tilforene

med nytta och befparing varit brukade i Skå-
ne, hafv^ ock nu på någon tid, uti och om-

kring Fahlu Stad,och på flera ftållen i de nårmaft

belågne Bårgslagcr, blilvit nyttjadie och vunnit

all-
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allmänt bifall. Darforc tyckes denna inrättning

af Tak bora blifva allmännare bekant, Dc göras

pl feljande fått:

Uti Spärrarna inhugges en fpetfig Falls, til t

dier z tums djup och likaafftänd ifrån undra kan-

ten: eller, om detta ej blil^i^itiakt tagit, innan

de inlagts i häftas med Låkt-fpik en Bråd-ribba

af lamma bredd, långs vid nedre kanten af Spar^

ren , hvilkcn blir lika palitelig at bara den tyngd,

fom dårpå kommer. Trå-kaflar tilåmnas at fmätt

verke, Ibm år får handen, til likaJångd fom op^

ningen år imellan hvart par Spärrar, talfarne in-

b^räknade, Kaflarnc ma vara antingen runde, af

ii eller 2 tums tjocklek 5 eller af nägön platt fi-

gur, til I qvarters bredd, dock någorlunda lik-^

formige. Mjuk Råg-halm, jåmte väl arbetade

och godt Ler-bruk , med hälften Sand uti, haf-

ves i beredfkap.

Vidare bredes halmen jåmnt och tunt ut pa

et långt bord, lamt ofverklenes jåmnt med Ler-

bruket: hvarpa en eller tvä Perfoner, eker kaf^

larnas ftorlek, kafla på halmen tillika med bru-.

ket, at rullan blir et qvarter tjock: hvilken de

Itrax ofverlåmna til den , fom flcal gora Takets

Denne lägger rullan uti förenämnde fållar, få
t|tt fom den låter fig packad

Når et Tak fålunda år fylldt, bredes god
rann- kalk ©fvanpå hela fcafvel-verket, hvarpå dec

låmaas några dagar til torknings innan rappniiv

gen gores på undra fidan, af mur bruk med not-*

hår uti, fom dä kommer at betacka både halm-

rullarna och Spärrarna. Efter ytterligare tork*

»ing, kliftras det octi hvit-lirc^as, eller orn xil--
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las båft in imellan rappningen och klirtringen,

där brådé-lift brukas, fom likvålkan förändras

efter omftåndigheternc.

Til et Tak af 8 qvadrat alnar, atga uögefår-

ligen 8 Tunnor Ler, 12 tunnor Sand, 4 tunnor

Kaik> et Lafs fmätc trå-verke och tvånne kårfvar

Halm* Arbetet forråttas af en inofvad Arbctafe

eller Murare, på tre dagars tid, dä han har fig

til hjelp 6 handtlangare den forfta, z den andra,

och I den tredje dagen.

Deffa Tak åro befundne fullkomligen tåta^

och fe jåmvål fnygga ut^ De tyckas ock vara

mera eld*fria, famt blifva med tiden lättare , än
bråde-tak med fyllning på: idet förra afleendct,

hatvade blifvit vidtagnei Verk-llåderne vid Ave-
fta. Får Hufet vål fjunka och Sparrarne torkas,

förr ån Taket lågges, år man defs fåkrare for

fprickor och bukter,

Vid detta tilfållc får jag ock nåmna, at de
Hus, fom hår i Bårgslagen blifvit ftopte af fon-

dcrftott Slagg och Mur- bruk, enligt den at Herr
Bårgs-Rådet von Swab uti K. Vetenftaps Aca-
demiens Handlingar for år 1761 , tredje Qyårta-

let, dårom gifva underrårtelfe j hafva funnits fa-

lla, varma och rått vackra, lä ar de med full»

komligt noje nyttjas.
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BESKRIFNING och RoN
på Ut/laget PhlyB^a i

Af

ANT, ROLANDSON MARTIN.

Inga fjuk^ioniar blifva mer blandade, och aro

dårfore mindre kånde, ån afFedus cutanei:

och fom månge icke ånnu om defle utflag aga

få iuUkomlig kunfkap, fynes det mödan varde at

likfom å nyo belkrifva och ranfaka dem.

Detta utflaget förekommer ofta, och hvar

det inkommit, kan det ej af fig fjclfc förgå; det

år Chronifkt och följer folk til grafven, flår

in och ut , vifar fig fom en Crifis vid maligna fe-

brar, och lättar dem undertiden. Jag vil icke

bcfkrifva det fäfom obekant j men igenom rön

och forlok nåftan i 10 års tid uplyft, och utaf

grund underlökt^ Håruppå hatva Medici ätfkil-

liganamn, fomlige kalla det Exanthemata pu*
ilul^, (cabies (corbutica , andre åter Papulas ^
PhIyétensB m. m*

Den Definition Tom Herr Arch. och R. von
LiNi>ré gitvit på Phlyftenac, i defs Genera mor-
borum, fom utkommo I7f9* träffar nårmaft öt-

verens med det jag årnar befkritva.

PhlyBena Veficula ferofa^ diftentay^eUncida 9 bafi in^

flamatayrufta dolens^

Pä Svenfka vet jag ej om det har något namn,
få framt det icke kallas Qyiflor eller etter- blem-
mor, hvilkct kan vara lika mycket> eudaft man

har
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har Sytnptomerne och liånneteknen riktige, och
efter vi icke hafve orfakeine ofs bekante, la tage

vi faken efter efFeéterne^

Defle Phlyélense fe ut fom blalor, något up-

hogde ofver huden, genomfkinlige, inuti pun-
Äerade med något tjockare vahr eller ferum: ei-

kr ock åro de eljeft klares men midt uti fylde

med något tjockare materia, de fuppurera fällan

af fig fjeltve/ Når de åro komne til mognad,
klia och fvida de, hvarvid man icke kan undgå
at fpråcka dem, då ferum utflyter^ men lUlkc

fvåller up igen, fvider och hettar: därefter ier

man et djupt hål , fom efter noga ranfakning går

genom ccUulofa cutis, likfom man dårftådes m-
trådt en nål : når man går ofver detta med nageln,

kännes dar fom en ftråfhet i hullet, likfom något

(kulle taga emot , ehuru man icke annat blir var-

fe, ån en djup opning alt intil hullet.

Då de torka, få fnafas cuticula af til et hvitt

fnas, och altfamman blir utan årr, flått ofver ak,

emedan huden lägger fig jåmt dårofver^

De åro dels med en ring af rodnad omgifnc,
dels ock utan 3 men måft uphogde och inflam*

merade , når lifs-krafterne hos mäpnifkor åro Itar-

ke, efter motion, efter febrar, fpirituofa, och
det fom hjelper tranfpiration, Hvar Phly6tena
fibi reliäa clkr ofpråckt, béhotver gemenli^en 4
ä f dagar,innan blafan lägger fig , ofta ockla fle-

ra; men når de fpråekas, kan läkningen flcc på
a ä 5 dagar.

Når ferum i dem år hvitt och genomflcinan-
de, behofvade långrc tid at mogna: når det år

gult, kårtarc: då coagukrar feruca til ct gult

och
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och hårdr gryrijfoiiÄ fallertf. Kårtafte tiden be-

hofvade^ når de åro tryckte, lå at blodet ftigit

igenom dem 5 då hårdnar ierum med en rod färg,

och kännes fträfDurjder fingrsn, fom et landkarrs*

Lämnas de aldeles orörda , bchofva de en tid af 8

ä 10 dagar j dii gulnar ferum i dem ^ få vål fom
fnafct ofvanpä, och faller af midt uppi i cirkel-

formig figur: men* lämnar hvit-fnafige kanter,

fom federmera aldeles afnotas , utan at det blifvet

årr efter*

De klia måft mot aftnarric, och denna klåda

åren Crifis^ at de åro mogne och vilja épnas:

det [tyckes dårfore^at foriiämlla curen bellår dår-

uti^ at de bliiva utdrefnc til hullet > och at mart

kunde upfinna något ^ fom med det lamma fpräc*

ker dem af fig fjelft.

Dä man forft får dettä utflaget ^ markcf mafi

det bcfynnerliga, at huden vid nagclrotrcrna c-

fomoftail fli(as och atfondras. Händerne åro be-

nägne at blifva blå och rodflåckige af vinterkol

den^ Häller man det utflagne ftället mot någort

eld, lä (vider och bränner det dåruti> fåfom ec

brånn^fär,iäat hvar och en fådanPhlydena eller

blertia kan anfes for en inflammation, och har al-

la inflammations tecken, rubor, tumor^dolör^ca-

lor m. ftié

Det fåttef fig hälft vid extremiteterne pa

kroppen> händer och totter, vid indurationer i

hullet) lefverflåckar# värtorne och broftetj ef-*

ter ofverftåeftde febrar, fom en Crifis; efter bad*

ningaf 5 brända får, brått^ huggne Ikador^ åder-

låtninpr; efter Bezoardica fpirituofa, eller el-

jeft pahvad (ått hullet på månnifkan blir forflap-

pade."
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padn Jag har fedt åtm utflagne få tått, at de

liknar våformar, och har ofta räknat 18 å 20 lä-

dana blafor flående jätnte hvarandra pa' et ftåile,

Ibm alla måtte bafva futit likfam i fårftilda cellu-

lis af huden, emedan alle hade fin cirkel-runda

form och lin ichoreufa pund midt uti, ^ch låle-

des icke gått in i hvarandras fpher^

På tungan fatta de fig fåfom Aphtae eller Tof-
^ken, och fticka dar obtuft 5 men vahret uti dem
år tjockt och fammanhångande iom en tråd då

det uttages^ Det kommer mycket an på hvad
ftållen af kroppen de fatta fig: utan tvifvel af

dcd fårlkildta befkalFenhet, fom et eller annat

Jcåril eller ror har i månnifkans kropp: det kom-
mer ock mycket an pä et flappt eller ftråft hull,

fom dc anträffa: til exempel, hos ftarkt folk kun-
na de blifva fyllde, at tjockare vahr, mer upjiog-

dc och med mer inflammerad ring* Hos dem
fom icke hafva mycket lympha eller våtlkor, fe

de nog torre och fmå ut. Hos barn, ehuru ut-

llagets beflvaffenhet år det f<tmma (emedan ferum
och lympha år ymnigare hos dem och hullet flap-

pare) kan det vifa fig i ftora får^^ fom man nåftan
icke kan Ikilja från den vanliga barn-lkabben (A-
chor eller Pfora), få framt man ej markte därjäm-
te de fymptomer fom detta utflag har likfom es-
fcntielts nämligen dageliga, hvar eller hvaran-
rtan dags exacerbationer, eftermiddagen och
mot natten, i mer eller mindre grad, tned otår.

lighet och oro : famma tecken åtfölja ock full-

våxt folk, nämligen ovanlig trötthet och matt-
het om qvållarnc^

Utflaget år Chronifkt , kan flå in ocK utur
kroppen; kan gömma fig hos viifa fubjeéter in-

Q1 vår-
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-vårtes , til defs någon förändring af feber eller an-

dra tilfållen gor, at det äter yttrar fig. De fom
bo i kalla lånder, kunna hyfa det invärtes, dock
med ttörre fara, emedan det dä lägger fig pä Vi-
fcera, och tor hånda fkadar ©ch exulcererar ma-
ge, lefveroch lungor, hvaraf ledan tåra'ndc och
Heötiike Jjukdomar upkomrna^

Jag vii icke deducera alla fjukdomar dårat j

men endaft hemftåila til vidare ärfarenhet, om
icke lungfot och Artma, fom åro fä allmänne hos

ofs, torde komma af fädane orfaker, och icke af

Socker 5 Theé och CafFe- drickandet? Man må
icke eller fkylla pä hetfige medicamenter och
tinéturer* Om de forfigtigt brukas, krunnadeej
annat gora ån hälla utflaget invärtes ifrån> ty ar-

ren af detta år, at det flår in af kold, och ut at

varma.

Därfore har jag, efter ftark rorelfe forft om
vären , dä luften biifvit nägot varm, i det frifka*

Ite riHländ,fedt dem fom loppe-bett (petechise),

fom hvarkenuphogt lig, eller blifvit til cjvisflor:

och det har jag ofta märkt, at de iä fynas, når

kroppen fom varit kall förut hela tiden, har nu
häftigt blifvit varm, eller tvärtom.

Detta utflaget kan vara fä volatilt, at man,
hålll om vintrcn, kan efter nägon rorelfe fä fc

det fittande fom Rätormar pä ofra lappen under
näfan, hvaraf man naturligcn fluter, at det kom»
mit inifrån ut^med andedraptenj i fynnerhet lom
^eras art icke gärna år ar lata fe fig i anfigtet.

De likna mycket koppor dåruti, at dä de hor

ja fig och få en röd ring, utmärker det, at de

åro nåra fin mognad, och at månnilkan har kraf-

ter
^
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ter at hålla dem ute; men likna ej koppor dår-

uti, at i defle blir knapt fuppuraiion. Dtfle kun-

na val vara difcretae ; men lållan confluxmies eller

at den ena växer ofver deir andra: här blifva ock
ingaårr, lålom i koppor, och de lätta fig fål-

lan eller aldrig i anfigter. De (kil jas ock däiuci,

at de åro Chronifke, ibland med, ibland utan fe-

ber, hela tiden bärtSt: dclsutom ärp kopporna fä

kånde igcnooa fina ftatus contagiiy fupurationis,

och fina vifla febrar, at man ej behofver gora nå-

gon annan jåmforelfe ån den, fom paflar fig til

detta åmnet.

Sift om man i akt tager maligniteten i kopporne
fom ftrax kan torotva fin våldiamhet, få (kcv ak
detjfamma hår i längden, och på flutet blifva måft

enahanda fymptoomer, nänaligenuti alt det, lom
angår Nervernes förvånade tilftänd eller Pa-
thologie.

UTDRAG
Af K. Vetenfkaps Academtens dagbok

famt inkomna Ron.

I.

Herr Bengt Ågren hartilKongl Academien
inlämnat cn få kallad Genealojgie ofver Tal,

• forcftåld uti en Tabell, med tilhjelp af

hvilkcn han vifar, huru en kan finna produéten
at två gifna faélorer ; huru en finner quotienten,
når dividenden och divifor åro gifnes huru de

Q, a min*
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minlU tal uptåckas, hvilka med andra gifna tal

aga lika proportion v huru qvadrat^och cubic-tal

finnas til gifna rötter, och tvärtom huru rötter

uptåckas^ til gifne qvadrat-och cubic-tal : och alt

detta ntfan vanlig multiplifering och dividering.

Tabellen, hvars inrättande Auftor vilar, in-

nehåller for ft en fä kallad Stam-Column^ uti hvil-

ken talen gäutfore uti en naturlig ordning ifrån

I til 577; men kunna ga få långe en hälft vil.

Parallelt med denna ftam-column gå andra få kal-

lade Längd-columner y uti hvilkä talen åfven gå uti

cn naturlig ordning utforc, intagande hvart an*
\

nat, hyarc tr<^dje, &c. rum^ alt efter det talets

art, fom ftår ofverft uti famma column, och lom
altid följer naturligen på det talet, hvilket uti

nåftfdregående långd-column ftår ofverft^

Denna inrättningen åger den fordel, at tvä

faftorer, (om ftä uti en och famma långd-column,

med forord at den mindre ftår ofverft up, äga lin

produét uti ftam-columnen gent emot den ftorrc

iactoren.

Dåraf följer, at når et ftam*tal (kal dividcras

med et annat tal , finner man quotienten midt c*

mot ft^mtalet uti den långd-column, hvars of-

vetfta nummer år lik med diviforen. Och efter

qvadrat-lamt cubic-tal åro produfter; men rot-

terne quoticnter, leder Auftor fig håraf vidare

til methoden at finna få vålfjelfva talen, (om de-

ras rötter.

Men fom en enda Tabell ftullebllfva mindre
bcqvåm, i tall hon IkuUe utforas til höga tal, få

forefiär Auétor den utvägen, at fordela långd-co*
lumncrne pä flera blad eller fidor.

And-
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utförd , iom något vifst tilfålle (kulle fordra, vi-

far Auélor huru nian ändock fkulle kunna håmta
någon hjelp af den {amma vid höga tals multipli*

fering och dividcring, om mm allenaft vil foa-

derftycka faftorcrne uti fådana delar eller tal, forb

tabellen innehåller.

Alt detta vilar, at Au6tbrcn gjort fig rått no-

ga bekant af Talens inbördes flcyldikap och farn-

mahhang , och at det famma med en god och ar-

tig ordning blifvit bräkt uti Tabell , at hvilken

man vid vifla tilfållen icke utan behåndighet kan
betjäna fig.

Men fom talens mångtaldighet mcdforer eno-
undvikeligvidlyftighetutiTabellen, och det tor-

drar mycken aktfamhet,at ibland rått mänga och
fmala columner altid hålla lig vid den råtta 3 få år

til at befara, det denna Ivärighct torde hindra

mangen af uti tabellens bruk finna den lindring

,

fom Auétor beromligen påfyfcatoch fordefmår*
re talen fyndigt och lyckcUgcn foreflagit.

IZoiigl. Academiens Ledamot, Herr Bårgmåfta-
ren Cronstedt, har meddelt följande an-

märkningar, til befordran af den nyttiga och an-

gelägna Slagg-tegeisGjutningen vid Rikets Mas*
ugnar: hvarom han tilforene, uti 1761 års Hand-
lingar, gifvit närmare underrattelfe.

Ibland andra orlaker til Slaggteglets (onder-

fiillande efter atkylningcn , år en med fåkerhet yt-

ront : at ftorrc eller grofre lim eller kalkftenar ga
ofmålte ipenom ugnen och vickla fig in i flaggen,

hvilk^ da de genom fmä fprickor fä draga til fig

IL

a3 fuk-
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fuktighet utur luften, utvidga fin volumc och
fpränga hela ftenen , faft de ock IkuUe fatta midt
uti ftenen. Tii forekommande hvaraf, fa vål

fom for at befpara limet och dock vinna lika ver-

kan därafj alt fadant lim bör efter bokningen har-

pas eller risllas genom et ftånd riflel af horizonte-

la jårn-tenar, med hogft ^ tums afftand fran hvar-

annan , fom äftadkommer en näftan okånbar koft-

nad i jåmtorelfe mot nyttan.

Om man vi! for lim-bokningcn inråtta fit bok-
verk med flera iiämplar, forfc ena (idan af bok-
kiftan med upråttltäcndc jårngaTMsr och lata ge-
nomrinnande vatten fora af n,j61ec uti få kallade

fållor eller flamm-fumpar, läfom bokverken åro

inråctade for de ådUirc malmerne : fä tär man fna-

rare och at fig Ijelf det nödiga förrådet af finbo-

kadt lin\,

Deniom känner vårdet af fl^^ggtegel^gor hår-

uppa vifs reflexion, och framdeles torde flera an-

ledningar yp^pas^ at få det allcllädes ftarkt och
beftåndigt,

Fågnelamt ar, st gen^ene Blrgsmånncn i Nor-
bergs hvareft for detia Bårgmäftaredomet det bå-

tta. flaggteglet faller, äro redan fä ofvcrtygade om
defs (fcora nytta til pipmurar och andra eldverk ,

at de icke bjuda til at ga det förbi, faft de ikulle

lida något genom drogsmålet vid dcfs anflwafFan-

de^ Det år ock mårkeligt at naturen icke gyn-
nat den orten med fullkomlig god ftällften^ tnen

däremot gifvit Wefter bärgslagen et ftort bårg at

båfta flaget, likaiorn til ärfåttning, for dec at

flaggen dar icke faller ikickelig tii famma än-

damål.

At
i
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At kaik- eller Hmften icke frnålter for (ig

fjclf> icke en gäng i den eld- grad, fom i Mas-
ugnar forefaller 5 och torde vara den ftorfta nä(l

inril brånn-glafeEsj vilar fig af detta ron: ^itan

det maile fke genom defs particlars jämna bland-

ning med andra jordarter, dä etter mångfaldiga

ron den mera befordrar ån hindrar de andras vi-

trificätion tillika nud fin egen.

III.

TT^erigU Academiens Medlem, Herr Cancellic-
•'•^ Rådet RosENADLER, har ingifvit följande

underråuelie 5 om Åkerbårs-vins tilredande^

Ju oftridigare det är, at främmande viner år-

ligen draga ftora penninge-fummor utur Riket,
dcfs mera förtjänar det var omtanka at foka åftad-

kornma någon minflbning dårutinnan, medeUl in*

hemfka bärs nyttjande^ Ännu lärer ej vara be-

kant, at at dem enfamt eller utan tilfatts af an-

nat vin, kunna tilreda viner , fom fkullé lona

mödan och kunna bev:^ras tilråckelig tid , utan at

lurna, hvaruti likväl flere forfok torde kunna le-

da til nya och nyttigare upfinningar; men gode
hushållare hafva redan långe praftiferat at med
tilfats af våra bår gora de mindre koltfamme ut-

Jåndfka viner lijca fmakliga och begärliga med
de dyrbarafte. Åkerbärs- vin år i den delen kåndt
både innom och utom landet, och ehuru mycket
vi hogfållas fcSr det fom främmande år, fer man
dock ofta, åfven hos ols fjelfva, et glas Åker-
bårs-vin valjas framfor Renfl;t eller Champagne.
Uti norrlåndlka orterna finnas defla bär ymnogts
menfvårighet at transporten, vare fig antingen
at vinet jwaruppä baren tkolat läggas, clkr af

0^4 hh
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båren dit, dar vinet varit at tilga, har varit vål-
lande, ut allenaft få kunnat dårafgora fig nytta.

J'*g virfordenfkul hafva den äran at iipgifva

et (hl af Akerbårs-vins tilredande, lom hjcipcr
nyfsnåmnde olägenhet 5 och hvarigenom uti dcfs

välhnakeligher fnararc vinnes, ån något afgar^

^är Åkerbären åro mogne och fa fort de hin-

na mognas, tager man den myckenhet, fom til

vin ämnas och torkar uti ugn med den varfam*
het ar de ej brännas, och hvilken genom ofnin-

gen lått vinnes. Hårtil behofves ej annat ån dc
vanliga fmå grädd -ugnar fom vid koksfpifar fin-

nas, och båren låggas båfl: uppå grofva glaceradc
ften-fat eller tallrikar, efter de ej draga någon
fafc til fig.

Sedan båren bhfvit torkade, kunna de gom-^

mas til defs man vil nyttja dem, ja om det ock
vore i många år, uti en trå-afk med fit lock uppa,
eller fom bättre år^uti glasburkar tåptc med vax-

papper.

Då man vil använda dem til vin, hvaraf man
ej behofver tilreda ftorre myckenhet pä en gång
ån man godt finner 3 fä fkakas båren forft uti en
riflel , at fnas och dylikt, fom futtit pä båren,

bärtfiiUerj därefter tages en eller flere kann^bou-

leiller, likmårigt den myckenhet, man vil haf-

va, och fylles hvarje bouteille en fjerdedel vid

pa)s med bår, och det ofriga med vanligt Franfkt

vin, dockat något rum låmnas,i fall vmct kom-
me uti gåsningj famma bouteiller korkas och
flållas några dagar uti en kallare, til defs vinets

bekommit behörig fmak och fårg utaf båren,

hvarcftcr dei genom en Sil-tratt aftappas uppä
an«
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andra bouteiller och år da färdiga, kunnandes de
båvjhvaraf detblifvit tilrcdt, ä nyo nyttjas med
någon liten andel af dc torras tilläggande , och
når vin ej mera kan draga kraft utur dem, kun-
na de ändock tingera brånvin> och gifva det en
Åkerbärs fmak.

De fordelar, fora utom lårtheten af bårens

transport och gömmande fran et är til annat, ut-

af nyfsnåmde utt århållas j beftädåruti, at vinet

cj blifver utfpådt af de vattenaktiga particlar fom
i Åkerbären eljeft finnas, och ac fnafet kan afi-

fkiljas, fom kan håndagifver någon fl ags ofmak,
eller bidrager til gåsning. Men om en lika myc-
kenhet Åkerbär, fedan de blifvit torkade, fva-

rar jåmnt emot famma myckenhet frifka, at få

lika mänga kannor Äkerbårs-vin och af lika ftark

fmak , det bor jag förklara mig cj hafva haft til-

fålle at med vifshet utröna. Ehuru dårmed vara

må , lårer dock merberorde fått vid vifla omftån-
digheter otvifvelaktigt kunna kotpma til måtto,
och torde jåmvål, hvad hår om Akerbår blifvit

nåmdt, kiinna vcrkftållas med ändra inlåndlka bår
af aromatifk fmak och egenfkap.

På detta (att torde det vålfmakeliga Åkerbärs-
vinet bår efter kunna blifva allmännare hos ofs,

åndethårtils varit j hålft fedan Herr Archiatern
och Riddaren von Linnc, uti tredje qvartalet

af fiftledet års Handlingar, lårdt ofs et få lått och
fåk^rt fått at plantera Akerbår uti våra Trå-och
Krydd-gårdar,

IV.

Hår i Riket brukas nåftan allmänt, at om hö-

ften goda Svin-kreatur, fom årnas til fläkt, med
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gTOprid fåd och dränk, hvartil argär ärligen en
anleniig myckenhet Spanmäl, at fortiga, hvad
de pm hcx annars af Sädes-bingan fortära. När
Oxar, Kor, Getter och Far, haft tilråckeligt

Ibrnmar-bete , fläktas de med fordel ftrax om hö-

ften , utan at godas. Hvartöre icke ockfä Svin-

kreatur? Monne något annat år härtil orfaken , än

at delTe cm fommaren pa trådes-gärdet fom knnp-

paft bärga Htvet, då likväl fomniar- födan, om den
år tihåckelig,(kal gora dem til höften fä teta och
gödda, fom andra flakt-kreätur, hvilkct med e-

xempel fkal ytterligare bcftyrkas^

År 1762,, om Våren, köpte jag en 9 mängder
gammal utlkuren Gris-galt, for 10 daler koppar-

,

mynt, den jag låt inllänga uti vanlig ftiga, at

med den flimma anftålla de forfok
,

jag nu vil

upgifva. 1 forllone låt jag pa äker-renarna plår*

'ka tor honom fpådt grönt gräs, famt en mycken-
het Kirs kdl (irgopodium Podagraria), bvilket

*han med fårdeles begårlighet förtärde hela fom-

tnaren, och långt in på höften. Det år bekant
,

at häftar, kor, getter och får, åta en del or-

ter torra, dem de icke fmaka faifka^ men med
Svin kreaturen har det ilg tvärtom : hvad de med
glupfthet åta grönt och färfkt, detiåmna de me-
rendels i^når det år torkat. Lonn-lof åt han begär-

ligt i Junii och Jiilii månader j men ej få gärna

i Augufto och Septembri, Samma befkafFenhet

hade lolven afJesmin f Philadelphus Coronarius)

,

hvilka uti de förre månader voro honom en läc-

kerbin; men i de fenare icke få. Monne dårat,

at defle lof mifta något af lin fotma och faft e-

mot höften? ty man vet, at Svin-kreatur gärna

åta .
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åta faftiga växter : for den orfaken låt jag confcr-

vera lon-lof och alt famladt grönt, uti en balja

fyld med vatten. Han gjorde fig ock goda mål
af fårftt K6rsbårs-lot,.PIommon-16f, Torne-lof

(Rofa Canina) HafleUof, Vildappel-lot, och
underftundom ät han lofven af Siberifka årt-trä-

dct (Robinia Caragana), H'<m hoU ock oha famc

garna rii goda blSden af Turkifka honor (Phafcolus

vulgaris), Jord-ärtjhdckor (Helianthustuberofus)

,

Solblomman (Helianthus annuus), SvinmåUa (Che-
nopodium album & viride), Vdgvårda (Cicho-
rium intybus), hvilken fiilnämde våxer til mans
hogd/dården planteras. Jag låt ock fkåra for

honom ymnigt af Tampgräs (Polygonum avicula-

re), fom forlta gången aflkars in Junio, och an-

dra gängen in Julio. Han fick dock icke håraf

mera hvargang, ån han val pä en gäng kunde
fortära^ . De väiluktande äkta Violer (viola odora-

ta) voro icke lårdeles uti hans fmak j underligt,

at denna tacka ort, fom vid Linköping och Wad-
ftena ofverflodigt växer, forfmås aldeles af hä-

llar och kor, och allenaft: litet fmakas af Svin-

kreatur, getter och får^ men lämnas (Iraxt af
dem, dä nägot båttre vankar > at välja til fö-

da. Jag nämner detta med flit, for Natural»
Hiftoricns ållkare, fom ånnu är ij6z Jfkat hår-

^liti närmare underrättelfe (*)•
\'

'

När han pä ofvannåmde fått blifvit dageligen
fodd med grönt, famt til dricka rått difk-vatten

och ävatten efter behag> började han redan, ef-

ter 8 veckors forplägning, at fitta, färdeks når

han vid midfommarstiden fläptes ut, hvilket va-

re

(^) Amcenii. Academ, Tom. 2. eéic. 2. pag. 236.
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re Hushållare angifvit for et tecken, at defTa

kreatur åro fullgodda. Icke defs mindre fortfors

at lata gifva honom hela fommaren, il mycket
grönt han förmådde åta, alt til höften, dä rof-

och kal- blad, vild-appel, oxelbär, och i fyn-

nerhet kirskål 5 hvars blad långe ftå gröna, un-

derhoUo honom, til defs jag den i Oulober, mm
at gifva honom någon iåd, låt ffakta hcnjom. Han
befans då hafva et Ikont mort och frodigt kott^

famt tvånne tvårfingers tjokt vackert flälk: Defs
fidor vågde4 lifspund, utom hufvud, fötter och
inålfvor: Man var ej ånnu fylleft är gammal,dä
han fläktades» Et lifspund flåflc har koftat hår på
enen 15' daler kopparmynt delTe åren,hvaraf man
kan doma, at denne gjort fkål for alt famlat grönt,

fom han til foda bekommit. Siftiednc jioft köpte

jag for 36 daler k:mt en annan galt, af 2X ärs ål-

der, åfventil fläkt, hvilkenfick, utom kokta rof-

vor, kål^ch dränk, en tunna gropad bland-fåd :

han blef ändock icke få aldeles fet och kottfull

fom den förre.

Sommaren tyckes fålunda vara den tjänliga-

lic tid pååret, atfl;afFa fullkomlig feitma på Svin-

kreatur > for hvilka trådes-gårdet, efter vanlighe-

ten, torde vara mindre tihäckeiigt , få framt man
årnar dem nåffca hoft til fläkt. Af alla våra hem-
tamda djur, år intet fom i få hog grad ålfivar

varma, och få garna folar fig, fom Svinet, hvar-

forc ock deffe gemenligen finnas at ftorre våxt
och frodighet uti fodra delen af Europa, ån uti

vårt kalla Climat.

Forfarne Hushållare finna ej fin rakning vid

Svhi-krcaturs underhallande på vanliga fåttet ,
ty

at
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at fortiga den myGkcnhct Spanmål de fortära,

öch at de gemenligen fä upbåra fkulden til Brån-

vins-brånningens förmenta angelågenhet for Landt-

mannen 5 få gifva de ock ftor anledning til Sko-

garnas utodande genom de otaliga och tara Gär-

dcs-gärdar, fom fornåmligaft for deras (kul måfte

underhållas. Men öm de hollos altid inltångde

antingen i Hus, eller i vifla dem tildelte Hagar
om Somrarna , och dar föddes på fått fom ja^ nu
bclkrifvit, faft de ock flcuUe undertiden fä något

Såd 'y få befpardcs åtminftone mycken Skog och
moda pä Gårdes-gårdar, fom dä cj behofdcs lä

mänga och låta.

En annan trovärdig Landtman har ock til

Academien inkommit med beråttellc, ai han i

mänga är aldrig godt fina Svin-kreatur med an-

nat, ån nied afflagen Räg-brodd. Når den år

frodig, och man aktar fig, at ej afflå honom alt

for nära til roten, e^ler alt for fent om höften

^

forfäkrar han, at Rågen ej dåraf tager minfta fka-

da, utan at det, tvärtom, länder til defs fordcU

V.

T^e torlade blad af Ligufter, fom blifvit inJäm-
* nade frän Nerikc och foreflagne, at nyttjas

i ftället for Thée-blad, befinnas, fom foljc r; 1:0

I upkokadt vatten, lades 2 qvintin af defHj blad,

at utdragas pä fått fom fker med infufion afThée.
Vatrnet blcf dåraf forft bl^k-gult, och fti längre

det ftod, defs mera jårnrolt-gtilt. 2:0 Lukten af
den utdragna vatten-ångan var oangenäm. 3:0

Smaken af infufionen var väm jäktig och litet fträf.

4:0 Spiritus vitrioli til fo droppar gutne til z
fkedblad af detta utdragna vatten, tog bart I af



defs fårg. f:o Oleum tartari p, d, til 40 droppar,
flagne til 2 fkcdblad af infufionen, gjorde defs tärg

Harkare och rodaktig-gul. 6:0 Solutio vitrioli

martis blandad med detta utdragna vatten , blef

forll: grönt och fedan fvart-giont. 7:0 De ge-
nom infufion ofuUkomligt utlakade blad , torka-

de och lagdc uti reäificerat bränvin, gofvo det

enijo-gron färg. 8:0. i qvintin af deffa blad lades

Utan föregången utdragning i vatten ^uti rectifice-

radt brånvin. Det blef cn Tinftur, fom var ån
RTcra mork-gron an den förra. En del al denna
Tindur utfpåddcs med vatten, dåden mjoiknade
fig litet i början, (amtnedfläppte något af fin färg>

forande del til bottnen 3 men den iorente f]g ock
med vattnet, fom blef fårgadt giont^ Det ofver-

blefna ai denna Tinélur, utdunttadcs och gaf et

giont extrafl:, fom ftotte litet på båfkt. 9:0. 2*,

qvintin af bladen infunderades flera gånger i nytt

upkokadt vattcn,til defs fårg och fmak knapt mera
märktes. Dcfla infafioner tilfamnians flagne ut*

dunrtades,då det gafxxxvj gran extraétjiom var

til fmakenSalino-amaricans-adftringens. Til det-

ta extraft lades lika m^ycket af fårg-forande delen

Exp. 8 5 dä Imaken blef Naufeofo-adftringens*
;

Håraf foljer^at uti infufionen gjord med varmt
vatten > ingår något af färg-forande delen, fom
ar refinofo- gummos, (Exp. 3^ 65 7, 8.): at

våmjaktiga fmaken år dåraf, vifar i fynnerhet

Exp. Vidare ingår uti denna infufion det

gummofa extraétet, fom beftär at falt, litet ol-

ja och Jord,

Altfå år verkan af denna infufion i månnifkans

kropp, blotande i anfeende til varma vattnet, och
ian-
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i| anfeende til bladen, opnande, drifvandc €>ch

lindrigt ihopdragande. Därfore äro vdxnti och

blad afLigulter tor detta nyttjade til gurgelrvatT

ten *y men nu ur bruk komne*
Jämforcr man Ligufter bladens infofion til

lukt, fmak och verkan, med den afThée-blad,

la blir likhet dem imellan cndall uti experim.

4, f, 6, famt at bagge aga nägot ftråtva de-

lar, dock Thée mera ån Ligufter j men i det

ofriga, fom i lynnerhet kommer an på fma-

ken, blir fkilnaden ganfka ttor , fom hvar och
en lått kan finna af jämforelfen/ Ty de grö-

na Thée flagen Songlo^ Tmkay och Hayfah--

fchin^ åro til fårgen mork gröna, til Imaken li-

tet llråfva och til lukten angenäma. Defla gif-

va ät vattnet vid infufionen en ttark gron fårg,

fom ftoter på gult. De fina Théen, (om Hay--

fan och Sou/ong, h'o til fårgen blek -gröna, til

lukten ogement behagliga med något fom lik-

nar viol-blommor, och til fmaken angenämt
ftråfva. De gifva åt vattnet i infufionen blek-

grön fårg. Thée Bohé- flagen, nämligen Tbe^

Bohé, CohgOy PeccOy Ziouzioung &c. åro til fär-

gen mörka och ofta ivaruktiga, til lukten be-
hagliga med något fom liknar rofor, öch til

fmaken angenåmt ftråfva. De gifva vatnet en
brun gul fårg.

Altiå kan den, fom har fmak for Liguft^r-Ia-
fufion, dricka den utan fara, i ftallet for Thée.

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa de Ron, fom i detta Qyartals Handlingar

åro införde»

I* TT Itdrag af 1 1 ars Thermoweter-Obferva^

§
I

tioner, gjorda i Abo^ ö/^JohanLe-
VJ CHE. - - . . • lyy,

2. Bejkrifning fden nySådés-rensningsMachine^

af Carl Johan Cronstedt, - ipo»

3. Eleärifka Förfåk med Phofphorus ^
/r^ Johan

Carl Wilcke. - - - igf.
4. Bejkrifning om Saltpetters Luttring y /7/Fre-

dric Ulric Manderstrom. - 214.

f. Om Rågn-bogens Förklaring , af Fredric
Mallet. - - - • iiö.

6^ Rån om Mandragora, af Carl Fred.
HOFFBERG. - 22P*

7^ Bejkrifning pä Mellan -tak af Ler ^ bruk
^ af

Pehr Dahl, . - . xjj,

8, Bejkrifnmg och Rån pd Vtjlaget Ph!y6lmaj

af Ant* Rolandson Martin. - 25?^

g. Utdrag af några inkomna Rån; nämligen

y

I. En genväg i Räkne^konfien. ^ - 243.

II* Anmärkniugar om Slagg-tegel - - 24f.
III* Om Akerbärs-vins tilredände, - - 247.

I Huru Svin-kreatur kunna godas utan Säd. 249^
Om Ligujter-blady brukade i (iäUet får Tkée. 3jj.

























t

I



ACADEMiiNS
H A K D L I. K G A R,

FÖR MåNADERNE
OcTOBERi iNiovEMBER, DeCÉMBER,

År 1763.

Heri: CAkL JOHAN WILCKE.V
Thamifk Le<äor i Expenmental Fhyliken.

^

Utdrag af 11 drs Meteorolo^tjlia Qh^

fervaUoner j gjorda i Aho:

Sjette och Stfta Styket.

Har vil jag meddela några anmårknirigar^

om Is-iofsningen, om Flytt fogkrilas an-

konift och baregäng, famt om några tråds

R Blom-;
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Blomniogs-tid , hvaraf man kan fc, hvilka ar

Våren varit tidigare eller fenare. ^Til flux följer

et utdrag af Obiervationerne om Alkedunder öch
Norrlken.

^

Is-lofsni<igcn vid Pemar.
, Ar. Isfeång^

1 740 5 d. ö Maj i.

1741, 1^0 April.
.||||)|É'

Ij42^-å. I Maji^ ^^W^'

1743 , d. 24 April.

1744, d. 13 April, håftif.

174^ v ^- 2z April ,
lindrig.

1 746, d. 24 April.

17479 26 April,

1740, d. 28 April., lindriga

Is-loisningen i ÅboÅ.
Is-gäng. Hafs-vikarna rena fran I5.

1749, d. I Maji, ftark»

i7fo, d. 26 Mart. lindrig.

I7fi, d. Il April, ftark*

I7f2, d, 17 April, Ivag,

I7f3, d, 12 April, fvag.

37f4, d. 17 April, ftark.

I7fr, d. if ApriJ, lindrig.

175-65 d. 16 April, lindrig.

I7f7, d. II April, lindrig.

I7f8, d. 2i April, lindrig.

I7f9? 2S April, fvag,

1760 5 d. I Maji, fvag,

1761, d, iz April, ftark.

176Z, d. 17 April, fvag.

d. 8 Maji.

d. 31 Mart,

d, 14 April,

d. 2f April,

d. 18 April,

d. 2 Maji.

d, 28 April,

d. 2? April,

d. 18 April,

d. 5 Maji.

d, I Maji.

d, 11 Maji.

d. z Maji.

d. 27 April.

Nä.
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Några Flytt-foglars ahl?;onift:.

Sådesarlan Hus-S valati Lädu-Svalan Spir- Svalan

kommen. kommen. kommeni konimen.

i74P,d, 19 Apr. - - - d.ii Maj. d.if Maj.

ijfo,d* 9Maj. - - - d. 8M^. å^ziMnj^
ijiijd, II Apr, - - d. 4Maj. d, sfMsj.

I7fi,d. 1 1 Apr* d,2oApr. di 6 Maj. 17 Maj;.

J7f 5,d..ié Api\ d.28Apr. d.30 Apr. d. i6 Maj,

I7f4,di 14 Apr. d, 7Maj. d,i2Maj. d. 20 Maj;

ilfS-^d i7Apr. d. 4M,aj; d. loMa^i. d.ipMa|;
l7565d,i4Api% - - - d. 4Maj, ^ - -

I7f7,d, éApr; d; iMaj. d. 2 Maj. • - •

J7fji\d. 16 Api% d, loMaj. d.ioMaj, d, 6]un;
J7^9,d. 22 Apr^ d. 7Maj; d.ii Maj. d.zoPvIaj^

1760,(1. 22 Apr, d. lyM-aj. difl^äj, d.24Mai.
J7éi,d. i6Api% d. 7 Maj. d.io.rvlaj. d.2^Maj.
i762}d. I i Apr. d,28 Apr. d. 14 Maj. d. 17 Maj;

NIgra tråds Blomnings- tid.

Krusbårs-Buflven Åpple-träden Syringeri

blemmat, . blommac. blommat.

V/fo d. 4 Maj. d. z8 M>aj, d. 30 Maj,i

jfJ7j:i - d.2i Maj. d.z^Maj. d. 9jun,
ijyz d. toMaj. d 28 Maj. d. 31 Maj.

jijf^ d.2oMaj. d,3oMaj» - - «^
J7f4 d. i4Maj^ d. ijuii. d. 7Jun.
I7f5 d, 17 Maj. d/goMaj^ d, fjun*^

i7f6 d. 21 Maj; d. 8 jun. d. 16 Jun..

1757 d. SMaj, d. aJun. d. 4jun.

i7f8 d.2iMaj^ d.2.8Maj^ d. 8 Jun;

i7f9 d^ 30 Maj. d, pjun» d. löjun,

2760 d. 27 Maj, d. 4 jun. d. 4jun.
ij6i d.ifMaj. d. 27 Maj. d. 3jun-
ijöz' 16 Maj. d. 2Jun, d. ^Jm.:

1^ i'
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ANMÄRKNINGAR^
i:O Ö/wr Is-gängen,

IS'gangen i Pemar och Abo-a , fker pa ea
gang ty de falla uti Hafvet icke långt ifrlti

hvarandra/ Den har i 23 år infallit

1 Maj. 4 gånger i nämligen 5 gånger den i. men
efter den llarka vintren 1740, ej forr ån
den g.

I April 3 gånger på den 17^

7 gånger for den 17, och

8 gdingcx efter den famma.

IMartio I gån^, nämligen den zG, år lyfo.

Is-lofsningen i Neva ftromen fker merendels

en vecka ef;:er I$-lofsningen i Äbo j men aldrig

forr^ Dä fnon fmålter lång{amr, och allcnaft af

dags-mcdjan, blifver Is-lofsningen fvag, och
Våren fen. Men kommer rågn, fom et par da-

gar håller vid, lagar ifen med häftighet, och då
l ållan 5 utan at på Broar och Qyarnar gora Ikada^

dä och vattnet tillika ftiger in i kållrarna,^ ja io

igenom f6nftren på de hus , fom nåft vid Acn å'*

ro belågne. ExenipeL på en fådan hade man
hår, år 1744, då Bron, fom år nog hog, ftod i

fara. Bland annan flkäda, fom värnet gjorde i

Icållrarna, var ock den, at (ockret i Hufen aldc-

les fmålces, i det ftållet det allenaft (kulle blifva

fucktigt, Dårfore frogdar Köpmannen (ig icke

ofver (lark Is-gångj men val Bonden, fem tror,

at god års-växt dårpå Ikal följa. Han tyckes

ock tro rätts ty rågnet fom f5rorfakar ftark Is-

gång, fmålter fnon i fkogarna, och fram(kyndar
Vår och Sommar. Defsutan plågar den vader*

leken, fom om Våren begynt^ merendels hälla

vid^
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vid* Sker dårfore fa, at hela följande Våren
blifvcr våt, fä får man ingen kånbar mifs-våxt,

faft Hoft-fådes- tiden varit våt. Däremot en vac

fånings-tid, och en torr påföljande Vår, gori^

tilfaniman en fåker mifs-växt. Annorlcdes for*»

håller dcc fig med en torr H6ft-f ådes-tid > ty den

gifver god våxt, faft Våren blefve torr, Väj>

fådct ftår fig båft, då goda Ho år åro,

I de fifta j[4 åren, ifrån 174S til 1761 iflclu^

five, har Åbo Å med alfvare tilfrufit

1 Oftob, I gång, nämligen 1750 d^

1 Nov. 8 gånger, nämligen 1748 d. f , 1749
, 15, 17^4 d. 24, I7?7d.28, i7f8d. 13,

I7fpd.20, i76od. ip, 1761 d, 2<5.

I Decemb. f gånger, nämligen lyfi d,7, 17^^
d. 16, i7f3d, 4, i75roch i756 d^ 3,

For SJomån och Handlande år nyttigt at ve-

ta, huru Cmrt man får vånta vikarna rena från Is.

Jag har dårfore reducerat alla difFerentierna af

deffa Ii åren til et medium, fom blifver 10 eller

II dagar efter Is-lofsningeni Xn. Is-lofsningen ef-

ter rtarka vintrar, fårdelcs dä ej ftarkt fno-är va-

rit, kan ej väntas, forrån i början afMajo, faftdeij

gemenligen fker 14 dagar fdrut*

2:0 Öfver Svalorms ankomji.

Sades-arian fynes altid vid Is-lofsningen; in*

finner hon fig någon gång förut, få {ker' is-lofs-

ningen ofortofvadt.

Af alla flags Svalor, kommer Hus-fvalati

forft. Dct-år h©n fom murar iit nåfte få tårt^ at

hon fjelf knapt kan flippa in genom defs glugg»
Efter et medium, inf^iller defsankomft pä den 6
Maj. .

R 5 La-
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Ladu f^^^alan, fom har bruna flåcken under'

näbbet, kommer ftrax därefter, nämligen d. ig

Maj. Da defle Svalor ankommit , harvatnetuti
Hafs vikarna varit p eller lo grader varmt. Dcn^

fom vid deras ankom ft ej begynt fköta fin krydd-
gård, bor då ej längre forfumma det.

Spir-ivalan kommer lift, iblai*»d for, och i-

bland efter d. 3Q Maj» Hon begynner råtta

Sommaren, och förkunnar ofs, at Portulaks-fro

kan fås, famt at Gurk-kårnor kunna fattas på
kalljords åfvenfä Turkifka bönor, och det utan

fara for natt-froft. De bqnor, fom då forft låt-^

tjas, forkofra fig få, at de fnart våxa förbi dem',

fom blifvit fatta 8 eller 14 dagar förut; ty defle

fibnare aro forfvagade igenom fit långa liggande i

den kalla och våta jorden , och hafvafätt kråfr

tan i fina Fro-blad,

Spir-fvalan kommer fiftj^ men hon flyger

ock forft bart : fållan*blir hon qvar til d. 20 Aug^
Äfven fom hon med fin ankom II begynner Som-
maren , få begynner hon Höften med fin bårtre-

fa. Augufti väta fordrifver myggor och andra

infefter ifrån den hogd i luften , dar denna Sva-

la fått anvisning at filla efter dem: dårfore må-
fte hon flytta bårt^ i brift på uppehälle. Då år

rid at bårga Sommar- åpplen3r men Vinter-fruk-

ten tol iångre fitta qvar på tråden.

Ladu-fvalorna blifya längre qvar; ty de hål-

yågt närmare jordqn och imellan hufen:

'..:<\un conferyera vårman långe, och vårmen in-

fe£lernaj Dårfore åro ock Stads-fvalorne qvar en

rund tid , fedan Landt- fvalorne bårtfarit» De
t^liiVa ock längre qvar på oarna, ån på fafta lan-
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Sådes-årlan blifver ånnu långre qvar ; ty^

hon lokcr infederna på taken och på marken,.
Tedan de ej orka, for luftens kyla fkul, flyga up.

17 graders |vårma år i Hafs-vatnet, ledan Ladu-
fvalorne bärtfarit^ Denna vatnets varma år or-

faken, at både Svalor och Sådes-årlor få garna

taga fit natt-hcrberge i hvaflen. Detta har gif-

v^it folk anledning, at inbilla fig , det Svalorne

i hvaflen afvakta den tiden, dä de Ikola falla i

^^atnet, och dår forblifva vintern ofver^ Jag
har ån aldrig råkat någon, fom kunnat intyga,

at han med egna ögon fedt Svalor upfilkas trån

Hafs-botnen: det lårer ej eller någon fa le, få

Ifnge det blifver fant, at ingen fogel fjunkcr

fom hårfina fjädrar i behåll, Sådes-årlan kom- -

iner ofta igen, forrån ifen gått bårt af vikarna,

och ibland forr ån åarne blifvit reha^ dårfore har

hon cj legat i vatnet; likväl fitter hon, hoft-

nätterna ofver, i hvaflen.

3:0 Öfver Blemnings^tiden.

Våren infinner fig val det ena året bittidare>

åa det andra > men faft den ock komme vid en
(pedel-tid, få are vi dock benägne at tro, at dca
|r ovanligen längfam 5 efter vi hunnit ledsna vid

(6 månaders Vinter. Intet fåkrare märke kan
iråffas, hvaraf vi kunne flutä riktigt om Vårens
ilorrc eller mindre tidighet, ån af följande all-

manna växters blommande: Medium af blom-ti-
den år

For Krusbårs-bufken d. 16 Maj.
For Åplc trädet d. i Junii. ,

-

For Syringe trädet d. 7 Junii.

Synas blommorne utflå for den hår utfatte

.medel-tid, tå anfcs Våren for tidiga men tvärt-

om, når blommorne flå fenare ut^ At
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At jag måtte årfara, om trådens våxt for«
häller fig efter vårmens grad-tål , iiar jag nu i

2:ne Somrar fortfarit, at en gång i veckan måta
ftamtnens^omfvep, altid på et och famma ftålle,

2 Jilnar från jorden. Til exempel

:

Jul.

Aug,

m
44

2(5

rr?

I o

'3

20

hela

f

i8

2f

21

29

Valnot trädets omfvep måtit,

df i8 April 478 d, 30 Maj,
§ Maj. 47P 4 Jun,

J6 4HQ 7H 481'

i hela Maj. 7
5" Jun, 48.9

I hela Jun.

4 J^l*

10

17
2-3

30
i' hela

(5

I [

16

4 heU Aug,

15 Sept» fö?
Tiloknings

Summan 89
Af denna matning följe

1:0 At Trådens tilvåxt år ej mårkelig i Maj.
3:do At de tiltaga i våxten llngt mer i Junio,

1(1 i Jqlioj och mer i Julio , ån i Augufto, Skulle

Vå

f62
5-67

f66

576

Jun. 23

Jul f9f
610

\- hela Jul. 36
2 Aug. 6z6

634
644
64f
64Ö

i hela Aug, 20

f Sept (5f?

14 647
Tilokning på

et år ^ 75

Ronncnsomfvep
17Ö2;

d, 30 Maj. 608

4 Jun, 608

7
15
2,0

.2-7

i ,hefa Jun.

f Jul
II

18

i hela Jul,

2 Aug,

P

•r
21

ip
i hela Aug,

f Sept. 701

^14 ^ Ö95
pa et år pj

611
«&2?;

635!

643

41
652

3i

687
6pt

700»

7oq

»8



iy6^. Od^ Nov. Dec.

vårmnn vnra endafte oiTakcn til växten, få bor-

de tråden vuxit måft i Julio, iotn år hetaft, och

lika mycket i Augufto fom i Junio, efter bagge

Äio lika värme.
Det år nödvändigt, at tråden flcuUe måft

tiltaga i växten uti Junio *, ty forft växa lofven

då til: Nutrition går akfä då frifkaft for figj

dårfore lärer mafta fafccn då gä åt, och utdunlt-

ningen tillika vara ofverflodigalh Fordenfkul

fvettas alla håren, hvarnDed bladen på under-fi-

dan och de unge (kotten på Americanfka hvitä

Valnot-tråden åro ofverfatte, få mycket, at man
med niicrofcöp, ja väl utan, kan fe en liten

klar droppa af klibbig våtflva fitta på deras fpet-

lar. Andra flags tråd låra vid famma tid vara

forfedde med körtlar på bladen, eller med andra

utvägar for famma cvacuation, til ex, i kanterna

af bladen, fom om natten aro väte af en fädan
fvctt, och dårfore af natt-kolden blifva angrepne
och fä en gul fårg> få at de fe ut fåfom de blif*

vit kawtade med en galon, At kortlarne på
Korfcbårs-bladen fvettas, kan man både fe af de-

ras blankhet, och fluta dåraf, at Tenthredo Ce-
rafi få flitigt fuger dem,

det andra år det nödvändigt, at tråden
flcola våxa måft i Junio, efter jorden år då faft--

full, Trägårds-måftare fåga, at faften gar 2:ne

gånger om Sommaren up i tråden. Det fe de

Få
de unga {kotten, fom ftanna i växten j, fedaa

nytt oka {kotten, forrån Julii och Augulli våta
gifver nytt amne, I väta Somrar ftannar ej väx-
ten af i Julio. Tråd, fom hafva lake, får man
?j {kara ona Våren j ty dåflrblodade {ig, Mca

begynna ej, at på

00?
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om torra Somrar kan man få Ifcåra dem i lulio^

Dä vata Somrar åro, är fåkrait, at intet ftåra

deiB forrån i September. Såret låter man en el-

ler et par dagar torkas, pä det vaxet, fom päfåt-

tes, mädefto båttre fiiftna* Tråden minflcas nå-

got iAlt omfvep forft i Junio, innan växten for

aifvare infinner figj äfvcn få om Höften.
En jåmn Vinter, fom ej i förtid gjordt an-,

fall, ehuru flcarp han ån vore, (kadar icke de
allmännare tråd och bufkar> men däremot förlo-

ra do fina fpädafte fkott, om fkarp kold följer

pä en långvarig blida; ty laken fom imedlertid

liigitup, fryfer til is, fom i de yngfte {kotten

fonder fpränger lafc-trummorna , efter de i dem
åro vidare än i de åldre Ikotten. Detta hånde
mina Valnot -tråd, 1761 i Jantxario^ dårfore

nödgades dc emot vanligheten flå ut fina Ikott i-

från dem , fom åren ijf9 och 60 blifvit gjorde;

livilket foiorjakade längre utdrågt med bladens

utflående, än vanligt varit, och defsutan pä trå-

den et vanltällande utfeende. Denna olyckan

varorfakcn, hvarfore Valnot-trådet vaxte få li-

tet i Junio, få at dcfs omfvep okte fig allenad

til 2.6 fcrupler, då det borde varit 60, och ac

^ omfvepet i början af Sept, var okt til 8f fcr.

då det borde varit 120 lil 130. Den (kådan fom
ftommen och de åldre grenarna få fläckvis, kallas

af Trägårds mäftare kall-brand.

å^\o Om Af dunder

n

I defla 12 åren har Afkan blifvit hord 120

gånger, f g^l^ger i Majo , 51 gånger i Junio^

gånger i Julio, 24 gånger i Aug. och 7 gånger /

Sept. Det^år

I Maj har Aikan knapt blifvit hord i gång hvart

annat är. I
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J Junio I gäng Iwar dag.

I Julio I - - 7
1 Aug. I ; - ifjV

;
I Sepu I gäng hvart annat är.

Om Norr[ken.

rf
cr s.) 3 1

^ ui:. • c/q rt P ^ p -3

1 y^V ^ I 0 I 0 0 0 0 001
"T

1 y ^ U U 2 2 0 0 0 o 0v-/ w V«/ V-' '"^
:)

0 n Ov_y v-/ V-/
-7
7

175- 1 0 0 0 n 0 n 0 TV-/ V/ X Q o T n ^
1

i7fz I
T
JL T 0 n 0 T 2 C T 0
f

- 1,
? T r\
)i 1 \J L/ M > T 0 n i CiJ

I7f4 0 I I 00000 2 f I 0 10

0 0 00000 0 I G I 3

I7f6 0 Q 0 00000 I 000 I

17C7 0 0 0 10000 1 210 fl

i7f8 0 I I 00000 0 2 I 2L 7'

i759 3 I 1 20000 2 I 0 1 1

1

1760 0 5 0 § 0 0 0 I I 0 I 0 9
17Ö1 I 2 2 I 0 0 I 0 3 2 2 1 if

0 f 20003 4 2 0 f 20
Sum, 9

j
H 14 I 0 I 6 24 21 8 7 iiPj

Norrflcen har jag ingen gäng fedt i Junio,
antingen därfore , at det int^t kunnat fes for de
ljufa nätterna flvuU eller, fom troligaft fynes va-^

ra, efter intet i den månaden varit ^ fom kan flu*

tas dåraf, at Maj och Julius hafva allenaft haft

ct enda hvardera pä deffa 14 aren.

Ingen månad har flere Norrften, än Sepr.

paft därefter Oftob, Sedan Febr, Mart. och A-
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pril. De ofrige mänaderne hafva fa, nämligen 6
7. 8 eller p.

JOHAN LECHB.

RöNjch ANMÄRKNINGAR
Vid Jämtlands Mineral Hifioria\

Af
AXEL FR. CRONSTEDT^

Ehuru nödigt, faft i hogfta måtto koftfämt
det år, at famla fullftändiga Ron om Jord-
klotets yta och innandöme > hvaraf man kun-

de finna, hvad förändringar åtminftone den förra

undergått, och, utom den nyttaj man af fädaa
kunfkap hämtar for bårgs- handteringen, åfven

låra kanna det fammanhang och förhållande, fom
tyckes vara imellan land-och jord-moner famc

bärg-arter, til mänga gagneliga fluts görande for

ct Lands allmänna hushållning : få torde dock en
llorre famling af mindre noggranna Ron vara båt-

tre, ån fä upgifcer af fådana, hvilka åro gjorda

med flit, at ftyrka någon driftig gifsning om jor-

dens dannande, eller genom tillämpning af den
fenare qvåfva upmärkramheten hos andra, hvar-

af upkomma hinder at få denna vetenfkaps gre-

nen fkott pa lika fått fom Meteorologien, med
hvilken den har både gemenikap och likhet.

Dock bor i det forutfatte fallet, Mineralo-

.gifk kunfkap icke faknas , och den lampas til

Geographien, la mycket nagonfin mojeligt årj

pä
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pa det obfervationerne kunna bade jämföras och
begripas, nar famlingen dåraf råckcr til någon
laro-byggnads upråttande.

Den noggranhet fom Vctenfkaper i gemen
afka och behofva, beror i detta mål pä riktiga

både planer och profiler , hvarafde fenare långe

torde komma at faknas, och däVfore ta Mineralo-

gi icnedlertid gora fäfom Bocanici forhälla fig

i fin Geographie: mårka och fe et behageligt

fammanhang, utan at kunna gifva det cn mathe-
matifk vifshet; håldre röna och vörda Skaparens

godhet ifjeUVa llrafFet, genom de tillätneandrin»

gar, rubbningar och forftoringar på jord-klotet,

än at gå dem utan upmårkfamhet förbi, til äf-

vcntyrs for det de icke fynas lampa fig efter vår

beqvämlighet och ofta ofkäliga affigter*

I hopp, at detta tankelått icke mifshagar

KongU Academien, har jag denna gång den äran

at meddela något af defs fofter, fom blifvit til

våga bragt på en häftig rcfa genom Jämtland,
år 1 7f6, då jag hade den lyckan at följa Herr
Bårgs-Rådet von Sv/ab, hvars nit for Vetenfta-

per och företrätt nyttjande af vårt Lands til-

horighcter, tol, at de af mig upgifvas*

L Land-mon och Vatm-drag^ Se Tab, XI.
Alt ifrån Sundsvalls Ilad vid Öfterfjon, di-

ger landet fmåningom up til en ftor land-hogd,
fom åtflciljer Medelpad och Jämtland, famt be-
täckes af den få kallade Jåmte-fkogen, hvilken
Sr f mil tvärt ofver och obebodd, utom pä et

ItäUe, hvarårt folk til refandes tjånft forft fatt fig

ned. Denna hogd har någon faft mindre affått-

nin^ mot Jämtland, fom där bctraktadt på tjän-

ligt ftålie, förefaller jämn- låndigt . få at rnaa

fkul-
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flcuUe kunnä tréy at det dåraf fått (it naWhj
Vatturikt i mänga ljöar , föni hafva fammanhang
med hvarannan, och omgifvit med tjåll^ nåftan pä
tre fidor:, hvilka utgöra likafom en ArBphitheatre
omkring det bebodda landet ^ då dcfs bårg och
ojämnheter, fom i fig Ijelfva åro nog många, ge-

nom fiåilens hogd förlora alt anfeendc;

VifTa rtcR.arcers befkafFenhét i famraa lågrc

bårg, fåfom ftäil-och bryn-fteiiar, hvilka hår

längre fram beikrifvas i fynas icke hafva rriedgif-

vit få mycken forlloring, fom hår varit anled-

ning til 5 uti en vifs trångfel imellan de hogrc
bårgenj men däremot hafva andra, fåfom kalk-

och alun-fkifrar, varit mera iltftåldte vid de Ho-
ra en eller flera ofver^ångne floder > faft det fy-

nes fom de losrefne Ilycken blifvit qvar i landet

.hvaraf det iätt fina många fttiå ojämnheter och
inga lårdcles djupa dalar ellef utfkårriingar.-

Utaf de fmä fall, fom det mårkvårdigaftc

vattu-draget igenom Stor-fjon til Indals- älfveri

har, innom den mäil bebodde delen af landet, och
fom dock går tvärt ifrån fjaU-fidäns kan mati fla-

ta, at Land-mohen efter dcii (träekriingen lutar

mindre ån vaiiligen i de Nordifke oi terne,^ (ka*

lande, efter berätrclfe, den håmta igen fit faUjnde

,forft ned i Rngunda Paftörat, hvaråft affättn in-

gen fkal vara ilor och brant. På lika fått (kal

ock det andra ftofa vattu-draget^ fom kommer
utur Lic-focknarne i Norrige öch tiKflut kallas

Angcrmanna ån, forhälla fig, fä at mauj, oak^

tadt de fmårre fall, färdas med lätta båtar ifrån
' Lie^ långt ned i Stroms fockeri^ och är den le-

den i orten bekant ujider namn af fédra öch norra

Vafsdalen^ Detår fäkdqSiiekc underligt, at

JäinÉ-'
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Jämtland, fom har at forft emottaga den omnog-
het af meteoriflce vatten, fom fjäll vanligen fam-

la loch fålla, år få rikt pä Sjöar: och detta forhSi^

lande har åfven bragt Konung Cari^ den X och

XIL^ hvilkalåhågc ållundat vattu dragens nyt-

tjande, at tanka häruppå;; få at den' förre vclac

hafva båtled in i Norrige och den. fenare fkal

lofvat Bruks Patronen Polack vifla formoner

for det han flvuUe gora det omnåmde fallet i Ra-
gunda biukbart , ätminftonetil flottning, hvar^

med han ock (kal varit fyflelfatt vid hoaltbanäire

Konungs dod^ men en fåker kunfkap härom och
fkikens oden hade vi icke tilfålle at inhåmta»

IL Bdrg och deras innandöme.

Fjällen komma for fin hogd, ålder och an-

dra omftändjgheter i forfta rummet. Hvad fom
inarad förefaller de yttra finnen därvid , år ofta

befkrifvitj men tnånga Phyfifte och Minerala-

gifke anmärkningar faknas dock ånnu, hviiket

icke år underligt i anfcende til de befvår man har

at utftå vid deras görande. Ingen af ofs känner
det ena med det andra båttre ån Herr Landshof-
dingen och Riddaren Ti las, fom bevandrat de
flåfta rRiket, och har få utmärkt fortjånft ora

Mineral-Hiftorien j ty har jag| ock nyttjat hniis

benägne underråtteUe^ vid den befkrifning fora

na följer.

Den ftora fjåll ryggen^ fom fkiljef Sverige
cchNorigeät, famt bår i Hirtoricine n^irnn af
Seva-bårgen, Kolen och Nordifåe Ajperne,, bor
man fig fåledes féreftåiia, at landet ftiger från Ö

ilerl

'*
} Igenom fodra Vafs-dalen gär man ock nu verfceli-

gen bätledes éfver Riks-gränlen io i 'Norrige ; mm
Ikax dåipä rnöter Fjäll-kolen.
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llerfjon, til vid pafs 40 mil, fmåningom up^ öcli

likaiä fran Nordfjon ungefår 15^ niil , mer ocli

mindre^ hvai igenom blir en ryggj af de Norr-
fke beqvåmligen kallad. Egg eller Kol^ hvilkeii

dela^ de meteonfke vattnen^ fom af kold och
luftens lätthet blifvit foranlätnc at dåremöt fälla

och famla fig ^ åt både Sverige och Norige,
hvarefcer dc under loppet få vanlig filokning.

Detta uplyfes af alla Geographiika Chartor> li-

kafom Botanici hafva i aktiagit, at tvärtom med
liogdens tiltagande våxterne rainlkas til både
myckenhet och ftorlek, få at innan man kom-
mer til fjåll-ryggen> nåftan alt hvad til växt-ri-

ket horer, faknas^ Betulanana hinner inemot flu-

tet icke längre ån i % blad > och Saxifraga alpind

blir enfam.

AF föregående kan lått finnas, at braiithecen

år (lorrc pä Norrlka äil Svenika fidan, och at

den förändring iClimat^ fom hårrorer af uphog-
ning i luft-kretfen , måfte vara at foka innom fma-

lare paralleler ät den förra ån fenarc leden, faft

Hafvens olika vidd å omfe fidor med flere om-»

ftändigheter torde däri verka någon ändring.

Fjåll-ryggeisi år ock efter längden olika Ixog

:

Den iiiger emot Lappmarken 1, och faller af fo-

der ut, fä at for Sverige man icke Jinfer for fjåll-

byggd den cijeft nog bårgiga trakten, fom lig-

geri famma rtråckning, nedan for Lima eller\

Trancitrand i Dalarnej men den har ock åt fi-

dorne både ftörre och fmårre gremar, om man (å

må kalla dem, hvaraf de mårkeligafte åro, Dofre
Fjåll-ryggen i Norige, hvilken delar det landet

i Nordan-och Sunnan-fjålls, famt den fom åt-

fikiljer Jämtland och Herjedalen^ Deffii tillik*

med
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med flera fmarre ]and-hogder> hvilka intaga rum-»

men imellan de nog parallele vattu-dragen , Ikul-

le i en plciB-ritning gifva liknelfe äf en Rygg-rad
rned vidhängande Ref-ben, med den fldinad^ at

de lenare tycktes vara nog btedti vid fit tirfprung^

Uppå den ftora ryggen, få vål fom de mår-

keligalte fido grenarne äro ganfta höge och f är^

fkildte bärg^ oied fmårfe hogder imeilan flålde

ofvcr alt måd rvårtfore och utan någon vid
ordning efter längden» Somlige åto lång- flinte

och täckte med jord, ätminftone åt någon lida

5

andra mera brandie och férilorde* De lägfte kal-

las af Jåmtarne Ruar, hvarpä följa Vålar, fä

Hägnar och lift Stötar^ fora aro de hogfte, famt
merendels hafva nägot högt och brandt fkar.

Lapparne gifva åfven i fit fpråk fårlkildre nanrin

dårpä y efter famma omftåndigheter. På dcfle'

FjälKhårg år det fom man gjordt målla affeendct

i alla belkrifningar, emedan de falla i ogoneni'

och gifva et häftigare begrep om Climatets ftor-^

re forändring än mot Pol-hogden fvaraf , hvaruti

dock fjåll^ryggen har ftorfta delen.

Deras Norra och Nord-oftra fidor båfa deil

bekanta beftandiga fnon , fom år likafom kopp-
årng på ytan 5 hvarud litet kringblaft jord lagt

fig; igenomfkuren af djupa vattu-båckar. Snöns
fr Ig ftickcr Ibrkt af mot den fvarta fjållmyl-

lan, iom tyckes hårkomma fran våxt-riket och
nu icke kan på ftåliet gora det någoti tjånft til

baka.

Hågden pa de fjäll > föm tirlkilja fig, och
deras ofrige dimcnfioner-, årö ganlkai betydande^
mot hvad man i det ofriga riket räknar får ftoft

af det flage t: fom kan Hutas af hv^d om Jämt«
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låndflca fjall-bergen i fynnerhec nu kommer at

anföras.

De börjas tnot Klofijo och fortfara förbi O-
viken til at gora grans m®t Hcrje-dalen, fort-

låtta fcdan ut åt Itora kolen och käfta fig åter

fram inat landet ofvanfor Foiinge 5 emot Ströms

fbcke^n.

Arefkutan med defs grannar Ren-och Mull-
fjällen, lliga fram innom denna half-cirkel tvårt

in pä landet, hvaraf det forfta, fom har bebygdt
land nåra til fin fot, vinner et ftort anfeende^

och gifver et lagligt tilfållc at fe landep nåftan

helt och hållet i plan. Ehuru detta icke år af de
hogfta, har man dock genom ron med Barome-
tern funnit defs fpets vid pafs 1000 famnar ofver

de vid foten belågne Kall-och Are-ijoars vattu-

brynen.
Pä fjället Kjela-hogcn i Riks-grånfen, vid

vågen frän Jämtland förbi Skal-ftugun och Käk-
ften, har Herr Tilas en gäng i klart vader fcdt

Norrfka llrandcn mot Vefter-hafvet, och en an»

nan gäng vid midfommars-tiden haft det nöjet at

fe fölens fken lyfa därpå ganlka klart hela natten^

Hållebårgs arten i Jåmtlands-fjållen, år i-

frän Herjedalen och pä tner ån halfva landet me-
rendels en ftållftens art eller fammanfatt af grynig

qvarts och glimmer, fom faller (kilFrig i donlä-

fige hvarf, dock utan at lått låta kiyfva fig,

vilken art ock finnes vid Roräs koppar-verk,

faft mera glimmer-rädande/amt pä bagge Italien

vifat^ at den hyfer malm-gängar innoin fig»

Som vittringen eller uplosningen i luften år

ganfka ftark i fjäll-trakter^ fä har denna eljeft

fafta bårg-art blifvit i de bara hållarne likafom :

mor»
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mor-brånd , men den feta qvartfen, fom i drum-
incr och körtlar faller åfvcn dåruti in, har icke

mera lidic, ån at den blifvic matt pä ytan»

Vid Skordals^porten, hvaråll den bekante

Stenen i gronan dal finnen ^ forefaller et bcfynnei^-

ligsfliick hos Hällc-anen, fom är Tålgitens blan-

dad: i ty at den gar i ftora vågor, hvaraf de ned*

gående gora på ytan dalar, och de upftigandc ater

hogdcr, likaforn växelvis ooi hvar^nnan^ dårfor^

kaliarnian den dalen, genom hvilken man tagit

fig väg tii Norige, port, for defs beqvåmlighet

itu], och har man där tiUälle tilflere lädane, om
det behofdes. Detta bäi:gs lålHynte befkaften-

bet tyckes förtjäna ^bifogade figur Tab* XII,
fig. I, upråttad efter den befkrifning Herr Tilas
behagat mig meddela ^^). En famling af dyliksi

kan uplyfa, fiift icke utreda viffii bårgs fkapcUe
hiftoria) ty bor ock bårgens (kifring, där deti

finne?, hvilkcn våra Gruf-drängar kalla bärg-

växten, altid i akttagas och befkrifvas. Den vä-

gige blifver altid obegripeligaft och vil jag af

denna anledningen endall utmärka et annat exem*
pel af en vertical Järnmalms*glng i Håftbåcken
uti Norberg, fäfom befynnerlig for famma orfak^

Hvad naturen i deffe mål vifar fig hafva gjordt i

fmatt, det år ock fkedt i ftort, famt tvärt om^ Se
grund-ntningen Tab. XII, jSg, z-

S 2, Längre

) Herr Tilas har infor Kongl. Academien målt, dfc

han erkänner den nptecknade faguren vara tåmmeli-
gen nåra åfverensftåmmande med naturen och belå-

genheten kring Skordais-porten ^ fårdeles norrom :

men fom defs egen o.ftginal p an och profpeä-teck-
ning förkommit i vS:t Clarae brand, 1751, och den*

m år na efiec minnet ifrän är 1748 upråuad, fä kan
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Längre Norr pa andra fidan om Kakften

förvandlar Hålle-arten fig alt mer ock mer til

Granit, fom utåt Norr-och Soder-lic focknar.

blir grof och rod. Än mera i norr träffas fjäll
,

fom beftå af hårdt ihopgyttrad eller likafom i*

hopabakad klappur af qvartfigt åmne, hvaribland

Port-fjållet urlkiljer fig och gifver artiga anled-

ningar at foreltålla fig både defs danande och for-

lloring, fom förtjänar en iårfkild afritning och
belkrifning.

De andra bårgen i landet, tyckas i anfeon-

de til arterne hafva foga gemenflvap med fjällen^

Vid Handöl, fom ligger lä godt fom vid

fjåll-foten af Snafa-hogar,funnos naftan fårfkildcc

ilag i hvart och et litet bårg. I et träffas den
tålg-ftenen, hvarom befkrifning år införd i VI

H

volumen af Kongl. Acadcmicns Handlingar, och
hvaraf Bonderne i Handöl, Tångbol och Vallom
gora koks-käril med mera, til utvåg for foda i

frod-åren. Den beftär af en vrefig glimmer i

härdnadt ler-åmne (mica contorta bafi argillacea).

For infallande hårda körtlar, år det ofåkert, at

fvarfva kårilen , for h vilken fä val fom andra

orfaker, flera tankar om Manufakturen håraf for-

fallit, och fakcn blifvit låmnad äi fina forila^up-

fin-
in Il I ' 1 * m I I.. III. I > I i

I
I M ..11,.

fål vara möjeligt, at regalariteten år for mycket
formelig, proportionen imellan Tålgftens kullarne

och de därimellan exiiierade Dikerne ej riktigt träf-

fad, och perfpeäiven nog fkarpt tecknad. Han ön-
(kar altfä, at någon fårftändig Bårgsman, fom kan
hafva tilfåUe at palTera denna Traélcn, och fom kan
vara van vid teckning, ville framdeles förbättra den
famma, fä med plan, fom profiler och perfpeäive;
hålft denne Tra<ä år en ibland de mårkeligafte, fom
honom i fjållen förekommit.
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finnare Bonderne, hvilka ock uppehållit den
til närvarande tid 5 ty den år af lika natur m-ed

mänga andra, fom ma ryflelfåtta jordbrukare i

% länga vintrar, och gifva dem något underftod^

flår all moda at fa nägot af jorden gar genom
kold om fommaren forlorad. For var allmänna

hushållning torde vara nödigt, at låra Invanarne

i dylik belägenhet at på ftället upodla fådana ra

åmnen, hvilka icke bara koftnaden af forfelen i

det naturliga lynnet. Ejeft blifva de onyttige

liggande, och lådane varor foras i ftållet til ofs

utifrån, eller blifve vi dem aldeles utan. TJtur

Mineral riket kunde flera af den egenfkapen hair

nämnas, om det vore defs rum.
På annan fida at Handöls by, bcftår Hållearten

af Norrflca eller Murkllen) Petra micacca, gra*

iiatis et bafaltibus immixtÄ) nog lolare ån defs

flägtinge, hvaraf Quarnftenar i Selbo-focken och
Norrige huggas. Med defTa qvarnftcnar, fom
ingen hacknmg bchctva, uran göras fkarpa, dä
man låter Aind och vatten gä igenom dem> at

nota bart glimret och blortftålla granaterne eller

{korlen, har jag fedt ftor handel drifvas i Nori-
ge, åfvenledes til utlåndlka orter.

Våra Jämtlånningr4r bryta dem ock vid Vafs-
dalen i Ströms focken, up emot Norr-lie focken,
men hälla Iig med affåttningen innom de Norra
provincierne, Grytet i fomliga år ganfka fint

och granaterne då foga ftorre ån knapnåls-huf-
vud^ tvärtemot den grofhct, fom man finner i

det lä kallade bulftållct vid EnkuUen i Grangår-
de, hvilket år af famma flågte. En hnfv^ud-om-
flåndighet vid denna och flera arter, fom icke

utan i ftora block kunna nyttjas i hushalls affeen-

S 3 åt^
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de, år, dc falla fkifrige^ ty eljeft blifva dc
for koitfamme at vinna.

Et ftycke från Handöl inåt landet, fants i et

barg limiten (lapis calcareus particulis fpatofis)

fom torde vara lällfynt lä nåra in pä fjällen: och
i en annat vid byn Nordhallen, fvarr takflciffer

med kies«rånder imellan (kifFringen^ hvilken arC

Herr Ti las ock funnit i Ströms fodren uti Vafs-

dalen vid fjon Linbotten hvarålt en liten ålf

ikaltvit fig väg fram tvårt otver (kifFcr-hvarfven*

Nedan for den få kallade fjåll-bygden i Un*
dersåkers, MorfiUs och Aifens focknar,lro Hål-
le-arterne af fä fin fimmanfåttning, at man icke

kan fe annat, ån at de flåfle äro homogene, hvar-

tilfärgen, fom merendels år mork eller fvart,

mycket bidrager: dock Hannar det måft i grofre

e>ch finare brynftens ^jrter (cös cinereus & coeru-

lefcens) hvaraf den finare fäs vid Sembla hytta i

Morfill. I den grofre vifar fig altid glimmerj
häifl mot losnorne, h varigenom, utom andra e-

genflcaper, brynften (cos) fkiljes från Alun och
dylika fkiffrar (Schiitus). Kanhåndaat glimmer
figuren utmärker allenall forfta graden af flere

åninens cryftallifation , (åfom fpat figuren deti

andra, och fåledes kan glimmern i Handöls tålg-

ilenen^ Mortkårnsbårgs ftållften med flera, be-

flå af leråmne; men icke den fom finnes i bryn-

ftenar, utan det flaget har åfven i finafteparticlar

en vifs fkarpJiet» Brynftenen, (om finnes vid

Vanga i Skåne, underftodjer denna gifsning,

fom

^) Denne Skiffer ligger fä til fågandesinunder Klappur-
bårgen; ty ftrax ofvanfore eller högre iip emot
fjåll-kålen, taga det mer än mårkvårdiga förut nåm*
da Pon-fjållets arter vid.
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fom defsutom har fin grund uti vår tids ron, at

flera arter hafva gemenrame figurer: CryftalliHc,

fpatig, tradig, IkifFrig 6cc. hvarfore ock icke

fjällig? Leråmnet tyckes tticka i den rnjuka As-
beften, fom ock i Serpentin eller dylik art har

altid fit herbårgej monnc det icke kunnat nå-

gongång lika lått blifva et flags fet glimmer, >

utan at betaga andra jordarter famma rått?

Når vattufallgåöfver berörde brynftens hål*

lar, finnas dar ofta lä kallade Jått-gr^tor, af den ro-

relfe tilkomne, hvaruti vattnet latt påliggande

lofa ftenar. Vi togo bärt några af qvartz-rådan-

de bårgart> fom nu voro platt runde och icke

mera ån 3 tura i Diameter, hvarigenom deflas

åtgång och vidare fvarfning på det Ttället bleiVo

forekomne. Når man fedt denna håndelfen och
tillika funnit fådane Jått-grytor på fådane ftål-

len, dar vattu^fqvalp kunnat glivag, har man
fvårt fore at kunna inbilla fig^ det de åro någor-
Ilades tilredde på annat lått eller af månnifkor.

Man har icke ännu funnit några malmlågen
i berörde brynftens arter, icke eller några fpår af

kroppar utur de andra naturens riken j dock åro

de både fkiffrige och rått-klutne famt bara andra
marken at hafva tilkommit genom flamning,

§å förhålla fig de flålla bårgarter i Jämtland >

lå at i Guftafsbergs koppar-grutva fjellva qvai t-

fen faller (kifFrig^ Lagren åro dock icke hori*

zontele, utan altid ftupande til vid pafs 4f gra-
der. Vid Slagså koppar-hytta, betjånte rnan fig

af tunn (kiffrig fvart kaiklien (lapis calcareus par-

ticulis fpatofis, fiflilis, niger) til flufs, fom var
tagen vid byn Halland i Under^ker, och af det

utfeendet, at den båfla kännare fkullc vid blotta

S 4 åfkå-
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åltadandet icke tagit honom tor det han var^ I-i
\

mediertid gifvcr den en {kon hvit kalk och et ar-

tigt be vis , at ikifFer icke beflär altid af et grund-
Imne, och at fårg^betyder foga mer i mineral-ån

växt-riket^ Grofre och tillika vagig mork-grå
IcaJkftens-fkifFer hämtas fran Oxmålen i Hallens
fockenj til kalk-brånning däromkring. Ingende-
ra luktar då den rifves, (åfom Orften; dock tor-

de fårgen åfven hos deffa håfrora af Phlogifton,

hvilket altid bidrager til en fullkomligare bran-

ning och kalkens hvithet.

Vid den låpgfl: i Norr belågne byn at Offer-

dals focken, Grårde^ beftär den (kiffrige mörka
})å!l-arten at annat grundämne, nämligen leraktigt

(ollaris durusi fiffilis, martialis): dåroiver fpela

4rummer at en fet hvit qvartz; > ai hvilka de ftor-

re fått, under qvartZi-åmnets itelnande och krymp-
ning , Drake^eller drufehål uti fig, med anlkutnc

klara QyartÄ^Cryllaller» DéfTe äro de berykta-

de Jåmtiands Cryftaller, hvilka i hårdhet och
vatten ga up mot de båfta af det flaget i hela

verlden, Mårkeligt var, at Cryftallerne lågo af-

brutne i Drake-hllen, och med gult ler dåri fa

härdt inpackade^ at man hade arbete med lerets

urrenfande. Denna håndelfe år at tiHkrifva for-

ftoringarne, fom jord-fkårpan lidit, hvartore ock
i (jo ftrandcrnc däromkring funiaps half-och hel-

klare Cry Haller 5 fom biifvit af vatten förde fran

lin fofter-moders fkote, och vid det tilfållet not-»

te, fa at de naturlige facetterne knapt fyntes.

Vid Offerdals kyrka börja helt andra bårg^

arter vifa fig^ nämligen fadana, fom antingen å-^

ro tydeliga lämningar efter floder, hvilka flåpat

fagd och med jord ofverholgt djur och våx^

: ter
3
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ter, eller hatva i fina tider utgjordt hafs-bottnar^

hvarpa de med Urommar nedförde jord-delar fatt

f^g ärligen i viffa hvarf och betåckt alt hvad fom
funnits på förra bottnen: man får hår i orten an-

ledning til bagge gifsningarne. I Offerdal
,
juft

under Pråftgårds tomten, bcftär berget afen fvart

och hvittåt kalkften, oredigt blandad med Co-
raller och fnåcke fkal, hvilka fenare åro hvita

och gora mot den mörka bottnen ct vackert ut«

feende. Om den toge god politure, fom torde

hända med den fom brytes pä djupet , fä fick den
rum bland den marmor, lom kallas Lumachella;
ty i particlars finhet gifver den ingen efter. Län-
gre ned i locknen vid Enge bro, år famma kafk-

ften mera fri från petrificater och måft fvartk med
hvita ådror och drummer igenomfatt^ Den år

ock dar tjock-fkifFng^fä at man kan få flora block

dåraf, når den nägonfin blifver nyttjad. Af fla-

get ligga mänga lofa flenar val notte och afrunda*

de vid Rodo fundetj men igenom Nåfkott och
Rodofocknarfcr man inga hallar dåraf, utan Alun-
haltig fkifFer i fmå branta och måfl jordtåckte kul-

lar, hvilkas ftapnad härkommer af lagrens lidne

rubbningar,formodeIigen nårStorfjon blef tilredd^

Uppå Frofson och ånnu mera i Brunflo foc-

ken, träffas kalkftcn af det täta flaget och grå eU
ler rödbrun firg, fom kallas Alvarften (lapis cal-

careus, particulis impalpabilibus, cinereds rube-
feens). Den år efcer vanligheten tjock-fkiffrig i

vågrätt liggande k lyfter. Emot losnorne hafva
famlat fig petrificater, måfl Orthoceratiter, och
fkal denna bårgarten flråckafiguptil Lith focken.

I Lockne var kalktlen mörkgrå och hvitådrig

litan petrificater, och fants där arven en fvartgrå

S f bard
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hård fandftens art i fkifFrige lager, fom kallas i

orten Lofterrten och berömdes for fin fafthct mot:

eld och vatten, faft litet kalk var blandad i dels

gluten.

1 Nås focken och ftranden af Ijon Nåkten,
ftucko fram hvart af en befynnerlig alunhaltig

ft^nart, fora tor det han faller kilformig med
glåofande ytor, blifvit anfedd for Stenkol, Dår^
ibland vifar fig litet at den torra alun-lkiffein,

fvart Orften och de vanlige bollarne, fom beftå af

antingen kies eller lefverlten med inneflutne Skal-

djur. Ofvanpa tackas hållarne med mer och min-
dre matjord, fom gifver tilfålle til bade åkerbruk
och ängfkotfel : ytan år dock märkvärdig tor det

at dårpä upftiga fmå branta och runda kullar, fom
ätven åro jordcåckte och gråsbarande^ men hyfa

dock alun-fkifFer innombords.

Sålunda åro alla de bårgarter, fom vifa fig i

ftråckningen imcllan OfFerdals kyrka och inofvcr

Nås focken, af famma flågten, fom plåga toljas at

på andra ftällen i Riket, fåfom på Öland, i Skå-

ne, Öfter och Vefi:erg6thland , Nerike och Ratt-

vik i Dalarne, falt med någon Ikilnad i fårg och
textur, hvaruti Jämtland behåller något fårdeles

for fig; men har nog fina vederlikar i verlden,

åfven for deffa omftåndighcter^

Så långe man icke haft tilfålle at tydeligen

fe åtlkillige flag ofver eller under hvarandra, kan
man icke låga om de åro på en tid och fått dana-"

dej ty det är lått begripeligt, at på fådanc Ital-

ien, hvarålt nu vifa fig ftenhvarf, fom innehållä.

petrificater och foljakteligen åro tidens fofter,

funnits bärg af högre ålder förut, och at defle an-

tingen varit for höge at blifya betåckte, eller i ny-
are
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are forftoringen ater blifvit blottade, då de icke

hafva med de förra annan gemenfkap 5 ån, liknel-

fe vis at tala, ifen har med llenar och bårghållar

i en tilfrufen fjo 1 Jämtland år ingen profil, fom
vilar ut hvart af flera flag pä hvarandra, icke en

gaag af dem, fom tyckas vara hvarandras jlmli*

kar, kalklten oeh alun-fkifFrar> dock tyckes den

förra hafva högre lagen ån de fenare.

Med jordbår fkulle dock nägorftades kunna
tagas reda dårpå, h^arigenom åfven andra ofed-

da arter, leror, ftenkol &c* torde yppaj. Hvaråft

kalk och vitriol-fyra finnas til fidant ofverflod

fom hår, tyckes man bora vånta Gips, om icke

den fenare håldre gripit an fvarcmyllan, til at dåraf

göra alun-flcifFer, tor det kåra Phiogifton fkuU

Omgipfen merendels åren Petraparafitica,få beror

det pä lågenhet och rum for honom at ånnu dage*

ligen fatta fig i ftalaétiiiflca hyarf.

Malm-anledningar åro icke fundnc annorftå-

des ån i fjåll-bårgen, fom beflå af den Qvartz*
radande ftållftens arten, fäfom

I. I Gråns-tjållet Glucken, hvaråftpä Norr-
fka fidan inemot fjåll-fpetfen upftiger en gäng,

fom forer bly glans och fvafvel^kies i qvartfig

gäng-art: famt pä den Svenfka, vid Tåfvel-dalea

mot Enbogan, koppar-malm i granat-blandad

bårg-arr, fom Herr Til as påfunnit*

a* Vid foten af Snafa-hågar uti Handöls gruf-

vorj^oppar-malm i en gäng-art af grynig Qyartz,
glimmer och fint horn-blewde,

3. Up i Are-flvUte fjåll och
4. Neder om defs fot, fins koppar-malm

hvaraf den fenare anledningen år den bålla. Gruf^
van^ fom dar blifvit anlagd, kallas Gustafsberg,

cf-
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etter Hans Kongl. HSghet Kron Prinfen. Af
defs innehafvande bårgarter märkes den hvica fin-

ftrålige Zeoliten, lom liknar en Federertz.

Man har onde at fe fkilnad imellanHålle-och
Gang-arterné i defTa bårg^ Gangarne åro ock
löåft anvuxne i donlågig Tlållning, utan at man
kan mårka at de blifvit fortryckte af en ftorre på-

liggande maffa utaf bårg^ fåfom (kal hånda dc fvåf-

vande malm-gängarne i Rorås fjållen.

f I Olders fjåll ofvan om OfFc^rdal, finnes

bly-glants-uti en qvartzig gäng-art, fom har litet

haltig eller famlad, at vara arbets- värdig*

Dcfla och flera anledningar gifva hopp at pa
Svcnfka fidan mätte finnas få lotiande malm-brott
fom nåltan nildt tor pa den Norrfka. Det år icke

mera ån i milträn Gluckcn til Drottning-gruben i

Moråkers focken, hvaråll rik koppar-malm bry-

tes i en ftäende gång, fom torer milda tålgftens-

arter och har riktiga flåp-fk61ar,foljakteligcn år o-

lik både til lagen och befkafFenhet de ofrige 5 mea
fä vil det ock vara nägot , til at betala koftnad,

åtventyr och moda, fom åtfölja bårgs handterin-

gen i denna någdcn, hvaråft (kog-växten år trog

cljer ingen, fno-fallen ftora och otidiga, famt

vågarne aitid f^åra,;

Det tyckes vara driftigt, at hårleda jord-ar-

terne trännårmafte hålle-arter? och torde iclfe lyc-

kas pä alla ftållen^ men af rSn i f]åll-bygden, gjor-

de med foreftållning af hydroftatifke lagar och an-

nan kunfkap, larer dock denna tanka i fynnerhet

vinna ftyrka, hvartii den otroliga vittrlngen eller

uplosningcn i luften, fom dar for fig går, mäfte

Malmen år hvarken nog

///. Jord-mon.

blif-
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blifva orfaken. Sa har jag inårkt i Vefterdals el-

ler Lima fockens fjåll trakt, huru i en vifs Dire-

ftion frän de bårgjlbm innehållit rod och los bryn-

Ilen, finnes i dåldcrne en kart rod lera, hvilkco i

eld-forfok vifar lika phenomener med forenai^ide

falla art; huru nedanför ItåUllens-bärg forefaller

cn qied fin glimmer blandad ieraktig och gäiande

jord-inon> huru jårn-ochra eller myr-malm fåtter

lig i mås-halfrir, dår vatten fakta framftiger, i

någden af de fjåll^bårg, hvars rofen vifa rolliga

hinnor. Hvar (kulle eljeft de uplofte delar taga

vågen, fom rågn-vattnet och de fällda ångor utur

molnen nåftan dageligen afftolja och med fig flå-

pa, ftundom längre och ftundom på kårtare håll,

efter deras myckenhet och häftiga fart? Där llrom-

niar infalla i fjåll-{joarne,finner man ock dem måft

grunda ftrax utanför inloppet, dår lugnet vidtagir.

Utom fjåll bygder, röner man öfver hela

vårt land, at hvaråll alvarften, orften och IkifFcr-

hvarf finnas, dår år åker-jorden lätt, blandad med
imä Idappur af famma bårgarter, och närmare un-

derfokt, beftående måft af kalk-jord och fkiffer*-

mylla.

Dåraf fynes foljt^, at dår många flags bårgar-

ter i atftilde bårg finnas, dår är ock Itor forän-

dring i jordarter; men vid a^ detta komma de
ilora rubbningar åfven at i akttagp, fom en ftor

flod forprlakat och hvilken haft i detta åmnet
florre förhållande emot de ftarkafte utflvårnitigar

fom kunna i vår tid följa på (kyhll, ån defla mot
verkan af det minfta dugg-rSgn; ty når vid det
tilfället ftora ftenar kunnat blif^a från fina bårg
fkilde och förde til många mil; få kan man forc-

ftåiia fig, hvad fojn håndt cped ds finaftc jord-de-^

lar-
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larnc: nämligen at de blifvic lång väg förde och
icke kunnat i åtta fig förrän i lugn-vatten, hvaraf

upkommit flått-bygder, fom därforc innehålla de
renafte jord-eller (len-lågreiK Om efter denna
niårkeliga håndelfen nya fjunkningar och uphog-
ningar for fig gått, famt vattnen kommit at hä-

ftigt utbryta utur lina naturliga dammar, fä har

på fädane Italien det förra (kaplynnet af jordbry-

net blifvit mycket åndradt och nya flora ilen-och

jord-f]yttningar for fig gått j enen vid både Itorre

och fmårre fädane tilfållcn har det dock formode*
ligen gått efter famma naturens lagar, och (kil*

nåden i verkan beror endaft på afllSnden: fä ac

dec tyckes ändock blifya därvid, at man imelhm
land-moner barg och jördarter finner ofver alt ct

någorlunda vifst forhällande, til hjelp vid den fvå-

righet fom år at känna de (illnårpjde i fit naturliga

lynne: och därvid får man icke lata bry fig af fmår-

re undantag, hvilka måft hårrora af ojämnheter
fom mor t vid fl amningen.

Som flutfatfen icke kan blifva annat ån all-»

mån, få tyckes denna kunfkap äfven tjäna for all-

männa hushållningen, likafom känningar af de

fmårre foråndringarneåro nödige for enflcilde ågare*

Därfore bedrager man fig icke, om man i anled-

ning af kalk-bärgen tror, at Kinna-kulle, Rätt-
viks Capeils bygd och Frofson hatva enahanda a-

kerjord, tjänlig at bära ftridt korn 3 falt det fkul-

le finnas myror eller dylikt på fotnlige ffållen> at

torka gor dar i början af fommaren itor fkada, o*

aktadt at någon åker hade däremot et låkert läge>

at pä Veflgotha fkifFer-myllan och i Näs focken

uti Jämtland år famma grås-våxt, tjänlig for får

och häftar o. f. v^
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Vi forfoge ofs nu til Jämtland igen, at dar

fc Jord-nmonernes torhålJande mot Hållc-arterne.

Sä långt kalk och (kifFer-bårgen racka, he-

ttar icke allenaft jorden, fom täcker Hållarne, at

kalk-och (kilFcr-mylla, med lofa llenar af (amma
flag blandade, utan ock finnes i mänga lugn- vat-

ten det få kallade Blek€t(Creta friabilis) fom tyc-

kes dagcligen fåtta uti vattnet ,hvilket rinner

frän hogderne, och ofver de lor vittring blott-

ftåldc kalk- hållarne, ehuru famma vatten tyckes

vara klart och ganika Ijaftigt til fmaken^ ty man
vet at vatten formar fullkomligen uploia kalk-

jord til vifs myckenhet.
Inägdcn af brynttens-bårgen, år jord-arten

likafom litet lerig, men i<:ke fammanhångandej
och har bäde fårg och egenlkaper lika med den
nåmde bårgarten.

Imellan fjällen äter, dar ftållften vankar,

fer man tydeligcn glimmer-particlarne blandade i

en fin hvit jord , hviiken dä hon år vät, år litet

feg och gäfande j med et ord, lik de vid bårg-

verken fallande fega flammer, fom man får af

dylika bårgarter: hvarvid jag bor anmärka at den
fä kallade gafande egenfkapen år icke at tihkrifva

allenalt etlerämne-, ty jag har i et forfok flammac
ut det finafte af en fä kallad ftenvefa, och funnit

at den i elden icke bakat ihop, fom år lerors kan-

nemårkcj utan förhållit fig fäfom Trippel, hli
den ra och vät haft en leraktig leghet, fom år

en egenOtap hos det finafte ftoflet af alLa bårgar-

ter, äfven af glas.

At föregående lårer finnas, at Jämtland, få

mycket man nu vet, hafver af naturen Mal-
mer i fina tjåll-trakter, hvaraf man må bnlhi il

myc-
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mycket ftorrc och låkrare fynd, fom deras upar-»

betande bar ifrån år 1741 åftadkomrftit 64 ny*
byggen, på hvilka nu bodde 211 perfoner, och
tilväga bragtes tunnor korn, efrer fåkcrt of-

verflag. 2:0 Tjänliga ftenåmnen til bygnad i

ftorc och fmätt, hvaribland några arter åfven du-
ga tilTak-tåckning,och ^ndra til prydnad, 5:0 .

Alun-malm at tilgripa, når i de fodra orter af ri-

ket flcog-bri il hiiidrar at man icke kan tilvcrka

fä mycket af den varan , fom handclen fordrar^

4:0 En jord-mon, i fynnerhet på de trakter^

hvaråft berörde kalk-och IkifFer- hvarf därpå ver*

kat, fom år tjänlig til frambringande både af låd

och fädanc gråsflag , af hvilka får och hallar i

fynnerhet väl låra trifvas, emot det at fjålUdalar^

ne gifva tjänligt grås och bete ät bolkap : fä at i >

landt-bushäilnmgen tyckes endaft vara at tilon-

Ika, at fjäil-bygdcrne kunde hafva fine egne in-

byggare, fom räckte all flags atkomm<a utaf bo-

fkap åc dem fom Ikotre åkrar, uti byte mot fäd ,

fä at tid och möda icke fpildes i den karta fom-
maren, foranufker, utan at naturens formoner
dock kunna blifva råte nyttjade, Mea det huf-

vudfakeligafte torde vara, at landet blifver hul-

pet til Transportens lättande genom vattu-dra-

gen, emedan for grofva varor, fom detta, lika

med hela riket i gemen, alftrar, det år for lång

och Ivar våg til näfta ftad Sundsvald, hvaräll: ock,

låfomi en upilad, varorne icke kunna betalas til

det pris tilverkarcn har fkål at fordra, och torde

vetaatdefs jämlikar igranfkapet åtnjuta: hvarfore

denaa fornåmfta delen a£ Norrland år i ct vifst o*

desmäl, har i fina tidchvarf milt en ftor hop in«-

vanare, och mångc af de qvarblifne hafva for nod
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,ftul lagt Gg pä en befvårlig handel imellan Norr-

. ftatoeh Svenflca orter, Trondhem och Lötlnger

- på den ena, lamt Faiun och Hedmora på den an-

dra lidan , vid hvilken de fä litet torde vinna, lom

hela Riket i gemen, i fall de kunde om vinteren

lylTelfåttas med upodlmg af iandets egne afkom-

ANMÄRKNINGAR
' Rörande Herjedalens och Jdwtlands Grant

s

emot Norrige, gjorde vid Grånfe-måt-

ningen, aren i75'8 , 175*9 och 1760^

famt ingifne
' Af

NILS MARÉLTUS,
Prem. Ingénieur vid K, Grånfe Co?iim'fRnnen

QChvidK. Landtmåieri Contoiret.

1*0 Om Gränfe-pmSferne och Liniensgäng ^ SeTabiXL

Emc ianTennäs boerne idkat filke i norra Voii-

Ijon^fom ligger ftrax vid Vonrjo Guften,
och icke hätdat något längre féder ^ men

Idrc-boerne fträ.ckt fin håfd framemot VonfjoGu-*
ilen 5 fä lårer Röfet pä farama Fjåll kunna tjäna

til Gränfemårke imelkn Dalarnc och Herjedalen^

åfven fom det år 5 i följe af ijf i års Grånic-Tra-
öat, iroellan Sverige och NorrigCo Til Grånfe*
mårke delTa Riken imeilan^ är ock det lilla fjäl-

let Vonljo Guilen tjänligt i anfeende Jlrtli^at fo-

dra Vonfjon, fom ligger tätt därunder^ gifver

Vatten ät Dal-Elfven, fom vid Elf-GarJeby falkr.

T i
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i Öftcr-fjonj men ifrån norra Vonfjon, fom ligg«r

ftrax norr om famma fjåll , faller vattnet i Rog-
gcn, få i Fåraund och vidare igenom Glar Elf-

ven , Vennern- och Gåtha-Elf, förbi Gothcborg^

i Våfter-hafvet.

Ifrån Vonfjo-Guftcn går Grånfe-linien til

Rutc-Rofet, dar muren på Ruten forr ftått,

hvarigenom norra Vonfjon, uti hvilkcn Tcnnås-

boerne förut idkat något filke, blcf måft påNorr-
£ka fidan liggande ; men Roggen, for hvilkcn de

låra betala afrad , blef, utom en liten del af vi-

ken på våftra andan, aldeles på Svenfka fidan.

Uti Sjon Roaften och våftra Muggfjony fom
koramo på Norrfka fidan, hafva Funesdais-bocr-

ne tilforenc brukat fi{ke; men den oftra Mugg-
fjon går linien midt ofver> få at hälften blcf på
hvardera fidan. Då Praetentionerne uptogos vid

förra matningen , påftodo vål Herjedals-boerne

at komma i SoUeron och Fåmundsklof i Sjoji Få-

mund yåfven fom cnLandtmåtaren Stenklyfts
Charta af år 1697, forer Herjedals-Grånien til

Fåmundsklof 5 men en åldre Charta ofver Hcrjc-

dalen, af famma Landtmåtare gjord ^ ftrax efter

landet kom under Sverige, forer dcfs Grans alle-

naft til Grothågnan och Vigeln , fom kommer
nog nåra ofverens med den nu faftftålda linien*

Ifrån Rofet pa Rutcn til Haftorftors-Rofct

och vidare til Knipp-Rofct på Skars-fjållen, ta-

ges Vattnens fallande til grund, fåat vattnen på
oftra fidan falla åt Sverige 5 men de på väftra fi-

dan åt Norrige, Härigenom kjommo Dalvlls-

fjällen med Grufvan och Sjon atblifva pä Norrfka
vfidan liggande. Om man vidare härifrån {kobx

haft affcende på vattufalkn, hade grånfcn Ikolat^å
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Helags-fjållen^ och få därifrån åt Sylarne; men
fom Skarfdoren var ct få bekant Svenfkc mårke^
fotn ock håiles for fkilnad iaicUan Hcrjedakn och
Jämtland, få går nu Gränfcii dit och vidare äc

Syl.fjållen.

Skarf dorcn ar en opning imellan irne fjåll-

ftStar af Skarfdors-fjålien v hyaråft en ft.ig eller

våg få från Jåmrland fom Herjedalcn går til Nor-
rige. Sådana ppningar eller trånga paffager imel-

lan BårgskuUar, fåf«>m Sk^sdoren, Skarfdoren^

Ekornsdoren på Syl-fjållen, Skurdalspprtcn^Port-

fjållet &c. få jåmvål hos ofs namn af Portar och
Dorar, åfven fom Ejjerne-Thor imellan Siebenbur*

gen och Vallachiet^ Porta Trajani i Bulgarka
och Portx Cafpiac vid Dcrbent, .

Syl-fjållen och ftora Glucken tyckas vara

nog naturliga Grånfe-mårken , emedan vattnen
ifrän deffe ^åll falla åt båda Riken. På Itora

Glucken kunde tiTRofe-punä: ingen annan ta-

gas, än den hogfta hogdcn , fom ock tillika var

ungerfår midt på fjället, hvarigenom den nyligen

uptfignaGrufvan eller Skårpningen foli på Nor-
Ika fidan, och det få mycket mera, fom om den
våfterfta hogden (kolat blifva Grånfe-pnnä: , få

var belägenheten fådan, at Grufvan likafullt

kommit på famma fida, faftån närmare intil linien*

Skurdals Porten, Halfjo-Ruen, Fin^våla och
Strådals- forfTcn äro i det nårmcifte få bclågna, ac

vatnen ofter och väftcr om deffe linier falla åc

hvar fin fida, Storfjo-fundet har vål varit angif**

vit tor at gifva vatten åt båda fidor , men det be-

fans nu icke fåj^ ty vattnet både ifrån våftra och
oftra Storfjon faller i Skals-vattnet och lå vidjfre

åt Svenfka fidan^ Hogfätct oc^h Holdersbatt^rt
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hafva altid varit eniga Grånfc* marken ^ ifaft vatt-

nen dårvid komma längre in ifrån Norrige.
Ifrän Jåffjo-hatten följer Grånfe-linien én

^fårflvild fjåli-ftråckning, fom gar nSåft oiler och
yåftei: imellan Sorlie-och Offbrdals-focknar, alt

intil kingfjo-Rofet 5 dåråil den afbryter at Pen-
ninge-kejferne joch kommer åndteligen vid Port-

fjället igen på ftorä 'fjäll -ftråckningen. Den-
ne aibrytning år gjord for Lie-focknanrcs iktil,

hvilka blifvit ifrån Norlka Socknen Snafen förft

.bebodde 5 famt altid hordt dårtih men med Jämt-
land aldrig haft någon gemen{kap^

Hela Sorlie-focken ligger vid et vattudrag

^{öm går ät Jämtland; men Norrlie*Socken,utom
Qyedlie-gård, år belägen vid vatten fom rinna at

'TSlorrige, Och faftan det år långre ifrån Lie-
Socknarne til Svenllca bygden 5 än til Snafen i

Norrige, få år dock öfverfarten om vintren, faft

'den fållan brukas, mojcligarc åt Svenfka fidan

,

*§n åt Snafen , emedan dårimellan ffcoia vara lä

Tvåra fjåll, fom man omejeligen kan våga % 6f-

Véi^ om vinter-tiden. ^

^ Igenom* Linierne ifrån Murelfs-Rofet til

^to(jo.Ro(et^ QredHQ och Ponfjålls^

Rofet, blefvD Murfjon och Qv^edli-fjon på Nor-
flca fidanj, oeh Landet, få mycket fom mojeligt

var, på Svenfka fidanj men fom bodra Qyarnftens
brottet, hvilket fårnågpn tid fedan varit brukt

Sii Svenfkffblk ifrån Ströms Socken, år på en ud-

"dfe 4 QvedlielSjon beläget, fä kunde ej annat fke

äivat det blef på Norika (idan^ och om det ån
'kommit pä Svenfka (idan, fä hade det, få vida

Sjöarna och Edet dem imellan voro Norrige tiL

horige, fe^lifvit Srroms-boerne for den befvärliga

Träns-
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Transporten lå godt fom onyttigt: De Norrfkc
kunna ej eller håraf göra fig någon nytta, eme-
dan Invanarne i Lie-focknarne lällan hatva annan

fäd, ån Hafra och blandfåd, til ^hvars malande det*

ta ftenflag fåges ej vara dugeligt. For ofrigt haf*

va Stroms-boerne vid Qyarnbergs-Sjon et tilråc-

keligt Qyarnbrott, fom de med ftorre beqvåm-
lighet kunna nyttja^ Strax våfter om forenåmdc
Qyarnbrottj år pa Norfka lidan et Nybygge for

ct par år fedan vid (^edhe-Sjon upbygdt, for

hvilket eadel flotter blefvo innom Svenlka Gran-
fen liggande. >

IgenomXinien ifrån Port-fjållet til Xiinne-

bottens Röfet och dårifrän til Norsvells^klum-^

pen, biet icke ailenaft det vid Tra£latens flutan*

de varande Nybygget Frollviken, utan ock de
federmera af Norfke mån uptagne 2:ne Nybyg-
gen vid Bjorkvattnet, famt 2:ne ftycken andra

öftan for Froitviken vid Qyarnbårgs-Sjon, inn-

öm Svenika Gränfen liggande > men en Froftvi-

kens Säter bicf pä Norflva fidan.

Litet Norr om Norsvells-klumpen, år Ur-
vattsdalen: dar räknas begynnelfen af Borje-fjäll,

fom är en ganlka vidlyftig fjåll-trä£l, emedan
Grugft-fjållet, Bajmo-fjållet

,
Sibbmåks-fjållet

,

Jadnems-fjållet och Saxoi-fjållet , åro alle flora

fjåll, och gora tilfammans Borje-fjåll*

Afelé-Lappar berättade at de icke komma
med fina Renar ofver Gauft Jock, ©ch Ströms-
Lappar kurina väl ibland fitta på Jadnems-fjållct

,

dock med Åfcle-Lappars tilftånd: altl å lårer Jad-
nems-Rofet^ fom icke år långt ifrån Gauft-Jock,
kunna anfes for ikilnad imellan Jämtlands och An-
germanlands Lappmarker,

T 5 i:o
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9:0 Om Markens beP^aJfenhet vid och nära intil Gränfe*

Linien.

Omkring Vonfjo-Guften år en ganlka {kog- "

los> ftenfkårfvig och edugelig mark, och nåftan

den vårfta vi hittils tråfFat: vid Sjoft Roggen år
väl något Ikög af Tall, Gran och Björk; mtn
icke Grås ©ch Bete» Ifrån Skebro-fjållet förbi

Vigeln ochRuten år alt ofruktlamt, til Våldalen,

dar litet Bjorkfkog och Bete finnes. Dår oftan

forc år Sjon Malmagcn, vid hvars oftra anda vid-

tager den vackra och grå&iika Tendalen^fom ock
år Funcsdais-boernes förnam fta Bctes-och Ängs-
dal, och råkna^ ifrån Funesdalen vidpafs \ \ tnil.

Huru ymnig grisvåxt därftådcs år, kan dåraf flu*

tas, at år I7f7, utom all Fanesdals-boernes Btf-

fkap^ funno få val de Svenfka fom Norfka Com-
mittcrades Häftar, ungefår 70 ftyckcn, ymnogt
bete i 2 ä ^ veckor, och om icke Snon Icommic
nägra dagar for Michaelis dagen, hade fåkert

ånnu några veckor ingen brift dårpä blifvit fpord

for alla defla Kreaturen.

Midt for Haftorsftots Rofet och Skars* fjäl-

len, åro på Svenfka fidanLjusnedalen, Gröndalen

©ch Mitådalen, fom åro grås-och fkogs-dalar;

men vid fjelfvaGrånle4inien år altodugclig fjåll-^

mark.
Vid norra Enbogen midt for Linien, imcl-

lan Syl"fjållen och ftora Gluckén, år (kont bet€

©ch gråsland, med någon Bjorkfkog och litet

Gran,
Linien ifrån ftora Glucken til Skurdals-por-

teh går ofver oftra andan af Tåfveldalen,uti hvil-

feen år god GranOcog^ men dåraf blef allcnaft en

ganlka liten del pa Svcnlka fidan^ Vid HallKjon

var
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var litet Bjorkflcog och vid Skals-vattnet Gran-
skog och betesmark. Vid Stradals-forflen och
utmed Schecker-Elfvcnår god Granflvog, (amthår

och dar någon Betesmark. I Goundalen år god
ftog och tåmmelig gråsmark. Vid Holdcrfjoii

år ftor Granfkog. Vid Jåffjon år Gran-och Tall-

^kog, men glefare, och marken ftenlkårfvig med
fnånga fumpiga ångar och kårr: fedan går Linien^

genom odugelig fjällmark til Grubbdalen, dåV

man forll träffade Bjork-och fedan Granfkog^
Vid Kingfjon är ftark Granlkogj men ftenlkårf-

vig mark utan Bete.

Vid Linien därifrån har man GranOcog an-

da til fram xmot Pennin^c-kcjfernc. Innom Nor-
fka Gränfcn finnes hår icke annat ån Granfkog;
men längre in på Svenfka fidan, år jämväl Tall-

fkog: och fom Sorlie-boernc förut brukat filke

längre i ofter, i Rengen och Hvalfjon, famt nyt-

tjat fkogen, få beklagade de fig nu vara ftångde

ifrån brödkorgen, menande därmed Talifkogen,
hvars bark til brod blifvit nyttjad.

Imcllan Penninge-kejferne och Mur-Elfven
år idel onyttig fjäll-mark. Vid Murfjån och
Qyedliefjon år ftark Granlkog, åfvenfå vid Lin-
botten och utmed Elfven Linnan til Ratkedaj-
fjållen,fedaB går Linien ofvcrfjållmark, medfkogs-
dalar imellan^ til des Norfvells-fjållcn vidtaga* Vid
Froftviken våxte på den affvedjadc backen, en
myckenhet fmultron: fådana hafve vi på några år
icke funnet vid Gränfen. Vid Jormfjon och på fo-

dra fidan af Middags-fjället i Grubbdalen, funnos
röda vinbår* I Urvattsdalen år (kogj men fedan
möter Borje-fjäll, och träffas icke fkog förrän vid
Haravattnet och Muritz- Schytlki, där något
Bjorkftog finnes^ T 4 3:0
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y.o Om Vattnen vid Grdnfe-linien.

Vattnet i Södra Vonfjon rinner, fom förut

^

berättat år, at idre, och vidare igenom Sjaa-»''

Siljan och Dal-Elfvem i Öfterfjon vid Elf-Carle-^^

by Norra Vonfjén gifver fit vatten åt Sjon^

Roggén , dit åfv^en alla vattnen foder otn Ske-
bro-fjället draga fig, och få utur Roggen, ge-

nom Roaften och an Rodan i Sjon Fåmund,
hvarutar Tryffel-Elfven faller , fom heter Glar*

Elfvcn, då hon vid CarHlad rinner i Vennern.
Muggån begynnes i Holmkårnet päfydoftra

lidan under Vigeln. I denna å, fom går genom
MuggfjoArne, famla fig vattnen, fom komma i-

frän fodrs och fydoftra fidan af Vigeln och falla

vid Muggtorpet 1 Sjon Fämund, Vattnen på vå-

ftr? fidan om ^*^igel-fjället fimla fig i Sjon Fer-

rågen, och flyta dårutur genom Rambergs-fjoar-
nc Itrax vid Rorås i Elfven Glomman^ Ifrån

Ungnås-kårnet , fom ligger pä oftra fidan om
Vigeln^ rtrax vid det forenåmda Holmkårnet,
flyter vattnet genom Fjåliboiagcn, hvarutur

B orgån rinner genn»m våftra Bolagen i Örfunden
och Botterfjon, hvarutur Glomman faller, I det-

ta vatiudraget famla fig vattnen fom komma i-

frän Vigelns norra och Rutefjållets fydvärtra fida.

Dalvåls vattnen flyta åfven åt Örfunden och
Glomman,

Vattnen ifrån Rute-fjållets norra ooh oftra

fidor famla fig med dem fom komma ifrån Sjon
Glånn och Valdalen, i Sjon Malmagen, dårutur
ån Tennan flyter ät Tennas By ochCapell i Ljus^
ne^-Eifven. Tått fydoft under den Haftorftoten,

hvaråft nu rofet blef fatt, ligga Ljusnc-kårnen,

dårutur Ljusnc-Elfven tager fin begynnelie, fom
fl;rax
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{Irax dårpa forokes af bäcken ifrån Gröndalen ©ch
mänga flera 5 fä ac hon redan vid Ljusnedals-

Bruk åren ftora^ fom åndteligen faller i-Öfter-

fjön vid Söderhamn. Ifrån Mitadalcn imellan

SIcarS" fjällen och BiOvopshogarna , kommer Mita-

Eifven, fom vid Långa By fammanfogar fig med
Ljusne-Elfven.

Den flora och namnkunniga Norfka Elfven

Glomjmans Nordefta begynnclfe ^ år i våftra fi-

dan af Skarsfjällen , litet ofter om Knipp-Rofet,
därifrån vattnet flyter i (oder åt Hyddfjon, och
dårutur under namn af Hydd- Elfven genom Hyl-
lingcdalen i Örfunden och Botterijon, hvarutur

'den fallande Elfven heter Glomman, fom åndte-

ligen vid Fredrichsftad faller i Våfterhafvet.

Strax norr om forcnåmde Glommans begynnelfc

rinner vattnet utur et litet kårn norr ut ät Skars-

dors fjon, hvarutur Bifkopsån rinner > fom fedan

fammanfogad med Skarfdorsån falleri Nea Elf-

ven , et ftycke ofter om Nea-Rofet. Denna Nea
Elf eller Niddar-Elf begynnes i Helags-fjällea

och år redan en ftor Elf, innan Bilkopsän kom-
mer i hanne, hvarefter hon faller ofver Grånfen i

Nörrige och åndteligen i Våfterhafvet vid Trond^
hem, fom däraf varit kalladt Nidrofia eller Ni-
daros, det år, Nidar-eller Nea-Elfvens utlopp.

I oftra fidan af Helagsfjållen Ikal Ljungnan
begynnas, fom flyter genom Ljungdalen åt Klof-

fjo Capcll, och få igenom Medelpad förbi Nju-
runda i öfterfjon, hvurfore den ock där kallas

Njurunda Elfren.
Ifrån våftra fidan af Skars-f)ållen , dock in*

om Norrlta Grånfen, Ikal Norlka Elfven Gaulan
begynnas, fom något mer ån i mil i foder eller

T y vå-
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våfter om Trondhem faller i Våftcrhafvet^ !•

frän Ekornsdoren, fom år i (ydvåftra fidan af Syl-

fjållen, kommer Ekornsån och faJler i Nea-Elf-
ven* Ifrån Sylfjålkns våftra.fida komma Fifkå^
arne, fom falla i Sjon ÖjfaRd. Ifrän Syl-fjållenii

norra fida kommer Ena-Elfven, hvilken tillika

med Eifven lilla Råkan , fom kommer från flora

Gluckens oftra fida, flyter åt Handöl, och få

vidare åt Storfjon i JåmtUnd. Vattnen ifrån flo-

ra Gluckens våftra fida, Tåfveldalen, Skurdals-

Sjon, Hallfjon och Kålahogarnes våftra fida, fal-

la alt åt Norrige 5 men ifrån Kålahogärnes ofira

fida och Storfjofundet , flyter det åt Skalsvatt-

net, få i Mcdftugu Sjon och vidare åt Storfjon

i Jämtland.

Vattnet ifrån Tnfjon flyter åt Suhl i Norri-
ge, åfvenfä Strådals-forffen faller ned i Schecker-
Elfven och få i Vårfjon i Norrige> men däremot
rinner Bjorkvattnet och Goun-Elfven i Sjon
Torron, åfven fom det andra BjorkVattnet vid

JäffjohatEen faller i Jäffjon, dårutur i Holdcrfjon
och fedan i Sjon Torron famt vidare i Storfjon i

Jämtland.

Ifrån Kat nen vid Allegais-och Skal-Rofer-

nc kommer Grubbdals* Eifven, fom fammanfo^
gad med ån från Långvattnet och Ärevattnet, mö-
ter det fom kommer ifrån Kingfjon och går åt

Eolinge, dit åfven det flora vattudraget från

Sorlie, genom Rengen, Hvalfjon och Hotagen
rinner. Vattnen ifrån Qyedlie-fjon och JVlurljon

falla genom Mur-Elfven i Murvattnet och få vi-

dare uttore åt Stroio i Jämtland. Utur Sjon Lim-
mingen rinner Eifven Linnan i Qyarnbcrgs-fjon^

och få genom Gåddforflen i Murvattnet och fö-

re*



17^3^ I^^c.

renåmde vattudrag. Vattnen ifrån Jermatjacks-

fjållcn flyta åt Jormfjon, och ifrån Br^iksvclls-

f jällen åt Blåvattnet. Ifrån NorfvellsKiumpen,

Raugde-Jaurc, Bajmo-båcken, Sibbmåcks-Jau-

re ocb Gauft-Jock, flyter alt åt Geptiva-Sjon

,

och därifrån ät Biåvattnct, famt vidare igenom
Jormfjon åt Qyarnbergsfjon i det forenåmda vat-

mdraget åt Ström i Jåmcland* Ifrån Kårnet Vå-
lervattnet flyter det ät Norrige, åfven få ifrån Ur^
vattnet i Urvattsdalen.

4:® Hvarjehmda Anmärkningar.

Någon Kålla, Kårn eller Sjo, fom gifvcr

vatten åt 2 fidor, eller begynnelfe til 2 Elfvar,

faar [ag ånnu icke träffat , än mindre råkat på at 5

Elfvar (kulle fa fin begynnelfe ifrån enoch famma
ICålla eller Kårn. At det icke år fant om Stor-

fjofundet, faltån det få blifvit angifvit , år förut

omrordt. Äfven lårcr af foregående finnas, det

den meningen, at GlommaUj» Ljusnan och Ljun-
gan (kulle hafva uprinnelfe från et och famma
Kårn^ icke kan vara riktig. Ån mindre kan det

åga fin riktighet 5 fom berättas pag, 37, ijerlso

Sockens be(krifningy at Dal-Elfven, fon^harfit

utlopp vid Elt-Carleby, Ljusnan, fom går ät

Ljusnedals Kopparverk, och Gulldals-Elfven, fom
har fit utlopp vid Trondhem , (kulle alla 3 hafva

fin uprinnelfe utur en Kårrpufs norr om Ruten,
imellan Funesdaleii och Breckens ty om något
vatten ifrån Rutctjållet (kulle komma åt Dal Elf*

ven, få (kulledet rinna tvärt ofver åen Rodan,
fom kommer utur Roggcn och faller i Fämund >

hvilket år en omojeligiict. Vattnet ifrån Rutens
Äorraoch oftrafidaj kommer val icke åt Ljusne*
dals Kopparverk > men går åt Tennas , hvarefter
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det (cdan faller i Ljusnan, Vattnet ifrån våftra,

fydvåltra^ch nordvåftra Rutens fidor^ flyter åt

Norrige genom fydoftra fidan af Gulldalens fög-

deri, och det blir då Elfvcn Glomman, fom fal-

ler vid Fredrichsltadt i Hafvet^ Om Gullans el*

ler Gulidals-elfvens början och utlopp är redan
nåmndt^ Men Nea-Élfven, fom faller ut vid

Trondhem, går genom Selebo fögderi. Dock ån
det icke mycket at undra på j ty Auttoren har al-"

lenall fedt det om vintren, dä den myckna fnoa

hindrar, at finna råtta befkaffenheten,

At Kårn och Sjöar finnas juppå Fjällen, år al-

deles fant; men ut fådana gifvas, fom icke hafva

ftorre hogder omkring fig, och hvarifrån de kun-
na undfå iic vatten i det har jag åonu icke träffat^

Ruletjåiiet och Vigeifjället nämnas väl i fynner-

het uti Herr Landshofdingen HjIrnes forfta

flock om vatten. Därvid år Sion Malmagen be-

lägen, fom har fit vatten ifrån mänga däromkring
belägna hogder, ifrån Väldalen och ifrån Sjön

Glänn, (om äterfår fit ifrån de där oftan for be-

lägna hogder ät Långbrodd fidan, Svanfjon lig-

ger hSgreupj men har fit vatten ifrån Svanfjo-

Klätten och de flere omkring varande hogder.

Många mindre Kärn ocTi puflar finnas jämväl pä
detta i]!\\\y men på fjelfva kullarna åro inga.

Nedan for Vigeifjället äro Fjällbolagen,

Holmkärnet, Långnå:^kärnet och pä vältra fidan

Ferragen, och bättre up i fjället flere fmä Kärn
här och där, dock på fjelfva hogderna äro ingaj

men väl finnes däri fkären och Bårgsfkrefvorna en

myckenhet fno, f^m hela fommaren gifver bäc-

kar ifrån fig, men hinner ända aldrig at fmälta

allfammanjfom vi nog blefvo Varfc i/fjiSeptcm-
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bermånadvid froftens och den nya fnons ankonnft.

'

^ For ofrigt, den fom betänker h vad myckenhet fno
' om vintren faller pä fjållen, ochfedan om fomnia-

ren fér, huru det på fjällen rågnar eiler faller en

väcdimba, da något därifrån och pä lägre orter

ofta kan vara uphållsvåder, han undrar icke få

"feycket pä de dårvarande ymnoga vatten.

Al raängen tnårkvårdig fak blifvit i glom-

flians mörker bårtgomd, har man mycken anled-

ning at vara torv illad om ^ af den ringa och otil-

råckeliga kunfkap vi om en del äldre tiders hån-

delier ågaj men fä fer man ock tvärtom , ät un-

dertiden en och annan fak ofoiflcylt kan komqia i

varde och blifva béromd. Det tyckes mig ock
med (kål kunna fägas om Stenen i Gronm Baly Kom
blifvit af atlkilliga afrliad, och lä n^^jmnkuhnig, at

jåmvål en färlkild Difputation vid Academien om
honom blifvit hällen. Han ilär emot goo alnar

. frän Skurdals Rofet utmed vågen, år flat pä ena

fidan , men pä den andra åro åtfkilliga ränder och
^^ krängluga ftrek, föm ingen iikncHe hafva afaä»
gon fort Bokllätvéf > Han itär icke i nägon dal,

^'•utan 1 fluttningen emot Skurdals Sjon, ej heller

kan den kailas gron j ty dar finnes allenaft hår och
vdåf et élier annat gräsMnd, fä at vi hade fvärt
'' nog at firjna betedäromkrmg for z ä 3 häftar, när

vi dår mäfte uppehålla ofs ofver en Sondag, El-
jeftlr, fom förut omrördes, i Herjedilen emot
Norfka Gränfcn, en dal, lom ån kallas Grönda-
len: kanfke at den i Hiftorienomtalrc ftore Ste-
nen, fom i forfta Chriftendoms tiden (kal vara
upreft , fnarare torde dår ftä at igenfokas,

Pä et eller annat af de hår i traéterne varan-
" de flata fjUl plågar iblarrd af utlänningar an ftållas

falke-
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falke-fangeri, fafom pa Rodfjållec, ej långt ifrån

Grånfenoch Muggfjon, hvarifrän cn Falkrångare
ifrån Anspach nyls förut reft bart innan vi är 17^7
kommo i famma fjåiitraét: han berättades hafva
fångat 6 ä 7 Ilycken falkar , famt utlåtit fig vara

jued fin tängft väl nogd.

Vigeln och Sylfjållen åro utan tvifvel de
hogfta fjällen i defla trader j det fkullc altfå va-

ra artigt nog at veta deras hogd ofver Hafs - ho-
rizonten. Vid Nea Elfven år litet ifrån Grånlen
in pä Norfka fidan en lada och flåtter, fora brii-

kas til gården Stugudalen; det ftållet år tre fjer-

dingsvåg beläget ifrån Sylfjållen, och år den fodra

Syl-toppens,fom til Grånfemårke antogs, pcrpeiv
diculaira hogd dårofver tf alnar: och fora här-

ifrån til Elfvcns utlopp vid Trondheni fkal alle-^

fiaft vara 11 ä iimil, lå utlåt den Norrfka Pro-
fefforen och Ingenieuren Holm fig, atviljatänka

på vid något tilfålle at få en atvåguing på dcnn^
Elf-fträckningen.

Vid det jag i foIje med en man, fom var fédd
och upfodd i Skalftugan, gick torbi nägra Kåra
i Kendalsfiållen, berättade han mig, at omkring
ar 1745 voro i 2 eller 3 åf få,kalla Somrar, at ifen

blef pä defla Kårnen ftadigt liggande, och ganfka
mycken ino i fjällen ©fmält, (om vid varmare
Somrar plågade gå i vatten^ Häraf tyckte jag mig
finna nog fannoiikhet uti de al Herr Leftoren
Vassenius uti Svenlka Mercurius införde tankar

om Sjon Vetterns ftigandc o(^'h fallande, efter defs

vatten därftädes anfores defla åren at hafva varit

flö 0^ Vägar och Öfverfarter åfver Gränfen.

Vid Skebro-fjällct år en väg ofver Gränfeti

imellan Fonesdalen och j^luggtorpet> och den Fu-
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ncsdals boerne biukt dä dc farit ät Roaften at

Strax vid Rutc-Rofet gar vågen ofver åt

Brecken och Roräs, och litet därifrån inpä Noi%a
fidan ftod en garamal milftolpe nned denna på-

Ikrift: Til Gefie 41 1 mil. Til Fumsdalen 2| mil^

IÖ88. O. V.

Litet innom Grånfen på Svenfka fidan delar

denna vågen fig;^, dä den ena går ofver Borgån
och Vigeln ät Ferragen och Rorås.

Vid Skarfdoren år en ofvcrfart ofver Grån*
fen ät Tydalen och Trondhcm ifrån 2:ne vägar,

fom hår komma tilfammans, den ena från Jämt-
land, och den andra frän Herjedalen, och emc»
dan man kan komma denna vågen ifrän Ljusnedal

utan at tara ät Funesdals Tull, få år han torbu-

den at brukas^

Vid fodra Enb®gen är ock en vå^ 6fvcr

Grånfen imellan Handöl och Tydalen, pä hvilken

Svenfka Arméen, den 1 Januarii lyjp, lä gruf-

vcligcn led af kold , dä den kom ifrän Sjon Öj-
fand och fkulle gå ofver år Hand6L Vi träffade

ånnii pä ätfkilliga ftållen htifvudCkallar med mäfla

ofvervåxte. Denna Fjåll-TrÄÖ år ock cn iblaqd

de befvårligafte^ pä hviiken ingen om Sommar-
tiden vågar at utan matfåck gifva fig til vågs. In
mindre om vintren. Al i fådanc Fjåll-Traftcr

räka ut i elakt vader, år ock verkeligen fvårarc,

ån man i allmänhet kan foreltålla fig. Hade den

3 Septembris forleden hoft bliFvit få (värt vader
med rågn, fno och bläft^ fom det var den 2:dra

for Norrlka Ingenieuren och mig, jämte Sten-
huggaren och 2:ne Lappar, fä hade det varit o-

vifst, om vi alla med lifvet kommit fråntBorjefjålL
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Vid Skurdals-Porten går imelian Jämtland
och Vårdalen i Norrige en våg ofver Gränfea
förbi den omtalte Stenen i Gronan Dal och Skur-
dals^Sjon.

Vid Storfjo-fundet går den ftpra farten ofver

Grånfen ifrån Dufve Grartfe-TuU förbi Fjållftu-

gorna, Stallkårnsftugan, Medllugan och Skal-

lfugan åt gärden Suhl, och få vidare i Norrige*

Pä denna vågen voro otver myrorna och fanka

marken gamla och fondriga kafvelbroar, fora be-

rättades bliivit ditlagde år 1718 vid Svenflca Ar-
inéens ingång i Norrige. Denna vågen år det
fom Jåmtlånningarne refa 2 ä 3 gånger om året i

ä 2.00 i f6ije> och fora ofver til Norrige i fynnerhec

fmide och våf , famt håmta därifrån Sill ^ fak filk,

kott, flåtk och Hädar. Norfka Häftarna åro i

fynncrhetbegårlige> famt Sillen. Somlige päftä, ac

denna handel år nyttig för landet, emedan Invä-

narne få utur forfta handen tiihandla fig nödvän-

diga varor, fom (kulle falla dem odrågeligen dy-
ra for den länga Landt-transportens (kul , om dc
borde hämta dera ifrån nårmafte Svenfka Stad,

Sundsvall, dit Jämtlänningarna hafva 20 å 30
mil. De kunna därmed forte Bärgslagerna och
tor fit befvär hafva någon vinft: de kufttia ock
for den myckha fnon och långa viatren icke lär-

delgs uträtta vid fina Hemman, och (kalle lika-

fullt for Sommarbruket (kul framtoda fina häilar>

år altfå bättre^ at de på detta fättet jämväl

vintren kunna at Håltarna hafva något gign.

Andra påftå åter, at dcrtna handeien år (kjade-^

lig i anfeende dårtil, at de val kunde varaiorutan

en del af de inkommande varor: at mera föres int

ån ut, hyartore reda penningar måfte gå ur Lan-
det,
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det^ och åriåtta briften: ac om cn eller annan

vinner nägot dårvid, få åro de flere, fom förlo-

ra, dels efter de icke forftå handel > dels iekp

hafvaden ftyrka och förmögenhet tom år nodig,

fiår de måfte ofta kopa de varor dyrt fom fkola

ofverforas, och blifva ibland tvungne at aflårana

'dem for et vanpris, pä det de icke aldeles må-go*

ra tåfång refa, med mera. Jag har icke hatt til-

ffille at fkaffa- mig nog kunfkap hårom, til at

med någon vifshet kunna yttra något omdöme.

I Gomidden år ock en ofverfart itrån Kafl

.Socken åt Snafen. Med Lie Socknafne hafva

JåmtlånningArne icke vidare umgänge , ån da de

<p.m Höften fota up at fifka i Sjoarne vid Gråpfen i

Vaisdalen och i Ströms vattudraget.

6:0 Om Malmer oeh Malmforatide Bårg*

Alia dcffii Traéler af Bårg och Fjäll åro x

detta målet af Herr Landshofdingen och Ridd^-
ten TiLAS vid förra mätningen få omftåndeligcn
bcfkrifne , at därvid ej mera fynes återftå, ån ac

vålbemålte Herres yttrade litundan blefve up-
fv/ld, nämligen at de Fjäll och Bårg, fom i famma
Befkritning anföras for anledning gifvande til

Malmer, blclvo afMalmletare nogare underfok-
te* Det hade altfå varit vål^ om den fom gjordt

Stenhuggare fyfl^in vid Commiflionen^ å^t någon
kunfkap i fådant, emedan hans goromal ^gifvit

honom ^ då han fokt efter hjårt-ftenari anledning
at gå omkring i Bårgen, och defs fyfla varit fa
befkaftad^ at han batt tid at gora et oeh annat
forfok.
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j\o Ohferverade Polhégder ^) i Herjedalen och

^Jämtland.

Storgropen - - 6t 2fi^
Tcndalen - - 62 335^
Funesdais By - 62 33.

i^j-g Skarfdörs eller Stugudals Lien 62 ff^.

Norra Enbogen - - 63 13-^.

Skalsviken eller fodra andan af

Skals- Sjon . - 6? 53!-

J7f9 Are Kyrka - - - 63 24^.
Medftugan - - 65 52|*
Vårfjons norra anda - 63 48^^
Goudalcn - - 64 oi»
Litet norr om Jåffjon ^ 64 7^
Arevattnet - - - 64 4*

Skaali Norrigc - - 64
Håfte Gäftgifvaregård i Rodons

Socken - 63 ify*

1760 Qyedlie gård i Norrige - 64
Jormfjodalen vid den fodra ån 64 4f f-*

Tulingsås By i Ströms Socken 63 yo^

Garde Gäftgifvaregård i Brunflo

Socken - * ^5

Com^)aflens mifsvisning var vid Herjehagna

4. 2^9 J^l^i '7f7 • J I ? grader til våfter^

Vid norra Enbogen 175-8 d, 9 Augufti

icf grader til väften

KJoundalcn d. 11 och ii Augufti 17^9
It grader til våfter.

Vid

) Deåroat mig obferverade med detInftrumcnt,fom
uti K. Academiens Handlingar for ar 1750, föriia

.
Qvartalet, kt befkrifvi^^
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Vid Årevattnet 12 Septembr^ ijfg
12I grad* til väften

Skaal d, 13 Septembr^ iyf9
iz| grad. til våfter^

Qyedlie d*4 och y Augufti 1760
I2| grad, til våfter^

Defle G^mpaflcns mifsvisningar hafva vid

Bokftäfvernes uthuggande i RoTernes bottnar be^

horigen blifvit i akt tagne, få at med dem utmär-
kes i det nårmafte det råtta våderftreket. Efter

Hutad förrättning, får år i76o> fingo vi vid

Grugftfjållet milsvisningen en god deln^ipdre, ån
den fom var funnen vid Qvedlic och blifvit bru-^

kad under förrättningen: Hvaraf man fer , at det
vå! hade varit nödigt, då manv avancerar få lang

llråckning om året, at fådane obfervationer (ked-

de på flsreftällen, om allenall tiden iå ville tilfäga.

8 . Om Tiifalle til Nybyggew.

Om den Grås-rika Tendalenår förut nåmndr.
Lansmannen ifrån Hede var dar 1758, och (kulle

vid Malmagen utfe plats for en Nybyggare.
r Goundalen IkuUc val ock vara tilfålle for

cn Nybyggare: dar år god fkog och godt Grås-
landj det berättades, at i förra tider någonikolat
bodc dar, Pä N orika fidan år cn Såter fom hörer
Snaafen til.

Hvad långre ifrån Grånfen kan vara for til-

fållen, kan jag icke hafva mig få noga bekant;
men nåra intil fjelfva Linien åro val icke fl får-

deles lågenheter, forrån vid Qyarnbårgs Sjön och
Jormfjon.

Utom de 2:nc Nybyggen ' Froftviken, fom
voro dar vid förra matningen, åro jämväl, fedaii

Grånfe-Traä:aten flöts, ^tne andraaf Norflka måa
U 2r up-
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uptagne vid Qyarnbergs-Sjon , lamt 2:tic ilycken
vid Bjorkvattnet 5 (om nu blefvo innom Svenflva

Linicn liggande rdefsutom har ock en Svenfk man
gjordt någon början til Nybygge vid Gådd-E-
det, fom år vid utloppet at ottra andan af Qvarn-
bärgs Sjon^

^ Til Norlka Kyrkan Norrlie hafva defle Ny-
byggare vid pafs 2 mil > men til Ströms Kyrka,'

fom år den nårmafte i Sverige, raknäs 18 mil,
faft jag tror det lårer icke vara fulla 14^ Vore
fordenlkul val, om en Kyrka blefve bygd vid

Gådd-Edet. eller Håkanfot-udden, dårafl nu un-
der open Himmel ibland hålles Gudstjånft for

Lapparna, få kunde famma Kyrka nyttjas både
för Orrnås Lappar och delTe Nybyggare»

Vid Jormfjon år god fkog och gräsväxt: jag
har väl ej fedt mer ån våftra fidan darafj men der

berättades, at jåmvål på de andra fidorna, fkola

bår och dår vara vackra tilfållen, få at man kan
hafva gode hopp om , at många månniftor (kulle

hår kunna finna fin foda, om allenafl: marken blir

nyttjad.

Vid Norra Enbogen år val godt gråsland;

men litet Ikog. I Strådalen år vål god ftog och
något gråsvåxt 5 men jag har allenafl velat anföra

forenåmde ftållen, fåfom de jag tyckt låctaft oCh
fåkraft kunna bli bebygda,

^
: Utimånga utkomne (krifter om Svenöca Hus-
hållningen, klagas nåftan allmänt ofver folkbrift

uti vårt vidlyftiga land j och fom det lårer vara

oftridigt > at männifkorna ioroka fig, alt fom de
hafva tilfalle at foda fig, dar icke tilfålliga orfa-

ker gora hinder j få torde det väl vara et nödige

åoine, at omltåndeligen utfoi^a, huru vida man
kan



kan göra fig forhoppning, om defTe näftan {t

godt fom ode orters betolkande* Jag har denna
gängen icke tilfalle dårtil, och vil allenaft anföra

en och annan oroftåndighet, lom jag under vi-

llandet dårftådes funnit.

Ar jyy^-i når vi kommo til Fjällen, lag ännu
ifen pl Medttugu-Sjon^ iVlidfommars dagen eller

den 24 Junii, fä ftark, at man med fåkerhet kun-
vde kora Lafs dårofver : den följande dagen opna-

des Sjoia vid utloppet, och blef landlos , lamt da-

den därpå måft ren : d. 30 Junii fingo vi våra hä-

ftar dit, fom af det dä nyfs uprunna gråfet fom
knappaft kunde nära fig. Et par dagar förut, ha-

de Fjållftugu-karlarna fläppt ut fin boffcap.

I7f8 kom fnon i denna Traften veckan for

Michelsmåflan, fom gjorde betet pä marken for

det aret vidare onyttigt. Det händer väl, ac

nicii ken fomliga år blir något forr bar , dock vän-

tas icke bete for Midfommaren, eller efter Mi-
chelsmäfl!an3 läat vär, fommar och h6(t, gä i

det hogllatil 3 månader, men ibland mindre. Äll

den ofriga tiden mätte bofkapen födas i hus.

175P in Medio Septembris, fäg jag Bön-
derna pä Norfka Gårdarna Skaal och Uhl i So-

derlie Socknar Ikära fit lilla korn och hafra helt

gröna, (amt upträda näckerna pä ftorar : de fade

mig dock, at de icke allenaft väntade mjöl af

denna fäden, utan jämväl fädes-korn, fedan det

läledes futtit i tria luften 3 ^ ^ veckor: ibland

händer det dock , at det aldeles fryfer bart.

Här blir altfä icke nt gora räkning pä fädcs-

våxt: Filke och foglafängande kan väl gora nå-

gon hjelp-, men fornlmfta atkomften bör gron^

das ipå Boitaps-Skotfelen, Om då en Nybygga»
U 3 ,

' rc
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re (kal könna foda fig, bor han vara forkM Tine4

en tilråckelig myckenhet af flora och imä Bo-
ilraps kreatur. Och (om ftorfta delen af mar-
ken Ir Fjäll och til Bofkapsbetc onyttig, f|

mafte han hafva få tikåckelig vidd, at når dep

blir utåtet på et ilalle, han dä kan flytta lin Bo-
ftap til et annat: och på det de måtte vid cndt
vader och om nätterna hafva nägot fkjul, måfte
-vid f ädana Såtrar elier fåboftålien byggas feus,

få val for Bofkapen, fo-m at forvara mjölken.

Vintren år, fom forut fades, ganfta lång och
'kölden ftrång : och åfven fom vi här fe, at Bolkap
i ftarkkold, vil hafva mera foder ån i lindrigare

vader, fä kan man låtteligen finna, at til vinter-

födan fordras en anfenlig myckenhet hö och lofj

dårfore ock folket, utom dem fom taga vara på
Bofkapcn, mårte , ia fnart gråfct fått våxa 2 ä 3

veckor, begynna at fla, hvarmed de fcdan hela

-Ibmmaren fortfara, då de ock fållan komma til

fina hus, utan ligga i marken vid fina flotter.

Håraf år lått at fluta, at en Icrvånare hårttådes^

icke har mycken tid eller lågenhet at tanka pä
rödjande, eller anvånd% arbete pä tjänlig marks
upodlande, utan vore onlkeligt, at han allenaft

val kunde nyttja den, fom förut år få god t fom
tilreds* Det år fannerligen Ikatda, at fä mänga
ilållen (kola ftå aldeles onyttiga, når man på en
del bebygde orter ibland har få ondt efter flöt*»

ter och Betesmark.
A t förbigå åtfkilligt, tyckes dock i fynncr-

het med Nybyggen, hår nåraintil Grånfen, bora

i akttägas, at de icke blifva betungade med dry-

ga afgitter^ men at de i det ftållet förpliktas, at

lita fina barn , då de antingen icke behofva eller f

kun*
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kuftna hafva dem hemma hos fig, komma i tjånft

pederåt landet på Svenfka fidan, och icke gå of-r

ver åt Norrige. Hårtil åro de vål fåfom undeN
fätare utomdeis pliktigej meö nar de for nagoit

vifs omftåndighet tro ng vara forbundne, år det

få mycket kraftigare at hälla dem til fina fkyldig-

heter. Sedan, at til hvart Nybygge utfes c|

ftorre vidd af land, ån man kan tro Kam nödvän-

digt behofver, och kan hinna med at fkota, pl
det han icke mä hindra och ;uteitänga en annaix

ifrän at få låtta fig ned och nyttja det, han fjelf

ej kan bruka j dock at fä långe ingen annan an-i

malt fig, han jämvål utom de foreikrefne grän^

for, må nyttja hvad han kan: I hvilket affeende

jag tyqkcr det år vål gjordt, fom berättas nu yat

ra brul^eligt, at hvilken Bonde fom hor få til
,

och vil i Fjåll-Traften inråtta fig fåboftålle, han
far dårtil Tings-Rattens lof y men med déc
uttryckeliga förbehåll, at om någon Nybyggåre
^^ii där fåtta fig ned, få måfte han til honom af-

lämna fit fäboltälle.

Dock går detta alt nåftan ingen ting anna^

ut på, ån at allenaft det må kunna nyttjas, lorri

Naturen lämnat få godt fom aldeles tilreds, eller

ock med ringa moda kan til nyttjandé tillagas j

ta>en om man (kal tanka på at nyttja det fom fof-

idiar mera arbete och koftnad til rodning och up^
odling, innan någon iordel kan hämtas dåraf, fa

tyckes mig, at det allenaft på tvånne fått lårer

lofva någon mojelighet^ Det ena år, om pä de
ftållen, dar tilråckelig fkog år at tilgå, något för-

delaktigt Malmbrott kunde upfinnas, hvarige-

nom tolk kunde dragas dit, fom genom Grufve-
arbete och korflor om vintren kunde förtjäna fig

U 4 fo-
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födan, och om Sömriiaren med iaralad magt arbe-

ta pä Hobergning och tjänlig marks upodlande ,

åfven fom en fadan forfigtig hushållning, under
Herr Bårgmåftarcn Burmans ttyriel, nu brukas

vid Årfkute Kopparverken^

Det andra vore, om någon handaflogd och
Manutaäur af Lin, ull eller fmide, kunde jpj

landet inråttas och i bygden utplanteras, hvarmed
folket om vintren kunde fyffelfåttas och förtjäna

jiagot j men om Sommaren endall arbeta på Bo-
£kaps fodrets hopfamlande och jordens upbrukan-
de dårtil : det vore atlfå onfkeligt, om någon fom
i^ger infikt i flogder och deras invårtes befkaffen-

het, ville taga fig fore at uttänka , det fom til ec

fädant ändamål vore låmpeligaft. Landet torde

dåraf vånta flere tormoner, ån i haft kunna, fore-

ftålUs^

I Hålfingland hafva de medelmåttigt bcbyg-
de Socknar, på hvar Qyadrat mil, 3 til 400 In-

vånare 5 men jag tror at där icke fkuUe fipnas få

piycket folk 3 om icke Bruken och folkets Hand-
tering med fpinnin^ och Linväfnad vore.

Eljeft når man lårer i gemen, efter nu va-

Hnde tililånd, kunna på flåtbygd och fådcs orter

råkn^ 3 a 4000 perfoner på cn qvadrat mil: i

fkogsbygd z til foo : på flåtbygd blandad msd
.fkogsbygd i å 2000; fä torde man få hälla fjåll-

trafterfor at vara bebodde, då 40 ä fo.månnifkor
jkunde fiiina fin foda på hvar qvadrat mih

UpU d, 17 Jun, 17Ö1.

BE-
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BESKRIFNING
en ny inrättning af Sumpar , til den fina

fd kallade Segjlarnmensfångande och for-

terande, utfunnen och verkfiåld
^

Af
ANTON VON SVAB.

§. I.

Det år allmänt bekant , at ädlare Metallers mal*

mer, fom i bårgarter falla få fpridde, at de

hvaiken ofvcr hufvud kunna fnrjåltas, ej el^

ler genom fofring for hand därifrån fkiljas, kallas

Vaik, Tom forft mäfte londcrbokas til et mjöl el-

ler pultver, hvilket fedan mcdeUl: Vafkning ren-

fas ifrån bårgarter och Concentreras, til defs dec

med fordel pä hytte-ugnen kan til godo göras»

2* Bokningen iber medelll et Vattenhjul^

hvars horizontale hjulftock har atlkilliga Lyfcar-

mar,fom (kiftevis häfva de verticalt Ilående Bok-
ftåmplarne, hvilke, dä de äter nedertalla, med
deras Bokjårn i åndarne fonderkrofla Vafket, an-

tingen emot Bok-fulor af jårn, eller ock emot
cn fä kallad Tennick eller botten af bårg, i Bok-i-

kiftan förut faft inftampad, hvilken gor Himma
gagn och motftand^fom cnjårn-fula* Medan Bok-
ningen Iker, flyter ftåndigt genom Bokfåltet el-

ler kiftan vatten, hvilket tjänar at affora det bo«
kade Yafivet, få fort det fondcrftampas, och af-

rinner antingen genom verticalt ftålde fåll af Mås^
iings-trä til cn vifs finhet flätade, for andan af

hvar Bokkifta, eller genom järngaller efter Bok-
kiftans iängfida, eller ock genom fprund, ellei

'cnopningfor andan af hvart fåk eller kifta, m
U f den
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den hogd afpafFad, at godfet ej kan ftiga dit eller

fqvalpris ut med Bokvattnet, forrån det fått defs

behöriga finhet.

§, 3. Det fålede$ Bokade godfet, fångas i åt-

flvilljga utanför Bokverket af brådei' i jorden ned-
grafne fyrkantiga afdelningar, fom kallas Sum*
par, och h^fva Communication med hvarannan,
medelft opningar ofvantil och rännor, få at Bok-
vattnet kan rinna utur den ena i den andra. Det
grofita fätter fig i de forfta Sumparne ftrax in vié

Bokverket, bvilke vid Sahla äro 2:ne for hvart

fak af 5 Ståmplar^ Hvad fom lägger fig i den
forfla af defle Sumpar, kallas mjål, och hvad i

den andra , heter kift-flani. Det finare följer fe*

dan med vattnet igenom flera, anda intil vid pafs

20 Sumpar, dels inuti, dels ock utan for Bok-*

verket, och hvad dåraf famlas i de forfte, kallas

Slam , hvilken blir alt finare
,
ju fenare den kom-

iner at fatta fig, och får i de fiilta Sumparne namti

af Segflam, fom fluteligen blir ofvermättan fin

och flyktiga få at den genom lådane anflalter ej

låter fånga fig , utan följer åndt;clig€n med Bpk-
vattnet i ån och förloras : til bevis hvarå den rens^

ning tjänar 5 fom af Allmogen piMe gåras i den-

na å, uti hvilken på hela milens afllånd ifrån

Bokverken Slam vifar fig; fom ftulle fororfaka

Upgrundning, fä framt den ej årligen uprcnfades^

§4. Denna forluft (§. 3.) blir få mycket me-
ra om och betydelig, fom Segflammen altid år

haltigare, ån det grofre godfet , af or(ak, at da

Vafket af Bokftåmplarne kroflas, Malmen fåfom

morare altid mera londerfmulas och blifver finare,

ån Bårgarten, hvaraf händer at, ehuru den förre

fpecifice år tyngre , kan den i få fmå particlar or
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ipojeligen fjunka til bottnen pä den tid, fom
Bokvattnet under en ftåndig rorelfc dröjer i Sura*

parne, utan flyter därmed bårt med lika bullig-

het utur den CilHy fom den kom in uti den forlta

af defle Sumpar.

§. f^ Då forft på i7fo talet jag vid Sabla Silf-

ycrver4 begynte med de dar befinteligc afterho-

garnesrålmäitande med kis, och fofring i de gam-
la Grufve Varpen, at dårat få Blyglants ti! rå-fte-

nais forblyande (ig(^nom hviiken mråttning nu
fnart loo^ marker Silfver lära vara tilverkade, af

deile fäfom ©dogle anfedde och forkaftade !åm-

ningar, fom uti fler^ mansåldrar äro tilråckehg^

for en betydande /Irlig SiUver-tilverkning rnea

god vinning, onjk därmed rått hushällas) var no~

digt ati akt tagcC alla fordelar, om eljeft fä i^trigt

gods (kiUlc lom fig at til godo gora. For Sofvcr

vafkct var et Bok-och Vafkverk oumgångeligt
j

men bygningsftålle och utrymme dårtil ftuits ej,

utan i trångfel imellan Bårgslagens vattuverk,

och det; lä knapt, at tilräckeiige Sumpar efte-r

vanliga fåttet omöjeligen dar kunde anlåggasf.

Jäg kom då at befinna mig på den Sump-inråt|-

ning jfom jag hår får den åran at upgifva famt be-

Itrifva, hviiken Tab;XllI, Fig i i Plan, Fig,

2 i Profil, och Fig* 3 i Perfpccliv finnes forertål^,

§. 6, a a, År cn Rånna, hvarig^npm Bokvatt-

net ifrån Kiftflams Sumparne ledes in uti

b. b, b. b. Forfta Slam. Sumpen, midtuti,
hvaråft den groffta Slammen fåiter fig; men den
finare ftiger jåmt ofver denne,Sumps bräddar,
fom til den andan mäfte vara på det nogaftc i vat-
tenpafs ftalde. Vattnet fom håx' ofverflodar, ml-
fte vidare få,pk^ fig under
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c. c. c, c, Folfta afdelningcn, hvilkcn f5r
den orfaken långlt defs fyra fidor har opningar e*
mot bottnen, fora af Profilen båft kan intagas,
forr ån det kan fylla

d. d. d, d. Andra Sumpen, uti hvilken deit

ånnu finare Slammen lägger fig^ innan vattnet
ftiger ofver defs åfven Horizontalt afpafl^ade bräd-
dar, och in uti

e. e. e. den andra emot bottnen a alla fi-

dor opne afdflningen, hvarunder Bok vattnet går
fram och in uti

f. £ f. f. Tredje Sumpen, fom fångar den fi-

nafte Slammen, ofver hvars efter vattenpafs jåmc
och noga afhyflade bräddar vattnet ftiger få fakta

och fmåningom, at allenaft likafom en råge utan
nägen flytning kan märkas > hvarefter det genom

g. g. g. g. Rännor, fom omgifva ytter fta

Sumpen, famlas uti

h. h. Aflopps rännan och affores.

5- 7. Fordelen af denna Sumparnes anlägg-

ning (§. 6.) emot den vid Bokverken i allmänhet

brukelige, beftar däruti, at då vattnet, fom

3.) redan år fagt, pä vanliga vifet med likn haftig-

liet rinner igenom alla Sumparna, fä at Slammen
cj får tid eller lugn at fatta fig, minflkas efter det

nyare fåttet vattnets häftighet och ftreka i fam-

irta mon, fom de i hvarannan ftålde Sumparnes
bräddar i längden tiltaga, fä at hvad genom trän-

ga rånnan a a ifrån Kiftflams Sumparne tilflyter,

och medelft et for denna rännas anda fåftadt, famt

i Profilen utmärkt bråde, ftyres ned i medelpun-
éten af Sumpen b, b. b^ b. förlorar anfcnligen af

defs häftighet, dä det indelas på denna Sumps 4
fidor ^f 1 3 alnars långd tilfammansj ofvér hvilka
^ : det
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det jårat måfte ftiga: ånnu mera uti andra Sum-
pen d. d, d.5 hvars bräddar farnmantagne, ut**

gora 34 alnar, och aldramåft uti yttetfta Sumpen,
hvars 4 bräddar innehålla 48 ahiar i längden, 6f-

ver hvilka det utan någon mårkelig flodning fti-

gcrlå fakta, fom § 6^ redan år forniåitj och fom
därjämte detta vatten i hvarje af de yttre Sum^
parne pafferar under afdelningarne c. c, c. c, och
c. e. e;, famt fåledes fånker fig ned emot deflé

Sumpars bottnar, forrån det åter kan fliga oci^

flöda ofver deras bräddar, fä måfte åfven den
flygtigafte Segflammen åndteligen fåtta fig, då
den i lugn*vatten får dårtil få god tid, famt ge-
nom Ryfsnåmde afdelningar tvingas ned emot det

förut famlade Sedimentet > af hvilket den åfven

likafom genom en attraktions kraft til florfta de-

len hindras at flyta up igen och ofver den ytter^

ila Sumpens bräddar.

8. En annan formon, fom denna inrätt-

ning 6. medforer; år den, at då Slammen på
vanliga vifet blir ganfka ojåmt forterad , fås den
genom denna nyare tiläållning i mojeligalle mat-
toa efter defs finhet i 3tnc flag urfkild, få at

godfet i forfta Sumpen faller grofft, i den andra
finare och i den tredje den aldrafinafte och flyg-

tigalte Segflammen : hvilket år en betydande om-
llåndighet for Slam Vafkningcn, fom därigenom
mycket lättas, forkårtas och gores mindre afgang
underkaftad.

§. p. Huru ofta defle Suropar {§. 6.) bora
upflåik eller tomas, kan icke lä noga efter tid fo-

reftrifvas, utan ankommer det pä Vaflcets be-
Ikaffenhet, och hvad qvantum dåraf på en vifs

tid kan Bokas, når verket år i full och jåmn gång.

Då



3 1 8 i7<^3. Od^ Nov. Dcc.

Da man marker forfta Sumpen vara full til f , ^I^

ler endera af de två andre få fylde af Slam, at

vattnets framfart under afdelöingarne vil ftoppas,

år tid at dårutur upfticka godfet , hvilket gemen-
ligen fker i den ordning at inncrfta Sumpen kom-
kommer at tomas ungefärligen 4 gånger, ancdan
det ej beholves mer ån z gånger i den med-^

lare oeh allenaft en gång i den ytterfta, fom kan
berga Segflammen for hela året och ån längre*

Upltickniagen utur Sumparne ikcr med jårnfpa-

dar^medelll hviika det upkaftas. Tilloppet itåm-

mes da, och vattnet i Sumparne tomes medelft
osning ^Uer pump, fedan all den fina Slammen^
förut vål fatt fåtta fig. Under päiläende Bok-
ning, bor godfet llundom fankas med fänktrå

Tab. XIII5 Fig. 4. af | alens långd, med 4 al-

nars långt (käft, medelft hvilket det jåmt ^och

varfamtofver hela Sumpbottnen tilpackas, at det
lägger fig fart an, emedan det eljeil, i iynnerhet

uti yiterila Sumpen, blir ftäende hela Jånga ti-

den, fom en l*6s gyttja utan rtadga, och ej kan

handteras. Under detta arbetet iorftås, at Bok-
vattnet äfven bor athållas.

For den orfak , fom (§ 8.) redan år anförd

,

lågges ej allenaft hvarje Sumps gods färffcUdt:,

utan det i de tvanne yttre kan ock forteras til

tvänne flag utur hvardera Sumpen, emedan hvad
fom lagt fig näft utan om, under och innom af-

delningarnc, altid faller grofre ån det närmait
Sumpbråddarne,

§. I c. Den mårkeliga nytta, fom denna in-

rättning fants gora vid Sofver Bokverket, i ty

at Segflammen fåledes olika bättre braktes at

fatta lig, än uti de mänga Sumparne pä vanligÄ

fat-
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fåttet efter hvaranaan anlagde, gaf mig ankdi-

ning at vidare efcerfinna, om icke en god dei af

den finafte Slammenjfom ifrån Bärgslagens Bok-
verk med vattnet bärtflyter och förloras 3,)

fåledes åfven torde kunna fångas och komma til

gagns.

Jag låt fordenfkul under bar himmej bygga
cnfattsaf fådane i hvarannan ftålde Sumpar (5^.

6.), och med en rånna famla, famt dåruti inleda

alt det Bokvatten, fom ifrån Bärgslagens Slam
Sumpar flot i ån, hvilkct lå väl lyckades v at pa
et år Råfmåknings gods for vid pafs 20 marker
Si lfvcrs tilvårkning dåruti ficks,

Håraf foranlåts jag at gora Innu en fadan
fump-inråttrfing, genom hvilken det vatten, fom
komHfrån den fiftnåmde fwAe fump-fadea och
tants ej vara fullkommeligen klart,ånyo fördes och
kom atpasfera^ Således fångades åniiu näg<^nflaoi

til et ftorre qvantum , ån man kunnat förmoda,
men ofvermåttan fin och flycktig. Denne fenai e in-

rättning år blefven obrukbar, af orfak at grun-
den, fom gjåfte i KåWkottet, Ikjot up Sumpar-
ne> hvilka man federmera ej tyckt Idna koftna-

den at återitålla i d^ras fkick > men den forlla

Sump fatfen hvilken ej år denna olågenhet under-p

kallad bibehälies ftåndigt med god fordel.

§•11. Den Slam fom fätterfig i ytter (ta Sum-
pen af denne nya tilftållning, år alt for flygtig,

at på allmänna fåtter kunna vaskas och handteras:

men uti de forfofc, fom därmed pä Stofshlrd, efter

Ungerlka och Salizburgifka vifet^blifvit gjorde^
artar den fig annorlunda. . ^

Denna inråttnit^g år fådan, at härden eller

vafkbänken, utan ciukar, 7 alnar lång oeb i| alen

bned^
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bred, af Bräder efter vanligheten imellan 2 nc fi^

doträn famtnanfogad 5 hänger ledigt imellan 4
lloipar på 4 kådjor, af hvilka de tvånne nederlle;

fbm medelft en Horizontal våndb©m kunna lån^

/gas och forkårtas, tjåna at hoja eller Itupa Hår*
den eker godfets befkafFenhet, Hården, fom lå-

ledes år rörlig efter defs långd, framfkjutes af

Lyftarmar på en horisontal hjulftock applicera*

dcj. h vilken flock af vatten drifves: Härden faller

äter tilbaka afdefs egen tyngd, famtaffpånningen

med kådjorne, ftotandc dä emot en ftadig bakfö-

re horizontait uptimrad Hållning af fyllor , fa at

härden därigenom ftåndigt och tätt kommer at

ilota fram och tilbaka. 1 mediertid rinner god-
fet lom vafkas, med vattnet^ uti h vilket det val

bor vara upblandadt, famc fprides jåmt ut ofvcr

hela Härden.
Det år belcj^nt, at flytande kroppar på incli-^

nerade planer tiltaga i häftighet efter ti Is mo--

menterne i famma Proportion, fom fritt fallande

kroppar: hvilkct år hufvud-örfi4ken til den all-

männa vaffcningens ofullkomlighet, i ty at näf

vattnets haflighet ofverft på vatkhärden år afpas-

fad efter godfets beflcaffenhet, förloras råtta for^

hållandet imellan vattnets haitighet och godfets

finhet, genom vattnets acceleration längre ned på
Härden eller vaflibånken , ehuru häftigheten nå-

got minfkas^ dä godfet med vaflc-kryckan ftåndigt

på härden åter uparbetas. Håraf hånder, at god-

fet ej lås någorlunda rent, utan på en liten del of-

verft: men ä det öfriga af Härden, ju längre ned^

i
. defto ofullkomligare fkiljcs det ifrån bårgarten

oCh måfte å nfo updragas , famt omvafkas. Det-

f&ekonoimes genom de tåta ftotar, fom Stöfs-*

hår-
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jiården gor^ hvilka ftåndigt minfka o€h hårnnu

vauntts acceleration 5 famt uträtta*^ at malmen,
fär.>m Ssxcifice tyngre än bårget, lågger fig an

på hårdbottnen och far en tenfion at gä uppföre

Timt emot planens ftupning.

Denna Digreffion ifrän mitt upgifne amne
har jag trodt hår kunna aga rum, i .mfcende iä

Val tii den nytta i ^cmen af ^tofshärdar kan Vän-

tas, om de vid vare ädlare Bårgverk blifv^^ve-

dertagae (^ch til deras bruk vidare uparbetade^

fom tii deras märkvärdiga verkan på Sahla leg-*

Slara^ bvilken då den, tom nyfs årfagt<» på all-

månnu valknings fåttet ej låter handteta lig, lik^

vål utan vidare åtgärd for hand, ån updragning
i^ch affkolgning ,

lemnade^ efter några Skoflars

afvalkande, Stofshärden tåckt fåfom med et blått

kläde, af få ren glänts, at når Bårgslagens all-

Hiånna Slickter c] gick ofver7 ä g lod , hoJt dert

af Stofshårds vaikningen 9 lod Silfver pä Cent--

ncrn, och var dock fä fin fimt flygtig ^ at den
bchofde 12 timar och därofver> at rätt kunna
fåtta lig utur affkolgnings vattnet, låat man ge-

nom en fådan inrättning af flere härdar, hvilka

cn Perfon kunna fkétas^ når arbetet kommer i

rått ordning, medeUl allenaffc en enda vafkning^

med god fordel kunnat rengöra den finafte Seg->

flammen,om utrymme dårtil varit vid Sala Hyt-
ta: men iom det i trångfelcn ibland Bårgsiagen^

verk icke kunde fas 5 få har man därmed malt af-*

flå, och i defs rtålle gått in pä råfmåltande af det**

ta gods med Kis, hvaraf fas en fyralodig Skår^
ften, hvilken roftad ©ch fédan med bly tilflag

genom ugnen fatt, ej allenalt gitvér ifrån fig de^
Öilfverhalt,^ uj:aa tjänar ock til flufs for fträng^
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fmäka arter. Dock måfte godfet for rafmåltnin-

gen med kalk-eller ler-vatten förut vål inbindas,

få framt for defs finhet det til Itorfta delen ej

(kal blåia up i fkqrftenen,

§, 12. Den hår (§ 6.) bcfkrefne inrättningen

af Sumpar,år nog ftörrc, ån den, fom til ea
början och forfok vid Sala Silfververk blifvjt gjorda

Med bibehållande af idéen til minfkning af

vattnets häftighet i hvarje Sump , famt godfets

fånkandc medel ft afdelningar (§. 6 och 7,) kan
den göras både ftorre och mindre,eftcr behof och
om ftåndigheter, famt tillåter mänga ändringar och
förbättringar, af hvilka jag allenaft vil angifva

delTe få, fom mig federmcra infallit.

aj At, i Itålle for plankor, af ften i bott-

nen och pä fidorne mura ytterfta Sumpen £ f,

hvars ofvcrfta bräddar dock bora formeras afplan-

kor, på ftockiir ofverft vål häftade och tått info-

gade, fom efter nogafte vatcen-pafs bora riktas

ochafhyflas^pä det vattnet ofver alla bräddar jåmnc

må ftiga och draga fig^ men de inre Sumparne
bora af fafta och tått fammanfogade plankor och
afdelningarnc af bråder, hele och hållne göras,

och det lä, at hvarje yttre Sumps bräddar åro til

en mon af vid pafs tum lågre, ån den inres, for

vattnets alFall fkul.

b) At ju djupare Sumparnc åro, defto båt-

tre fåtter fig däryti den fina Slammen, fom dä

ej eller få ofta behotver uttomas.

c) At Sumparne med deras afdelningar kun-
na göras både flere i hvarannan, och trängre eller

vidare, alt fom godfets beffcaffenhet och forte-

ring det kråfva, och belågenhet famt utrymmet
fädant tillåta, hvarvid dock altid i akt tages, ac

god-
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godfet beqvårhligen mi kunna dårutur med fpa-

dur tomas och Urkalias»

d)TiJf6rtkortimande af den(§. iö)ömmåldté
ollgenheteri af Kållkotc, årn6digr,at ej allenaftfc

fig före vid grimden^utan ock at mura hela ytter (tä^

Sumpens botten ocn lidor af Sten ix a,) fom
en Baflin,fatnt icke gora alrfor grunda Sumpar,
hviikaj om de körnma utom Bokverks hufct^

behofva tak ofver fig, at det lugna vattnet af

ftark kold ej må islopa och tilfryfa, ellef ock af

fågn Uproras och bringas ti! for ttafk ofvcffllodningl

Denna Suriip-tiiftållning^ fom égenteligert

tjåri^r for det hår omformålda ändamålet vid Bårg-
Verkefi^ torde ock kutina nyttjas och lampas til

lerors flammande jkobolt-glafets öciljande i Fårg
och Efchel, f^mt andra inrättningar, fom fordrat

en noga urCkilning och fortefing efter delanies

finhet.

ELECTRISKÄ FÖRSÖK
Med Sidefuband äf åtjktlltg får^{

Af
TORBEillSJ BÉRGMäN.

€ U ^
\i

Mlngfaldjgä ron och forfok intyga ^ åt verké-^

ligen tvi firidiga (lags Éleétriciteter gifvaéj

mefl di t åt ånnu oafgjortjom någotdera be-

ftår ittibrirt elief fortunning af et och famma åm-
ftc\ Nekade Spetfar bläfa ftarkt^ och utfpruta,^

likfom^ jakäde,^ ångorna af påftruken phosphotus.'

% % 0et*
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Detta med åtftilligt annat lårer nåpligen kunna
for likas med inftromning. Til närmare uplysnings
vinnande om den få knllade jakadc (pofitiva) och
nekade (negativa) , eller fom Herr le Roi nämner
den : Elccäricitet genom hoppackning och utvidga

ningy få tyckes i fynnerhct vara nödigt underfoka

med noggranhet fåttet^huru defla bågge flag up-
komma och framlkaffas, Gnidning år det åldfta

och vanligafte medlet, at upvåcka elcctrifka kraf-

ten, och hårvid år> i anledning af mångfaldiga

forfok, fåfom en regel antagit, at bägge Jlagenaltid

fä en gäng uphmma^ Några fa undantag kunna
val häremot anföras ; defla åro dock ånnu mifs-

tånkte for irringar, och rcgelen i alla ofriga hån-

delfcr oftridig» Jag har långe varit fyflelfart med
denna lags protning, och får for denna gängen
upgifva de forfok, fom med filke blifvit anftålde.

De förvillade mig aldclesi början, men omfider

har jag därvid funnit en oväntad ordning famt åt-

Ikilligt uplyfan4e , och mer följer otvifvclaktigt

framdeles af famma anledning.

2. Nya band, ungefårligcn af en gcometriflv

tums bredd, har jag tilforfoken funnit rått tjånli-

ga, och for vighets liv ul gjort eninråtning, fora

hår kärteligen må befkrifvas, efter den åfven kan
nyttjas til allahanda tygers och låders underfok-

ning. Herrar Du Fay och Nollet hafva

gjort några prof med filke af olika fårg j men i

niiri affigt af foga betydelfe. Herr Symmer har

gått långre, han har funnit Silkesftrumpor ge-

nom afdragning blifva ftarkt cleélrifka, famt når

hvita och fvartahopgnidasj, de förra pofitiva och

de fciiare negativa. Defsutom år mig ej bekant,

at nlgon med bcfynnerlig upmårkfamhet utfor-
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fkat Clkcs cleftrifka kraft, ehuru den långe varic

bekanr.

5. ABCD (Tab. XIII. 6.) år et alns langi

och quarters bredt bräde ^ vid hvars ena anda

vinkelrätt år fåltadt et annat quarters högt AF>
med en opning ELMF och en med botten paral-

lel rånna NO på utfidan. GK år en Ikjutare,

fom går trogr uti opningen RPQS och kan efter

behag paiallelt flyttas från eller til AF, famt
låfas med tapparna T , T. På fkjutaren år en
med EM lik och motfvarande opning GH,
famt pä utfidan en rånna NO. Det ofriga kan
tilråcKeligen inhåmtas af figuren. Hela inrättnin-

gen kan med {krutvarna X, Xjlåfas faft vid et fta-

digt bord.

4. Til utrönande af Eleétricitetens flag^nyt*

jar jag tvä runda lappar af flått gullpapper, un-

gefärligen af två decimal liniers diameter^ Vid
kanten gores et litet hål, hvarigenom en enkel ,

otvinnad och fots lång Silkestråd intrades ach
faftknytes. Dcfla uphångas fritt^ Den ena e-

leäriceras plus med et poleradt glasrör, och den
andra minus med en Svafvelftång, Alla profven

foras både med attraktion och repuifion for få-

erhetens Ikul, dock egenteligen med den fe-

nare.

Jag har funnit detta fått tjånligafl^, ty kork-
kulor år© ej nogquicka: bitar af guU-blad förlora

fnart meddelad Elektricitet, genom fina många o-

undvikeliga uddar, och vaxbitar åroofåkra, eme-
dan de ej fnart kunna måttas. Då kringvarandc
rymd år torr och ililla^behålla guU-lapparna^når
de vål blifvit eledriferta, fin kraft hela halfva

timen^

X 5 En
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En nodi^ forfigtighet år dct^at vid profvens

gnftållande endall halh de val gnidna ftållen emot
gull-lapparxiä, ty ognidng draga tilfig både dctr

* poöciya och negativa lappen^

le Foriok

f. Ändarna af ef rodt band lys hvardera iaft

Jcriqg en pinne eller glasrör, fom paflas in uti

rånnonvri NO^ NO» bkjutaren föres fedan ifraa

AF, fä at bandet blir val fpåndt. Er annat rodt

b^nd äf famma ilycke tatta$ med en hand vid hvar

|nda, famtgnides lodrått fram och tilbaka, lo til

iz gånger, någorlunda häftigt, på et och famma
ftlljeafdet ipåndiu Qm banden nu underfokas>få

linnes det lofa drifya Iträn fig den pofitiva lap^

pen 5 men (^ct fp^ndj^ d^ n neg^itiva.

<S. For kårthers (kul fåges i det följande den.

gnidning ikt fydrsförf , fora forråttas på äfvanbe*

fknfne fatt; men uen iä^g^ ^p^^i famnra ftålle

af dci lofa ell: r gnjdande tores fram och tilbak^
efter det fpåndas eller gnidnas l|ngd.

II Forfok.

7. Om (amma band^ fon? i foregående forfok

pyttjades, gnides långs efter det fpända, få blir

dec gnidande cle^riffr^dt ffiirius och det gnidna^

plus.

^
III. F5rf5k.

8. Gnides faipoia ppfpand?i band tvårsforc

med band af olika fargpr, fä har jag beftändigt

funnit^orn de varit grpn^^blä, gula eller hvita , at

fjct fpånda altid blir minus och det gnidande plus,
'

jy-FMok.
9. Qm emot fanorna band , förut (§. 8.).

nåmda band af andr^ f årgor gnidas långs efter, fl

t)|ir det gnidna plys och det gnidande iiiinu§.^ ' ^ V,
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V. F6r(ok.

10* Om gröna, blä, gula eller hvita band
upfpånnas> och gnidas med andra af någondera

ibland de nåmda fårgorna, få blir altid.det fpån-

da minus och det lofa plus, når gnidningen ftet

tvår^forej men tvärtom då gnidnigen (ker längs-

efter.

VI. F6rfék.^

II, Om et fvart band upfpånnes och gnides

antingen tvårsfore eller långs efter, med (vårta

eller andra af någon förut nåmnd fårg, få blir

det altid minus och det gnidande plus.

11. Af anförda forfok följer dä i:o ^t de alla

åro enliga med den i början {§. i J omtaltä lag.

a:o Atnår alt annatår lika^kan gnidnings fåtret en-

famt utftaka hvilkendera blir+, och hvilken—

.

Nya, lika torra band af famma fårg och ftycke,

bhfva ju ån + och ån— (§ 7.)^ 3:0 Skiljer fig

den fvarta fårgen från de ofriga dåruti, at deiv

gnidande aldrig blir +,om icke det gnidna jåm«
val år fvart.

13. At närmare få reda på fåttet huru gnidnin-

gcn uti närvarande handelfer verkar, få bor mär-
kas, at når gnidninge;i fker tvårsfore, blir det

fpånda altid mer gnidit ån det lofa, ty det gni-

dandes hela längd föres flera gånger fram och til-

baka ofver famma ftälle pä det gnidna. Når
gnidningen fker längs efcer, få år det famma fak,

fcrm om det gnidande blefve upfpändt och meddet
gnidna tvårsfore gnidit. Låt gnidningen pä det

fpånda bandet, heta G, ©ch pä det lofa gy det

fpåndas bredd ^, det lolas långd /, fä år Ozza^
(I—b) når gnidningen Iker tvårsfore. Denna öf-

vergnidningcn uträttar två ting, ty den gor bä-

X 4 dc
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de mer {lathet och mer vårtna* Glatt yta ut-

rättar hos andra kroppar, at de blitva itarkare

pofitiva, dirforc år det ock foga trohgt, at ftri-

die verkan dårat fkulle upk©mma uti närvarande'

fall, hvilkct fpljande forfok åtven tydeligen be«

vilan

VII. F5rf6k.

14* Et mycket gnidit och glatt band utfpån*

fics-y famtgnidcs med et nytt obrukat af famma
ilyckc^ Sker det tvårsfore, få blir det gnidande
åndock altid «4") och det andra

—

'y men tvärtom
når det lofa bandet föres långs etter det fpånda.

if. Således mifstånkes, ej utan ikål, värman
for at hår vara verkande* Den gor på Kroppai?

atflviUiga foråndringar , hvaraf vårt phénomeix
torde kunna härledas^ ehuru vi ej ånnu åro i ftåad

at vjfa genom hvad mechanismus. Til denna
iaks utrönande gjordes forfta gången de forfgk^

fom nu fkola an fot as,

Vllh Fårfok.

Samma tilitållning nyttjas fom Uti for*

fta Forloket^ endaft med den åtfkilnad, atdet lo*

fa bandet torut emot eld eller med ftrykjårn vål

hettas. Efter tvårgnidningcn finnes fedan det
lofa— och det fpånda^

IX. Forfok.

17, Om tredje och fjerde Forfoket omföras,
endaft med den förändring, fom uti foregående

Forfok nåmd år. Il blir det gnidande— och det
gnidna 4-,

X F5rf6k.

Om fjette Forfoket med famma forån^

<Jring omgores, fä blir intet det gnidnas i nå^

gon anqan bånd^lfe j ån når det gnidande^fven år
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XL F6rfök.

19. Om göras åttonde och nionde Forfokea

padet (let, at de gnidande banden valbekomma nå-

gon varma mer ån de gnidna, men ej mycken^
l ä finnas likafullt de gnidande + och de gnidna
— . IbUnd hittar man ock genom flump på, at

tildela en fådangrad at varma, hvarigcwom gnid*

ningens vanliga verkan, at framlkafFa eleétrifk

kratt , uteblifver , och et flags jämnvikt upkom-
mer. Vårmas bagge banden lika mycket, få

biifva utflagen fådana, fom når detta intet fkei\

20. Hårat följer nu tydeligen,ar värmm dis'^

fonerar til negaéivt tilfldnd^ ja, verkeligcn ofta ut-

rättar^ at den kropp, fom annars fkulle blifva po-»

fitiv, blir negariv, då en vifs grad, (fom endaft

genom fråftande kan finnas, iå lån^e Thermome-
ter tor fafta kroppar år ofjekant ) varder medde-
lad* Af tionde Férfoket finnes likväl, at vårman
ej altid är tilråokelig. Forfarenheten vilar , at dä
kropparnas natur, ytor, gnidningsfålt , med
mera, alt år lika, få vinnes fvårligen genom de-

ras fammangnidning någon eleélricitct , och
ikulie troligen blifva ingen, om omftåndigheter-

na kunde paflas fullkomligcn lika pä bagge fidor.

Således fordras en vifs {killnad, når någon ftark

kraft (kal framfkafFas, Är nu denfamma någor^
lunda märkelig/å kan vål ej vårman fuUeligen of-

vervinna den > dock bor han i anledning af våra

forfok altid forfvaga den fram (kaffade kraften^

21 I anledning håraf kunna phénomcner ut-
redas, fom annars åro fvåra at förklara. Vi fin-

ne dageligen,at A^eleElrifer-kulm bliruarm^ gerhme}
vidare fåftark kraft fomförut. Detta ofverensftåm-

Äicr med bvad förut år anfordt j ty når kulan, fora
* X f vid
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vid gnidningen blir pofitiv, får en vifs grad vår-

ma mer ån den gnidande kroppen, fa difponera^

hon dåraf mer til negativt tilftänd: fkilnaden i-

mellan den gnidna och gnidamdc kroppen blir

mindre, och fäledes måfte kraften torivagas (§*

Forokes fkilnaden kropparna imellan, få rnå-

fl:e,i följe af motfatfen, kraften tiltaga* Detta be-

llyrkesutom annat at etbefynnerligtRon^at^/^/ror

gnidna med vaxadt yllt ^gifva ftarkareeleBricitet ^ ån

tlå ylle enfamt brukas. Vid fammangnidning blir

ylle+och vax^— ; fåledes blir at vaxat ylle en
kropp t iommer år difponcrad til »egativt tilftånd

ån yllet enfamt, och foljakteligen fkilnaden ftor-

re imellan glas och vaxadt ylle, ån imellan glas

och ylle. Mera dylikt gar jag nu förbi.

22,Vårman år verkel!genenomftåndigher,fora

de Eleftriferande Naturkunnige hittils haft foi;

liter affeende pä, ehuru vi nu finne, at den en-

Jam ofta år tilråckelig at förändra Hutlatferna, då

frågan år om Electricitetens flag. Til ftarkare

krafts vinnande vårmas ofta de åmncn, fom fkola

hopgnidas. Monne icke ibland irringar hårutaf

fke? Monne icke ätfkilliga ltridiga Ron, fom å-

beropas och vifas, håraf upkomma? Atminfloné
fe vi nu , hvad forfigtighet hårvid bor i akt tagas.

De befynnerliga Ron med Islands Cryftall, fom
innan Eleélricitet uti honom kan åftadkommas>
mä^e genom qvidcfiifver eller andra utvägar ky-
Jas, hora ock troiigen hix.

Då jag en annahsgäng kommer at anfora,hvad

vårman formar pa fa{R'^k4;oppar, få fkal ock til-

lika nämnas, hvad fom enligt forfarenheten, kan

flutasom fåctöt, huru vårman verkar, med me-
fom bit horer^ FÖR-
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jiäld af hi:^TOi^ von Svab, - 313.

j*. ElcBriJka Forfök med Sidenband af åtJkiUig

färgy /?/ Torbern Bergman. - 323;

Råttclfcr uti förra Qyartalet.

Pag, Ipj. rad. 8, ftårFig, 7. bor låfas Fig. 4^

P, ftårFig. 8. bor Itfas Fig. 7,

Dito ftär iånga järns tiliågges, Fig^ 8,



REGISTER
På de fornåmfta ämnen, fom förekomma i dct*^

ta arets Handlingar,

Jklun-Schiffer finnes i Jämtland , 282. 288*

fm -^^^^^^^ Obfervationerpä et barn, f©ni föddes Icf-

Jl Jf vande, med hjärta, lefver y nijålte,mage och tar-

mar hängande utom kroppen , 27-52.

^rithmetik: lätt fått at finna produäen och quotlehten

m. m. af ftora Tal, 243.
Afironomie: Obfervationer pä Venus 1 Solen, gjorda i

Europa , Africa och Afia,fins imellan jämförda, och
Solens Parallaxis dåraf uträknad^ 118-134, Obf. pä
Jupiters Manars Förmérkelfe, är 1761, 140-142.

Barometrar : Underrättelfe, huru de böra förfärdigas,

8 1 - 100. Barometer Obf. <ned anmärkningar, \ 00- 107*
Bargs-Fetenjkaf : om Slaggtegels gjutning och nytta vid

Mas-ugnar, 245. Jånottlands Mineral Hiftoria,268-28f

»

Ny och fördelaktig inrättning af Sumpar, til Seg-flam-
mens fångande vid de ädlare Bärgverken, fäfom ock
cm Stofshärdar och déras nytta, ?i?-523.

B^/<fi>«^r^^r:nägra hårliga i Jämtl. Fjällen, och huru de
böra nyttjas, 294. 312.

Bijiockar: huru Myror ifrån dem kunna af hållas, 3?.

Bojkapsjkotfel: huru Svin-kreatur kunna gödas utan Säd^
famt h vilka växter de åta , 249- 25?. Bo{k. {kotf bör va-

ra förnämfta näringen i Fjäll-by^^der , 288. 509.
Bryggntng: hvad vid Drickas tilredande och pröfvandc

bör i akt tagas, 45-^9«

Chymie : underrättelfe om bäfta fättet at luttra Saltpet-

ter, 214- 225. Liguftcr infufion prÖfvad, ajr3.

Clar-elfvens uprinnelfe och lopp, 290. 296.

Cliynaters llciljaktighet hvad rägn angår, 3-15. Climatet
i Abo hvad köld och värma angår, 177* 190»
Clim. i JamtL fjällen, 302- 31 2*

Cryftaller: anmärkn. om Jämtl. Bårg-Criftaller , 280,

Dal-elfvens uprinnelfe och lopp, 289.

£)m^j-prö/TWT beficrifves , 45-52. Anm. om allahanda

Dryckers godhet och hälfolamhet : famt hvad vid Öl^
tilredande bör märkas , 52-59. Ligufter-Infufion,

huruvida den kan drickas för Thée, 253.

Ele&rifka Experimenter, I95'-214. 323-330.



REGISTER
Fijkar: hy fe ofta Fafciolas och andra Mafkar, fom toU

ftark hetta, därfåre är farligt, at åta illa renfad och
kokad Fi(k, 114.

/»/i//^»: Mineralogifka, Geographllka, Phyfiflca ochOe-^
conomifka anmårkuingar om Jämtlands och Herjeda-
lens Fjåll, 270*^12.

Foglar; nägra flytt-foglars ankohifts och bärtgänss-tid i

Åbo, 259-263, Svalor Hgga ej i vattnet öfver via-

tren, 26?. Falkfångeri pä Fjällen, ?oi.

Folk: om befolkningen i Fjåll-bygder, Tamt huru mänga
männifkor kunna bo pä hvar qvadrat mil, 308 312.

Fdrg pä Silkegifver olika utflag Vid Eleärifka förlök ,92

Ce0graphie:^ijOX\g}i\ids och Meridian ikilnader imeUati

^aris,'Caput BonsB Spei, Ön Rodrigne, Torne,
Åbo, Tobolfk, Selengin(k och flera orter, 194^142,
C^eograph. anmärkningar om Jämtland och Herjeda-
len, 269-312.

Cip: anledning därtil i Jämtland, 283.

Hafs-vattnets värma Vinter och Sommar i Åbo, i8g-

Handel: om Jämtlänningarnas med Norrige, 288.304.
Herjedalen'^ fe Geographic,

Hns-bygnad: Murar böra rappas i Majo eller junio,och
fyllningar under golf tagas den torraile års-tiden, 2^.
Befkr. pä mellan-tak af ler-bruk, 23?. Om flöpta

hus af fönderftött flagg och mur bruk,

Hnshålls-Vetenjkap ^ fe Betesmark^ Biftockar^ Bojkaps-

Jkotfel
,
Brygg. Fijke

,
Handel^ Husbygg, Manuf.Akerk

Hydrometer eller HygrorTietrar belkrifvas, med undervis-
ning huru de böra nyttjas at mäta rägn-och fnö-vatt/-

nets myckenhet, 7-17,
Hydrojlatijk Dricks-profvare be|1cr. 4$'-52,

Hoft^ huru långe den varar i Åbo, igj»

y&rdidfrihg med eldfken och dunder, 60-62*

Jordklotets uiidergängnc föråridringar bevilas med Rön,
268. 286. Jordmoner i Jämtland, 284.

Jämtland: Mineralog. Phyf. Geograph. Oeconom» och
Hiftorifka anmärkningar, medenCharta öfver Lan-
det, 270-312.

Isbdrgens beikaffenheti Nordifka Hafv. med tankarom de-
r^asurfprung, 34-40, Islofsniijgs-ocb läggnings-tiden i

Abo, 258-260, Kalk*



REGISTER,
Kalkjien i Jämtland, märkvärdig, 281.
Koyijkr : belkrifniog hura Inläggningar göras i MarmorfkiY-

vor , til bord och annan hus-zirat
, 107-113, Se Baro-*

mct. Hygromet,

Krig:^''pufs \ et nännnes, 2??,
Är/^^.-defs godhet och ftyrka ankorrimer mäft på Saltpet*

tern, i 14- „

Kold: deft grader alla är och månader i Abo, 178-^190*

Ligufler\ inftifion af defs blad proivad, 253.
Zujugr/a och Ljusna elfvars urfprubg^ 296-300.
Magnet-nal: fe Phyfik.

Manufaäurer^ v fla borde inrättas pä landet, at fyflet-*

fåtta Allmogen om vintren, 310.
Marmor^ afdet flaget Lumachella , finnes i JämtL 281. Hu*

ru Marm >r-bord inlåge;as, 107,
Mathcmatik : Geomet förfök at mata hörn och Soliiia vin*

klar, 62 74» Geometr. förklaring om Rågn^bogcn ^

226-229 Se Arithm, AJlron,

Mechamk:Be{k.p'2L en nySädes-rensningsMach!ne,i9v>-i94,

Medicine:å\xxti\{k'x )ärdomar,om allahanda dryckers helfo-

famhet och råtta bruk, 52-59. Falciolainteftinalisoch

flera flags mailcarhosenmånnifka, och huru de blifvit

fördrifne, i 15-118 Om Mandragoras kraft och nytta i

Medicine,229-255.Be£krifnhig pä Utflaget Phlyösena,

^?8-2.45

:MeteoröIogie : otti rågnvattnets olika myckenhet pä ^ärfkildt

orter, är och mänader,m€d beficr. pä Hygronieter, hvar-

med^rågn-vattnet mätes,famt 12 ars Hygrom. obf gjor-
da i Abo,9-26. Obf pä märkvärdiga Sol-ringar och vå-

der-folar;4i-45 Eldiken med dunder och Jordbäfning,

obf i Norrland,59-624 12 ars Barometer Obf. i Abo^
inedanmärkn. 100^107. Thermotp Obf. där famma-
ftådes,i77-i9C Islofsnings-tiden i Abo, flytt foglarnas

ankomft,blomnings-tiden,äfkedunder,Norrlken m,m*
258-268. Sq Ciimaf, Phvjik,

Mineralogi/ka znmh kn. om J^mtland,27i*288»

Myror ^ iky filk-lukt, qf.
Natural Hi/l. on^ Fii^cioU Inteftinalis^ ii4* Rön oiti

Vildfkiäprikaf och Säg-flugor, deras ikiljemårken ^

flag, fö vandlifigar m. m, 154-17^:' Om Mandra*
goräj 229. Se ^ogUr^ T^råd^ Medicine^

Nar-



REGISTER,

Ni^rige: Geogr anmärkningar vid grånfen imellanNor^

rigc, Jåmtl. och Hårjed. famt om några Norikaelf-

vars uprinnelfe och lopp, 2^S9-3©8»

Norr/ken: huru ofta de fynts i Abo på 13 är, 261.

iSry^^^^f;^ kunna anläggas hår och dår vid Fjållen5}o7-3ti.

Omhrometer ^ fe Hygrometer.

Petrificater i Jämtland, 280-282.

Phyjik: Beflcrifn,pä en DeclinXompafs, hvarmedMa-
gnet.nälens mifsvisning kan determineras,utan mid-

dags-linie, famt obC pä mifsvisningen i Stockholm
^

I43~i5'?* Mifsvisn. i Jåmtl. fjällen, 306. Eleciri-

ika Rön med Phosphorus, 195*214. Rågnbogens

förklaring, 226-229. Eleétrifka Förfök med Siden-

band fomvifarat olik fårg och vårma göra ändring uti

Eleär. verkningarna, 321-330* Se MeteoroL

Polhogder^obktYtvzde \ Jåmtiand-» 306.

Qyickfilfver y huru det kan renas , 82.98.
Qyarnjlens brott i Jäiritland, 277. 292.

Rdgn^ fe Meteorologie*

Saltfetter: defs lutirings proccfs , 2I4-25f.
»S/7/i/^r-tilverkning i Sahla af gamla förkaftäde varp-hö'-

gar,

•Sfz-W i Jåmtlån^d^ka fjällen, 296-'299.

Skogarnas befkaffenhet vid NorOca Grånfe-linien
, 294-

Slagg-tegel och Slam ^ fe Bargs-veten/k. Husbyggnad,
Sno: huru Snövattnets myckenhet måi^s, 9-21. Beiiån-

dig Snö pä fjållén
, 273. 300.

polens ftorlek och afftänd ifrån Jorden uträknade^ 130.

Se MeteoroL
^

Sommarens längd och värma i Abo , 180-190.
Stenarter \yz.miHx\å^ 270-288- Stenen i Grönan dal,

275. 301. Tålgäen och defs nytta, 276.
Stefshdrd: it Bargs-veten/kap.
Svin-kreatur: {t Bo/kaps-JkotfeL

Sddes-rensning M^ichine ^ (cMechamk, : -

jTak: fe Husbyggnad, ltegel\ it Bargs-veti^njkap.
1fhermometer : hvad vid Obferv. dårpä bör i akt tagas*

J 82-190.
Teradens Safringar gifva tilkånna, når väta eller„ torra år

varit, 24-26. Några tråds blomnings-tid i Åbo ,25-9-

263. Uti hvilka månader tråden måft växa, och
hvad tid tråden böra fkåras ^ 264-266. Vatt



REGISTER.
f^ajkntng: Anmårktiingaf vid Malmernas bokniiig och

vaikning, 3i5-?20.

den helfofamafte dryck, 52. Af falt vatten hWt

ej klar och faft is, Vattnens vårma i Abo^igg,
Vattnen och Vattudiagen i JåmtL och Hårjed» fjål-

|

len, 296-299»

Vi^^ dcfs verKan pä vår kropp, ^2 5^. Huru åkerbärs-*

vin kan tilredas af torraJkerbär , 247.
Vmrrén varar 5 månader i Abo, dels köld, ^82-187.

t^^^ma: Glimatets vårma 1 Äbo, eft!t är och månader^
184-190. Kropparnas olika vårma gifver olika ut-»

flåg i Eleärilkä Expedmentei-^ 529^
Aho Stads Geographilka Longitude, i?^. Climätet*; be*

fkaffenhet, i anlednijig af 12 ars MeteoroU ObC 15-^

27 löo- 107, 177-188* i^%-z6%,
Akerlpruk: huru Sådes^kornet kan rena« frän ogråsfron,

190. Anmårkn. om olika ymnig våxt pä Såd och

, Grås, med orfakerna dårtil , 22, 1^4-190. 260 266»

Arejkutan^ et bårg i Jämtland, defs högd och Minew
, lier, 274.

Ajktdnnder ^ hurU ofta i Åbo pä 13 är, 266.

^/ ; anmärkningar om 61 och deft tilredtiing,famt om nägrjl

utländflta ål-forter jämförda med värt Svenska ^ 4^*

59-



FÖRTEKNING
På Auftorerna til dt uti 1765 års Handlingar

införda Ron^
Qvart, Pag,

BERGMAN, Anmärkningar om Vild-ikräpu-

kar och Säg»flugor - - 2 - 154
- • Eleélriika Forfök med Sidenband af

olika fårgor - ^-^ - " 4 3^5
BöeTHius, F6rf6kt fått sit afhålla Myror ifrän

Billockar och. Frukt-tråd - - 1-92
Cronstedt , Axel Fr. Anmärkningar om

6lagg tegel • - - -3-^4^
- Anmärkningar vid Jämtlands Mineral-Hi-

ftoria - ' - - " • 4 " 26§
Cronstedt, Gref Carl Joh. BeikriTning pä

en Sådes-rensnings Machine - 3 - 193
Dahl, Befkrifning pä Mellan-tak af Lerbruk 3 - 239
Faggot, Förbättring pä Dricks-profVafe - I - 45
GiSSLER ,Om et eldlken med dunder ocii Jord-
" bäfning -

.
^ " - I * 5*9

H0FFBERG5 Rön om Mandragorce nytta i Me-
diciMe • ^ • " 3 • 229

Leche, Meteoroi. ObC i Abö, tredje ftycket,

om rå^n-vattnets myckenhet pä hvait är 1^1$
* - * Undervisning om fåtcet at förfärdiga Ba-

metrar - - - 2 - 81
^ • Meteor. Obf. Fjärde ftycket, om Baro-

m.eterlls förändringar, med anmärkningar z - loo
* • Femte ftycket, Thermom. Obfervationer,

med anmärkningar däiöfver - 5 - 177
* * ^ Sjette och lifta ftycket , om Flyttfoglarnas

ankooift, Blomningstiden ai, m. - 4 - 257
LiNNé, Carl von, Anmärkningar om Öl - i - fz
LoMONOSow , Tankar om Is-bärgens urfprung

i de Nordifka Hafven ^ - i - 34
Mallet Obfervationer pä Väder*Soläf - i - 41
- - - Förklaring om Rågn*bogen * ^ 3 - 226
MänDer^tröm ^ Underråitelft om Saltpetters

Luttring •
^

* - 3 - 214
MäRElius', Anmärkningar vid Jämtlands och

Härjedalens gräns emot Norrige - 4 - 269
Martin, Ant. Rån om Utflaget ?h\yäxn^2 - 238

Y jMoN



T6rtekntng.

Qvart. Pag,
MoKTiN, Rån om Fafciola Inteftinålis liied

flera flags mafkar hos en månnifka 2 Hj
Planman, Jåmförelfe imellan de gjorda Ob*

fervfitioner pä Venus i Solen, och Solens
Parallaxis i anledning dåraf uträknad ' 2 - 118

RosENADLER , Om Akerbårs Vins tilredande 5 - 247
ScHULTZ,Rön om et lefvånde Barn, födt med

Hjärta, Lefver, Mjålfe m, m, utom krop-

pen - - ^ ,1-27
SwAB , Ant. v. Om en By inrättning af Slam-

(iimpar, famt om Stoft-härdar - 4-513
SwEDENBORG, BArifning , huru inläggningar

göras uti Marmor- Ikifvor , til bord m. 'm. 2 « 107
Wallenius , Geometiifktförf6k,at mäta Horn

och Solida vinklar - - 1-62
W"argentin, Jåmförelfe imellan rågn- vattnets

olika myckenhet pä ätikilliga Orter - i 3
- Meridian- il^ilnaderna imellan nägra Or-
ter^ där V^enus blef obferverad i Solen • 2 - 134

WiLCKE ,
Belkrifning pä en ny Declinationg

Compafs, hvarmed jMagnet-nälens mifsvis-

nlhg kan finnas, utan middags-linia 2 - 145
" * - lile£tri{ka förfök med Phosphorus - J

- 195
Zetzel, Förfök med Ligufter-blad , brukade

i ilället för Thée-blnd - ^ -3 - 253
Ågren, Om en Genväg i Råknekonften 3 - 24?
^4nonymus yOm Svin-kre«turs gödande utanSåd3 - 249
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