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MOR^ÄLniTEN 1 SVERIGE

,

t anledmng af 'Tabell^l^?rket,

Uti Kongl* Academiens Handlingar for ar

ijff, haj jag korteligen vifatj liuru nyt-

tigt det år, at kanna dödlighetens ordning

ibland ofs Månnifkor* Tae; fokte ock dä* måft

V %2S33 ,

må



2 17^6. Jan. Febr. Mart

i ftod af nägra Htlåndflva Kortekningar pa ärli-

gen döde, men ock til en del af Svenfka, at

Vifa, huru dödligheten verkeligen forhäller fig;

huru mänge vid pafs j:>låga ärligen aflida , ,
i-

bland et gifvet antal Manniikor af gifven älder*;

uti hvilka åldrar döden , år mer eller mindre
fkonfamj och lä vidare.

Meii de Utlåndfka Fortekningtt', ]^ vilka jag

da nyttjade, åro måft gjorda i itora ^tådfer, lä-

ibm London, Paris, Berlin och Breslau, hvar-

cil dodhgheten år mycket f|§rre, ån i fmä Sta-

der och på Landsbygden r
*^^^^ kunna all-

männa flutfatfer ej dåraf dragas^ Något lä or-

dentligt Tabell-Verk > fom värtSvenuca, år ej

ännu uti något annat helt Rike inråttadt ^ ät-

minftone ej fä fulllHndigt , hvad de ärligen

dödas och de ån lefvandes antal, kon och ål-

der angär* Därfore vånta Utlåndningarne af ofs

den villafte underråttelfe uti detta mäl, och
nägre hafva träget påmint mig om fortfåttning

af denna underfokning ^ hålft emedan jag förra

gängen ej vågade utgifva for aldeles pälite-

ligt, hvad jag dä anförde af Svenfka Fortek-
ningar. Ty jag hade den tiden ej haft tilgäng til

mer ån et enda års Tabeller, hvarpä det ej år nog
fåkcrt at bygga, emedan det året kan hafva va-

rit mer eller mindre (Jukligt , ån de måfta åren

vanligen åro: dårfore år nödigt, at jåmfora fle-

ra års Ron, famt af dem utleta medelmåttiga
förhållandet.

Defsutom hade jag orfak at tvifla, om
det ena årets Tabeller voro i alla mål riktiga >
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ty de voro for år 174]? /då TabcU-Verket for-

fta gängen kom til vei*kftallighet. Det var

dä troligt^ at mänga fel kunde i forftone haf-

Va infmygt lig^ igenom det Hogvordiga Pra-

l|:eri]capets ovanu vid en fä ny, modolam och\,

fvär föiTattning. Däremot år til förmodande/

at de fenarc arens Tabeller, genom vederbö-

randet vana och ofning vid arbetet ^ blifvit bå-

de lättare at upråtta, och i fig i^elfva nogare.

Såfom Ledamot af KongL Commiflionen

ofver Tabell -Verket, har jag haft tilfålle, at

af dc fenare arens Tabeller gora nödiga utdrag

til detta åndamäl, och med Defs tilllånd far jag

nu for Kongl. Academien framlägga D6dlighet.s^

ordningen i Sverige , fädan fom den utfaller

af p ars Tabeller for hela Riket, nåmligen
for aren i7ff, i7fÖ och de följande, til och
med 1763*

Forlla och andra Tabellen, fom åro Längder

pä födda Barn, vigda hjonelag och döde män-
nifkor, med alla fina omftandigheter> ingifvas

alla är: men den tredje,cUér fä kallade Stähds-

Tabellen, tom innehailer Fortekniiigar pa alla

lefvande, fofdelte efter kon, åldrar 'och Mnd,
med mera, uprättas allenaft hvart tredje är-

Altfä har den liAa, pä de nyfsnämnda p aren,

allenaft tre gänger inkommit, nämligen 17^7,
i7do och Och fom genaite vå^en at

finna Dödlighetens ordning, är, ät ]åmtöra de
dödas och lefvandes antal pä et och Himma ar,

fä har jag ej kunnat anftålla tner ån tre fäda-

na jåmnförelfer. Dock at jäiiival
. hämta någon

A 2. nyt-



4 i7^<5* Jan, Fcb?. Mart.

nytta uti forevarande affigt-, af forfta ocE afi-

dra Tabellen for de pfriga fex ären^ har jag
af de dödas antal i hviiF^e ålder, for aren lyf f-*,

I7f6 och 1757, utfokt et medei-tai^ eller ta^

git en tredjedel af de^ tre arens fummor^ och
jämfört det med de år 17^7. lefvandes antal

i famma åldrar. På famma fått har jag forfa^

rit med de tre medlerfta och de tre fifta åren»

Därigenom vinnes ftori^ yifshet och jåmnarc
utflagj^ ån om man tager de dödas antal alle-

nafl: efter i år, då det kan hafva varit mycket
florre eller mindre, ån vanligt^

At utröna , humvida afgången år lika af.bag-

ge könen, har jag uptagit dem hvart for fig;

'Och på det man ma fe, huru flor ilcillnad är

imellan ftora Stader och Lands -bygden, har

jag hållit mödan vårdti,/at forft underföka déd^

lighetens Lagar for hela Itiket i gemen, och
fedan pä famma fått for Stockholms Stad får-

Ikildt.
,

Vid följande utråkningär^ fom> i ofrigC åra

få tydlige 5 at de ej behofva någon förklarings

märkes endaft^ at de lefvandes antal .af bagge
könen och i

,
alla åldrär^ åro juft' fädane tom

Tabellerne : gifya dem^ undantagande de fpåda

Barneii, undfi- I års ålder, livilka åro Uptågnc

pä tre fårtkilda fått* I :o anföras , under natiin

'af Fofier ^ alla Barn (genom Medium af . tre är)

ibm ärligen blifvit födde ^ når de dod-fodde dår

under begripa^s ^ hvilkas antal ftär dar bredevid

ibland de döda : dåraf få vi fe , ^ huru mänga
Fofter do i Ijdfva fodflen. * li:o Ärliga antalet
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af Barn (ifkaledes genorii Medium af 3 är) fom
kommit lefvande til verlden, famt huru mäiige

af dem dodt, innan de hunnit til i ars ålder.

Detta vifar, hVad man egenteligen äftundar

veta, nåmhgen huru mänga med iif födda barn

do ino,m aret. 3:0 Antalet af Barn under i ars

älder, fom ånnu lefde> dä tredje Tabellen up*
^'ättades 5 och fåledes vcrkeligen blifvit räkna-

^de. Defla firta åro endaft intagne ibland fum-
morna.af alle lefvande*

At de hår anförde fummor af lefvande mån-
nifkor for är 17Ö0 åro något mindre 5 ån demi

Kongl. Tabell-Commiflionens Sccreterare, Herr
Runeberg, uti KongU Academicns Handlin-

far for ,06tob* Noverob* och Decemb. {ill-

:det år upfort, hårrorer däraf, at han i Rak-
ningen intagit några Probfteriers och Soknars
invånare, hvilka jag nödgats utefluta, tillika

med. deras döda, af orfak at de ej varit til ål-

dren fä noga fkilde, fom de ofrige i Riket.

Svenlka Pomern med Ön Riigen och Sta-

den Wifsmar, åro ej hår under begripne, e-

medan Tabell-Verket ej ftråckt fig til de Ty-
lia Orterna.

For deras fkull, fom cj åro vane vid Dcci-
inal-bräk, kan nämnas, at e* g. 4,1;- vil fäga
det famma^ fom 4^^% eller 4^.

A 3 'Bod-

I
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Dödlighetens Ordning i hela Riiet

,

enligt IJJff ijföocb ijfj ars Tabeller.

DeärligciiDodas
och de än Lef
vandes älder. de tre arens

irligen Dq-J
de, ^^uom^ De Lefvande,
Medmni af enligt 175-7 ärs

mank.

1301

10542

Rakning,

qvink. mankön

950j 46096

95 4S] 44795

qvinkön

under i ärs älderiI0542
imellanioch3är! 3^84
^ 30CI1 f äri 192-2

* 10 och I jr, !

* * och 2.0.

- och 25*.

- - -2ifoch30.
- - 3^och3f.

- 3jroch4Q.
* * 40och4j»
- - 4f och JO,
^ - fo och 5-5*.

* * ÖQOChéf,

- - 7Qoch7f.
- * 7Toch8Q.
- * 8Qoch85*.
* 8j*och90. i

dfver9oars äldcr

607
716
836
1014

7^9

82.6

845
9^9
819
1011

899
109Q
no
1214
tizå

7}B
4U
S40

Summor .33130

7^7
967
774

94
IIOO
1481

1595

675

407

3373X

63954
64^80

t 23984
114.605

91460
86947
8:^716

68JI6
58990
50658
45500
V)09i

Z9S^7

1659Q
9Z36
4060
1690

58?

Mankon|Qvrnkån

3426911 101 595jl li\6oc

4 i 949

42999

\f huru månge
Lefvande, en dödt

om äret.

f ars6,?6

c af 4,2fii af 4,60

59459
6433^

iQoog;
104S7;

99^81
908 8c

7556'^

6544

^1973
48599
3958C

35559
M9^3
14679
678^

IC26 I

faf 3,50|iäf 5,t8
I : j6,46;I : i^ii
^ • 33>5o:i : 36,14

75,641 : 79>93
i55,Uji: !5:9,fo

150^0011: 164,88

iio-72|i: 146,47

9i,oou : 89,62

8^,6jli : 99»82
y8.i9;i

56i55ii

39,91

1

3f;47l

i8,h;i
11,30

8>74

f,f4
4,10

2,4?

lafss,^^

67,68

75,K
$•5,23

44,18
26,72

19,82

12,40

9,22

4^36
2,5i

af3^,65*
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Dåälighéts Ordningen i hela Riket,

erillgt I7f 8, l7fP och ijéo ars Tabeller,

De ärligen Dö-
das och de äii

Lefvandcs älder

ärligen D6-|
de, genom
Medium af

de tre ärcns

Tabeller.

mank -]vink mankon qvinkonimaukön *qvinkön

Fofter

lefv, födde barn

under i ars ålder

imell. I och 3 är

- - 3 och f.
- * j- och 10.

- - 10 och I f.
- - I j" och 20.

- - 20 och 25".

- - 2 5" och 30.
- - 30 och 3$".

- - 35- och 40.
- - 40 0ch4f.
- - 45- och fo
- - foochyj-,
- - ^•j' och 60,
- - 60 och ö).
- - 65- och 70.
- - /oochyj.
- - yfochSo.
- - 80 och 85'.

imcU 8fochpoäi
otVtr 90 års älder

vSummornc

«I83

9259

92?9
3020

1605

756
673
862

932
1020

957
11 SO
1 160

1251

•578
1401

1506

1452
1187

846
41c
223

De Lcfvande

,

enligt 1760 ars

Rakning.

Af huru mangc
Letvande , i dödt

oiji året.

S69

7789

7789
2861
1482

691

639
772

9n
1151

918
11^4

990
1167

1307
1749
76c

227J
i!i25

1341

669
392

453^7

44174

37323
66054
65828
12862-

121521
97621
88752
85001

81435
7077?
61158
51407
43897
37^14
31329
2.I45X

151a:

9091

441^
151-

55^

00 t43^

42351

572.72:

66860
66923
129352
"19514
101655

105613^
100614

92154
79066
68645

59339

4640a
42647

30!6s
25299

73V
25-71

1019

1 2 105 5[u46 5 45 , t. af 34,64

af 38,94

laf 4,78

I af 4,04
21,87
42,5c

80,14
!•• I60,7j

i: 145,05
102,9'

91,2c

79,? 3

73,86
5?,i^

/44,3
35,o9|

27,01

23,oS

16,41

I o, 541

1

7,66i

f,22

3,69

2,49

t af49,71

'af 5',4B

af 4,7g
: 23,37
: 4f,id

90,13
172,96
i59,o^

: i34,2t

: 105,1?
: 80,06
: g6,i2

; 57,98
: 59,94
: 444?
•• 35,5-0

: 2.4,38

: 17,14

: 7,Sa

: 5,47
: 3,84

r : 2,oö

t af37,37
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dödlighets Ordmngm i heh Rikets

enligt i j6 1 ^IJ^z 0ch 1 76 3 ars Takller^^

Dc ärligen D6
das och de Lef-
vandes aldcr.

Fofter

jArligen Dö-
de, genom
Meaiiim af

de tre årens

T^beUei:.

Pe Lefvandc,
enligt 1763 ärs

Rukning.

Af huru mänö;e .

Lefvande, i dödt

Qm året

l€fv. födde Barn 1 1 17^

9b8

9850

lindar I ärs äldefjiiijr^»

inaell loch jåri 439?
- 3 och ^206

- 5f ochio, n^l

- 15'ochzo* 111
« * 2ooch2j. 834
- - 2ij^och3Q. 883
- - goochsf, lo^o
- - 3foch4o.

I
*• - 40 och 45-. 1180
- - 4yochfo. 1099
- « joochfj. i'2So

^ - och 60.
I 1x77

- - 60 och 6 j.
I
1586

- ^ 65^ och 70. I 12^7
7ooch7f.

I 1322
- 750ch8Q>

I
109.1

- So och 85-4
I

917
imell.Sypehpo Sr] 4 14
Öfver §0 ars älderj 2 1

1

$ummor.38'

98 fG
4356
2.249

2057
834

756;
863L

Ii46|

9^3!
U70I
938!
^U3|
1097
1721
iy66
204.1

650
?79

47^16

45892

?6094
66059
664^4

I J0019
1 26696

92299
88C5-6

85936
748^6
67448

47^98
37086
3489^.

36649J
X5454
8858
4620
1508

527

I af35,66

43904 i af 4,11

mank;qvmk» mankön Iqvinköniiiankön qvinkön

3545? I af 3.^4

672541 r 15,04

6774 5 ji ?o,i2

130758 i : 60,45

i09985ii^ i5^o'4p- 167,15
105-1

1
5ji; 1^0,66 i : 139,04

loico^ji : 99,

I af45,44

I af 4,46

9581151 : $4,23
81455^1 X 7^,35

74854;! : 57,^5

f6646: i

45537ii
449251I

:^8964

1

135561

,
74B7;i

2^694,1

9$SJ

47,6S

?6,9f

3^51
23.,OOll

8,11

5,o4%

3>69

^.45

i: 117,04
c : 86,6a
c : 88,2?

.

i : 6?,9S
t: 63,49
t ; 50,81
I ; 41,51

z6,rQ

18,49

8,00

4.14
2,61

ll^m 165489.1x80505)1 af 31,65 34*^7
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dödlighets Ordningen i Stockholm^

enligt i7f I7fö oth 1 7^7 ärs Tabeller*

9

AldcT.

Folien

Barn

under i ars ålder

miellau i och 3 är

- - 5 och s.
- - jochio.
- - looch 15-.

- r .T 5- och ^o.
- - TLOOch25',

- - 2 5- och 30.
- - 30 och 3

• - - 35 och 40.
• - 40och4y.
- - 45- och 5-0.

- - 5'ooch5'5'.

- - 5- 5" och 60,
- - 60 och 65-.

- 65- och 70,
- - 70 och 75,
- - 7yoch8Q.

- 80 och 85-.

imellanSfoch 90 är

6fvcr 90 är

Summor

Ärligen
j

Döde, ge-j Lefvande,
nom Me- räknade

dium af de är 1757.
tre åren.

Af huru rnån|e

Lcfvandq, en dodt
om aret

qvink. mank. qvink, tnankon
| qvinkön—

37

—

—

26 1419 1572 1

r 0 i

[af 38,55 I af52,77

591 5-52 X346 1[ at 2,34 I af 2,44

723 807 IZt 1,22 I af 1,46

215 "3 1 280 1405 1 ^ 5'>95 6»29

95 7Z 1292 1370 11 . 13,60 17,79
70 , oa 25-58 2696 39,05
31 22 2851 2724 [ ; 91,97 123,80

43 22 2707 2^12 114,18
70 46 3785 4'>6o

'

[ : 54,04 99,10

9S 69 3578 4323 l : 37^66 62,65
106 100 A 1 1 A43'4 r ' ic 435I4

9? 63 2690 2858 1 : 28,32 45>3Ö
9' 78 242I 2671 1 : 2Ö,6o 34,24
7i ^3 15-90 1750 I : 22,08 33,oi

67 64 »317 19x3 i : 19,66 29,89

53 92 i 1421 I - 17.73 ' 26,81

69 631 u85 1 : 11,17 175I7
4i 67 436 81 s t : 10,58 • I2,l6

4^ 76 ?38 i: 8,04 : 9,01

30 65 130 315- i- 4,5} = 4,3f
16 45 59 I : 3,69 = 3,63

9 24 18 55 1 : 2. 2,29

3 14 7 37 1 : 2,33 J 2,64

1891 1848 $3293 38570 i af17,61 taf20,87



1 lo 1 7^^'' Jan» TPebfJ Mart/

Dödlighets Ordningen i Stockholm^

efi/igt lyf Sy 17fP «ch lyöo ars Tabe/kn

Äldren.

Huru män-
j

ge ärligen
j

DeLefvande, Af huru mänge
enligt 1760

,
Lcfvande, i dödtdödt, etter

Medium af

de tre aren.

mank. ^qvfnk.

Foder

Med lif födde Barn

under i ars ålder

iinellan i och 3 är

- - 3 och f

;

- - fochio.
- - 10 och ij".

- - I och 20.
- - 20 och 25-.

- - 2^ och 30.
- - 30 och 35-.

- - 35" och 40.
- - 40 och 45-.

- - 45" och fo.

- -^oochff.
- - och 60.
- - 60 och öf.
. - 65- och 70,
- - 70 och 75".

- - 75- och 80.

- - öoochSj-,

imellanS^-ochpoär
ofver 90 är

59
^8

90

33
45
6i
88
III

99
99
85

84
73
62

45
?7
2^

IS
6

i3

474

538 474
160 167

95 Ö7

Summor >85ö 1779

74
27
28

5»

77
H6

79
82
70

z°6t
76
60

79
59
41
20
Ib

ärs Räkning. om aret.

mank. qvink. mankon

1310
1271

592
1264
1242

2793
2908
2616
3028
3l)"4

3437
2579
2318
1640

1909
§46

659
406
25-7

128

55
10

1282

1259

643
1378
1369
2.S?7

2730
2608

4143
4401
3920
5158
2709
1998
1634
1272
II7A

824
613

30?
i6i

46
22

af3^59
at 2,36

af 1,10

qv inkon

I af55,74
I At 2,66

7,90
i3,?5

31,09
88,12

58,13

48,??4

35',83:i

30,96; I

26,oy|i

2^,41 j

I

19,29; i

l5'f^ I

11,^9,1

10,6?
1

1

9,02 1

1

6,9f I

I

1

t

t

4,>7
3,66

1,67

2,33

3tif3 37955 »af i<5>34

af 1,36
: 8,2$

: '5,74
: 3«r37

94,14
: 8i,?3

: 57,«7
: 45,58
: 59,97
: 33,04
: 28,54
: i 3,34
: 20,S5

»5,45
: '3,73
: 7,82

: 5,14

3>86
: 2,30
: 2,20

131:21,54
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^odiigbets Ordmngen i Stockholm
^

enligt 1-761
-i
ijéz acb I?/) 3 (fri Tabeller^

Årligen \

Åldren.

>öde
,
ge-

nom Me-
dium at* dc

3 aren.

^nank. qvirk.

Foftcr 54 43
Med lif födde Burn 4H9

Under i ars ålder 5-67 489
{mellan i och ^ är

./I » \lol
1
170

' - 3 och 80 79
- 5' och 10. / *

- - 10 och 15'. 49 24
- - 1 5 och 20. JO
- - 20 och 25*. 9» 64'

- - 25- och 30/ 121 78
- - 3ooch35'. 141 loZ
- - 35- och 40. 118 96
- - 40 och 45". 140 115
- - 45'ochj'O. 101 84

105 91
- - 5'5'och6o. 61 ?4
- - 60 och 65-. 79 88
- - 65'och7o. 41 54
- - 70 och 75'. 33 77
- - 75- och 80, 28 59
« - SoochSj- 18 45

imeUan85'och9oäi 7 20
x3fver 90 ars äldci

3
II

Smprnoi- [2068 1902

Lcfvande,
enligt 1763

Af huru mänge
Lefvandc, t -dödt

-cm aret.

mank. qvink. mankön

1406 1540
1297

6S4
"73
lOZi

2630

30^8

3070
33S0
3705
3019
2846
1775

853
8i6

37°!
260
1:8

58
16

10

33575

qvinkon

I af26,04 I af31,16
i af 2,)H I af 2,65

73}
134S
1 106

2774
2918
2865

i

i

4056 1

1

425'

4234
3288
3130
1984
2129
1329
138?

778
574
324
127
51
S2

laf j,ii I af Tjfo

39404

7,29

12,77

37,04
64,31

56,94

35,74

27,9?
26,28

i5'59

",33
17,57

; 15,06

: 13,95
! 1 ,46 I

; 9,02 I

7,88 I

I

I

I

I

4,57
3,22

2,29

3,33

I af16,24

7,9?
14,00

38,53
121,58

95,50
: 63,3

S

: 54,50
: 41,51

: 34,25
: 27,22
: 33,62
: 23,39
: 24,61

: 15,72
: 14,41
: 7,45
: 5,49
: 2,82

: 3,55
: 2,00

I af20)72
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dödlighets Ordningen i Svea Rike y

genom Medium af alla <? åren.

mankon Iqvinkön

Af fullglngna Fofter dör i Födrter,

AfIefv;de födda Barn,dör inom Sr

UtiAndra ochTredje aret dor

"Uti Fjärde och Femte
ofver men ej fulla i o är g

ei I

I

leii

- - IQ, - - - i j.

- - 15-, - - - 20,

- - 20, - - - 2y.
- -

2J-,
- - - 30.

- - 30, ' - - SS'-

- - sr» - - - 40-
- - 40, - - - 4f.
- - 4fr

- - -
'
yo-

- - 50, - - -

- - ff, - - - ^o-- 60, - - - Öf.
- - öj-» - - - 70.

- - 70, - - - IJ'
- - 75-, - - - 80.

- 80, - - - 8j-.

éfver 85',men ej fulla 90.

Af alla> ofver 96 är g;:!a, dör ärligeti

Uti hela Riket

i gemen.

Af huru mänge
Lefvande i dodt

om iiret.

mankön qvinkon

laf 36,41

70,92
«: 149.43

149,18

»08,05

97>75
84,80
7f?,4c

50,43

: 48,91
37,iqi

23,03

I af47,04
t: 4,79
i: X7,75

1 : 36,1c

1 : 76,17
i; 161,4
i: i6?,7i

i: 139,75

113,48

84,22

90,87
6i,92

65,53
49,82
40,11

25,6&
i7,ioii: 18,47

"r33
8,15

3,81

2,40(1

AfhelaFolkhopen dor ärligen laf33,40jiafg^jSdi af 17,12'

1 1,6c

8,31

5,36
4,12

2,57

I Stockholm
fårlkildt.

Af huru mänge
Lefvande i dödt

om aret.

2,58

7,37
15,8a

38,83
114,69

99,80

79, i8

^7,93
43,29
39,09
30,95
27,09

25,23

25,94
16,06

»3,95
8,09

5,15

3,43

2,J7

-O'

afzijZS
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Jag har fokt akta mig for mifstag och mifs-

flcrifning vid utdragen af de många Tabeller-

na, famt f6r mifsräkniiig vid jämforelfeilic,
y

Icke dcfs mtedre kunna några fMana flags fei^

uti et fä vidlyftigt arbete
,

lätteligen hafvaimd*

fallit mig 3 men jag' hoppas de äro få och o-

betydligä.

I ofrigt 'beror Utråkningarnas riktighet på
fjelfva Tabellernas j därfore år nödigt, at jag

utlåter mig 5 huruvida man kan trygga (ig til

dem. Hvad mångdén af årligen födda Barn
och döda månnifkor angår, år tormodiigen där^

uti ej nägör mårkeligt fel : ty Pråfteiikapet har

af ålder varit viHidt at liti Kyi-ko-Bockeme Up-
teknadem; Déras antal på et år år icke heller

ftorre uti hvaije Foi^famling , än 'man väl kan
medhinna at råkiia* Dårenidt år^ långt fvåräre;

at hålla Räkning pa de lefvandc, dels for de^

ras ftorre myckenhet, dels ock af den orfakri

at mänge , i fytoerhét af tjånftefölk och i Sti^

derne, ofta bvta hemvifl':' dåffS^^^ någoi:

tvifvelsmål val aga rutti öm helk 'Mk - fim^
man, fom Tabdlerne angifväs^år^tilfo

Och emedan det, for flera ortaker ^ lättare fy-^

nes kunna hånda, at någre léfvånde blifva glonv*
de vid rakningen, ån tvä gånger fämma är

dårpå upforde^ fä hålleivjäg for hogft fanno-
likt, at folkhopen (utom dc tå Socknars Inväna*
re, i o til izooo> hvilkas få vål lefvailde ^ fonl
födde och döde jag alla. är, -for redan anförd
orfak, nödgats utefluta) fnararé' är' for htéh, -å

for ftor^pä Tabellerna. I anfeende dårtil^ tror
jag ock, at Mortaliteten hår i Rikét ej' to^^
de i Ipelfva verket vara aideles fä iior^ fbm

den
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d^niyncs. Dock lårer mifsråkiiingen pä de lef-

vande ej vani mycket anfenlig\, och den fom äf^

mall falla pä de llorre Stader : -ty pS Landsbyg-
den och i Anii Stader^ fädana fom vara fläita,

tyckas Kyrkoherdarne igenom god vilja och öf-

ojng:haf\^a hunnn: fä^ångt, at dc nu tämme*
ligen noga ha£ra reda pa fitt Söcknefolk.

I Stockholm ater, och kaji 'hånda i flera

Stader
5
uprått^s tredje Takcjjen ej af Prartcr-

fkapet, utan af villa, fom Magiitraten dårtil

:forordnat5 om hviika man val bor formoda,
at de gora nn flit: men cmedailringcii Con-
trols därpä kan hällas, och deras

. arbete verkc»
ligen är tr6ttlamt> fa ar iroligt, at, tredje Ta-
bellen for Stockholm ej är utan fcU lanu at

den grufveliga Mortalitet, fom har deita aren

vni*it, torde endels härröra daraf, at ej alle le^f?

valnde fä noga, fom de ärligen d6de,b!ifvit an-

giftie* Om en pälitclig mun uti hvart Qvarter
i: Staden anmodades at gora uptekpingcn pä
alla : iiti defs Qyarter boende , och Qvarters-

minnerne, tilfades: gt alk pä en gäng gora den^

lifter gifyet Formulaire, flaille förmodeiigen

den fäkrafte . I^ortekning ärliällas iped mintta

kailnad och omgång.
Vidare och hvad äldrcn vidkommer, är ej

mycken anledning at tvifla, ät ju de dödas äl-

d,^r yid aflidandet är i det närmafte rätt utlatt:

tjfup^ landet, fom hyfor ftorlla delen af var

folkhop ,är brukeligt, at en liteu; lefvernes

bi^'ftritiiing ofver den döda upläfes pä Predik-

tlpl.en^-fämnia dag han begrafyes., hyartil' man,

i^^i-jvida fke kan^ gor iig underrättad om defs

fmifl^v"^^^'' } Städerne upfkrifves de dödas äl-
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der, n)aft ;cftc;i- deras anhoriga^^blotta up.g^^^^

vande, h vilket ofta kan vara^ felaktigt: men e-

medan TabU)pme cj Ikilja. ^alidijarne . närmare^

In på hvart femte är^ fa flytt:as, den 4p4e, cj

altid uti t>rått ålders Clafk>;igenom et^ fél af t

^iler $ ar, uti dcfs angifna ålder;, och om na-

gre flyttas i-en åldrc, fä flyttas, kan håpda^

jiåftan likiV W^ng^ ^ y^^grc Clafs, at det ena

felet råttJ^r def andra. I^gemcn tyckes ihgjca

hafv^aminfta fkål at med flit dolja.de dqdas alder.

Men aimr-in. fiik år med de lefvande* De-
ras myckenhet väller, at yederborande ej hinna

^oga utforflca ^llas ålder och at den ofta an-

t^ges efter hvars och ens eget angifvaiide:

men nringe af allmogeni veta ej ffelfve fin råtta

ålder > andre vilja , frir hvarjchanda affigter, aur

fes for yngre eller åldre, än de äro. Mängf
angifva jämna, tal, ex. gr./ 30 är ,, da de likväl

äro nägot dårofvef eller under, hvilket uti

flcarfven af Ciaflerna gor ovifshct : ty. den fom
cj aldjclcs fyllt 30 , horer til den föregående^

men den foni är aldrig fä litet därofver^ ' til

följande älders Clairen. Sädana nallan oundvi-*

keliga mifstag lara vara vallande til den min-

dre naturliga ordning uti Glallernas aftagandc

fiied åren, hvilken fomliga är yppar flg.
,
Så-

ledes räknades, är I7f 7, af Q\'ink6n 'imeHaa

i:f och 20 är, 100087, fjmt imcUan 2,0 och

Zf är, I048'7q. f De f5mv borde likväl var*

flera: 4;y folkhopen fordclt i iikänga Clafler

efter äldren, kan foreftäUas fom en art af jPyf

f^mid, hvilken efter vifla lagar blir alt fmala-

re> ju närmare fpitfen eller hoglla ålderdomen-

Vi tä dock icke anfc alla de fmä ojåmnhetcf.
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fom ](infias på var Folk*Pyrärnid 5 -'fafom bé\as

på fel "i Tabellernäv Naturens e^en ordning
liar fina fillä undantaga och månnifkors åtgård

Tiibbai: den öftä. Om alla af lika mangc fod^

ties, lika mc%igé 4o^d^^^ titi livarje älder^ lika

mångc' dtflyttade ill \n, Iknlle äldcr^-Clafltrne

altid miMkas uti eti vifs Sei^iesvj med arens tilr*

tagande. Meh dä -fomiiga al-; tocoo flere f>
då§5; och I f tii töööö iärre 'dolj <^llér tVärtonii^

Sii. de foregaendé odh följande aren v dä ijiik-

dömar* nu rHei\ ^^^^ Taiiligt afigripa Barnen , nu
atéf mcf "gam fölkj dä vifTa tider krig in^

falla^-och ftörre iitPiytfflingar ö:e«>' hvarigenom
-myeket medel-^älders folk j hålft af Mankönet,
'medtages , utan niårkelig kåi^i^ling fei* åé yngrfc

t)ch åldre ålders - Cla{]x!rna^ il mäfte Pyrami-

den. fä oordenteliga fvank öch-boghingan Mig
•förekomma ålders- Cläfferne foi^ héiä Riket, en-*

ligt 17^? ars Tabeller
5
ördenteligare 5 ån mail

&Mde förmoda^, i åiifeendc til nåmndc och flé-

rt^^--bmftåhdiglréter/ ' Deras afipräiig i Stock*
i^ölm- borä egentelig^n tilfkrifvas den måiigå
af ^ungdom och tjåiiftefoik^ föm hitftromaf i^

fiw alla Lands-orter^ af hvilka dey foöi^^ej

liai' finna fiii graf, til ftofrb delen äter '"flytid

pä landet, når de komma til ärén och ledföå

vid *ät' långre tjåna; •
' - -

rr- Nu borde ]Åg iagga håi' til nägfä änmärk^
hingar ofver deii fundna Mortalitets ordningetij

rnen- fbm de ;éj kunde bliA^å andra ^ €n dem
hyir upmåfkfam Låfare ' ^elf båttre kan- gofk\

vil jag dåriiti e) vara vidlyftiga utan endali

gifva anledning til följande*
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l:o Märkes en ftor och undransv-ård beflån-

dighet uti dödlighetens ordning. Faflån långt
flere af hela hopen aflidit det ena äfet ån dec
andra, har dock altid hvar ålders Gläfs lidit

nåilan i famma proportion, i det hvart fjerde
eller femte af fpåda Barn årligen dodt, i i-

bland ifo eller löo af ungdom, och få vida-

re. Alla är har varit nåftan lika fkillnad i-

mellan könen, f^mt imellan hela Riket i ge*
men och Stockhölm fårflvildt. Dårfore, ehuru
hvar enflwild måtoifkas lifstid år ganfka ovifs,

kan dock med mycken fannolikhet uträknas,
huru månge vid pafs, af et gifvet ftort antal
mannifkor, hvilfcas kon, ålder och hemvift åro
bekante, årligen bora do* huru hvar ålders

Clafs fmäningom fkal minflkas, famt huru mån**
ga är det ungetårligen kan draga ut

^ innan he-*

la Claflen genom döden utflåcknar. Foljakteligea
gifvas fåkra grunder, hvafpaLifstids-räntor, Tön*
tiner, Penfions- Anke-öch Pupill- CaflTor, tried

flera dylika nyttiga inrättningar, kunna byggas.
z:ö. At det til kropps ftyrka élieft fvaga-

re Könet icke defs mindre år til lifs-kraltei*

ftatkäre,och hMigare at motfta d6den, år håi*

tydeliöare ådraga lagt j ån det tilforné värit* Dc
flåfte hafva trodt^ at Qyinkonets beftodile ftor-*

re liflighet endaft hårrort af defs i allmänhet
mer indragna och ordentliga lefnads-fätt och
mindre tunga arbete j men at fädanc omftån-^
digheter ej aro enda orfakérii^, famt at gfUn*
den til denna olikhet Uggei' förborgad i felfvä
Naturen, (konjes oemötfågengén dåraf, at

nåden år redan rått mårkelig i ijelfva fodileii

och uti ungdomen f då bagge könens lefnads-
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art år enahanda. Råtta {kiUnaden i alla åldrar

"vifar fig båft, om könens olika forhällande i

dödlighet, efter Medium af alla 9 åren for he-

la Riket, pag. 12., reduceras i alla åldrar til

ct och famma mått. Då forhälla fig Man-ko-

nets lifs-kraftcr til Qyin- könets,

Mank. C^ink.

Vid ^clfva Fodelfen, fäfom 1000 til iipi

Uti Forfta Ålders året, fåfom 1000 : 1099

Uti det Andra och Tredje, - 1000 : loii

Uti det Fjårde och Femte, - 1000 : 1041

Imellan f och 10 års ålder, 1000 : 1074
- - 10 och if - - - 1000 : 1080

- - if och io - - 1000 X 1097
- - 10 och if - - 1000 : I2.P5

- - 2,5* och - - 1000 : i iöi

- - 30 och 3f - - lOoP : 99$
- - 3f och 40 - - 1000 : iifp
- - 40 och 4f - - looö : iiif
- - 4f och fO - - 1000 : 1340
- - fo och ff - - 1000 •

- - ff och 60 - 1000 : 1192.

- - 6o- och 6f ' - 1000 : inf
- - 6f och 70 - * 1000 : 1080

- - 70 och 80 - - 1000 : io»i

Imellan 80 och 90 års åldei* - 1000 : 1046

öfver 90 års ålder, fåfom - looo : 1044

Uti alla åldrarofverhufvud, fäfom 1000 : io7f

Några häftiga fprång uti defla proportionen

kunna val tilfkrifvas fmå fel i Tabellernai men

det kan dock ej dragas i tvifvclsmål, at(>m*-

könet år i Fodclfen» imellan to och 30 famt

imellan 4f och <Jo års ålder, mycket ftarkare

til
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lifskrafter^åii Man-kottet j men at flcillnaden år

;nimdre i bäri||iomen och ålderdomen, famt näftam

ingen imelhn 30 och 35*^ däQvin-konet häldre år

litet fvagare^ hvilket ock flera års Tabeller be-*

'ftyrka^ Orfaken til det filta tyckes i forfta

, pafeendet vara^ ät Batnfängar och deras folgder

.1 den åldren torde vara känbaralt for könet; i

.i[jelfva verket häfva ock flera dodt i Barnfång ^

-titi denna, ån i någon annan ålders Clafsj men
..ej få mycket flera ^ at könets (torre afgäng i

den Claften endaft dåraf kan härröra* I gemen
af båda könen flere uti denna ClalTen, åh

xni den nåft foregående och följande^ få ät^

om några Climafterifka eller farligare år gifvas^

åra de imellan Jö och ^f^ famt imellan 40 och

4f års ålder^ For ofrigt bidrager könets fore-

-trade i liflighet mycket därtil^ at det nåfcan 1

alla åldrar år anfenligt talrikare ån Män*konetj

faftån af det fenare alla är flere födas*

^:ö* Huru lifs-krafterne ifrån Fodelfen hä-

ftigt tiltaga i tö år 5 fedan uti andra lo for-

blifva vid deras ftofita ftyrka^ men efter det

toidt^ beitåndigt, i forftone häftigt^ men fe-

dan långfamt aRaga^ år icke allenaft märkvår-'*

digt at fe, utan ock for Phyfiologi och Låka^
re nyttigt: hvilka jag dårfore lemnar^ at dar-

ofvef gora fina anmårkningai'.

4*0* Når alk 9 åren och bagge könen fani«

manråknas ^ har hår i Riket af hela Folk-ho-

pen årligen dodt I af 34^41 eller föö af 344^.
. Men om Stockholms Stads döde och lefvande

dragäs ifrån ^ har uti den ofrigä delen af Ri*
ket dodt I af ^f^J^, ^Uer loo af if^t. Ta-»

Uelielvofver andW Stader infåndas .ej til Rege-
B z lin^
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ringen, utan ftadna hos Confiftoricrne^ hvar-

eft alla Stiftets Probfte-Tabeller famnianläggas

til en enda. Således kan jag ej vifst veta ^ hu-

ru Mortaliteten forhaller iig uti de ofriga Stå-

t3crna> men fomde flåfteåro fmå, lårer dödlighe-

ten uti dem vara foga ftorre ån pä Lands-byg-

den. Jag vil dock antaga, at defla åren al-

lenaft i af 36 årligen afgatt pä Landet, då in-

gen Stad inberåknas. Kongl. Prcuffifta Öf-
ver-Confiftorial-Rädet och Probften Herr Siiss-

MiLCH, har, uti andra uplagan af defs ej min-
dre lårda ån upbyggeiiga Bok (Z>/V Gåtdiche Ord"

nung in den Verånderungcn defs Menfchlichen Ge-*

f€hlechts)y fom utgafs i Berlin, är 1761, fokt

; vifa, huru ftor Mortaliteten är uti några de
ftorfta Städer i Europa, famt uti några Lands-
orter i Tyfkland och Ängiand, där Forteknin-

gar på döde och lefvande hällas. Han har fun-

nit af 10 ärs Förtckningar ofver en mycken-
het Landt - Forfamlingar i Ghur.Mark,at i af

38 eller 39 dar ärligen dodt, dä onda och gö-
da är tagas tilfammanj men allenaft i af 42
eller 43, uti rätt frifta är. Uti Furftendomet
Liincburg har, år i7ff , på platta landet dodt
I af 37^ men då Städerna inberåknas, i af 3f
vid päls. Pä Lands-bygden i Ängland dor, en-

ligt KiNGs foregifvande , i af 34 eller 3f,
men efter DoÄor Shorts räkning, i af

38 eller 3p. Jag tviflar, om någon af defle

haft fä tiltSrliteliga Fortekningar pä de Lefvan-
de, fom vis men om de antagas for riktiga,

få har Mortaliteten i Svea Rike pä de p aren

varit naftarj lika ftor, fom den befunnits i Lii-

neburg , ooh i Ängland . efter Kings räkning;

meij
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men mårkligen ftorre ån i det Brandcnburgifka,

och i Ångland efter Shorts upgifvande. Närma-
re och viflare jåmforelfe imeilan de Eiiropeifka

Folkflagen, hvad Mortaliteten angår ^ kan ej

anftållas, forrån flere fä et fädant Tabell-Verk,
fom värt. Imedlertid bora vi^ med Guds hjelp,

hoppas 5 at vår " "

ar få härdt

Folkhop cj framgent fical alla

det

fkedt pä deffa 9, ibland hvilka varit 6 Epidemi-
fka eller mer än vanligt fjukliga, och allcnail

Igenom Döden angripas, fom

^ medelmåttigt frifka. Til bevis darpä, vil

jag hår meddela de Dödas antal for alla de for-

fta if aren, fedan Tabell-Verket tog fm bör-

jan, famt vid famma tilfålle bifoga ärliga an-

talet af Lif-fodda Barn och vigda Hjonelag.

Tabellerne for

Hofdingedomen

Ar 174P
i7fo

i7fz

I7f4

i7f(J

I7f7
175-8

175-9

17Ö0
17Ö1
1761
1763

ar 17Ö4 aro

inkomne.
Döde

Perfoner,

61483 ' -

f8p3P -

f7öö3 -

6045-6

f4P77 -

6471 f -

64pSz
6piöi

68of4
74370 -

6i66z
60083
63183 -

74f2.©
8yop5 -

B 3

ej ännu ifrän alla

Fédde
Barn.

76766
8Z360

89341
841 1 o

84406
p002 t

PI767
8p73P
81878
831PP
8ff7P
P0635'
poo7f
8pi6i

991^ t

Vigde
Brude-par,

ip04f

2i33f
20P22r
2oo8p
1IPP4'
zi47Z^

ZOG07
187PP
1P484
Z3Z10
Z3383
ZZ4Z1
Z1467
20pZ7
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De forfta <f aren dodde, per medium, ar-
|

ligen fS>7o6y men de fenare ^ åren 691^5. Al- I

la if år«n ofver hufvud räknade, belöpa ^fjföf I

på hvart år, hvilket nog nåra inftåmmer-med
|

Mediurn af de 5 aren 17^85 i7fp och 1760 , 1

hvarefter Dödlighetens Ordning år uträknad 1

p^g, 7, Dårfore lårer den tils vidare kunna
't

anfes for den medelniåtti^a i Sverige, hvaref- I

ter I af ^(5 ärligen afgar i hela Riket i men i

allenaft i af 57 utom Stockholm. Vil man
fe, huru ftor Mortaliteten varit i det hogfta

och lågfta pa et enda år, få finnes år 1765,
fom var det ^ukliga^fte, hafva afpätt i af 2,8,7f,

'

eller inemot x ar ip 5 men ar 1760 , fom
varit et ibland de friflcafte, allenaft i af 5P«,45

och utom Stockholm knapt i af 40^ ^ For
ofrigt märkes granneligen af års-Summorna på
Döde, Födde och Vmde, huru anfenligen års^

växten verkar på Befolkningen : ty de 6 forfta

Iren f^int i7fp och 17(^0, dä ymnig års-våxt

gjorde pod tid i Landet, voro inga fvåra Far"
Ibter gaqgfe, månge ingingo Äktenfkap och
aUade Barn : hyaremot mifsvåxt och dyr tid å-^

i

ren iyf(S och I7f7 famt iv^t och 176 \ hade
j

i följe med fig härjande Farfbter, mindre frukt-

famhet på Barn^ och aftagän4e mtz\ på ny^
Hjonelag,

f :o. Den ftarka afgång på Folk , fom
de<fa åren varit hår i Stockholm, fortjenar o-^

r^afte uprnårkfamhet. Då i Riket eljeft alle-» i

naft i af 36 eller 37, eller ej fyllcft 3 af 100

gflidit, hafva i Stockholm mer ån f af loo
!

fatt i grafven, I fynnerhet har afgången på
|

Ign3^k6net i ^^aftl aren yarit iner ån dubbelt i

ftar-
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ttarkare i Stockholm ån Landet. Ja ! morta-

liteten har hår varit ftorre, ån den befunnits

uti andra de folkrikafte Stader i Europa. Ty
i London, Amilerdani, Rom och Berlin dor

ärligen i af 24 eller zö, hvilket gor allenaft

4 af 100. Härvid bor jag likväl århindra,

hvad jag förut fagt, at de Lefvandes antal i

Stockholm torde vara nägot ftorre, ån Tabel-
lerne utfåtta : i fynnerhct låra afden ftoisa myc-
kenhet Rcfande och främmande ifrän Lands-
orterna, fom altid, fårdeles under Riksdagar

„

här viftas i flera Månader, inge eller ganfka få

vara ibland Stockholms invånare på Tabellerna

uptagnc, dä likväl de ibland dem, fom hår

blifvit begrafne, ibland Stockholms döde blifvit

beräknade^ hvarigcnom de Dödas antal kommit at

fe ftorrcutijåmforclfeemot de Lefvandes, ån det,

kanfke, verkeligen år. Icke defs mindre gö-
ra mänga omftåndigheter, i fynnerhet den -gruf**

veliga afgängen pä Barnen^ hvilkas antal man
vifst vet, mer ån fannolikt, at Döden hår o-

vanligen rafat. Det oaktadt , kunne vi hop-
pas, at når dyrheten på Lifs^medel uphorer,
igenom Guds våliignelfc och goda anftalterj

fl^al Döden äter blifva få fkonfam, fom den
var de goda åren ijfo til och med I7f4, då
allenaft vid pafs 2790 årligen afledo, och nå-

ftan få mängc föddes, hvaremot de Dödas an-

tal de fenare åren ftigit per medium til 378f
årligen, och år 1763 til foo4.

6:0. Ibland de 2036 Mån och |f40 Qyifi-

nor, fom på alla p åren aflidit ofver po år

gamle, hafva

B 4 Mån,
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Måo, Qyinnor.
1264 - tz^o^ varit imellan po och är

fl 7Ö
<s voro III

4 •« I IZ
^ 1 - - 115

0 * 4 - - 114

f "f ^" I

0 •s s' I - - Ji6

1 ^ ? ^ . 118
i - t - - 110
J * . 0 - - IZ2
Q ' I

- lof och 1 10
år gamle,

Pen fifta hogft ålderftegna Gumman afled i ö-
Äerbotten, år i7f j-. Det fynes, fom fingo de,
hvilka hunnit til loo ars ålder och därutofver,
likfom nj ftyrka at långe uthärda , (zm at Gub-
bafne da icke gifva Gummorna efter 5 at vara
feglifvade : ty afde förre hafva 23 ^ och af de fe-

nare allenaft so^ofverfkridit no års ålder.

7:0. Är högeligen til onflvande , at Tabell-

Verket må til Ijelfva Tabellernas inrättning for^

bättras, famt framgent hos ofs fortfåttas , hvari-

genom , andra långt vigtigare uplysningar at for^

tiga, äfven det åmne, jag nu vidrört, kan vifia-^

re afgoras. Befynnerligen blir for framtiden märk-
värdigt at fe 5 huruvida ändringar i allmänhetens

Lcfnads^fätt och Politifka författningar medföra

någon ändring i Dödlighets-ordningen^ For min
del tror iag, at Folket i forna tider i allmänhet;

486 ^ - Sj6 - Pf och 100
- 100 och I Of

kfdc något längre 5 dl vekliglefnad ibland Stånds-

Per^
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Pcrfoner famt ftarka drycker ibland menigheten
ID. ej förkortade få mångas lif- Dock kan
hånda, at andre i vår tid okände. orfaker dä ut-'

rattade det famma.
Sluteligen, fä högt Rikets HogvSrdiga Pra-

fterfkap år beromvårdt for Defs ofparda flit och
mcda vj:d de ärliga Tabellernas författande 3 fä

mycket bor hvar och en upmuntras, at ån vida-

re med all mojelig noghet gå Fäderneslandet til-

hända uti detta hogil nyttiga och angelägna go-
romäL Mäfl: ankommer pä Tredje Tabellens

riktighet, hvilken år den brydfamaile, men ock
den måfc uplyfinde for Regeringen,

En annan gäng vil jag jånifora vära Lands-
orter fins imellan^ uti det fom Mortaliteten angår»

PEHR WARGENTIN.

MäLTHUS^BYGGNAD /
Hvamti kan torkas råkfrht Malt och

annan Spannmål^ medBrånnetorf^ Rk^
och hvarjehanda annat mindre

dugeligt hrån/le
^

Påfunnen 5 forfok t och befkrifven
af

JACOB GRIPENSTEDT,
Hof-yunkare^

Den fkogs-odning och det myckna arbete

med vedens anlkafFande, til Malts och an-

nan Spannmåls torkande , fom depå landet all--

månt brukelige badfuigor fororfakas famt kolens

B 5* år-
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ärliga tikagande i dyrhet > fom i de vanliga Målt-
husoumbårligen fordras 5 om rökfritt och renfma-
kände Malt flcal kunna tilverkag, har gifvit mig
äniedning at tänka på, om Spannmål ej {kulle

kunna fkafFas qvarn-torr med mindre fkogs-oda, ån
at iftan för en å tvä tunnor Räg fkulle vara nod-
fakad, zinc hela dygn upfylla et helt hus , näm-
ligen badftugan, med fä ftark hetta, at den pä
lafven liggande rägen IkuUe blifva torr 5 famt
om rökfritt malt ej ilulle kunna torkas méd an-

nat biånfle, ånendaftmed kol.

Atikillige i detta affeendet anftålde forfok

hafva omfider gifvit vid handen, at när tork-

ugnen rått blifver mråttad, lä kan bädc Malt
och Spannmål til målning rökfritt torkas utan
kol, med alla flags brånflen, fäfom qviftar, fpä-

nor, rötter, En-Tall-och Gran-ris, ochdetinpd-
fail fä rätt , fom det af roten hugges ^ åfvcn brän-

torf, hvilkcn dock gifver en ganflca llräng och
illa luktande rnk ifrän lig.

Huru en fadan Tork -ugn bor vara befkalFad^

famt åfven huru ijelfya Mälthufet bör vara inråt-

tadt, utvifar följande befkrifning och ritningarne

Tab* L Til malthus-byggnaden mälle nödvän-

digt en fädan byggnings-plats utfes, dårtilfällc

år til et godt brunsftålle, famt fä beläget, atdor-

i'en och fonftren kunna våndas ät norr, hvilka

for denorfaken alle åro pä en fida , hvilkct har den

fordel med fig, at Solhettan om fommarenej kan
'upvårma målthufct, och man fåledes mycket
längre fram pä fommaren kan mälta. Til denna"

fvalka bidrager jämväl, at hela fodra väggen ge-

nom ved-huTet blifver forfvarad for middags-het-

tan. Dar tilfalle år at plantera trän rundt om-
kring
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kring hela raålthufet 5
hjelper deras flvUg^a , at af-

hälla hettan om iommaren och Nordanvädret om
vintren, at målthufet få mycket lättare då kan

hällas i jåran värma.

Emedan tork-ugnen til en ilordel kommer at

fånkas ned i Jorden, far byggnings
-
platfen ej

vara fä fidländ ^ at man kan bchira mycken fuk-

tighet och vattnets inftigande i ugnen. A t få

mycfket fåkrare förebygga denna oiågcnhet ^gråf-

vcs rundt omkring mälthufct et djupt dike*

Tab. L Fig. u forelHller grund-ritningen til

malt- fä väl fom tork- och ved - hufet , hvareft

Är målthufet eller måltbotncn. b. Brun-
nen ; fom därf)re mäfte gräfvas fä nära in til hu-
fet, at Pumpen #• kan ftållas inuti hulet, pl
det den ej må fryfaom vintern, Stopkaret, f

.

F41 inmurad jårnp^pa, fom gar ut igenom tomt-
nings-muren. Denna pipa tjänar at däruti fatta

cn mindre pipa, fom har en Ikal pä ändan ^ af fä-

dan fkapnad^ fom Fig. i.utvifar, hvilken flcälfåt-^

tes pä en liten pall, under tapphälet pä ftopka-

ret, at vatnet därigenom kan utrinna. Häri-

genom, at vatnet kan pumpas i karet, och fedan

genom pipan åter utrinna, undvikes mycket ar-

bete med vatnets bårande bädefommar och vinter.

/I Trappan up til fådes-botnarne, hvilken

igenklådes med bräder, dä tillika dorr och ftång-

ftl gores vid ingången af trappan* g, Torkhu-
fet* Tork-ugnen. i. En lår , hvaruti det tor-

I^p.de Maltet lägges, när det tages af ugnen , til

defs den blifver fvilU då maltet upvindas,

Sångftållct for mälthus*drängen^ 4 Ved-hufet;
hvilket k^n inrättas med fådana dörrar, at man
med vagnar kan fora in torfvcn och biinflet^

flimt.
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famt efter aflaftningen ater kora ut igenom den
andra dörren 5 och dårigenom undvika arbetet

med brånflets inbärande 3 men då måfte en los

bro låggas ofver nedergängen eller trappan til

ugns-grufvan Fig^ p. r, Torfven ligger beqvå^
maft tilhands på vedhus - ikullen ^ dit den i korgar
upfordras. Midt ofver ugns -trappan gores en
épningjhvarigenom torfven kan nedkaftas.

Fig^. 3. Fa^ad af målthufet. e. Pipan ^ hvar*

igenom vattnet utrinner utur llopkaret.

Fig* 4. Foreilåller grundritningen af tork-

ugnen.
Fi^. f . Genomfkårning åndalangs efter linccn

a, pa Fig. 4* Hår fes hälften af hvalfvet, och
huru flor del dåraf ej far vara genombrutet , af

orfak, at emedan eldningen fker vid denna andan,

fkulle plåten dar blifva for varm, om hvalfvet

vore genombrutet. Dar tilfalle gifves at grafv^

djupt, utan at befara befvår af vatten, kan hvalf-

vet göras högre, fä brinner elden båttre därun-

der. Ofvan pä hvalfvet lågges grof grä-ften på
det fåttet, at man med flora ftenar väl ofvertåc-

ker alla opningar, pä det vårman ej omedelbart

må ftiga utur opningen til pläteaj hviiket flculle

fororfaka brånnhäl och gora plåten ojämnt varm.

Fordenlkul läggas forft några fmå kuUerllenar

omkring opningen, under hvar och en af deftora

Äenarne, fom bära up dem ifrån opningen, at

den ej aldeles blifver tilfluten. Grä-ften bor lika*

ledes ofveralt låggas helt gleft, dock altid pä det

fåttet, at få fnart någon flor opning blifver i-

mellan ftenarna, bor den med en ften ofvertäc-

kas. Ju mera man på detta fåttet kan fordeU

^ettan innan den hinner up til plåten, dcfto järn-

uare
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mvc blifver plåten varm 5 och foljaliteligen defs

- jämnare torkar han- maltet^ Således fylles hela

ugnen med ften, at ej blifver ftorre opning imel-

lan plåten och ftcnarnejån jåmt en fjärdedels aln

högt ofveralt. Dårpä låggas tre rader mindre

ftenar, fom fes Fig. f . och 6, ?n. DelTe ftenar ut-

väljas juft få ftora, at de blifva lika lioga med
bagge fido-murarne, och vandes en flat ochjama

fida upåt^ at plåten pä dem och fido-mmMrne til-

lika kan hvila och ligga helt jåmnt. Pliten bor

vara få ftor afpallad , at den räcker
f-

aln in på
fido-mlirarne pä alla fidor. Ofvanpä plåten mu-
ras en krants af ^rnehvarftegel, vål^tät gjord,

at ingen rok kan utflippaj dar ofvan pä fpikas en

krants afbräder ^ fom conferverar tegel-krantfen,

^t den ej kan rubbas.

t, Öpningen 5 där hvalfvet år aflkuret, läm-

nas aldeles open, emedan den äftadkommcr dra-

get i ugnen , när drag-luckorne u, uti grufvan 6p-

nas. Fig. 7. och fig^ f . DelTe drag-luckor fitta

1 1 aln lägre ån plåten ^ fåat innan någon värma
genom dem kan utkomma, måfte rummet ofvan

for draghälen upf}^ilas med hetta, fom åfven bi-

drager til plåtens jämna upvårmande.

Ryggen af ugnshvalfvet , fom är en tredjedel

däraf, och fig. ö^utvifar, ärdårforc tåt, at värmen
därunder genom draget fkal foo^as til ändan afug-
nen, och under detfamma tillika, genom båda
fidorne, hvilka äro genombrutne, utdela vår-

man jämnt under hela plåten 3 och äftadkommer
fäledes famma verkan, fom de fä kallade galter-

ne, hvilka i andra malthus årp 7 a 8 alnar up
uti ugnen..
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1

Et litet hvalf 5 fbm igenftanger opningen
i

ofVcr plåten imellatvvåggen och fkorftencn : hår- i

igenom vinnes x alnars laiagre plat, eller 8 (jva-
]

drat alnars florre vidd at torka på, ån om plåten
{

allenall (kulie råcka til vaggen* x\ åro utfkiit-
|

ne tegelftenar^ pä zine fidor i fkorilcnen^ pa
|

hvilka kunna hångas kott och flåik at rökas > |

men under den tiden mäile ej brukas annat bran-

lie än En-ris.
,
Utom den fordel ^at denna rökning

;

fker utan farfkild eldning och vård, fä får det
J

fom rökas långt bättre fmak däraf^ ut hår bellån-
^

digt år kall och frifk rok t, i det ftäilctyat i andra 1

rokhus och badftugor ej kan tis
. annan ån tappt

]

och fur rok 5 lom Itändigt ftår nmcfrångd. Äf- |

ven kan kår torkas kott , om man alienaft lägger
^

en järn- plåt ofvan pä fkorftenen, och ej lämnar
]

den öppen mera In en tredjedel 5 fabliriflvor- i

' ftenen llarkarp hetta ån i en badihiga. ^

Plätarne^ hvaraf denna ugnsphit fkal göras,

fä ej vara tunna, da de ej långe ikulle ftä emot ; I

utan måfte vara af det tjocka flagct; och fkadar
j

intet, om de vore af en enkel Slants tjocklek. -

Plätarnje mäfte ock vara utan flagor, emedan pa j

{ädanc ftållen fnart blifver häl
,
hvarigenom rök

;

utkommer och Ikadar maltet* Men når en fä-

dan olägenhet händer , kan den , utan at taga up
plåten, fom faller befvårligt, ej lättare botas,

än at man låter fmida en kort tjock fpik^ med
fä llort hufvud (hvilket bor vara ganfka tunt och
val afrundadt pä kanterne)at det val täcker hålet*

j

Når denne fpik fättes i hälet, beftrykes fä väl
j

fpikhufvudet ) forn hålet omkring, med et kitt^ I

fom gores af Väl vifpad åggehvita och oflåckt
\

kalk ; hvilket g6r det få tätt ^ at ingen rok utflip- ^

per. :]
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per. Plåten mäfte ofveralt med ftor flit och akt-

lamhet iammanfättas och hopnaglas, at inga 6p-

ningar for röken i fogorne blifva; men iTvuUe fä-

dant hånda, kunna de äfvcn göras rata med nyfs-

nänide kitt.

Fig. 6. Profil efter linien>. c*

Fig. y. Profil efter linien n, o.

Fig. 8, Profil efter linien aa^ bb på grund-
ritningen Fig. u d Stopkaretv^ Pumpen, cc eiv

trumma eller fkorlien af bräder
^ hvarigenom

fuktigheten utgär. äd Et fpiåll eller lucka af

bräder, hvilken allenall brukas vinter-tiden, når

kölden blifver fåfning, at måltorna vilja fry fas

dä dörren imelkn torkhufet tillika opnas, fä fry-

fa ej måltorna. Man kan genom vårman, foni

därifrån inkommer, jåmvål fä temperera vårman
utimålthufet, atmåltorne gro mycketjämnare och
foljakteligen gifva llorreutmåltning ,ån i de van-

liga malthus, dår intet tilfålle år, at beftändigt

halla en lä jåmn årforderlig värma.

g Torkhufet* h Torkugnen, i Mäklaren*
En trumma eller fkorften af bräder, at därige-

nom utflåppa den ftarka vårman, fom ugnen i*

frän fig gifver. /*Et fpjäll eller lucka af bräder,

fom om vintren ftundom igenilånges. Det år

forfokt, at maltet nog fkyndfamare torkar, om
jpå en fådan ugn af tunna bräder göras luckor,

hvarmed ugnen , fedan mäfta fukti^^hetcn gått i-

frän maltet, aldeles igentåckes* Pa lika fått kan
i ftället for luckor brukas bägar med vål fpån<i

våf, eller tunna järnplåtar med hål på, pä hvilku

åfven malt tunt kan utbredas* Når dä vårinan

ftiger up ifrän plåten, mäfte den jåmvål paficni

och torka detta maltet. Om målt-drångeij ej dal
"led.
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ledfna vidluckornes uptagandc^ år nådigt, at där-

vid gores en fådan inrättning*, at han utan ftor

moda kan opna i ä 3 luckor pä en gång ^ Iwilkct

lått kan vinnas med vägftånger* Når fädanc

luckor brukas på ugnen , behofver man til 3 å 4
tun^ Råg, fom på en gång kunna torkas, ej hälla

ftorre rum varmt , ån ^ alns hogd , fom år hogden
ifrån plåten til luckan; i det ftäller, at en badllru-

ga mafte hel och hällen upfyllas med ftark het-

ta 5 hvaraffes huru ganfka litet brånfle til detta

torknings-%fåttet fordras, och det allenaft Ris, e-

mot badftugu- torkningen, hvartil altid fordras

grof lof^ved, fom dock ofver hela Riket måft

brukas 5 famt huru flor myckenhet grof (kog år-

ligen går ät til få mänga hundrade tufende t:r

Spannmål pä landsbygden^ Detta torknings-

fättet år ock utan elds-fara, i det ftållet, fom be-

kant år ,^ inga hus oftare atbrånna, ånBadftu^or

,

for hvilken orfak de ock altid mafte byggas långt

ifrån gårdarne^ Man harexenlpel pä, at hos en

Pråftman i Våftmanland » har hans Badftuga 5

gånger inom fä ar aibmnnit. At förekomma
denna fkogs-odning och elds-fara, år redan for-

fok gjordt, at ofvan pä bakugnen i Bonde-och
Torpare-ftugor låta mura en liten järnplåt, un-
gefår (5 å 7 qvarter i fyrkant y hvareft allmogen
aldeles val, oeh med ftorfta beqvåmlighet, kan
torka fådtil husbeho£ (^) Men med detta ftora

Toikhufet vinnes ändamålet hos Stånds-Perfoner

och i Ståder. Bagge fiftnåmde torknings-fått,

^
hvil-

() Beikrifning pä fädana fmå Torkugnar^ har Kongi.
Academien forledet är lätit fårlkildt trycka hos
Diredl. Salvius, pä det et fä nyttigt päfund der$

fnafare och allmännare Ikulle blifva kåndt.
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1^vilka, fedan maltet år uplagt> ej fordra nägon
fbotlel, gifva det aldrahvitaite och renalte Mall.,

emedan det ej kan brännas igenoin förfummel-

fe^fomvålkan fte pä plåten. Midt tur dörren,

lämnas en fa ftor åpning pä denna bottnen, at

maltet därigenom Kan iip läggas, och vårmen
jåmvål upftiga. Midt ofvcr mak-iären gores en

liten opning med lucka fore, fom kan fläppas

ned^ at dangenom låta det torkade maltet rai-

la ned i låren.

Öfver forfta våningen måfte nödvändigt va-

ra en trafs - botten j eijeft lider den på löftet

liggande fpanncmälen (kåda , både af målt-hu-

fets fuktighet och tork-hufets ftarka värma.

gg* V anlige qvarn-fkrufvar, hvilka bora ju-

fteras, til en tunnas mått, pä det man med iä

mycket mindre moda ur fådcs-bingen må kunna
mäta kornet, och tillika ftrax lata det rinna

i ftop-karet, ailenaft man uttager den i (kruf-

ven littande kappen; hvilka (krufvar dårforc

åro fatte- midt ofver hvarannan, at man kan
måta korn ifrån hvilkendera iades-bottnen fom
nådigt år,

Fig. p. Profil efter linien i/y och M. pä
grundritnn'4gen fig* i * r. Trappan eller neder-^

gången til ugns-grufvan. L Ved-^hufet. v> Det
lilla hvalfvet ofver ugns-plåten, imellan våg-
gen och ikorltenen^ ÅL Et litet fpcl^ beilående

af et kugg-hjul och en helt liten tråiLu at dar-

m.ed upvmda niaitet. i. Maitlåren, hvilken för-

denfkui är paflad juft under trumman
^ pä det

maltet Utan bärning beqvåmt må kum^.a transpor-

teras up på läften, och dår mtagas genom //.

JJorrame. ff Trå-fpjället eller luckan, hvil-

C
, ken
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ken daiföre mafte Utta pä dörren, emedan, dea
cljeil: {kuUc fitta i vägen .for tunmm vid iip-

vindningen. zz. Mätt-tunnan 5 hvllkcn 1:6; gö-
ras fä Hor, at den jämväl innehälier rägan el-

ler kappe-mälet, pä det man ma vmJvika den
lingfamma mätning, med kappar pä hvarjc

tunna.

Fig. 10. Profil pä grundritningen Fig. 1/
Vid ugnens murandr

,
tages i akt, at fä väl

til hvalfvet loni fido-murarne, fä längt elden

kan komma, ej nyttjas annat bruk ån af ler

och land men alsingen kalk , hvaraf muren
fnart fonderfaller. Sä flor del af fido-murarne>

Ibm kommer under jorden, kan hel och häl-

len muras af grä-flen , och ofvan jord af te-

gel. Men allmogen pä landet, fom ej har räd

at kopa det dyra teglet, kan, förutan hvalfvet

famt brolret och bak-muren innan til, mura
hela ugnen af grä-ften, och dock hafva iam-

ma nytta af deniamma*
I frirllone bor ugnen mycket varfamt och

med läkta eld uttorkas och upvärmas. Blifver

den Itrax i början med häftig eldning angri-

pen, kunna bäde hvalfvet och murarne råmna:

men fedan den är väl uttorkad, eldas den om
mornarne med en-ris, emedan lag-eld fnarall up-
värmer honom, och fedan med grofre branlle,

eller bränn-torf; hvilken, om den är af det rät-

ta flaget, gifver den aldrajåmnalte värman nä-

gra timmar i rad, nar man, fedan ugnen for-

nt med lag-eld är upvårmd, pä en hog inka-

llar z å 3 kolfat torf : men om enris allenaft

brukas > eller annat branlle fom gifver liark

läga, mäfle, fedan ugns-pläten iädt fin rätta
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vSrma^ ällenaft inlåggäs litet i fåndef. Eljcll

blifver ugneii for het ^ da maltet begynner Ipra-

ka pa plåten^ och fnart kaiiv brännas j men tö-

rekommcs, om mail litet (kiljer elden, och 6p-

nar ugns-dorreil itillika med drag* luckörne.

Skulle lä hända ^ at plätcn pä någondera fidan vil

blifVa hetare», lä tilllutas luckan pä den iidan,

och opnas pä den andr-A^ lä drager hettan lig

åt den ^ldan* Sä fnärt plåten tätt lin jämna
värma ^ tililutas bäde ugns-dorren och drag4uc-
korne ^ fä brinner det inneliggande bränOet

helt qvaft och längfamt* dä ugnen limnas fa

tiltåpt, tils äter ny eldning béhofvc^. Ar brän^

flet rätt törit^ kah man merendels Iränciigt, ef-

ter rifets inläggande^ hälla ugnen fä tililutcni

hvarigenom mycken värma qvarhällcs , och myc-
ket brånile befparas* Til en-rifets framdragan-

de til Ugnen ) brukas en dubbel krok pä en

tre alnars 'käpp j fom fes Fig* 1 1 ; •och til ri-

fets infkjufände i Ugnen , en två-uddig gaffel

pä en 6 alnars ftäng^ fom Fig» ti. utvifar.

Enbufkarna huggas allenaft i fä fmä delar 3 at

de väl gä Igenom ligns-hälet, men ej mindre^
efter de dä ailenaft oka mödan vid inläggningen*

Up;ns-grufvan och trapporna hällas väl re-

na ifrån det affldlande barret^ eljcft kan elden

därigenom ledets in i ved-hulct. Af denn^i til-

tåpta eldningen kan ej annat följa ^ än at i ug-
nen mälle lamk-äs ganflca mycket fot ^ hvilkct

omfider fä tiitäpper ugnen inuti , och under*
fodrar pläten , at elden ej fär gora Cm rätta

verkan, ej heller pläten hällas i fin vanliga vär-

ma. Fordenfkull mälle ugnen, ätminitone en
gäng om uret 5 ifrän fotet renlas och göras ren^

C t hviU



lilla hvaltvct^ och. pa. f /-a 6 ftorar uplyftes
^ J

lamt med ftadiga rep häktas up i räket, på |

grofva fpikar. eller krokar. Sjedan ; ugnen i frän
|

alt fot val år rengjord^ tilmuras pläteii- pa ofr- 1

van formalte fått* •

|

Mäkningen feer ^pä varilrgt fått: aty fedan -3

kornet legat fin rätta tid i ftop i karetj -och ]

i hog^ flyttas makan utfneA den väggqi^.hvar^ i

je gäng den omfkyfks^^ifrän fkt llällrv l^n- j

.gre fram tii andan af nräit-feiiiet , hrar i frän don
]

kallas til andra våggen , och dar pä lika, fatt J

flyttas», tils/den. hunnit til målt - hus - dörren ^ ]

hvarifrän den, af pigan ^ utan några flei-as til-
;

hielp^ med en vanna bärcs pä placen ^ varan-
i

des endail ror den orfaken bagge dorrarne*^ ftop- J

karet och pumpen, famt trappan til läften^
\

få nära tilfnnmans ftälde^ pä det all foreifen må
]

blifr^a pä et ilålle, och; mältorne utan hinder
\

fä avancera i fin cirkeL 1 fomliga mält-husf^
;

år niålt-bottnen, med en fmal gäng midt pä ;

golfvet, och pä fidorne, i färikilte rum, efter i

mäitornes åorlek, afdelad ^ med lofa pä kant i

iklornc flagne klätfir, efter iom de pä grund-
|

ritningen til måit-hufet puncterade linier utvifa,.
* Vid detta torknings-fått^ är funnet fordel*

aktigaft, at gora fmä mältor, af 2, 3 eller 4
tunnor , efter plåtens ftorlek . . .

Pä denna plåt kan torkas bäde Ijuft :och

hvitt mak, iåmväl få brunt, fom > det OTorka- !

ile badftugu-malt : dock utan at blifva^ brändt^

Det kommer allcnaft an pä torknin£;s-fättct. A-
iiun-
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flmi/JiiS bniiit ovalt laggGS det f å <5 tum tjockt

pä pin ten ^ och fa fazn maltet genom omrör-

ning och vändniiu; jiar blifVit ratt val gcnoiii-

varmt ^- hopkallas det n%ra timmar i flera ho*

gar, di det begynner iVetta.^^ och blifver gan-

llca (ott^ tör h vilken orlak aUmcgen, ibm det-

ta torknings-fatt i lina badlhigor brukar, kal-

lar detta handgrep at fota maltet j hvareiicr

det ater utbredcs, och undér flandigt oniroran-

de fy lie il: torkas» Detta malt gi fvcr et ganfka

brunt dricka^ Ibm bar en mäktig iaiak: men
år därvid den torluflen^ at det gih'er mindre
dricka, ån det h^ita maltet, af oriak, at un-
der fvettningen drifves multen utur maltet ock
bortdunftar.

Skall maltet åter blifva ljuft och hvitt, låg-

ges ej tjockare ån hogft z å 5 tvår-finger hogc

pä plåten, da det icke fä ftåndigt behofver
våndas, fom det forra^ och torkas dock pa det-

-ta fått något mera malt til qVantitctea om
dygnet, ån på det förra» Ju tunnare nu mal-

tet päiågges> defs hvitare blifver det.

Under torkningen omkaftas maltet med en

vånd-fpade, hvilken gores tunn och lätt> aflå-

dan {kapnad fom Fig. 13 utvifar. Nar deix

rått brukas, vänder han fäledes maltet, at al-

tid det fom legat åt plåten, kommer at ligga

ofvanpå. Pä denna fpadc gores allenaft fä

långt fkaft, at man kan vånda på halfva plå-

ten ä omfe fidor : men gores Ikaftet något län-

gre, kan pä en fida våndas ofverak.

Genom denna inrättning har man den for-

mån, at kornet af måltaren mätes utur bingea
i fkrufven^ och utan bårning rinner uti karct^

C 5 as
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n vattnet nied lätthet pumpas uti karets och
jånivåi utan bårning af fig ijclf utiinners at det
torkade maltet fedan det at mäitaren i den uti

låren nedkomne tuanan blifvit inm.ätt, utan
bärrjng med lätthet ater upvindas^ at ugnea
h lag oqh ej mera än 7 q var ter bog ifrån golf-

vet fä at mäitaren enfam kan bära maltet pa
plåten, hvilken fyfsla uti andra malt-hus ej

Kan firråttas af mindre än ? pcrfoner^ famt ac

brånflct är fa nära til hands, och mäitaren af-

ven inom hufet har alt h^ad fon^ ärfordrass

och faiedes kan en enda perfon med maklighet
bellrida alt, hvad fä väl vid mältningen fom
torkningen år at goraj fSljakteliiien kan ock
altfamnian med längt mindre arbets-lon och
!k o linad förrättas,

At denna mält^hqs inrättning har alla före-

nämnde förmåner, kan fä mycket mindre tvif-

las, fom et fadant alt fedan 17^8 varit i full

gäng vid Ervalla Sä;tes-gärd i Veitmanland j

och af en enfaUi Piga ftändigt blifvit foreltädt*

När I^andtnurnneu pä detta fättet, med en-

ris , greni\r, fom af den grufrc fivogens under-

qvift^nde til i\ov myckenhet tas kunna, famt
vide och andr^ gräs-^ växten hindrande bufkar,

torkar fitt malt och rä$^, fä har hm däraf den
dubbla f .^rm'in,at han bade fpar den grofre fivo-

gen, och tillika far fina ångar och betes-mar-

ker rothuggne och rengjorde^ Harigeriom hafva

redan ätfkillige betes-marker, vid nyisnainndc Er-

valla gärd, blifvit aldeles uprenfade.

Mm upriktiga onfkan är, at denna mält-

och tork-inrättning, fom få ganfka mycket fkul-

le bidraga til Ikogarnes befparing, ej allcnall

må
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ma lända mina värda lands-man til zymix odi
nytta for var tid, uran jämväl til någon del

förekomma och afboja de forebniclfcr och
bannor, dem vi, ej fä' aldclcs oflyldigt, en

gäng haf*/a at. förvänta af v^ra efterkommande,
for värt mindre oma förfarande med Rikets (Ico-

gar, hvilka, fä i anfeende til värt kalla chmat,
Ibm de rika Metaller, hvarmed vära berg .no

begätVade, bora räknas ibland de llorila ik;U>

ter, dem Gud ols och detta Riket f >riänt.

En val gjord Modell pd denna Malthus byggnad

är at fe pd KongL Modell- Salen i Stockholm^

c§x$oc{Jco5oc^:§o::5^

Huru et Vattenfiktt^ Barn , om 4 års

ålder
^ efter z:ne gånger deruppå förrättad

Taracentefs Abdominis^ bltfvit, genom tjen-

lige Medica?nenters bruk , ifrån en fvdr
Buk-vattenfot til helfan återjtåldt ;

Upgifvet af

ROLxlNb MARTIN,

Et litet Barn, om 4 ars älder, dotter af Port-

vaktaren Feit vid KongL Stallet, hade, in-

til defs det var 3 är gammalt, varit befväradt af

fädana ölägenheter, fom vid den EngcHka ijvi-

kan (Rachitis) plåga fig infinna, och därvid ma)-

kcligcn afmagrat ofver de kottaktige dclnr i

kroppen, i fynnerhet om armar och ben. Men
emot Päfken är 1764, fick det en fvär Kik-
holla, fom Kongl. Lif-Medicus Herr Hkden-

C 4 BERG
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BERG förekom med kråk- medel af Cortcx Fran-
gulx. Nägon tid därefter började det, at, un-
der fortfarande afmagring om {inaofriga lemmar^
ovanligt f^ålla om imdcr-iifvet , lä at dels

Foråldrar voro föranlätncj at vidare anlita be-
make Herr Lif-Medicus om någon hjelp och
utväg for denna oflvyldiga Patient,

Når han fSledes funnit i hvad hog grad Barnet
af Buk- vattenfot (Afcites) var anlatt , forordna-

des vanlige lofande och urin -drifvande medel , i

fynnerhet Sciiiitica och vifTa andra draftica med
Elaterio uti^ hvilka vM gjorde nog ymiiiga af-

foringar^ men utan all lindring for det arma Barnet*
Dcrpä fants för godi,at anmoda mig kom-

ma med, at radflä, om vi kunde tilgripa den van-
liga Aftappnings-operationen (Paraccnteiis abdo-
minis\ Vi hade val f^art at refoivera ofs til,

at på et fa fpådt barn, uti hvars ålder | vi icke

ibland Obfervatorer lalit dylik operation vara

praftiferad, verk ftälla, hvad elieft i fä hog grad
af Vatten - fvuUnad fyntes vara endafte medlet
at någon tid lindra och uppehålla lifvct: Men
når vi, icke utan medömkan, fcdt Barnets fvara

andedrågt, defs bon om h^elp under et llags

förnuftig foreftällning til fin' Moder, och defs be-
redvillighet, at lata lägga lig på en kudde på
bordet, for at lata underfoka arten af Vatten-
ivulliiadcn, kommo vi om operationen ofverens^

emedan i :o de evacuationer, fom ikedt, ingen

ting uträttat pä denna Vatten-fot , utan z:o faft

mera utmärglat och mattat Barnet , och 5:0 at,

om icke buk-mufclarne friades af den inom peri^

ton.^um innchällne vatten *famlingen, fvärligen

någon aclion pä innaumåten kunde förrättas^ icke
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heller 4:0 fä god ex fpiration befordras, fom til

kroppens och "blodets förbittring i niigon nian

kunde tjena.

Jag förrättade denna gängen denna operation,

foni jag ofta förut gjort pa fullvuxne, endaffc

for någon tids iitdrågt til lifvct y men kunde icke

aldeles föreftälla niig, at til fölgd håraf, genom
andre medel, fullkomlig helfe kunde vinnas

^

emedan det lilla Barnet var fä iUdeles fvagt och
eländigt.

Inltrumentet, (om brukades, var den lilla

Trois-carten, hvaraf man fig betjcnar vid pun-
ftura fcroti, och urtappades denna gängen ofver

I4qvarter nägot grumligt vatten. Vi lato där-

vid förut lägga omkring under-lifvet tilreds en
tilhopa viken bandduk, at efterhand under tapp-

ningen tildraga. Därpä lindades barnet vål^

dock fä, at ej buk - muiclarne fkuilc fSr mycket
tryckas,atde ju efterhand af fig ijelf kunde fam-

mandragas. Dåricmte beilots, förft lägga ofver

något omilag af Aceto Scillitico,nien federmiera

rcfolverande Krydder, kokade i litet rodt Vin.

Häraf fant (ig det lilla Barnet väl mycket
lindradt, men efter nägra veckors forlopp hade
likväl defs buk ä nyo fa mycket tiltagit, at det

äter päm.inte om de Flerrarnas ankomlt, fom ixit

minflcade defs mage- Modren kom til mig da-

gen for Jul -afton förledet är, och bad mig ä-

ter komma nied lig til Herr Lif - Medicus, for

at följas ät til defs hem.
Det fkedde , och af hoaom förrättades den-

na gängen operationen, famt aftappades vid pafs

yhaifilop vatten, fäfom tiiforene. Vi rådfiogo

om- andra tjänliga invärtes Mcdicamenten an-

C f ord-
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, ordnande* Magen tiltog därefter icke cn gang
til en fjerdedel iif den volume han hait fore fi-

lta aftappningcn» Därpä börjades med Herr
Archiatern Petersens PLlixir cachefticam,
fom i forledet ars Handlingar år beflcrifvet,

hvaraf gafs et hälft iinz morgon och afton med
färdeies god verkan pä m^inen. Herr Lif-Me-
dicus forordnade ock nu en piller-mafla af dub-
belt Jalappx-rot emot Refina Scammonii med
Honing, hvaraf 4 piller, til et grans vigt hvart-

dera, gafs i forltone, hvar fjerde dag, och 6
federniera.

Håraf folgde med mycken lindring gode op-

ningar, fä at, efter f a 6 veckors tid ifrän Jul-

helgen, barnet började lä matluft och god fomn.

Aldrig til ftorre volume, än magen haft 4:dc

dagen efter tappningen, hade han nänfin lligit,

fedan Elixir cachefticum börjat brukas, men
val kunde det hända, at en vädcrfot ibland dref

up magen til famma hogd, fom dock imellan-

ät aftog igen, och när alt til päfk-tiden pä det-

ta fättet magens af- och tiltagande ändrat fii?,

börjades med välbemålte Herr Archiaters Vi-
fceral-piller, til 7 i fänder, hvilka inemot pin-

geft fortfattes at gifva, dä hellan hos det lilla

barnet fuUkomligen var äterbragt, fä at det nu
blifvit fett om lina lemmar och cljell välmå-

ende, förutan det at nägot väder melLmät fam-

lar fig i tarmarnc, fom gor det litet hogmagadt.
Denna berattclfe har jag bordt upgifva, fä-

fom bevis därpä, at Paracentciis abdominis ofri

underftodjér en god cur til heUan, och icke,

fäfom förmenas, flval alttd bli nckivändig at fort-

fara med til defs lifvet flatas, fedan den en gäng
ht
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år börjad. Den af Herr ProfelTcr Schultä
for iir iJfP upgifne caliis, om liimma operati-

on, Ibm jag hos en hiiilru häri Sraden pa defs

begäran vcrklläit, vifar iitrninftonc, at ock hon
kunde federraera defto Hutarc hjelpas af den

laiom cur anförda krakningcn^ där likväl for-

nt rnedlen ej velat {la in. Oeh fällan äfven

dä efter tappningen magen en gäng tiltog, lävii

det emot operatinnens effect intet bevita*

Herr Doclor Amam har berättat mig, atnär

han viftades i StraKund, har framledne Rege-
ments - 1 'äirfkären H fe r e n i us gjort paracen-

telis pä en Capitains l'ru , med den fram-

gång, at hon arven aldeles återvunnit fin helfa.

J.)ct är nittiu*ligt, at i en vuttu-fot hos ei-

jell unga och friilca perfoner, hvilkas innan-

niäteiii ej varit angripne, och när vattnet i ilorrc

ymnighet famlat lig, ån fom af afForande eller

lofandc medel hinner abforberas, är afciippnin-

gen den kortafte vägen, famt at, förutan äter-

ftäid tonus i partibus continentibus abdominis,

ej iä god action i defs innan -rnäten kan år-

hällas, fom til vidare obitructioners häfvande

fordras. Defsutan torde med nog vifsiiet kun-
na ingas, at med en afcites, eller vattu-fot i

^^uken, altid olägenhet af en vädcrfot (tym-
panites) är närvarande, fom fpänner tarmarne,

hvilka filedes utan vederbörlig påtryckning af

mufculis abdominis ej kumm hjelpas at afdrif-

va vädren.

Engelsmannen Herr Sharp år i fina ope-
rationer af den tankan, at dä Afcites år utan
Anafiirca, och hälft kommer af cn forfvagad blod

(appauvrifcment du fi^ng) men ej af obftrudio-

ner
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ner i lefren eller Skirrer, få tjänar panicente-

fis. Dårforc, fager han ock, år ej rart fe vat-

tu-fot efter febrar, ln^m"orrhagier och diarrheer

lyckligt cureras. Ja, han utlåter lig vid flutet,

atdetåfven är exempel pä dem^fom efter tapp-

ningen aldrig ä nyo infallit i ijukdomcn. I

var cafu bor val någon verkan til fordel for

barnet titfkrifvas de upforde vifceral^medeloch

invårtes curen fem Herr Lif-Medicus Heden-
berg fullbordat 3 men iä fes ock, huru forfta

evacuationerne efter tappningen gjort deras

utofning mera mojelig, fedan mufclar och pe-

ritona^um blifvit til någon del befriade ifrån

utfpånning , hvaraf barnet redan efter iorfta

tappningen fants i långt båttre tilfcånd ån tilfore-

ne. DioNis i fin Cours d'operations mforcv Mveii

exempel pa en Trägårds -måftare hos Furften

af Rochefaucault, fom åfven, efter blott z:nc

gångers puncterande, blifvit curerad af honom
öch Herr du Chesne.

Således förmodar jag mig genom upgiften

af denne Cafas hafva bidragit, at ftålla denna

operation i det varde, fom eljeft någon art for-

dom velat börja at betaga honom.

Defs verkftållande pä et iä fpådt barn, har,

fä mycket jag vet, icke förut varit anteknadt,

jåmte det at dåraf en god hålfa, under andre

'medels bruk, blifvit lä lyckeligen återvunnen.

# # #

Mi



lyéé, Jan. Febr. Mart. /^f j

Mineralbgjjké Rån,
\

om ,
1

TOURMALINEN i

ASKE--BLÅSARE STENEN. ' '

j

af ^
\

SVEN RINMAN. ^

\^—
I

Naturkunnigc hafva, befynnerligen inom fe- ^

I

nalt forfiunie lo ar^ gjort inyckei) iip-
\

niärkfomhet ofvcr en, på 6n Ceylon foril iip-

fimneiij och .
af Herr Lemery redan 17175 j

imder namn aF Ceylons Magnet ^ kind Sten-art^, I

fom kallas Tourmaline^ Trif \
Afchentrecker tÅiix \

Jfke-bldfarey i anfeende til defs faliiVnta egenOcap
\

at vid en vifs grad af varma ^ med en Magnetift
,

|

kraft draga til lig aliahanda låtra laker^ lufom i fyn- \

nerhet fin
_

fai-aika m. m. , och at . likafom E- \

Icftriicradt glas ^ äter kaiia eller blaia dem med \

häftighet ifrån fig, til mer än. dubbelt längre \

afftänd 5 an attraftions - kraften agerar. T)q \

iiafva anmärkt 5 at han, fäfom Magneten, äger I

fina Poler 5 men följer i öfrigt ElcAricitetens

och egna Lagar. I {ynnerhct har Herr Pro- j
felTor yEpiNus-5 I7f8>" uti fitt Acadeiliifka Tal

\

de Similitudlne vis Éle5fric£ ö' M>%^netic£
^ jåmvål J

uti lenare utkbmne Memoirer^ utom tleie Aufto-
j

rerj noga befkrifvit denna*Sten^ i anfeende til
j

förenämnde märkvärdiga egenftaper. An mera
1

utarbetade Ron kan man vänta uti vara Hand- i

lingar^ fedan KongL Yetenftaps Äcademien for-
\

ledet är, genom en defs vårda Ledamot, be- 1

hågat i

I
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hågat for{l:rifva och med dryg koftnad inloCä

f liyckeM Toiirmalincr 5 Tom nu förll kommit
under Herr Toreern Bergmaks granikning,

och fom fåkert ej kunna undgä^ at för fä up-
märkfamma ögon uptäcka nya Lagar i detta

ämne.

For min del har jag, med KongL Acadc-
miens minne, emottagit niigra fma fkarfvor , til.

f a 6 afs vigt, fom genom nagqn väkiilun

klämning, funnes, vid Paqiietets cpnandc, vara

brutne utaf nedannåmndc Toiirmahncr Num. r,

och och i fynnerhct af den ena och ilor-

lla, hviken tillika fants innehålla niigot bete*

rogcnt Sandkorn, hvaraf en fpricka uti fienen

pä det ftällct tycktes hafva upkommit, och
gjort honom brackelrg. Och Ibm ännu ingen,

i'ä mycket nu'g bekant är> har utgifVit nägoa
fädan béfkrifning päTourmalinens art och bc-

fkaftenhet, fom for Sten-kännare kan vara nyt-

tig, och Ibm kan uptäcka dels rätta rum i-

bland andra vStcnar^ fa är jag forfakrad, det

KongL Academicn ej lärer ogunftigt anie, at

pg med förenämnde Tourmalms - (kärfvor an-

ilalt fä mänga forfok i eld och i uplofande me-
del, fora pä en fä liten tilgang kunnat ätiad-

kommas, och fom jag nu fär den äran, til

Sten-känningens forkbfran,' upgifva,

L Ofvannämnde fem Tourmalins - fienar

aro val til deras ftorlck och figure af Herr
Bergman redan uti den omformälta AfhcUidlin-

gen befkrifne^ men i anfeende til Stenarnes ohka
utfcende, år nödigt äfvcn här nägot däroai an-

märka.

1:0.
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1:0. Den ftorfta Stenen, af hviikcn de fkärf-

vor •aiVprungit^ lom i lynnerbet til efterföljande

forlok blifvit nvttjade,' väger 6f|- Troifka afs.

Är af en Ty ft bonas^ ftoriek, flipad platt pa den

ena, och Ivalfrund ined facetter pa den andra

lidan , af mork gul - brun Colofonic - färg ^ lik-

nande aldclcs et gul-brunt ochaf rok fårgadtglas,

fom alienall i tunna kanter är half gcnomlkinligt.

Viiar foga tecken til eldlken, da han Hgges pä
ct hvitt papper vid Ljus eller klar dag , och fynes

emot flata iidan helt niork 5 men emot kanten

är han nägot genomfkinlig*

2:0. *}in mindre, i form af en Pcndant uti et

orhänge, något platt ^ men kulirig och facette-

nid p:i omfe fidor, af helt ljus, gul-brun ooh
harts -lik färg. Tämmeligen pellucid, fä at bök-
llälvcr därigenom kunna läfas. Emot hvitt pap-

per vid foUkcn eller ljus
,

gifvcr denne ct klart

eidften. Väger ^cf afs,

3:0. En ännu mindre, fom väger, allenail: \\
afs, helt tunn och platt med laga facetter flipad

fom en Tafelften, af helt ljus -gul färg, ibm
tyckes fcodja något pä grönt, och är .an mera
transparent.

4:0. En Ijiis-gron Smaragd-färgad, tämmc-
ligen klar och genompKiniig. Äfven flipad med
fiicettcr, fom en hog Tafelilen. Väger ungefar
6 afs.

f :o^ En liten IjusbUi af nägot grumlig färg,

men likväl helt genomfkinlig. Slipad tunn och
platt, med facetter pä omfe lidor. Våger alle-

nall: afs.

De 3:ne forftnämnde brunaktige ( i,ioch
åro alle ifrän Ceylon^ men de tvänne lenare^ dier

den
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denbläoch gröna , äro, efter beråttelfe af Herr-

Berg-yerks Direfteuren Q^^^s/r 5 fom dem up-
kopt och 6fVerfändt5 irran Braiilien5 och fä-

ledcs de rarafte- Om dei^is egenteliga fodeife-

ort har man mgen fak rare kiuifkap, an at de
fkola finilas ibland fcindcn vid Hafs-ftranden

,

i iynnerliet pä oenCeylon, dar de gulbruna forlt

blifvit obferveradcv hvilkcn färs* i borian blif-

;yit tagen tör den Stenens fbrnaoiita kännemårke.
IL Alhiiånna egenfkaperne af fJrenaninda f

Tourmalnis-forter aro roljande: näml.

€ij At de, ungetär vid lamma grad af vår-

xna {om kokhett vatten äger draga och ä-

ter kalla ifrän lig alkiianda iiiiä lätta 'iaker^

1 låfbm fal-afka^ pappersikaf och ^iylikt , alt ef*

ter viffii lagar^ dem Herr BERor^iAN nti dels

hårä anftäida och meddclta Rön tydeligen

utfört. De imä gröna och b!ll Tourmali*
nerne vifa fig i denna egenfkapen lika fem
de^ ftora^ men foni de fma alt f<k häftigt

förlora vårman, äro de icke fa tiänlige vid

experimenters anftållande, 1 allmänhet hal-

las de Ceyionike Touinialmcr for ftarkare^

ån de Veft-Indiflie.

(I?) Uti tyngden har den iiorfta NiuPi. t

fxmnits fSrhålla fig til rent vatten^ fom ^,046^
. och den mindre IN:0 2.^ fom ^af 3 til looö.

. hviikcn lilla ftilhiad tyckes komma dåraf^

at den ftora inuti icke är fä tät ibm den
-mindre. De fmårre tyckas utan vägning kun-^

- na antagas at i det närmafte vara af lika

gråvitas fpecifica. Af flera vågningar, fom
' Herr ProfefiTor yEptNus pä lina Tourmaliner
aniläit, har han ock funnit 5 at de uti tyng-
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den förhållit fig til vatten pa det hogftt fom

30f til 100, och minft fom 3 til i, , Hår-
uti komma falcdes defTa ftcnar narmaft til Is-

lands Zeolit och Garpenbergs Flufs-fpat, fom'

våger 35I445 famt til Franflc Skoii^ fom väger

3,024, dä vatnet år xöoo. Större delen af glas-

artade ftenar , fom ej innehålla nägon mårkelig

del af Metaller, finnas ock uti denna tyngden
komma ofverens: nämligen at förhålla ilg til

vatnet fom 3 och nägot derofver til i

.

f) Uti hårdhet åro de narmaft: lika m^d klar

Qyartz, fä at de ej emptftå en Engeltk fiH
men fkåra dock glas. Äro något härdare än
Salbergs Skorl-^ Cryfl:aller> men hinna ej al-

delcs' til Berg-Cryflallers hårdhet.

d) Til utfeerde likna de nog nära
5
färgande Glas-

flnffer^utan nägon färdeles glans af åkta Stenar.

IIL Följande forfok hafva fornåmligall biif-

irit anftälde pä fmä (kärfvor af den här fram-

manfore nämnde ^tora^ mörka och gulnbrmia
Tourmalinen, hvilken fig förhållit fom följer:

a) Vid fonderflagningen^ fpringer med en glänt-

fande odeterminerad yta, uti fina, hvaffa och
tunna fkärfvor , aideles fom cn Glas-flufs^

med hvilka fkärfvor ordinairt glas tämmeligen
. djupt, faft ej lika fom med Demant, kan ri-

Itas. Alla defla Ikvärfvor, til och med den
minfta, äga ock den cle6lri{ka eller aflvc-

dragande egenfkapen»
i) Häftigt och flera pångcr upglodgad med

flamm-eld for bläs-röret, märkes ej taga den
minfta fpricka

, mycket mindre gifver den
tecken til något fprakande, fom en del Skorl-

cryftallcr, Berg*cryftalier och Spat-arter gora.

D OUp-



5© 1766. Jan. Fejbr» ^art^

e) Upglodgad til brun - rod fåtg, behåller lika-

fullt dels eleftrifka egenfkap, när han atcr

kommer til den härvid tjeniiga grad af varma.

d) Vid en ftarkare grad af hetta, blir krithvit,

och börjar häftigt gäfa med en hvit, lått och
fkummig flagg, fom efterhand, och under
continuerande fmält- hetta, fätter lig til et

hvitt, pärletärgadt ,
opacl: glas, hvilket på

kol for bläs-roret formerar en fphaerifk pärla.

f) Den gul -bruna färgen och klarheten kan
igenom flera upglodgningar icke forminlkas,^

ut^i behälles lika, in til defs ftenen kommer
i fmältning. Hvarvid blifvit anmärkt , at e-

huru ytan fmålt til fkummigt glas, har dock
ftenen ännu bibehållit fin gul - bruna färg in-

uti, och fä länge har han åfven haft den
eleétriflia kraften.

f) Under fmältningen, och i fynnerhet vid for^

utaf den ikummande flaggen.

g) Sedan han fmält til glas -pärla, kan famma
pärla ända tämmeligen lått åter fmältas^ men
ju längre glafet hålles i fmält- hettan, och ju

tätare det blir, jufvårare vil detfedan mjuk-
na for elden^

h) En af flera fmä flcårfvor tilhopa fmält gks-
pärla fans nu mera icke åga den eleftriflca

egenflvapen.

i) Med Borax, likaledes med Sal Microcofmi*

cum, fmälte ganflca lätt til en hvit half-klar

glas -pärla, utan någon gäsning^

k) Med lika mycket klar Flufs-fpat, fmålte åf-

ven lått til et fådamt glas.

/;Med
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/) Med Kalk och Orfteiij fniåltc val ti! gla?

omkring kalken men förmådde icke bringi

honom med fig til Flufs.

m) Klar Orientalifl; Granat^ fom for BlSs-roret

i ftark^fte hetta hvarkeij mifte Cxn färg, el-

ler kunde bringas til fmåltning, lagd til lika

mycket af Tourmaline^ blef vål uti Tour-
malins - glafet invecklad ^ men kunde deraf

intet uplofas i ickehdler med tilfatt Borax el^

ler Sal fufibile.

n) Med Bohmifk, fom ock med Svenfk klar

G rånat 5 livilka for fig fjelfva kunna låttcligen

fmåltas til fVart flagg, gär åfven Tourmalinea
fnält til glas.

0) Med Engelfk Magnefia^kan ej heller bringas

til Flufs, f(5rrån Borax tilkommer.

Magnefia, Tourmaline och OrientÄliHc Gra-
nat, til lika delar, fmälte med Borax tilftim-

mans til et mera hogrodt, genomflcinligt glas5

ån med Magncfia eniamt*

^) Med den r6da GuUverks - Zepliten ^ fom Herr
Bergs -Rader von Swab befkrifv^it uti KongL
Academietis Handlingar for ar i jfS, p.iSz^

får
åndteligen med moda tilfammans uti en

vit glas- pärla, hvartil den med förenämnde
Zeolit toljande Kalken bidrager;

r) Med hvit cryftaliiferad Zeolit ifrån Jemtland,
vil den uti fmält- hetta for bias- röret fvärli-*^

gen blandas, utan löder lig allenaft fall dervid.

s) Med en fin Tålgilen eliter Smeftis, forhäl-».

ler fig pa lika fått,

t) Rå, ville icke under ftark kokmng angri-^

pas, hvarken af Aqvafoft^ Oleo Vitrioli,

eller Spiritu Salis> men
D i u) Smalt
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u) Smalt med Borax til glas, uploftes fedan^

med Skedvatten, genom Hark kokning, och
fatte en gelatineufe materia, fom et lim, vid
bottnen af kolfven.

vc) Smalt med litet tilfatt Bly, gaf €t ganfka
qvickt, genomlkinligit, hvit-gult glas, fom
iåfte fig vid kolet.

I anfeende til den ringa quantitet af Toiir-

maline, fom jag hade at tilgå, åro alla före-

nämnde Smältnings - forfok gjorde med Blås-

röret pä kol, hvarv id fmåltningen merendels båt-

tre kan i akt tagas , ån uti en fluten diegcl,

ehuru hettan icke kan blifva aldeles få Itark,

fom for en infats-pufl.

Den andra ocn flora Tourmalinen N:o z.

var vål intet tilfålle at få pa fådant fått forfo-

ka; men i anfeende til dels fullkomliga likhet

med den forfta, och at flvilinaden allenaft be-
ftär uti en ljufare fårg, kan man ej tvifla, at

den ju år af famma forhällande. Af N:o 3^

fick jag forfoka et litet afbrutet gryn, fom i

fmåltning förhöll fig lika med N:o. i.

IV. Af den lilla blå Tourmalinen (L f :o)

vai* åfyen en ganfka liten fkårfva afbruten, fom
forfoktes for Blås-roret, och fants i början li-

tet gåfa med fmå blåddror^ men fladnade ftrax,

och blef fom en fvartgrä, half- genom fkinlig

flagg > hvilken fedan icke kunde enfamt brin-

gas til vidare fmåltning j men med litet tilfatt

Borax, fmålte utan gäsning, til en klar ofär-

gad glas-pårla* Med den bruna Tourmaline
kunde åfven denna blå med moda famnianfmål-

tas. Således finnes denna BrafiHfka blå Tour-
malinen vifa någon förändring uti fmåltnings-

hettan.
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.Jiettan, emot den Ceylonfka bruna Stenen ^ fom
gar lätteligen til en hvit flagg-pårlaj men ic-

ke defs mindre liknar den bla vanlig Zeolit, i

det han efter forfta gåsningen blifver hardfmålt^

Den gröna Tourmaline har jag icke kun-
nat fä tilfålle at forfoka i eld 5 men, efter all

liknelfe, år den af Himma art, fom den blå»

V. At årfara, om inga flera Sten-arter kun-
de aga denna Electrifka egenflcapen, gjordes

fadana forfok pä alla de arter, fom nu voro til

hands, och fom kunde i i^ndra omftåndigbecer

hafva någon liknelfe til Tourmalines art 5 men
af följande har ingen fädan Alke-dragande kraft

blifvit forfpord

,

Säfpni

a) Af Rauch-Tppas frän Schwehz^ Dalarne ^ Nor^
berg och frän HefelkuUa , hvilka likväl til

fårgén nägot når lil^na Ceylonfka Tourmali-
nen, den Mineralogi åfven pä det ofåkra

kånnemårket räknat til Rauch-Topafer> men
i elden fpricker Räuch-topafen fnart fonder,

mifter fin färg och blir helt klar, famt kaa
med Bläs-ror omojeligen bringas til fmålt-

ning, och röjer fäledes åfven hårutinnan defs

nog Apra fkillnad ifrän Tourmalins - arter. V%
famma fått förhåller fig ock den eljell nog
\ik^ Slagg -Jgaten ifrän 6n ^Afcenfion, famt
smdre rok-färgade Glas-flujfer.

y ) Skorl- Cryfialler y merendels fexfidige af ca
rhomboidalilk bafis, ifrän Salbcrgs, Pehrs-
bergs och Norniarks Grufvor, fom med
en nalf-klar gul-gron färg och uti hårdhet
tämmeligen likna Tourmaline, Rafa åfven och
fmåltH nåilaB lika lått for Blis-rorct i

men
ö 3 • gitva
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gifvä en^fvart flagg, fom utmärker derai^
halt af Jåri;! hvilket enfamt kan fäforrl me-
tall vara orfak til Elcftnlta kraftens forfto-

fande^ om ock Skorleh flcuUe vara danad
rf famma Imne fom Tourmalinen, hvilket fy-
nes lannolikt^ och kan dä forfökas^ når man
får en Skori utan Jarn-halt, fom fVrtrligen lå-

rer finnas ibland Svenflc^ arter.

ken:^ (kilmuckiet^ och iWiw Sur&ttey fanlt La-'

fts Lazulif^ har icke heller någon dragande
kraft blifvit foifpord^' ehuru de xiti éldea
komma nårmail ofverens med Tourmaline.
Alle ofrige på denna vågen foriokte Sten-

arter , {Kom rödä^ gråna ^ blå oc\i vhktte fdry-
gade CryflaUcTy Flufs-Spatet ^ Gramt^arter^ m. fl,

fom miiidre fortjcina at tipråknas, häfva åfven
funnits utan nägon Töui^itiäUnfk: eller Afke-dra-
gande vefkan.»

VL Ifrån defla arter torde döck fä un-
dantagas en af mig nyligen uptåckt Zeolit ifrån

Garphytte-khnt utrNerike. til fårgen pomeau-
röd^ half-klar^ af tåmmelig tåt fammanfattning

,

Utan nägon vifs figur , hvilkcn for ofrigt har
alla de egenlkaper 1 eld, fom Z^oliten tilkommer.
Af denna arten har jag formärk t någon likhet

med Tourmaline uti fin fal-afkas dragande och
kaftande, fom dock har varit ganfka fvagt och
foga fnårkeligt. Im.edlcrtid har ja.g velat nåmna
denna Zeolit-arten fårfkildt^fäfom annu af Sten-
kånnare icke i akt tagen,

Ceyknfk^ fä kallade I>iamanter y dels af gul,
och dels af gul »-grön färg

5 tyckas åfven vifa

något teciken til eleftriflv kraft i men få fvag,

Ätloga derpä kan refiecteras, VII,
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/ 'Vit. KuMé den Ceylonfkc Tö år-

I^ffks* Ka ellér oflipad, torde det landa til nä-

gori mera uplysning om defs råtta art och rum
ibland Stenar 5 men ehuru Herr Qvist uti et

bref tran Amftcrdam, til framledne Herr Berg-
miå^tcn Cronstedt , under den 2,9. Junii nått-

ledne ar , . berättar (ig mycket hafva fokt der-

cftti^ här dock fädant vid defi tiden ånnu icke

velat lyckas.

Sedermera har likväl Herr Qvist
, gcnora

bref til mig, berättat, at han fått en rå Tour-
mäliiie^ fom fkall vara Skor/, hvilken formode-v

ligen- icke, foni deSvenfka, år jårnhaltig. Den-
na harjag ånnu icke kunnat århälla. Om alla

Tourmali^r finnas endaft uti fanden, fåfom öm
de Geylonfkc berättas 5 lårer ock blifva fvårt at

årfara, om de komma at raknäs under Cryftal-

liferade Stenar, och falla uti nägon regulicr

form, eller om de i bergen danas i gångar dch
drtimmer.

Imedlertid kan af förenämnde ron inhämtas:^

m) AtTourmalinen^i anfeende til defs ringa hård-
het och glams (II. V. råtta lå-

rer kunna raknäs til åkta Stenar, ehuru han
for fin befynnerliga egenfkap blifvit nog
begärlig, och foljakteligen ganfka dyr^.

i) At han icke heller kan foras til Berg-Cryfta^
eller Raucb-Tofasy(bm beftår af et helt annat
åmrie, få val fom de åkta Topafernc (V^ a.)^

c) At han icke kan vara en med konfl com-
pönerad Glasflufs , få vida han i fmåltnings-
hetta ej behåller fin ^gcnomikinlighet, utan
förhåller fig fom en rå ilen -art (III, ^)

D 4 d) At
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d) A t den gul -bruna fårgen icke år af något
få flyktigt åmne eller Phlogifton, fom vanlig
gen utgör Topafers mork -bruna, gula ocfe
grönaktiga fårgot, tyckes kunna flutas deraf,
at Tourmalinen under glodgningen behäller
fm firg och dragande kraft, ända m til jPmålt-
ningen (III. c,e.)

é) At fårgen icke år något fåkcrt kännemärke
til Tourmaline, få vida gröna och blå åro
lika qvicka, fom bruna, m. m. (IL a) och an-
dre lika färgade ilenar åndock icke hafva den-
na cgenfkapen (V. /r.

J) At han ej kan foras til Flufs - fpater och de-
ras flägte, fynes af mycket olika hårdhet och
förhållande i eld , ocii i fynnerhet deraiP^ at
Tourmalinen for fig {jelf fmålter j men dcmdf
hjelpa andra haTdfmålre ftenar til flufs (III.7>

r, s)^ hvilket likväl år Flufs -fpatens for-
nårtlla egenfkap. Defsutom fmålterTourma-
linen låtteligcn til glas med Elufs - fpat, hvilket
ej hånde, om de vore af enahanda art. (IILi.^

g) At han vål åger mycken likhet med Skorl,
och torde vara af famma grund -åmne; meii
kan icke MUas fäföm riägot fpecies derundei>
i^anfeende dertil, at Skorl-arterne åro §elfve
for. mycket compoherade, och at Jårn-hal|:ea

' altid- varit deras kånnemSrke. {V /b,)

"Å) At Tourmaiinen med mera ffcål borde råk-
anas under Zeolit-arter, i anfeende dertil, at
"den fmålter ungefar vid li^a eld - grad, och
"på lika fått, til cn hvit pfårgad flagg, med
"^phosphorifkt £ken, fri for all metalhfk Jarn-
^*halt, famt med Borax fmält, utan gäsning,
''Vger en klargelatina (llh f, i, fom alt



ar Zcolit - arternes egenfkaper. Hvarom vi-

darq kan latas Herr Bergs -Rädet v. Swabs
och Herr Cronstepts Ron uti Kongl. Ve*

^ tcnflv^ip$ Handlingarne for aren ijfö och 17^8.
'^'Den ärtonBe Afdelningen om Zeoliter^ uti be-

målte Cronstedts ar ijfS utkomne Fårfåk

tilMineral"sRikets up/t/iIlning^ K^n fälcdcs uti forr

bcfkrcfne Tournialiner vinna en tilokning un-

der namn Glas - artade EkBrtJha Zeoliter.

Safom en ny förändring, kan ock ibland

tåt och ren Zeolit inforas den hår förut (VI*)

omformalta pnceau-röda^ ifrän Garphytte-klint.

Det ftär ock vidare at utröna, ora icke If-

y'^n Bafalter och Skör/'arter ma raknäs imder de
metall - haltige 1 denna afdelnirig 5 famt om icke

en Terra Lemnia blifver denna ilågtens åmnes-

jord, fäfom ägande merendels lika egenfkaperr

til hvilken tanka man ftyrkes af den Islan-*'

dilka hvit-gula Zeoliten, fom fuUkomligen lik-

nar en hårdnad Terra Lemnia.

^i(3r 'cr *xr 'XP ner 'ir •xr tsr »Tcr tr *xr "xr tr *w 'cr tjp

AFHANDLING
otn ^

Tourmalmens EkBri/ka egenjkaper
^

TORBERN^BERGMAN-

T^et åligger mig, hårmedalft gora reda for

jlJ den tid, jag haft KongL Academiens
Tourmalincr under min vård. DefTc fmä ftenar

åro, i anfeende til fitt eleftrifka förhållande^ fä

vida man hit^ils har fi^ bekant^ de aldr^ibefyn-

D f »erli-
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lierligafte i hek Näturen
, ty eh)Litu deras verk-

ningar ingalunda på utmärkt fatt fägna ogorien,

fä äro de likväl aldeles utan like ^ och af den
befkaffenhet 5 at de fortjena en 'Nätufk^^
fulla upmårkflimhet.

Det forefaller, uti vår flvrif-fjuka tid, unHer-
ligt, at ehuru deras eleftrifka na^ur redan i^f/
af Herr Prof! ^pinus bléf uptackt , fä häfva

dock ganflca få federmera med defs Vidare un-

derfokande fyfTelfatt figh ätminftone hafet gan-
fta ringa antal fkrifter derom utkommit. Tout-
maliners rarhet. och dyrhe.t kan hårtil ej varä

enda orfaken, utan man faller naturligt-vis pä
den förklaring, at en uEpinus öch en Wilson,
tvä af var tids ypperfte Naturkurinige, fä yåtidt

dem pä alla fidor, at det varit fvarare at här fifi>

'ila något nytt, ån at från andra vcrlds-dekr for-

fkaffa fig defTa fmä Sten-rikets aliler. Jäg tyif-

kde derforé riied fkål, at kunna något fynner-

ligt uträtta med dem, fom Kongl. Academien
nyligen forfkaffat figs men forn fYagre deras verk-

ningar ännu voro omtviftade, få förlorade jag

ej alt hopp peh hurU mitt ätbete lyckats, har

jag åran nu underkafta K.ongL Academiens mo-
gna omprofvande. I

< 2. Jag torde forft i korthet lå befkrifva K.,

Academiens/er>i T^ourmaiiner , til deras yttre an-

feende, och det i ordning efter deras Ilorlek.^)

. Den

*) Kongl. Académiens faknade Ledamot Herr Beigmä-

ftarcn Cronstedt, anmodade förledet är Hefr

Qv i ST , fom dä var i Holland , at férfkaö^ K Aca-

demien några Tourmaliner Ofvannåmnde fem blefy^o

j
anledning håraf med poflen ötVerikickade Den

'

'férfta koftar tilhopa med den tredje 72. Gyllen och

\
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Den Fårjia h^r oval ftapnad', k flipåd |)a ei)

iida flat och på den andra kullrig med triangu--

laira facetter 5 til utfeende och ftorlek lika rtied

Fig. L Under vågen var en kant afbruten^

ccii orfäken til defs mindre fafthet tycktes igeil^

finnas uti et litet Oyartz-gryn, fom ånnu fatt

qvar i brottet. Det var väl fkada, at Stenens

'ftorlek härigenom lidit Forminfkning^ imn ock
lycka, at fmulorne kommit uti Herr Dired:.

RiNMANs händer, fom fä forftSdt hushålla med
dem^at han genom tjenliga fÖrfok varit i ftånd at

litforfka Tourmalinens mineralogiflca f6rhäUände>

fom af ingen hittils blifvit foriokt, Fårgén år

fvaiit-brun. Defs poler åro i det nårmalle eit

pähvar fida> och då flenen åfkadas uti en kofa^

lom fammanbinder bagge polerna, fä txv hzntb^
dclös ögcnamfkinlig, men ifrän ct hon:^ til et

annat flåppes något Ijiis fram ^ afvenfora gcn^m
l3et tunnaftc af bräddarna.

: r . v

Den Jn.4ra år lika på bagge fidor, och {ii^

pad fom et prhånge, hvilket-Fig. IL i naturlig

ftorlek utvifar. Han år til färgen brun-^gul^ öeh
yifar nä^ra fm^a fjädrar inuti. En, pol år pä hvM>
4era fido- kanten, och, ifrån den ena t^ijL deiia

andra, år han, åfvenfom den forfta, Qgpnanir
^kinlig, mm for ofrigt pl alla andra /lållcn kU^

Den Tredje år ånnu blekare, flipad fomFig.!!!.
utmärker. Han har polerna pä motfvaratidé fi-

dor, men år icke, fom de foregående, uti åenm
kofa ogenomlkinlig ) formodeligen medelft fm
tunnhct.

^ Dcflk

I o Hall Styfver; den andra i6 Gyll ii Styfver^
#ch de tvä ofriga t:;ilfaLmman a€ven 16 Gyll, ii St*
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Deffa tre åro ifrån Ceylon^ hvarifrair alla

Tourmaliner, Tom hittils ankommit til Ei^-opa,
åfo brun -gula, ehuru de for ofrigt flcilja i an-
fcende til ljusheten, och ibland åro helt fvart-

bruna. De tvä foljandes hembygd år Brafilicn,

fom ligger vid pafs lika långt foder om Linien^ fom
Ceylon i>orr om den famma. Det år ock befyn-
nerligt> at alla frän nya verlden ^ro färgade pa ät-

ffcilligt fått, dock, få mycket man ännu vet,
annorlunda, ån de Ceyloni ffca. Man känner deraf
redan gula, roda, gröna och blå.

Den Fjeräe år gron, Fig^^IV. Defs poler blef*-

yo ej utforfkade iiman han ätcrlkickadcs.

~ Den Femte Åt blå och flipad fom Tafelften.

En pol år på hvardera lidan, hvilka foreftåilas i

Fig. V.

Uti eld forhälla fig dé Céylonifke aldeles lika,

och komma nårmail til Zeolit - arterv De Brafi-

lianfkas förhållande år icke aldeles enligt med de

förras.

3. At undvika vidlyftighet, utfluter jag hår

utförlig befkrifning ofver alla af mig anftålda for-

fok/^ Deii behofvcs fä mycket mindre, fom ut-

flägcn ledfagåt mig. til en enda lag, utafhvilken

alla dfe éleftrifka égenfkaper , fom Tourmaliner
cgehteligen tilhora och hittils blifrit bekante, ge-

flofii-riktigä flutiatfer kunna härledas, fäfom na-

turliga folgder af fin grund-fanning.. Det år be-

Icant,at;hvar och en Tourmaiine kan tillika vinna

bagge Eleftriciteterna , nåmligeh på et ftälleja-

kad och på et annat nekad. l3efia ftälicn kallar

jlg defs Poler. Mera behofvcs ej furutfättas, får

at fatta hvad fom följer,

Crmid-
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Grund--lag,

'v
4* Hvar Tourmallm ena -pol dr få lejkaffady at

han under ufvärmfiing blifver jakad\ och under af^

kylning nekad j men fammä or[åker hafva altid få
den andra ftridig verkan

\
ty upvårmmn^ gér honörn

nekad^ och afkylning jakad.

Låt ABLM (Fig, VL) vara et rnedel, hvaraf

Tourmalinen CD varit lä iänge om^ifven, at

han fiillkomligen vunnit famma grad värma ^ fom
det åger, få vifar han icke ringafte tecken afEle-

Étricitet. Flyttas han nu uti medlet ABN, fom
år kallare, fä börja inom fä ögonblick polerne

at yttra eleétrifk kraft. Sått, at om kuUriga fidan

blefvejakad, och andra polen vore pä flätan, få

blifver den nekade Unaer förlorandet af fitt 6f-

verflcott i värma aftynar ftenens Eleélricitet, och
når han blifvit lika kall med omgifvande medel

5

fä uphorer all defs verkan, men om han dä föres

tilbaka uti forfta medlet, ätervinnes Elektricitet,

dock pädet fåttct, at flätan, fom förut blef ne-

kad, nu befinnes jakad, och tvärtom med den kull-

riga fidan. For vighets fl^ull uti det följande, ut-

märker jag flätan, eller den pol fom genom af-^

kylning blir nekad, med F,och den andra med
När llenen kommer in uti det kallare medel,

måfte han nödvändigt, fom alla andra kroppar,
minflca fin volume, mer eller mindre, efterfom

fivilnaden imellan bågge medlens temperatur år

ftorre eller mindre* Detta kallar jag hans kylnings^

eller hopdragnings - tilftånd. Tvärtom mäfte han i

ftorre värma intaga mera rum, ån uti mindre, och
det är dä hans upvdrmnings-xWcx utvidgnlngs^tllflånd^

Bägge åro i fig ^elf for Itenen lika naturliga, der-

fore kan man cj med Herr jSpinus utmärka få-

fom.
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(bm naturligt tilftand enlamt det förhållande,

fom Tourmalineii viiiir, dä han updrages utur
kokande vatten.

f. Sätt^ at man ej vifste mer om Tourmali-
nen^ ån den nu anförda Grund -lag, få fe huru
man dä derifrän kan leda (ig fram til ytterli-

gare kunOcap. I allmänhet linnes^ at ej flere

an fem hufvud - förändringar åro mojelige
, ty

antingen år ena polen (4-) och den andra (~)
eller (+) (+)

(-) (-)
(+) (±)
(-) (±)

Deffa håndelfer fkola nu tagas under ofver-

vågande, den ena efter den andra.

(+) (-)
6, Den férfta händelfen dger altid rum^ när-

Tmrmalmens hela yta antingen lika mycket blottftäl*

les for afkylning eller upvdrmning y eller dtmhiflone

ofveralt kommer uti ho^dragning eller utvidgning ^

oaktade den pd alla ftdllen icke vore lika flfirk (§.4.)
Forfarenheteh ftämmer härmed fuUkomligen

ofverens, ty om ftenen lägges pä glod, hålles uti

kokande vatten ,
qvickfilfver, olja eller andra

flytände ämnen , fä upväckes hos honom famma
beikaffenhet, dä han {kiljes ifrän delTIi eller dy-

lika upvärmande omftåndigheter^ foni han un-

der atkylning bor aga. Män kan ock ronadet

famma, om han endaft flyttas utur en varm kam-
mare in uti en kallare* Tvärtom, när han ge-

nom konftig kold forft angripes, eller, fom är

niin-

*) Natui ligt tilflånd, eller dä Ingen Eleélricitet forfpör-

jes, har jag ud en tilförene tryckt afhaiidliug ut-

märkt genom ±:. •
'
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mindre kinkogt, allenaft lågges uti en kall kam-

fnaré^ och efter en Hund föres in uti en varma-

re, faft (killnaden efter therixiometern ej vore'

6fve;r eil grad, få yttrar fig mårkeligcn hans

upvårmnings- tilftänd. Man bor dock taga nö-

diga mått, at icke fuktighet antingen bortrof-

var, eller ifrän ena polen til den andra ofver^

forer, den upvåckta kraften.

Härvid bor jag ^nmårka, at man hittils irrat

fig, dä den Elektricitet , fom en utur kokande

åmnen u.pdragen Tourmaline vifar> hållits för

vunnen genom vårma^ Saken forhaller figjuft

tvärtom. När ftenen nedfånkes uti et kokande
vatten, få blifver han i et ögonblick eleftrifk,

men det forfvinner lika fnart, dels genom om-
gifvande medels rofvande kraft, dels derigenom,

at ftenen inom fä fecunder dermed antager lika

varma. Når Tourmalinen fullkomligen ärhällit

famma temperatur-, fom omgifvande medel, fä

blifver all Elektricitet hos honom omårkelig.

Och detta år nåftan den enda omftåndi^het, fora

Duc De NoYA Caraffa med fkal anforer

emot Herr^piNtJS, hvilken päftär, at kraften

ånnu tydeligen yttrar fig, fex timmar efter up-
vårmningen. Herr ^pinus befkrifver ej ut-

forligen, uti hvad omftåndigheter Tounnalinea
imecflertid varit, men det år fåkert, at, ehuru
det på åtlkilliga fått blifvit forfokt, har dock.
ingen af dem , fom jag haft tilfalle at bruka,
hållit detta prof.

(+) (+)

7^ Volerne böra^ enligt Grund Icigen^ vinna fam-
ina Ele^ricitet^ nåmli^m bdg^e bli^va antingenjakade

dier
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eller nekade y om allenafi en vederhörande pol kyles ^

under det ät den andra upvdrwes.

Herr Wilsons forfök beftyi^a denna flut-

fats. Han håller endera polen intil lagan af et

ljus, vid pafs cn half minut , mer eller mindre,
efter ftenens tjocklek (Fig. VIL)^ Når däTour-
maiinen föres ifrån lågan 5 befinnas bagge poiernc

fådana, fom den upvärmda bor blifva genom
jitkylning. Orfaken år,^ at denna värmda pol
mäftc af luften, fom år kallare än lågan, kylas

och derunder draga fig tillamman, hvarigenom
han, enligt fin natur, antingen blifver jakad
eller nekad. Låt K på detta fåttet vara vårmd,
fä blifver den jakad j jag fager at F boråfvcn
blifva det, ty emedan K år varmare än F, få

inäfte den förra i luften draga fig mer tilfam-

man, ån den fenare, och derigenom drifves den
Jnnevarande hettan emot F, fom fäledes måfte

komma i utvidgnings-tilftånd , och mer behof-

ves ej for at fa den jakad. En Smed drifver ju
elden nedfore , dä eld -kolen beftånkas med vat-

ten? Nåftan pä famma fått går hår tiU

Herr Wilson anmärker vidare, at F efter

en liten ftund blifver nekad eller aldeles förän-

drar fin kraft. Det bor ock verkeligen på det

fåttet tilgå : ty fedan denna fidans värma inifrån

tiltagit under få fecunder, fä uphorer det om-
fider, hvarpå hon börjar kylas, och derigenom
blifva nekad (§.4*)*

8. Herr WiLsoNs forfok år ganfka riktigtj

men kan genom for ftark eld fnart mifslyckas.

Om Tourmalinen år tunn, vånnes långe eller

lågan år mycket ftark, kan derigenom hända,

at fränvåndg fidan åfven vinner någon anfenligare

vår-
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vårma, fä at defs hopdragning , under ftenens

forande från ljufet, blifver af yttre luftens vid-

rörande llorre, ån utvidgningen medelft denin-^

ifrån verkande hetta ^ hvaraf folgden år, at hon
måfte vifa fig annorlunda, ån Herr Wilson
upgifver. Hans forfok lyckas åfven medelft kol-

eld , dä de forfigtigt anftållas, och år det obe*

fripeligt, hvad fom hindrat defs framgång hos

TerrifipiNus. Det år bekant, at delTe bagge
Herrar ej komnra ofverens om verkan , fom föl-

jer, då en Tourmalins delar blifva ojämnt up-
vårmde. Når K vårmes mer ån F , påftär Herr
WiLsoN, enligt ofvannåmnda forfok 5 atKderaf
i början blir jakad, åfven få vål fom F, men
at efter en liten (lund den fcnarc omfar och blif-

ver nekad. Likaledes om F mer vårmes ån K,
fager han at bagge i början finnas nekade, men
at K efterhand går ofver til jakadt tillland.

Prof. ^FiNus häremot yrkar, at uti bagge hån^

delferna blifver K i början i)ekad ochFjakad,
famt mot flutet den förra jakad och den fenare

nekad» Han beltyrker fitt päftäende genom nå- #

gra forfok , fom nu Ikola ftårlkädas, Tourma-
Hnen lågges på et eld-kol at vårmas, flyttas fe-

dan och lågges med famma fida emot en urhäl*

kad glas-fkrfva. Af detta förfarande måfte fte-

nen forft gemenligcn ofveralt hopdragas uti luf-

ten-, men når defs ena . (Ida lågges emot glafet,

fä måfte den, i män efter ftorre täthet i glafe|:

ån luften, mer hopdragas, ån den upvånda, emot
hvilken inre hettan foijakteligen drifves, fom
forfåttcr h^nne vid boijaii uti utvidgnings- til-

ftänd, men det minflcas mpd tilflytaiide v^rma^
och omftder forbytes uti afkylniqg^

E Dä
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DliTourmali4ien lågges pa en upyårmd metall-

plåt > huv Herr ^^pinus äfvea funnit polernas

Electrictteter i början llridiga emot dem, fom
de vifa, dä ftenen updrages utur kokande vat^

ten, famt at de ledermcra omfa om, hvilket alt

ganfta Ijusligen kommer ofverens med Grund-
lagen.

Jag förmodar fåledes denna tviffc vara bilagd.

Bägge Herrarnes Ron åro riktige och ofverens-

llämmande. Här år cndall llridighet uti förkla-

ringarna. Bägge hårleda fina forfoks utllag af
Tourmalinens ojämna värmande, men, af hvad
anfordt är, lärer tydeligen finnas, at hufvudfaken
cj håruppä beror , utan at omgifvande medels
åverkan är rätta hufvud - grunden.

(+) (±)
(-) (±1).

9é^0m en pol Jhall kunna blifva eleSirifk ^ under

det at den andra deraf Inga marken vifar , Jd mäjie

denförjlndmnde vara uti höpdragning eller utvidgning

y

under det at den fenare bibehålles uti et bejldndigt

tilfidnd. At bekräfta denna flutfats, har jag nyt-

tjat följande tilftällning. Tourmalinen lägges

gDed ena polen emot en bleck- (kifva, fom fittcr

pä glas -fot och har en upRändare yid ena ändan^'

(Fig* VIII.). Stenens upvända pol förfes med-
tjeniig beläggning, foro äger en mot den för-

ut nämnda fvarandc upft:indare/ Når alt fä är

tilredt, lägges en upglodgad järn-bit pä blecket,

hvilket näton i ct ogonbliGk, fa väl fom Tour-
malinens nedvända fida, emottager en ilark hetta,

fom en ilund tåmmeligen jämnt bibehålles* Blec-

ket vifir härunder näitan intet tecken af Ele6tri-

citet 5 men beläggningen dcremot ganfka c],vicka.

Ä.r
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Ar K belagd 5 finnes kraften^nekad, och tvårt-^

öm med F j arten ombytes dock få fnart afkyl-

ning börjas^

10. Således lårer vara ådagalagt, at Tour-
jnalinens eleftricitet, fä vida den af varma ciier

kyla härrorcY
, ftyres efter en enda Grund- lag,

famt at de honom cn(amt tilhorande och nu bekanta
egenfkaper i- (jelfva verket kunna innefattas uti.

.nägra ta rader. Ytans forändringar af omgif-
vande niedel år et få ymnigt urfprång til alla

här forekommande underliga phenoméner. Na-
turen ar ofveralt fig lik och enkel 3 det år cn-
daft vår okunnighet fom väller at verkningarne

ie konlllade ut. Det tyckes väl vara var Na-
turkunnigherfornckadt

, atnagonlin hinna til kän-
nedom af de f^ribi grund - orfikcr^ men imcd-
lertid år det dels {kyldigbet^ at nalkas dem fä
mycket fbm m^^jeligt ar. ^ \

11. Til fljiii vil jag aiifi5ra et f5rf5k, iom
iydeligen bévilar tvd ftridiga flag df EleUrkiteK

Jag lät f irfe en liten bieck-dofa med glas-flvaft

(Fig. IX,) 3 denna f/Udcs med kokande vatten,
och deruti lades en Tourmaline. Ehuru nu nöd-
vändig Eleftiicit\n blifvi^. upvåckt af ytans ut-

vidgnings fä ville dock dofan icke ringafte mär-
ke deraf Det år fälcdcs klart ^ at dc alllrade

Eleftriciteter varit ilridige och lika llarke^ tf:

i fall den nekade endaft vore fvagare grad af
den jakade^ få mäfre ju fumman vid detta til-

fålle blifvit m?.rkelig/

iz- De verkningar, fom Tourmalinen genom
gnidning vifar, åro aldeles like deiD^ fom med
glas och flere kroppar kunna anllållas* de hora
lålede? icke hit.
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Tilläggning.

Sedan det forqgäende rar flvrifvct och til

Kongi. Academieii infåndtj har Herr Qvist
hemiKickat til Herr Direft* Rinman rä Tour-
Bialiner , fomliga gröna och andra fallande i blätt>

alla ifrän Brafilien^ Deras fkapnad år rnåiig-

kantig, prismatifk 5 dock utan vifst antal fidor>

alla atbrutne eller utan fpitfar. VI deffa finnes

oemotfågeligen ^ ar polerne årovid cryftallernas

åndar, och alle ogenomfkinlige i denna dire^

Äion, ehuru klare de annars åro* De åro utan

tvifvel en art Skorl - cryftaller. Fig, A vifar

ens genomfkårning.

Uplåft den 19. Martii 1766.

Rön och Anmärkningar
om en midt uti en

Köpp-ympning inkommen Mafslings-fmlttay
af

PETER JONAS BERGIUS.

Förira Stycket.
^ ^ ^

_^ w 'är "J^ -TP

oppor och Måfsling komma val dcrutinnan
XV. något ofverens 5 at de bagge åro Exanthe-
matifke eller Utflags-fjukdomar^ men åro likväl
fins-imcllan ganflva olika, i ardeles fom den före-
gående febern i förra fallet uphorer vid utflaget,
dä han deremot i fenare fallet vid eruptionen
märkeligcn forhqjes, åfvenfom ock fjukdomen i

förra fallet går til fuppuration , och på det iåttei;

fin
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fin kos, dä han äter i fenare fallet utan fiippu-

i-ation gar bort genom afFjållning och borttor-

kande. "Bagge delTa j^ukdomar åro få Hora vart

flågtcs plägöris, fom de åro allmanna och folk-

odS^ie, famt for de flåfta månnilkor i vefldca

oundvikclige, dar de en gång fåfom farfoter in-

kommit. De åro väl gerna mer eller mmdre

maligna , ak efter Epidemiernas olika art och

andra oraftändigheters fluljaktjga bcflM-iffenheri

men altid år hvardera for fig under påftilendct

fä fvår och åfventyrlig, at Patienten har fullt

nog af den ena, och behofver ofta allä-fma kraf-

ter, til at val igenomgä den» I fädant^ affeende

har omtankan hos folket blifvit lika få allmän,

fom farhågan i fig fjelf varit nödig, at albojä

och förekomma alla tilfållen, h\^arigenom bagge

defla forliga fmittor fkulle hos någon perfon på

en gäng komma til at råkas. Håraf har håndt,

at Audorerne fållan eller aldrig fått detta åmne

at ibland fina obfervationer infora, och knapt nå-

gon enda trovärdig Practicus kommit at le och

tilråckeligen belkrifva egenteliga förloppet och

utgången af defla olika f|ukdomars pä en gäng

timmade mote. Ja, fjelfve vår hogtberomlige

Archiater, Riddaren Herr Rosén von Rosen-

sTEiN, fom åger få vidftråckt och mångårig

forfarenhet, vitnar med tydeliga ord, i defs U»-

derrdttelfer om Barna - fjukdomar och deras Bote'

medel ^ p.f-j. om denna håndelfes ftora fålliamhet,

dä han få Ikrifver : Koppor och Mdfsling gä ofta f^'

en och famma^ ort på en gängy men fä vida jag vet,

bar ingen haft dem fd en gång y utän furft den ena^

ttch fedan den andra. Denna fenare omftåndighe-

leti beftjrker Herr Prof. Dav. Schultz i fia
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v^ckr^ Serättelfe om Kopporsympande y p, ij-.vot^n,,^

vifandes i fynnerhet efter en Doft. Host y^ö
Cafus^ at Måfslingen i fådana händelfer plågar
vara den fom går förut* Nog anforer val eljeft

Ettmuller , i fina Op(^ra omnia pé m. t^s > uppå
cn Doäor Michacls ord , en förment vigtig

öbfervation^ om en Q}'inna, fom pä den enå
halfdclen af kroppen fkolathaft Kopporna ^ under
det hon haft Mälslingen på den andra^ men fä-

dant år mera otroligt, änatdetbehofverforlåggas^

Troligare år Gvalt. Harrls cafus , fiftån

nog ofullkomlig, i det han måii ftadna for hä-

ftigt, fcr det Patienten dog, fä at man af ho-
nom ej får veta, huru deffe förenade fjukdo-

mar ftulle förhållit fig alla ftadierna igenom,
Sjelfva Engelfl^a Drottningen > fager han, i^^ik-

nade inuti Kopporna, hviika voro af elackafte

flaget, for det hon intagit for mycken Theriak.

Delfe (logo på 3:dic dygnet ut ,
beledfagade af

cn mycket fväf hofta, men voro fä tvåtydige,

at Medici tviflade^ om det verkeligen var Kop-
j)or eller Måfsling* På 4:de da^^cn hofde hg
likväl Kopporne fä tydeligcn både i anfigtet

och ofver hela kroppen, at ingen kunde vidare

mifstaga fig på dem. Pä 6:te dygnet om mor-
gonen fägs jåmte och ihop med Kopporna Måfs-

Kngen i fullt utflag, varandes på broftet ftora

Mäfslinge-klafaf,, och anfigtet få rodtoch up-

fvullct af detta utflag 3 at utfeendet var juft Ros-
likt. Mot aftonen famma dag kommo hårtil

petechier eller feber- flackar, och frampå nat-

ten bäde biodfoottning och blodpink. Maligni^
teten var fä ftark^ at denna Drottning dog om
natten itoellan 8:de och p:de dygnet - SeHar ris

Obferv^
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ObCcrv. p,nt. 21 dbf.-}. dår han oek anmärker

om detta Koppornas och Måislingens (amtid:*

utbrott, at ingen fädan håndelfe biifvit af nå-

gon , Ibm haii vet 5 förut uptecknad, ej heller til

åfventyrs äf nägon enda Medicus tilforene ob-

ferverad.

Sedan Mcdicinfka värden vid härvarande Fri-

murare- Barnhufet hade uti förledet ars början

bhfvit mig anförtrodd, och jag derpa uti Maji

manad, med vederborandes råd och lamtyckc^

anftålt en Kopp-ympning dårftådes pä 7 Barn^

tilftotte den oförmodade håndelfe^ at Målslingcn

famma tid kom at infmyga fig juli uti Ijelfva

ympnings - rummet. Denna pukdom var väl förut

en öfveralt hår i ftaden gångbar farfot > men

fom Barnen i 8 dagar före ympningen hade i fitt

fårfkilda ympnings-rum hållits noga innellutne,

och all gemcnfkap med främmande folk imcd-

lertid biifvit i mojeligafte måtton affkuren, ut-

om flera andra förfigtighets - fteg , fom famma-

lunda i akt togo6, trodde man fig ej behöfva

at för denna Måfslings-fmittan frukta. Nar den

likväl anda emot all förmodan kom med in uti

fpelet, fördubblades ej allenaft min omforg ont

mina fmä Patienters räddning, utan ja|; Ikärptc

ock min upmårkfamhet pä alla bäde Itorre och

mindre omlHndigheter, fom pä nägot fått kunde

leda til utrönande och redigt begrep om^tvännc

fä betydande l^^ikdomars art och förhällinde,

når de räkat til at mötas. Utgången lyckades

ock omfxder efter önftan, fä at alla Barnen éf-

vervunno bägge J^ukdomarna, och jag för min

del fick hvarjehanda nyttig förfarenhet, fom äi-

ven tjenar til ljus uti Vttcnlkapen. Jag hade

B 4 dä

X
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då tilfålle at fe Måfslingen itke allenaft forega

Koppe - utflaget 5 utan ock dels flå ut på en
och famma dag, dels ock framkomma ftrax ef-

ter Xopponia. En fä fållfynt håndelfe anmålte

Jag val genaft til KongL CoUegium Medicum

,

i den mycket korta Benlnelfe om Kopp-ympningen

jag den 44 julii forledet är ingaf> hvilken jag
nu federmera fin4^er inrvckt i de nyligen tryckta

Berchtelfer til vdlhemdlte Collegium rörande Medicinal"

ijerkets tilftand t Riket
^
pag, ^jS»7 men fom jag ej

tror mig dermed nog fullgjort min pligt mot
hela den Lärda verlden, hvilken utan tvifvel

lårer åfka en utförlig underråttelfe om de fiåfta

och n?årkeligaft;e under hela forloppet forekomnc
tilfäUi^heter, vil jag til K. Vetenfkaps Acade-
mien denna gången framlämna et utdrag af den
Dag -bok, fom vid detta tilfålle blifvit hällen.

Jag förbehåller mig den åran, at längre fram fa

tillägga hvarjehanda Anmärkningar, fom jag i

anledning deraf upfitt, och, til vidlyftigbetens

undvikande, med flit denna gängen ipararr

Den 4.MaJi iy(fj ^ kl. ii f.'m., flceddeKopp-

mpningen pä Frimurare-Barnhufet hår i Stock-

olm , pä 7 Barn , ifrän f til 8 års äldcr^ hvaraf

6 voro flicke-barn, och heto Maria ^ Johanna,

Stina
^ Lifa^ TJlrica och Anna Maja ^ famt en golTe

vid namn Jan Peter. Närvarande voro vid famma
tiliåll(^HcrrDoCL. Östermak, lamt Herrar Me-
dicinte Studioli Wännman och Sählberg^
hvilka bagge fiilnåmnde dageligen federmera in-

funno fig under hela §ukdomens fortgång, och
gjorde mig hvarjehanda nyttigt biträde: livar-

fore jag nu kan fä mycket fäkrare åberopa mig
dem' fafom vittnen tilalt hvad hår anforesj men

i fyn-
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/i fynnerhct Herr Profeflbr Acrel, hvilken,

fäfomljelfen cifBarnhufcts varde Herrar Direfteu-

rcr, eioiTJoftaft fäg efter defla ympade Barnens

Itotfel, med få omma fom uplyita ogon^

Den j. MajL Et och annat af defla Barn
marktes redan nägot litet hofta, h vilket pä de

följande dagar den 4. 7. i* och p:de hos en del af

dem anfenligen tiltog. Incifionerna voro på allä

ihopopna, wtan liknelfe at vilja lakas.

Den IQ. M. Hoftan tog ånnu mera til hos de
fläfte, i fynncrhet pä JöÄö';?^^, hvilken defsutom
var nägot feberaktig och hade nysningar* Anna
Maja hollade ock mycket, och var hång^uk
fram pä eftermiddagen. In^cifionerna gäfvo nå-

got var, och fyntes hafva labia tumida. Alt
hittils hade Barnen alla aftnar haft fotvatten.

^

nåftan låkt pä Vlrica^ dock at den nägot litet

vätfkades. Johanna ny ^o, fom oftalt, hade näs-

blödning, ftark hofca, roda ögon och feber. Alla

lågo nu i dag til fångs, utom Vlrica ^ men Stina,

Johanna och Anna Maja voro (jukaft.

Den 17. M, Såret ipi\U/rica var til utfeende

fom i går, och gick hon åfven i dag uppe. Ja^
hanna blödde ftarkt näfeblod, hade häftig puls och
tydelig eruption af Måfslin^en. Anna Maja hade
feber -känningar, hofta, några nysnmgar,. och
fram pä fena uftonen en boijan til Måfslings-
utflag. Incifions - fåren på defle bägge, fom hit-

tils fuppurerat, voro nu i dag torra* Stina Mg
med en tät puls , och hade fprittnin^r, hvilka
ftillades med lavement. Jan Peter nyfte fparfamt^
hade lindrig feber, likafom de zrncotriga, på
hvilka incifionerneiiippurerade. Defle alle fom

Den j t. M. fans ineifionen aftorkad och

£ f iägo
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Ilgo til fångs 5 fingo pulver af Niti\ dr.iij., Scm.
Card. Mar. unc. ^.^ Sacchar. alb. une, i^.^hvar-

af en liten Thé-£ked togs iniellanät, jåmtedct
de drucko tunna drycker, i fynnerhct Gryn-fop-
por och et Krydde-thé af Flor. Sambucl unc.iv.*

Herb. tlyflopi unc. j. Caric. pingv. N:o iv. y

dock fom lifvet var nog benäget tilopning^ mäftc
man gifva fparfamt af nyfsnåmnde pulver.

Den i S'M. Pa Ulnca fyntes väl incifionen tåm-

r tneligen läkt, men fuktade lig likväl vid nedre

åndan^ hon hade annars tät feber- puls , och lade

fig til fångs vid middags- tiden. Fram pä efter-

middagen fick hon nägra Iprittningar.— Incifio-

nen var torr pä Jma Majuy och det Måfslinge-

utflag 5 fom i gar aftons började ^ var nu ijämnt til-

lagande. Johannas incifion var ockfä torr, och
hade hon defsutom ganfka llarkt utflag af Mafs-
lingen, med hog och full puls, och om eftermid-

dagen en ftark upkaftning. -— Pä alla de ofrige

fuppurerade incifionerne. Ingendera hade nu haft

opet lif, hvårföre alla intogo af de tilordnade

pulvren.—^ "Jan Peter fick pä eftermiddagen nå-

gra nysningar och nog ftark hofta,hvarpå en tåm-
melig häftig näsblod folgde, med fnåll puls 3 han

hade derjåmte en interromperad infpiration , och

klagade ofver något ftyng i vånftra fidan.— Stina

mådde pä eftermiddagen tämmeligen väl. — Dc
jflåfte fingo fin opning mot aftonen.

Den 14.. M. Maria h^dc nu 1 dag (kråmfel i

foninen med fnåll puls. Hos henne hade eljeft in-

tet mårktligit hittils forelupit, utan ilädfe haft

lindrig feber alt fedan d. 1 1 . iM. Incifionen fup-

purerade pä henne tämmeligen väL

—

Stim mäd.-^

ät tåmnieligen val, hade dock någon feber och
blod-
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blödde litet näsblod~ Awa Majas incifion torr; Måfs-
linge-utfiaget hade tiltagit med fammanlöpande flåekar,

och märktes mot aftonen vara ganika rådt ; varit orolig

i dag, och ej form ätt åta nägot.— Johanna befans i dag
aldeles lika fom i gar , dock atMärsiings-iitflaget i anfig-

tet börjat pä henne blekna. Hade full och hög puls, och kräk-

tes en gäng. — Ltfa^ hvilken likafom Maria haft fedan

d. II h, lindrig feber, tycktes i dag vara mäft feberfri

;

incifionen var öpen.— Jan Peters nysningar fortforo än-

nu; hoftade mycket och torrt, dock märktes intet ftyng

idag. Incifions - faret fuppurerade ftärkt. Mot aftonen

fyntes pä honom nägra Kigmata flä ut. Hade i dag haft hela

5'fedes, hvarföre palverna lämnades. — Ulricas incilions-

fär våtfkade lig ännu litet, men febern tog tit med tät puls,

och hon var hemfk och hade kräkningar. - Hoftan , fom
hos en del nägra dagar varit rnycket drägelig, hördes tiu

til hos allafammans. Alla hade ock öpet lif.

pen 15-. M. f. m. ViUlrica började inciiionen fappu-
rera pä nedra ändan. Hade näfcblod i dag, famt feber-puls.

Kopporna llogo i dag ut, 2 eller 3 i anligtet, och eljeft

ganika fä pä dc yttre lemmarna.— Jan Peters ftigmata^

lora i gar aftons börjat vifa lig, efflorefcerade i dag bättre,

fä at jag fann dem vara verkelig Mäfsling, hvilken ock nu
fortfor at tämmeligen mycket flä ut. Inciiionen var hvit

och fuppurerade tunt med höga kanter. Jag hade i dag i

morgonftunden nägon fvårighet vid at kunna fe om nägra
Koppe - blemmor voro blandade m^d Måfslingen. Hade
nu annars feber -puls, och haft allenaft en lös öpning.— LifaYzv feber -fri; en enda Koppa hade utflagit i an-
figtet, och ganika fä pä kroppen. Incifionen fappureräde.

Klagade mycket öfvcr magen , fick layement. Johan*
nas incilion tycktes nu vara aldeles läkt. Måfslingen va,r

mäft bortbleknad; höftade ännu litet, och hade nägon fe-

ber,— Anna Maja hade i dag Måfslings - eruptionen \ defs

högd med full och häftig puls , var mycket het och fof
ftåndigt^ Hoftademätteligt. Incifionentorr,— i/i»<j,fom
hade i natt fått feber- exacerbation, hade några få Koppor
utflagnepäextremiteterna, Incifionen fuppurerade något.—
Maria var nu i morgonftunden feber-fri ; nägra få Koppor
hadeftagit ut pä extremiteterna. Incifionen fuppurerade braf
och var r6d, dock var ingen rodaad utomkring den fam-
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ma. —- Alla Barnen hoftade något ; alla hade mer och
mindre orkat åta ; alla hade fina Campherts - lappar för ö-
gonen; inne i rummet var mörkt. Alla drucko tunna
drycker famt Krydde-thé, och alla togo pulver.

Dito e. m. Jan P eter- h2ide nu ftarkare reber och fulla-

re puls. På honom var nu tydelig Koppc- eruption, få vål

i anfigtet, fem pä de yttre delarna; nägra få Koppor fä-

^,os här och där likafom ftrödde pä fjelfva kroppen midt
ibland Måfslingen , fom ännu fortfor at ockf ä flä ut.—
JLifa hade fått lindring i magen efter lavemeiitct.— Jo-
hanna hade ätit med god matluft. Ännu märktes ingen
.Koppc- eruption hvarken pä henne eller Anna Maja,
Alla Barnen hade i dag haft opet lif

,
undantagande Anna

Maja^ hvilken derföre fick cliftin

Den 16, M, Maria var feber -fri och munter. Incifio-

nen fuppurerade braf. — Stina hade någon liten feber-

rorelfe,—-L//^ mådde vål. — Pä Anna Maja var Måfs-
lingen lika råd fom i går. Incifionen läkt. Hade yrat hela

natten, åfvenfom hon ock i dag gjorde^ jämrade fig defs-

imellan och klagade ofver ondt i hufvudlet, famt var gan-
fka orolig , med flumrande vifla ftunder, kunde dock taga

djupa infpirationer. Kändes nog het; pulfcn var häftig,

men ej full; hade ftark torr-hofta. Haft under alt detta

cn verkelig diarrhée. Fick fitt Thé, Ris-foppa, och en
Emulfion af i^. Sem. Card.Mar. Amygd, d. excJauncj.
Aqu. Fl- S^mbuci ®j. Sacchar. alb. dr. iij. hvaraf 2:ne

mat-fkedblad intogos hvar annan timma. Måfslingen,

fopi f6r ofrigt ftod väl ute, hindrade at fe om några Kop-
por flagit ut. '^Jahanna hade fofvit vål natten otver, men
var åndå icke feber -fri, utan kändes het och hade häftig

puls, flumrade, men jämrade fig imellanät och var ero-

1ig» Hoftade ganfka ftarkt. Fick Krydde- théet, famma
Emulfionen fom Anna Maja^ pulverna, hafre- foppa Mäfs-
lingeA höll uti fom i går,— Jan Peter hade ock fofvit

väl , men imellanät hart 3 ppningar; hoftade ftarkt, hade

häftig puls; Måfslingen ftod ute. Kopporna hojd^ fig

hägot. Var för ofrigt få munter fom man kunde vänta. ---r-

Ulrica hade fedan i går fått flera Koppor 1 anfigtet, unge-
färligen 20 til 30 ftycken, utom dem hon ock fått pä
extremiteterna» Var nog munter. ~ Alla Barnen hade

haft opet lif, de fiäfte orkade äta ; alla fmå-hoftadc. Cam-
phexts-Upparne togos bort. Dcf^
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Den 17. M. Virkas incifion fuppurerade fiarkt i dag,

hade mycket Koppor kring låret; var feber- fri.— Ja^
P^/^rj inclliou fuppurerade nu ftarki; mänga Koppor voro-

pck pä honom utflagn^Jalng faret. Mäfslingen börja-

de blekna i anfigtet. Kopporna höjde fig. Var munter.^
Johmna mådde båttre, men var matt. Hade tyckts fun-

nit lindring efter et cliftir, fom blifvit fatt i gar aftons.

Måfslingen var måft bortbleknad och fjällades ftarkt,

Incilionen, fom hittils varit låkt^ men blifvit likafullt

dagcligen förbunden v började nu våtfka fig, och pä cn
punct gifva Var; Hoftade nog. Inga Koppor.—//^^^

Maja var i dag både•munter och feber-fri. Måfslingen,

fom 1 gar aftons började torka, fjällade ftarkt i anfigtet.

Som hon hoftade häftigt, förelkrefs en Broftfaft af OU
Amygd. d. rec. expr. & Vit. ovi folut. unc» ij. Syr.

Hordeat. unc. ^. ;
tog annars, jämte Johanm och jatz

T?eter^ Emulfionen. Mot aftonen fick bäde hon och j^ö-

hannA feber -hetta med oro och fvettnlngar.— Lifaw^t
munter; incifionen fuppurerade.

—

Stina tycktes ha en
half feber -rörelfe. Kring incifionen, fom yäl fuppurera-*

de, voro Koppor utflagne.—• Marias incifion var ftor,

djup och bred, väl röd och fvidande efter förbindnin-

gen. Annars munter.— Alla orkade äta, faft de fmä-
hoftade ; de fläfte togo inga andifa Medicamentcr, än al-

lenaft Krydde- théet. En del hade ej haft öpet lif.

Den 18. M. Ulricas Koppor hade anfenligen höjt fig^

åfven kring incifionen, hvilken nu fuppurerade ganfka
ftarkt och bredde fig ut.— Jan Peters incifion fuppure-

rade ock ganfka ftarkt, vidgande fig anfenligen» Kop-
porne vuxo til, åfven kring Koppe- fåret. Som han ho-
ftade mycket, fick han Bröft-faften jämte Emulfionen.—

•

Johanna var feberaktig, hade t^ta nysningar, men lika-

fullt orkat äta. Hoftade ån;nu lika. Incifionen våtfka-

de fig, fuppurerade mera än igår, och vidgade fig mår-
kcligen. Fick Emulfionen och Bröft - faft— AnnaMaja
hoftade näftan värre än förra dagen. Ögonen voro väta
och röda efter Måfslingen. 'Hade nu nägon feber-rörelfe,

men orkade likväl äta; var orolig i fömncn; fick

acerbation mot aftonen,-

—

Lifa mädde efter omftåndig-
heterna braf.— Stinas incifion var i jämnt iuppurerande;
hade fnabb och litet feberalctig puls. M<i£ aftonen fick
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hon ftark feber.— Maria hade 1 natt fått ifrån fig en
Liimbricus af | qvarters längd. Säret hade ikorpat fig,

efter förbandet kommit at afFalla.

Den i<), t/Zric^j incifion fuppurcrade vål. Koppor-
na hade tilvuxit och voro ömma. I dag hade hon börjat

nyfa.

—

Jan Peters incifion fuppurerade ock ftarkt, och
.
var ren, Hans Koppor voro ock ömma. Mårslingen
bleknad atifenligen pä kroppen, men den hade ej börjat'

at där med alfvara fjällas. — Johannas incifion var til

hälften fuktig, med excoriatio cuticulse pä yttra fidan,

öch fuppuration pa en pimö, mcd^ganfka tjock materia.

Som hon i gar afton klagade öfver magen, fä fattes

diftir, med lindring. Mådde annars någorlunda väl ; or-

kade åta, hoftade luattHgt ; tog da och dä^ men fparfamt,

få af Emulfionen fom Brölt-fafren Fick ftark feber

fnot aftonen.-

—

A^ha Maja holiade ftarkt; och tycktes

väl bäde hon och Johar.na vara feber -fria, men voro
dock dufna och klynkade.— Lfp mådde vkl nog; Kopp-
fåret flöt braf— Stina hade fofvit tungt i natt, var n-a

olätig, och gråt i fjamerhet öfver en nog ioflammerac!

Koppa, fom Yatt pä armen; hade föremiddagen drägelig

febe^, men fick pä eftermiddagen exaCerbation med kråk-

ningar och mera oro; tungan var. blöt; incifionen i jämnt
fiippuferande — Maria mådde tämmeligcn väl , och or-

kade braf åra. Kopparna fägos ak mer och mer höja
lig.— Dc fläfte Barnen hade haft öpet lif

Dej9 20. M. Ulricas Koppor höjde iig vackert. Id-

dfionen fuppurerade ftarkt. Hon hade liten feoer; ho-

ftade intet — Jan Peters Koppe-fär flöt och var gan-

fka ömt och värkande; annars mätt feber - fr*, ?viä("slingea

fiål-lades. — Pä Johanna y iuciilvinen fom i gar. Före-

middagen feber -fri, men mot aftonen fick hon feber.

Henne gafs i dag Eleftuar lenitiv. Lond. fom gjorde et

par öpningar.— Hos A?272a Maja fanns nu JVlåfslingcn

ialdeies öfverftänden , men ännu hade inga Koppor låtit

lig mårka. Efter hon likväl icke aldeles mådde i dag väl,

utan hade likfom någon feber -rörel fe, hvartil kom et

titflag fom hon fäte i hufvudeJ:, liknande Ondfkorfvcn,

fä fick åfven ho^i Elcfh lenit. hvilket lindrigt hos henne

'^fförde Lija mädde Ikäiigen väl, incifionen flöt; hon

Ibr i dag hela eftermiddagen, -~- incifion tapp *-

reradt
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^terade vSl. Pulfen var feberaktig. Hade i dag kråk-

^ninc=;ar och benägenhet til diarrhée. MårsHngs-flåGkarne

iyntes vifa lig i anfigtet och pä de yttre lemmarna. Ficlc

mot aftonen itarkare feber med kräkningar. — Marias
incilion var bred och djup

,
fuppurerandes ganfka ftarkt.

Hade luidrig feber i dag; hoftade något; orkade åta.

Sof och fvettades hela aftonen. Hade opct lif.

DeH XI. M. ?lUirica fuppiirerade Kopporna, åfven'-

fom ock incilionen , nu fom bult. Hon hördes imellanät

-nylä.— Jan Peters Koppor voro i jåmn fuppuration uti

anh"gtet, men pä extremitéterna nalkades de lin h6gd>.

Incilionen fuppurerade, och Måfslingen var målt borta.

Var inmMQX,--^ Johannas incifions - far fanns i famma
tiiftänd. Hon Ijadé ånnu feber -rårelfe, nämligen liten

^

blot, men fmä- häftig puls, med exacerbation mot afto-

nen, jämte kråkningar. Man tyckte fig fe hos henne tia-^

got tecken til utflag i dag , fårdeles i anfigtet. Tog ej:

annat ån blott Flåder-thé.— Jmia Maja var i da^ feccr*

fri och munter; men blef dock fmä- orolig mot aftonca

och hoihide, men tycktes likväl åfven dä vara fri fraa

feber.— Lifa mädde val f m. men blef rått krafslig mot
aftonen , och hade feber jämte hofta. Incifionen luppu-

rerade.— iS/^/><2 kräktes äfven i dag ; haft lagom öpningj

hade feber, var ej munter; Måfslingen fans au utflagen.

Incilionen var torkad, meri dock tämmeligen djup; ho-
ftade nog, och hade defsutom ondt i ögonen. Mot af^

tonen itarkare feber och nog ftark Ikråmfel i fömnen,

—

t

Maria hade lindrig feber, brukade pulverna. lncifions-\

faret fuppurerade ftarkt, varandes anfenligcn ftort och
bredt. Hon hoftade mera i ,dag, och da och dä kom
hpn til at nyfa.— Alla Barnen hade opet lif.

Den 22. M. Ulricas incifion fuppurerade ännu tåm^
meligen. Kopporna i anfigtet började redan falla ned til

torkning, men pä extremiteterna ftodo de ån fulla med
fin röda ring omfering. Hade tåmmelig god matlult, och
ingen feber kändes,

—

.Jan P^r^ri incilion var öog vid
och djup, fuppurerandes mycket med god materia uti.

^

Koppprna torkade i anfigtet, men pä kroppen ftodo de
höga med fin rodnad omkring. Hothde ånnu litet. Var
feber -fri och hade god matluft. ^^ohannas incifion

fuktade fig mera i dag, och fåret tycktes vilja bulna ä

\# nyo.
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nyo. Hade nu nog feber; hoftade åfveii något. Utfla-

get^ fom i går började, fortfor, och var juft verkeligen

frifelaktigt. Fick mot aftonen mera feber och fvettades

ftarkt Under alt detta orkade hon åndä nägot äta.—

.

Amm Maja hade en fmä-feber med läg puls , och hoftade

något, men Icunde likvål åta. Mot aftonen kändes hon
feber -fri.— Pä Lsfa hade fuppurationen i incilions-färet

åndrat fig til et blott våtfkande; Mäfslingen hade flagit

ut i natt; hoftade lindrigt; hade fofvit härdt; hade n\jb

iin iTiatluft; fick får feberns fkuU af piilverna; mot af-

tonen var hon kinkug-— Stinas incifions-fär hadealle-

naft fuktat (ig nägot litet. Hade nu mycket ondt i ö-
gonen. Måfslingen tycktes i dag nä *fin fulla hogd.
Hon hade ftark feber, under beftåndigt^flumrande. Tog
pulverna, Hoftade nog mycket. —-Marias incifion kot-
tade fig, men fuppurerade derjåmte ftarkt. Hon fäg gan-
Ika grätogd ut, och égoncn fyntes iämvål nägot röda.

Kopporna torkades merendels vid färer, .men bulnade
dcfto mer pä de yttre lemmarna. Hade nog fiark fe-

ber, och derjåmte hofta; orkade likväl äta» Hon fick

utaf pulvren.

Den 2^. M. yan Peters incifion fanns i dag fuppu-

rera och kötta fig. Kopporne voro måft bortgångne i

anfigtet, oeh torkades jånjvål immerfort pä kroppen.

Mädde braf, utan feber. At och drack med god appe-

tit.

—

Ulrica hade tät och fnabb puls, med hofta, hvår-

före hon tog de oftanåmpde pulver. Incifionen floi än-

nu lika och gaf materia. Kopporna hade ännu. var uti

fig. Ville intet äta. Måfslings- eruption började vifa

fig pä eftermiddagen.-

—

Johannas incifion var nu alde-

les upbruten och hyfte tjock materia; några fläckar bör-

jade nu deromkring efflorefcera. Frifelen likalbm i går.

Hade i dag ftarkare feber; ät nägot litet; fick ftark fvett-

ning mot aftonen; tog pulverna.— A^ana Maja mådde
val, laxerade i dag med Eleft. lenitiv.

—

Lifa hade

tåt och fnabb puls, flumrade ofta, Incifions-fäxet fom
i gär, Hadé i natt varit mycket orolig. MåisHngen
var mer utflagen pä extremiteterna än i anfigtet Hofta-

de nägot; ingen matluft. Fick nu af Pulvren och Emul-
fioaen, och defsimellan af Théet, Stina hade en ftark

©ch. tåt feber -puls med brånad i anfigtet, och gråfeligen
v. ondt



iy66. Jan. Febr. Mart. Si

ondt i ögonen, få at hpn ej kunde fe iip .med dem.
Rodnaden af Måfslin^en liknade Rofen. Incilianeu torr»

Kräkts imellanät. 1 og pulver och emuUioaea, Hade
ingen matluft, men drack mycket; var benagen til diar^

rhee; hoftade dcfsutom -^JMlarias incifion tuktade lig

gaiifka litet och var mäft aftorkad, Annars märktes i

dag- har och där fläckar af Mäfslinge-utflag, Ögonen
voro elacka. Fick pulver för febern. - Alla Barnen ho-
ftade niigot ; alla hade haft öpet lif ; de fläite orkade åta.

De/i 1^. M. Ulrica hade nog feber. Måfslingen var
ganfka braf utllagen. Kopporne torkade i anligtet och
llodo fuppurerande pä extremiteterna. Incifionen fans
blott vätlka iig, dock mera torr i dag ån i gar. — På
Jan Peter voro Kopporna torra. Incilionen köttade fig,

var dock nog vid. Tog i afton laxer- mos. — 7^»/:;^;^.

fia fvettades morgonftunden, pä famma fått fom hon
(koftals afven gjort de förra dagarna, utom den redau
håmnde rettnlngcn fom om aftnarna påkommit, meren-
dels^ fä ftarkt, ac ftora. fvettperlorna fraa henne tjUrade.
Frifel-biernmorna voro i anligtet difcret^ , men. dä nu.

i

dag nogarc fägs efter pä hela den öfriga kroppen, funnos de
dar vara connga?e. Nägra af dem öpnades nu, dä jag
fann dern vara i flill fuppuration. Iblajiad deflTa Frifel^
ulhilaj flinnos nägra, fom fyntes vara af annan art.

nciiions- faret fuppiirerade våf med tjock materia. Pul*
fen var haitig, mjuk och ej hög. Hon hoftade torrt.
Brukade pulver, Emuliion famt Fläder -thé, och til-

fades Sköterlkan at ymfa torrt linne pä henae hvarj^
morgon och ^tton. — Anna Ma]a fick nu i dag ftiga
up. Särct, änikönt det länge varit låkt, har dock hvar-
je dag blifvic förbundet mc'd falfva, för at fe om det
ville bryta up. Nu togs forbiildningcn aldeles bort,—
Pä Ltfa var Mäislingen nu i fm rodnad och högd.'
Kopporna aldeles aflallna. Hade feber med nägöt hög
puls. Suppurationen uti incifionen hade nu repat iig
Igen, fä at den i da^ var ganfka ftark. — Stinas Måfs-
luig, fom 1 gär och i förgår var med en ros-lik rodnad
otver hela kroppen, började i dag blekna, och huden
kännas fkarp. Pulf^n kändes häftig. Incilioiis -färet
torrt. Ögonen voro i dag öpnade. Haft 2 gängor öpet
\% Icke ätit, utan kräkts när hon nägot ikolat tai;a in.

F - Stän-

\



%z iy66. Jan, Febr. Mart^

Stånkade nu ©ch var (jrolJg. Tog fin Emulfion, pulver^

thé, foppor. - Maria hade Måfslingen vål utflagen,

fårdeles pä händer och bröft Var oluftig och nog kin-

kue. Incifiouen var åii öpen, men dock mereHdels torr.

Alla Barnen hoftade; alla hade åtit, utom och

l,lfi \ .de hade ock haft öpet lif.
^

Den 25-. M, Incifions- fåret var plUlrua måft torrt.

Hon hade feber, var orolig, och kropps - fårgen gick nog

in pä rödt; Kopporne voro blodröda vid deras bafes-

Tog pulver, emulfion.

—

Ja» Peters far fappurerade 6f-

vermatton ilarkt, hvitnade i kanterna och började lå-^

^^s.— Johafi>^as incifions-fär fuppurerade väl Det ut-

llag, fom i gar fans blandadt med Frifeln, hade 1 dag

hott' fig til Koppor. Hon var nu annars tåmmcligen

monter, och orkade jämvål åta. Kopporna voro ganfka

fä någon enda här och där likfom ftrådde. Var feber-

fri.' Fortfor dock med fina pulver, emullion och krydde-

thé -Pä Lifa var Måfslingen fom i går.Hon hade tam-

meli2;ea håg och fnåll puls ; var orolig ; incifioneu flöt

väl 'Tog emulfion och pulver, - Stina var om morgo-

nen ganlka dålig Den Rosaktiga rodnaden öfver hela

kroppen var libfom i gär. Pulfen var liten och hä-

ftig ,
refpirationen tung ; hon hade vårk oéh rodnad i

é^^oiien; incifionen var mi torkad, Medicamenter gäf-

vos fom forr Spanfk fluga lades öfver bröftet. Mot
aftonen fans hon ännu lika dålig fom föremiddagen.

H n var ganilia fvär at fä til at dricka, ehuru hon nog

lått kunde fvälja; ville icke heller åta. Flugan hade icke

dneit Som febern var i lika (länd, och refpirationen

laborieufe, pulfen hög och härd, famt oron häftig, fä

épnades ådern pä armen , de förra medicamenter läm-

nades, och i ftållet togs i^. 01. Amygd d rec^& frig.

expr. & vit, ovi fubaa^unc.ij Emull comm L. ffi j,

hvaraf 2 matfkedblad ikuUe gifvas hvar annan timma, dä

derimellan hvar annan timma de förre pulverna med til-

lå^^-gning af litet Campherr nyttjades; Velicatorium pä-

ft^oddes med nytt fiuge- pulver, och blef liggande

Marias Målslinge - eruption hade nu ökt fig. liaTes af

hennes Koppor, fom voro torra men ci afFallna, blefvo

alla blodröda, med en rodnad af hvita ftyfrars vidd:

hvilket oclcfä fyntes pä Ulricai en riktig tolgd af
Mals-
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lyiarsHngen. Incifionen torkades ; hon hade någon feber.

Fick at' nyttja Emiillionan och pulverna.

De» 26 M. Jan Peters incifion flöt ftarkt. Han

mädde annars väl;" började - ara uppe i dag - Johan?:*

niädde ock tämmelig väl, ville i dag fitta uppe i fangen

och leka med kort, men förmåddes at ännu ligga Kop-

porna vuxo til ; incifionen fuppnrerade ganika itarKt.

rrifeln fjällade fig pä ryggen och i anfigtet, <iock mai-^^

tes ånnu några Fnfel-b*mmor pa fenarc flaliCt med

röda bafes. Hoflade intet färdeles. Mcdicamcntenia

bcftodo blott i Théet och et eller annat pulver, fick;

lavemcnt, eftrr Hfvet ej var öpet. Hade äivcn i natt

fvcttats Fortfor, Ibm förut var feörjadt, at morgpu

och afton ymfa torrt linne. Pä Lifa fägs nu Mäfsim-

ren bleknad, tnigan blötaktig; pulfen var hog, meacj

fä häftig fom förr. Var något orohg och pjunk am.

Incifionen var maft torr, fa nar fom pa « par haUcn,

där han litet fuppurcradc. Fick cliftir. Hoftade matte-

ligt. Tog fin ofvannåmnda eraulfion, pulver, krydde-tne.

Stina hade efter åderlåtningen fatt en hätng diarrhec,

oeh tilbringat hela natten tils inemot morgonen utan

fömn; flitigt brukt fina Medicamenter. Var i morgon-

Handen fä munter, at hon ville fittiv uppe och leka med

kort; pulfen var fri, nägot full, dock ej hard_; relpira-

tionen var mycket förbättrad; fjållade ftarkt i anfigtet.

Flugan hade dragit väl. Hoftade ånnu och var imel-

laHät kinkug. Hade ej haft öpet lif fedan kl. B inci-

fionen torr. Urinen hade drifvit Itarkt, unaer det ve-

ficätorium lag pä Mot aftonen blef hon längt oreliga-

re , ville ändtcligcn ombyta fäng ;
andedrägtcn biet ar-

ven kortare, och pulfen mera fnabb. Hade^ toga mat-

luft, men tog gerna emot, fä ofta henne bods at dric-

ka Mäfslingen pä Ulrica bleknade. Hon mådde an-

nars tämmcligen vål ; hade full och något häftig puls. Iti-

eifionen var måft torr, undantagandes pä en enda puncc.

Kopporna föUo af ,Tog de vanliga Medicamenter.

—

Maria hade i dag en full och häftig puls, och var myc-

ket utflagcn af Mäfslingen. Kopporna voro torra, men

deras bales ånnu blodröd*. Incifionen torr. — Ulneå

i dag f«m i gar; hade tämmeligen orkat äta.

F 2,
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Den 27, M. Jdn Peters incifion förbands torrt 1 dag,-
efter den var upköttad. Han tog laxatrv , hvilket åfven.
Jtina Mata fick taga. —» Johanna.^ indfion fuppurerade
våL Frifeln fyaties ånnu i anfigtet, men hade torkat på
kroppen Kopporne hollo pä at mogna. Syettningen
tnåfktes ej til i dag; hoflade ännu något. Tog pulver,
emullion. - Ltfas inciiion var måft torr, dock icke
låkt Måfslingen fjällade (ig i anligtet ;

pulf&n var blåt.~.
Stina hade haft anrtot af diarrhée i natt; pulfen var ej

fä tåt i dag, men likväl hog; hon flumrade mycket.
Jag låt nu blanda Spanfk-fluge- pulver i falfvan, for
at fä incifions- faret at bryta up igen, hålfl: det pä en-
liten pun£l tycktes vifa benäger»het til fuppuration. Span-
fka flugan pä broftet fuppurerade annars val Refpira-
tionen var båttre ån i gar. Hon fick af fina vanliga låke-
mcåd.— Ulricas incilion var torr och måft låkt. Kop-.
porna fållo af; Måfslingen torkade ock, men var ånnu
rod. Hon hade nägot ondt i ögonen. Pulfen god och
jåmn. Var benägen til diarrhée. Henne ordinerades mer
af pulverna och Émulfionen. - Marias incifion gaf frän
fig, flift fparfamt, nägon materia ur öfra kanten af fa-
ret. Måfslingen var nu 1 fin bögd och rodnad; hon
hade feber^ och var rått kinkug. Kopporna torkade, men
de röda vida bafes voro ånnu qvar. Hade haft öpet lif.

Tog nu af p^ilverna och Emulfionen.
Den 28. M, Johanna var i dag pigg öch feber -fri.

Kopporna började fkorpna i anfigtet; men de fä på krop-
pen ftodo ån ftinna* ~ Lifa var ock feber -fri. Inci^

fionen hade brutit up, och fuppurerade i dag ftarkt, ined
tjock materia.— Stina tycktes vara måft feber -fri ogh
effer omftändigheterna munter; Måfslingei;i fjällade ftarkt

i anfigtet och pä händerna. Diarrhéen fortfor. Flug^^-

pulvret hade gjort blafa rundt omJmng incifionen,fom

forbands med Ungv. Bafilic. — Ulrica var feber -fri;

Måfslingen fjällade fig ftäikt pä lären, m. m. Incifio-

nen artade fig fom hon i dag ville bryta upp, fuppure*

rändes pä 3 "pundicr,-- - Marias incifion var aldeles torr.

Måfslingen ftod ute i anfigtet och pä bröftet , men nog
blek -röd; pä den ofriga kroppen var han måft borta,

oeh afFjållades måft i ögonbrynerna och kring munnen;
rodnaden omkring Kopporna vax ån likadan* rulfen^ var
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längfainniarc, men full. Hon var i dag kinkug och gra-

tig Medicamenterna blefvo fem i gär.

Den i() M, Johanna hade kräkts 1 dag, rnen var dock
mumer och feber -fri. Lifa var äfveu feber -tVi och
pigg* Incifioncn fuppurerade^ dock ej fä ftarkt foni i

gar. Måfslingen fjällade fig. La^^erade i dag. — Stinas

incifion v-ätfkade fig, gaf dock ingeri purulent materia.-

Affjällningea gick gaiilka ftarkt 6fvér hela kroppen;

Hon hade 1 dag halt nägra liqiiida öpnmgar. Pulfen'

var nu häftigare än han naturligen borde vara. FickRha-
barber.— Ulrica fjällade ock ftarkt. Incifionen var fom
i går.— Pä Maria var färet torrt, men gaf litet materia,

fom kom frän en puné): pä^öfra kanten. Pulfen varna-
got häftigare än han naturligen borde. Mäfslingen bör-

jade fmä -fjällas Tid ögonen. Hon fick cliftir.

Den 30 M. Johanna vciiååo, väl. Kopporna torka-

de i anfigtet, och voro pä kroppen i bäfta fuppuration,

—

Lifa pålades nu at laxera hvar annan dag, likafä Ulrica^

Anna Maja^ Jan Peter. — Stinas incifion vätfkade fig

och fäg^ut fom han ville bryta up igen. Hon hade f©f-

vit väl i natt, mädde braf. Mot aftonen fick hon en
fmä -feber med oro; var löslifvad.

—

Ulrica var 1 dag
fom i gar — Marias incifion var torr , förbands dock
med falfva. Måfslingén aff^jållades. Koppornas röda
ringar ftodo ännu qvar, änfkönt Kopporna efterhand tol-

kades. Hon hade ännu feberaktig puls. Sof mycket.
Den 31. MajL Jan Peters incifion fuppurerade än

ftarkt. '— Johannas incifion fuppurerade ockfä ånnu.
Hon ville nu ftiga up.— Lifas incifion vätfkade fig min-
dre i dag åa i gar.— Tvärtom vätfkade fig Stinas in-

cifion mera i dag , och liknade fig til upbrytning. Span-
Ika flugan pä bröftet fuppurerade ganfka ftarkt. Pulfen
var ännu feberaktig , tät och matt.— Ulricas incifion var
mäft läkt. Kopporna pä kroppen fkorpnade oöh torka-

des bort.— Marias incifion var läkt, men förbands lik-

väl med falfva, för at fä fe om han ville bryta up igen.

Kopporna hade fig pä alt fått likafom i gar. Hon hade
cn tät och feberaktig puls, och var kinkug. TogEmul-
fion och pulver. Fick emot aftonen nägot at laxera pä.

Den I . Junii. I morgonftunden yppade fig, at Maria
hade hela natten och en god del af förra dagen haft re-

F 3 tentio



^6 \y66. Jan, Febr. Mart.

tcntio urinas. Labia vulvce voro, i fynnerhet pa mra
kanterni,e'xulcererade och inflammerade. Herr Profcllbr
AcREL fant n£>digt , at härför lata Herb. Britann. Sal-
vise & Hyffopi kokas i dricka, och med denna decoft
flitigt tvätta Itållet, dä imellan hvar gäng Deiitens Salfva
pålades Invårtos togs Rob Diamor. unc.j. Aqu.
Petrofel % ^. Syr. Kub. id. q.f. hvarjåmte fattes cli-

ftir. Härigenom kom omfider urinen fram. Hon var
aiinars ganfka litet feberäktig, och mera munter ån olu-
ftig. Fram mot aftonen obfervcrades den omtalta rod-
naden och excoriationen (tråcka lig frän labia ända ned ät

perinseum, varandes hon dä derjåmte tammel igen *kinkug
och giätig. - Stina hade en Itåndig fmå- feber. Inci-

fionen förhöll fig likafom dagi^n förut, fä at han vät-

fkade lig itäiidigt. Spanfka flugan fuppurerade nu ftarkt.

D-t fäg ut fom Barnet antingen hade Frifei i taggorna,

eller ät nägon fuppuration var invärtes a fårde. Jag til-

fade, at hädanefter ymfa torrt lintyg morgon och afton,

och gaf i dag Eleft. lenitiv. Z/jQj incifion var måft
läkt, men gaf materia pä en pun6l: Hon ville åndteli-

gen ftiga up. Johanna var munter, ville ock komma
«p. Inciiionen fuppurerade ftarkt.

Den 2 Junii, Maria var fom I går! defs retentio

tirinse höll uti och ville icke ftort gifva fig, änncont la-

vememer, baddningar pä magen af Perhlja och Humle
m m applicerades. Fä Ulnea foUo Kopporna af och
Mäfslingen var mäfl: borta. Stina ^zx nog munter före-

middagen, men fick oro och fvettningar om eftermid-

dagen. Incifionen vätlkadc fig nu mera intet. I dag
tiliädes, at Johanna^ Anna Maja ^ jan Pieter ^. Lifa y

och Ulrica ikuUe taga Laxer-mos hvar annan dag.

Den^.Junii. Marias fenare fvärighet var i dag föga
båttre ån i gär; hon hade fatt pina fram litet urin. In-

cifienen var nu läkt. Kopporna torra. Fick i dag la-

xer- medel Stinas Spanlka fluga fuppurerade ftarkt;

hon hade ej fvetrats i natt, men i morgonitunden haft,

en fmä' feber med tåt och matt puls, famt rodnad ian-

ligtet, fom dock ej långe päftod Skulle fortfara med
iina förra pulver Hon fjällade ftarkt Johannas in-

cifion flöt nog och gaf materia Kopporna voro nu af-

fallna, ufvenfom ockiä Friieln var törbi. Fick i dag
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%ga iip til en början.— Jan Feters inciflon var nu låktj

gick frifk ut.

Den 4 JtmtL Maria fick läta vatnet en gäng i dag,

dä man fick anledning at tro, det hennes rctentio uriaaö

til en itor del var voiuntaria, fä at hon fjelf höll %/
efter det fved i urin -gängen; fäledes manades hon bäde

med läck och pack at lätta lig. La;bia vulvaj ännu lika

fäfom förr. Var feber -fri. Förbandet pä incilionen

borttogs, efter den var låkt Slapp nu medicaiyicnter

,

och fick allenaft Mandel-malTa i hafrefoppa at dricka. ~
Snna fick äfven i dag en exaccrbation ai' fin feber med
fvettning och rodnad pä kindbenen. Ymfir torrt linne

dageligen. Fjällade r&tt (taikt, fä at flora ikinnlapparna

föUo af. Började nu at laxera hvar annan dag. Hoa
ropade nu efomoftafl: efter mai, — Ulricas inciiion var

läkt. Kopporna torkade bort och Måfslingen aftjållades^-

under hvilket alt hon mädde väl. Lifas inciiion var

läkt; men hon hade ni fatt eu böld pä vandra axleii.

Den 5. yunii I dag märktes pä Maria en itark i^x-

coriation i perins^o, och vnlva var mäfl: likadan. Frampa
dagen kom en feber- accés med flark rysning och pä*
följande hetta och törll, ikmt omiider en ganika Itark:

fvettning. Fick dä en läikandeEmulfion af Sem. 4 frig-

&Lini mediVlandel-olia -Stina var i dag munter. I

härfåfret voro nu nägra pulbalse utflagne, ej mycket
olika Frifel -utflag — Lifas böld hade vuxit til; derpå
lades Deutens faltva

Dey6,Junii Maria mädde båttre 1 dag. Emulfionen
loulageraic henne, och derföre fortfors dcrmed Hennes
genitalia voro nu pä bättrings - vägen

—

?Hjlrica voro
bade Koppor och Måfsling aldeles borta St-inas Span-
(ka fluga flöt ännu ilarkt pä et frållc Hon var annars
munter, ville fitta uppe, och orkade åta. Fjäilniagea
var öfv^rftänden.

Den 7. Jiraii Märta gick i dag uppe, Qch var an-
fenligen foiilagerad. Pä Stih^a \ar uinagcr i härfåfiet

borttorkadt - Alla Barnen laxera ännu hvar annan dag,
fäfom de förut börjat

Den%,() 10. 11. iz 11^, Junii. Sä vål Maria^ fom
de andra liarnen, repade fig nu aldeles pä defi:ä dagar.
Maria bief läkt,~ Stinas iipanfk- jäugu-fär blef f.. rt

neg

\
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nog låkt , fedan det börjat förbindas med Deutens
falfva, - — Lifas bold åpnades och forbands med fainma
falfva, hvarefter den jämvål läktes. - Alt det onda var
hu omfider val åfverftändet, fä at d<^nna Kopp -ymp-
niug fick et godt och fägnefamt flor, De Barnen, fom

varit mäft och lift fjuke, höllos dock ännu några
dagar inne, och laxerade h var annan dag, innan

de utilåptes.

FORTEKNING
På de Ron , fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.
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bland Sten -rikets mångfaldiga alfter, foitjc-

nar, nåd Magnctcn, ingen Sten de Naturs-

kunnigas upmårlifamhet mera, än den i fenargj
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tider mycket omtalte Tourmalin eller Ajke-flenen.

Denna llencns befynnerliga egcnfkap, at genom
blott Varma och Kold blifva electriferad^ den-
na Elektricitetens férhällandc och mlnga omby-
ten> Tourmalinens harpa grundade likhet med
Magneten> jåmte andra befynnerliga om Itåndig-

heter, åro i och for fig {jelrve märkvärdige nog;

men blifva det ånnu mera, dä man, icke utan

grund, däraf med tiden bor förvänta närmare
uplysning om den flågtfkap och förening, fom
var nyafte Phyfllc börjat finna imellan Eld, Ele-

étricitet och Magiietifm, trenne de ilorlla kraf-

ter i Naturen, hvilkas närmare kännedom fåkert

länder hela vctcnflkapen til anfenlig båtnad. Hvad
under dä, at flera Lärda vid Tourmalinens gran-

Ikande haft mödan ofpard, ochanfedt honomfor en
ibland de märkvårdigalle Decouverter, hvarmed
Natural-Vctcnfkapen blifvit foroktdcfflifenareären.

Denna Sten, fom under namn af Tr/jp/^, Tmr-
malin och Afie-fien blifvit bekant uti Europa,
år, fä mycket man vet, aldraforft funnen på Ön
Ccylon,'och for vid pafs femtio är fedan där-

ifrån til ofs ofverford* Vi åge ingen bclTvrifning

pä denna CeyloniQva^Tourmalinens utfecnde i

rått lynne; den fkal finnas ibland fanden pä Hafs-
ftrånderne; men de flipade ftycken,fom gätt hän-

der imellan, likna en mer och mindre fvart- eller

brun -gul cryftall, hvilken Auétorerne nu fort

til detta, nu til et annat flägtc, tils HerrRiN-
MANs nyafte forfok vifat honom vara en ny och
obekant glas -artad ekUriJJi Zeloit (V* A, H.i/öd»

p. f7.). Sten - handlare hafva, utan tvif-

vel af ilenens tyngd, hårdhet, genomfkinlig-

Jiet, med mera, oiifvit foranlätne, at fpm Ädel-

ften
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*ltcn profva'ders forh i eld, och til den

''^ndan lagt honom ,pa glödande eld - kol^ hvar-

vid de bändelfe-vis funnit, at ftenen, när den
blir varrn, drager til fig och åter käftar ifrän

lig dé afke -iparticlar och damb, hvarnud kolet

varit betåckt. Denna e^enfkap, fäfoin ovanlig

Vid aila andra Stenar, mafte nödvändigt upvåcka
deras forundran 3 hvarfore ock ijelfva Itenen biif-

Vit bade begärlig och dyr. Dåraf har den år-

'hållit nämn af Afchentrekker j Jjchenzieber y Ajh^
^\\6r Ajl^^-blÉfafé och toidc det nu bru-

'kcliga namnet Tourmalin^ fom hårrorer af de

inföddäs pä Ceylon Xourmnialy ( Transaft^ VoL
. ^jj^I. p. ^P7^) betyda det famma.

Vi vete juli icke med fåjcerhet, om de Äl-^

dre kaniät denna Stenen. Fårgen ar et ofåkert

måi-icG, och de eleä:riflva egenflvaperne kunna,
af okunnige om tilborlig fkiln^ låttejigcn blan-

dias med gnidningars vanliga verkan på alla glas-»

artad^^^ Det Ix likväl ganfka troligt,

^tidé '.rqda ogh fkarlakaris^ färgade CarbHnkkr ^

dem Pltnius .omtalar L. 57^ c. 37, at de, når

de ufvärmas af fölen ^
draga halm "firan och fappers^.

bitar til figy varit en fort Aikc-itcnar^ Äfven-
Ibm Vatson, af THEoPHRA3Ti. bcikrifning

om de äldres ij/^rÄr/ÄW
j, med niycken fannolik-

|iet bjCvift, at den alcirabäft pa^r pa vara Tour-'

maliiier.' PhH Trmr, VqL II spj. Huru där-

med må^^^ få finnes deit Ceylonifka

Tourmalu^en aldraw^ft med tydelig befkrifiiing

uptägen' uti Hi^y de T^cadl Ii^f^..l7 i7 P^g< 7 >

Under. naiT^il af cn riy och ovmVig M^g^^t, Si

hdr 9 liten [Magfist . Det dr

^ij^^^^
> fi^ Jinnés fd Ön Ceylon

^ qf en hvit fiyf-
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vers ftdrlek) platt y rund y vid päfs en linia tjock y

brufiy glinfande och fpeglande ^ utän lukt eller [mak ^

f§tH drager oeh kaflar ifrån fig fmd hitta' kroppar
^

dfkäy fiffpdny pappers-fnas m. m. Hi\ Lemery z/^-

vifade den famma^ och dr han icke aUntdn. Af dcii

jåmforelfe fom därefter anlHlles, imelian denna
och de vanliga MagnGf^terues verkningar^ ni-

håmtcs ännu tydeligare, at det varit en T^ur*

malin^ Det var denna tiden ånnu allmänt, ajt

hälla dylika phenomener for nägot magnetiftti:

men af hvad orfak det blifvit utelämnat ^ at

denna ften behofv^er vårmas , for at verka pa
befkrifne fått, år fvart at^ finna^ Män detta ej

behofdes vid denm Sten? Atminftone vore det

oniqjcligt, at en Tourmalin åfven fom Mag-
neten 5 behöll läng tid en beftändig krafts

Denna beflvrifning harfåkert bidragit myc-
jkct,at Töurmalinen under namn af Ceylmlfk Mag-^

net^ varit ullmånnare kand: men at den likafullt

annu långe varit fällfynt , kan endaft diraf in-

hämtas 5 at MuscHENBROEK , fom mer ån någon
gränfkat Magnetcr^ uti företalet til fin I7i4
utgifne t>iffert^ de Magnete y tilftår, at han 'da

icke ånnu fedt eller profvat defla, i Paris bé^

fl:refne Magncter/ Dcfla rtenar hafva ifrån

Holland i fynncrhct , blifvit utfpridde til Tyft-^

laudj hvaräft nägr^ Auélorcr bcfkrifvit^ ocl]i

anfört atfkilliga nya därmed gjordeForfok., JustJ
uti Mineralögien^ S och Zink uti Hiibn^rs

kunfi-LexicoHy anföra Töurmalinen^ Af Zeidleri

Univerfal-Lexicon. Tom. XLV, ^jo.kan i fyn-

nerhet inhåmtaS ätfkilligt, fom* vifar, at mAi)

därmed börjat flera underfokningar. Dar be-

rättas : " at denna ften af Oftindie-farare blifvit
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jjfald til Tyflcil Judar j at den har fårgen fom
,,ChryfoIith > at den varit i florrc åycken, lom

flipades tunnare fedan afkedramiingen blcf up-

takt 5^
därvid paminnes, at den bor Vårmas, men

jjicke hallas altfor varm for at fpela tnedadcÄn^

^5 och at den år förutan denna verkan ^ när den

ar kall; man har icke funnit famma egenfkap

55 hos de TyflcaLand-ChrjfoIithcrnCp eller någon

55 annan art ÄdeHlenari. Sa vida man i ofrigt blif-

55 vit varfcj at ftenen hälft verkar pa torf-afka

55 och Chemifka pra^parater af jårn med Sälmiak

55 och defs flygtiga Spiritus 5 hvarvid man af Z^-

^^horat: CeyUmca yctzt^ at på Ceylon finnes myc-
55ken jårn-malm, hafva de velat hålla Tourma-
55 linen for Jdrnets-Minfr^Glas-Ertz^ och trodt et

55 Sulphur martiale congcnitum vara grunden til

55 defs egenCkaper m. m. " Hvilket alt nogfamt
intygar, at man kåndtftcnen) och fokt utfinna

rätta orfaken til defs förmåga 5 men därvid lika-

ibm i Paris, haft fitt affeende på något järnar-

tigt och magnetiflvt. Stenens egenlKaper här-

röra likväl at en annan kraft , fom år vida fkild

ifrån de förra
5 jag menar Eleclricitetcn.

Dcnforfte, fom vid Afkc-llcncns verkningar
ihogkommit denna elcftrifka kraften, år Herr Ar-
chiatern och Riddaren voN Ltnnc, fom uti Fore-
talet til defs Flora Zeylankay (krifvet i Upfala den
23. Junii 1747, ibland Ccylons måtkvärdighcter
upförer den af Lemery befkrefnc ftcnen, och
det under namn af LAPIS ELECTRICUS.
^yL^pidibus pretlcfts^ ^'äger han, eisque magna €9^

^^pi^Ty fuperbit Zeylomy uH rubinisy Sapphiris OculU

P>
Cntiy ^c. Fluvii Utarh rnargaritarHm fegetem ubique

y^porrigmti öT qudd mlnime ^r^tercudum^ L?.pidcn?

G ^ cicftri-
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55elc£tricum vehunt,^ fnagnitudine ohoHy planum
y^orbiculärem y nitentcm ^ levern^ brunneum^ crajjltié

^yuriius Lwe<e ^ inodorum > mftfidum ) attréihentém cor^
y^porn levia^ parva ^ cmeres ^ iimaturas jerriy ramenta

5^P^py^i ^ä^ue dein longiUsYefelkntem. Mira certe

5 ,^ inanditåproprietasyfi in läpde neque motu nequc tritu

^^calefåUo^ heic unice deteRo obfervatoS' Hvad
hade for ågare af ftenen varit lättare 5 ån at med
nägtalåtta forfok ftadfåfta cn fa lyckclig gifsning*

Men Totirmalinens eleftrifka natur blef icke forr,

åii tiö Ir därefter
5
netnligeii 17575 af Herr^Ept-

NtJS i Berlin Uptlckt, ^ch det pa belt andra an-

ledningar^ ån alla de fom hittils blifvit anford^u

Jag viftades denna tiden i Berlin^ var boendes
1 fammå lius med därvarande Aftronomiae Profcf-

foren^ nu mera Kejferlig Ryfka CoUegic - Rådet
i St. Petersbourg Herr Äpinus j och fyfsloratt,

at genom trägna forfok utröna de contraira Ele-

ftricitetcrnas förhållande, hvärom jag ock famma
ar 17^7. utgaf cn Diflertation» Vid detta arbete,

hade jag flera tilfållen at ärfara de Lärdas och i

fynnerhet Herr j^Ipini hjelpfamhet at fråmja nyt-

tiga Vetenfkaper, och at tillika leda deras up-
mårkfamliLt pa defla åmnen. Ibland annat, hade

Bergs - Radct , nU mera Profcflbreiii Petersburg

Herr Léhmakt berättat, fig aga en liten Sten,

fom lagd pa eld-kol, fpelademedaflvan, ochhvil-

ken flaillc fort j ena, at blifva pä eleftriflva vågen

Underfokt. Herr JiPtNUs, hvilkenäfven fom jag

icke kånde denna ftcncp, hämtade honom til iig,

och befimt vid forrta profvct faken hafva fm rik-

tighet* Stenens kraft beftod uti en vérkelig, och

af vårman allena upvåkt Eleftricitet. Jag blef

ftrax Underrättad om denna nyhet, och var fcdcr-

mcrä
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iftpj*» närvarande och bchjclpclig vid dc måfta

äflolcen , fom bkfvo gjorde fä val med denna,

fom en annan ftorre Tourmalin , den ^ p i n u »

upkopte. Herr iEpiNi afreia til Petersburg up-

håfde vål da fortfåttningen dåraf, imedlertid m-

gafhan då ftrax til Acaderaicn i Berlin en Me-

nlbire dåröm , hvilken finnes uti Hiji. de rAcad. it

Berlin, i-j;i.p,i oj, fom utkom lyf 8- Emcdanja^

icke allenaft fedt Mv\m forfok, utan ock ^elf

med lamma ftenar hade haft tiltållc at flera gånger

emgora de famma, införde jag en kart beråttelfe dar-

om,uti minofvannåmndai)/^r^ de EleB. Contrp-s»,

af hvilka jag kårteligcn får nämna det mårkvår-

digaftc, fom vid Tourmalinen då blifvit uptackt.

Det var redan ct forfok utan like, at en folid

kropp af blotta vårman undtår cleftrifka egcnfka-

per j men denna Elcftricitetcns art och ombyten

gjorde det dubbelt, märkvärdigt. På hvad lått

ftencnupvårmdes, på eld -kol, varm metall, i

kokhctt vatten , med famlade fol- ftrålar, m. m.

funnos fidorna af ftenen altid tillika aga contrairå^

E/eHriciteter. DelTa Eleftricitetcr upkommo val

altid pä famma ftållen eller fidor af ftenen , hvilka

ock dåraf,likafom vid Magneten, kunde ia. namn

iifPoleri men forbyttcs på defla ftållen, efter olika

fått at värma ftenen , pa flera fått ifrmPofttivt til

Negativt. Den fidan »f ftenen, fom updragcn

uturhctt vatten, var Pofitiv, forbyttcs iil Negativ,

når ftenen värmdes på varm metall > hvaremot an-

dra fidan, fom i förra fallet var Negativ , i det

fenare fants Pofitiv eller glas - artad. Det fe-

uarc tilftåndet forfvinner därpå af figfjelf, hvar-

emot det förra, eller fom Herr y^piNUS kallade

«lev , ftcnens mtitrliga tilfidnd återkommer och

G Å. varar
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varar eivlliig tid. UetYJEpmvs mncfattadc deHU
handeifcr uti den lagen: ftenen dr uti natm-Ugt
ttlftand, ndr hdgge ftdorm Jro lika vtirme ; mm at
Uen ar un contrairt tiljidnd, ndr den ena drmm dn den ändra. Bada fidonia aga fäledes aU
tid contrair EieÄricitet, men denna eleftrifka art^
beror icke pa iccnens utvårtcs fkapnad, Utan M
7]^,"^''?. emedan bada ftcnarrte fom vorö
aldeies likformige, likafullt uti enahanda omftån-
dighcter

, pa homologa fidor funnos åga contraif
ia-aft j ftenarnas genom vårma upvåckta Ele-
Ctricitet gaf fig tilkånna genom de vanliga
verkningarne, dragning, repulfion, meddelande

t?i A^"
-^** den bor noga flnlj as ifrån dett

^lettricitet
j fom vid gnidningaf "emot andra

Kroppar dåruti Upvåckes. Gnides ftenen pä en
lida allena

j blir den pefitiv emot ylle, m. m. , och
det pa bada fidor j men vidrores den ändra fidan
imder ^et farama med fingret, ellor år gnidnin-
gen fa ftark, at ftenen blir varm, upkomma
daraf nya fammanfatte förändringar , hvarvid fte-
iien ock kan blifva likartig på1)åda fidor. Af
^^^PiNi Tourraaliner vog den ftorré'ii. gran,
och var mera genomfkinlig , ån den mindre fom

7» gran , bada hade Polerna belåsne, en midt
pa hvar fida.

Den ftofa likhet fomTourmalinefl, i anfecndc
til dcfs beftåndiga poler j och deltas contrair*
Verkiiingar;, äger med Magneten; har federmera
gitvit Herr ^iLPiNus anledning, at jåm fora den
felcftrifka och magnctifka kraften nied hvaran-
ara

, och at grurideligen athandla detta ämne

fr
^'^^ "i^i et t7f8. d. 7. Dec. i Petersburg hällit

i al 5 de Similitudim Vis eleclr,, Magnetifmiy fom
et

\
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florre Verk i Js^:xo^ Tentamen TheorU' Ek^x^

& Mognetifm ^
Petersburg i jS9 > hvavuti han Up-

lläldt en pa éleörifl^u gmnder Irigd ny och full-

komligare 'Förklaring om Magnétifka verkniri-

garnet hvarom jag likväl fafom mera fkiidt ifrait

niitt cimne^ och ej innehalknde mei^a nytt ont

Tourmalin, ej far vara vidloftigare^ utan endaft

tillägga 3 det Herr i^plNUS järnvål uti gement
Svafvel trodt fig hafva funnit fpär til Eleftri-

citet^ foni genom blotta våtman varit upvåkt.

At fa befynncrliga Dccouvertcr, hos dc Lår-'

de 5 blefvo med mycken upmårkfamhet anfedde->

år naturligt, och är jag nåfran forfåkrad, at

brift på Tpurmaliner och pä tölamod vid få fina

forlok, endaft varit orl^iken at ej mera dårom
utkommit. Den forfla, fom vidtog detta arbete^

var Hertigen af Carstffa^ fom lyfp. utgaf
i Paris en Lettre fur la Tourwaline äM:r^V¥Vo^j
hvilkct dels innehåller forfok med Tourmaliner-
ne^ dels fyftar pä, at andra och förbättra, hvad
.^piNUs och jag ficrifvit om denna Stenens

contraira Eleftriciteter. Ty fäfom jag ftrax

efter min hemkomft I7f7, hade fåndtetexem-
plar af min DifTertation til Paris, och jåmvål
Herr ^^.pinus ditfkickat et utdrag af fin Me-
moire, få blef det fom rörde Tourmalincn, af
Herr Toussaint infordt wii Obfervations period;

de Phy/l (f d^Hifi. Naturellen och därigenom be>;

kant för Hertigen, fom redan förut pa defs refor

lärdt kanna AiKe-ftcnen, och jämväl i Holland
blifvit ågare af tvånne dylika ftenar, med hvilka
han af Herrar Adansön och d^Aubenton låt

anftålla de forlok, fom aro befkrcfnc uti dettt
brcf til Herr Bu^fön.

G f H«r-

/
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Hertigens ftenar voro ickealdelcs fa ftpra fom
jEpini, men tyckas i ftyrka varit ganflka qvickc.
Den ena vog 6, den andra .i@ gran. Den min-
dre var ogenornllinlig, fvart-brunvpch kunde
foras til Amethift eller Granat- flågtct. Den
ftorre hade en rokig gul tårg , liknade i gcnorn-
fkinlighet den Bohmilfca gul-feruna Cryftallcn,

och var fä i (ken fom hårdhet imellan denna
och den Orientalifka Topafcn* Afke- forfokct

lyckades ganfka val med defla ftenar, hvarvid

QCk med noghet utfåttes, til hvad afftänd de
drogo och utkallade hvarjehanda låtta kroppar:
jårnfil-fpån, afka och kol-ftybbe kallades tre

tum. I anledning dåraf, gjordes profvet med
tre och tretio adla och fina Ilen - forter^ men
däribland fants ingen likna Tourmalinen, i den-
na egenfkap» Hvad llencns ofriga' egenlkaper
vidgar, kommer Hertigen i det målla ofverens

med det, fom tEpinus och jag dårom anfört j

men få vida vi icke noga befkrifvit tilllållningen

af ijelfva forfoken, har et och annat tyckts lor-

Mlla fig pä annat fått. Deflli Tourmaliner haf-

va icke gifvit någon eld i mörkret 5 kunde uti

hett vatten icke med foh*non cledriferas^ men
i fynnerhct år Hertigen af andra tankar, i an-

feende til contraira Eleftriciteterne* Han for-

kaftar aldeles denna fkilnad, och förklarar vilTa

4åraf härrörande förändringar uti flenens elcclri-

fka verkan, af ytornas olika värma, famt läng-

famare eller fortare afkylning. Dåraf har ock
håndt, at han til flut mäfte antaga en befyn-

nerlig Ikilnad imellan Tounnalinens och den

vanliga Eleélriciteten, fom forfaller af fig Ijclf,

4å man fkiljer delTa flridiga Eieétriciteter rätte-

ligen
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ligen hy hvarom jag längre ned iår, anföra ät-,

(iilliga bevis.

AiTnu famma är lyfp, uplåftes i Engelftä

Vetenfkaps Societeten d. ö. December, ciL Bref

af Herr W ilson til Doft. Heberden, fom in-

nchölt r^ya Förfåk med Tourfndinen , ocb är et ar*

bete af en fä berömd, fom uti defTa experimen-:

ter ganika årfaren Eleftricus* Wilson hade med
en liren Doft. Sharp tilhorig Tourmalin fnart

funnit riktigheten af det fom ^pinus dårom
anfört. Men ägde federmera tiltålle, at med
en den ftorila Tourmalin, fom hittils varit bru-*

kad, Ilad Kalla och forfoka defs Eicft]'ilka märk-
värdigheter. Denna ften vog izo. gran, var \\
tum lang, I tum bred, och tredjedelen f£ tjock,

på en nda flat, och kullrig pä den andra* Når
denna ften updrogs utur kokande vatten, var

den kiilriga udan Plus och den flata Minus^ fom^
efter ^pinus, utgjorde defs NATURLIGA
TILSTÅND5 men om den pä en lida allena

upvårmdes, emot lagan af et ljus, varm metall

eller glas , funnos akid bada ftdor äga det^ eleUri^

€1teten , fom den värmda Jidan allena hordtfä uti det"

ta naturliga tilftänd. Bada fidor voro Plus når

den kuUriga, och Minus når den flata fidan

allena värmdes. Detta gick dårpä af lig Ijelf

ofvcr til forenåmda naturliga tilftandj men tyc-

kes flrida med tEpini forfok, fom medgifva,
at fienen fä en Jtda värmd y bordt vara uti contrairt

tilftändy och fålcdes den flata fidan Plus och den
kuUriga Minus^ Orfakcn til denna (kiljaktighet

förekommer längre ned, och anmårkes hår en-
daft , at defTa forfok forfl: vifat, at ftcnen af up-
yärmning på en fida allena, kunnat blifva Plus

eller
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éUer Mims ofvcralt. Jag; förbigår ock nu at

anföra, hvad flutfatfer håraf kunnat dragas til

iiadfåftelfe af det rc{ifterandemedlet>fom Vilson
antager pä alla kroppars ytor ^ for at nåmna nå-

gra af de ofriga rönen vid Tourriialins Eleåiri-'

citet* Når ftenen gnides emot andra kroppar,
blir den altid Poflth. Diamanten allena gjorde

^enen Negätiv. Samma ilen var fä lättrörd, at

luftens gnidning allena, når den med puft drif-

ves däremot, upvåckte en pofitiv kraft. Men
då luften tillika var mycket varm, vidtogo ock
de af vårman härrörande ombyten, och famman-
fattes med de förra ^ härvid bor jag fåfom nytt

anmärka, at denna luftens gnidning åfven for-

mått eleå:rifera vårnidaglas, oeh Ambra. Tour-
inalinifka polernas beftåndighet och olika lågc

emot fkapnaden, hade Vilson tilhiUe at llad-

iåfta vid flera Töurmaliner, hvilka dels hade
dem på fidorna, andra på kanten och ån andra

diagonaliter efter hornen. Defla poler ändrades

ock hvarken genom flipning, eller kallande ut.i

eld, at dc blefvo glödande. Men kaftades dc

glödande i kallt vatten, fä de mänga fprickor

och förlora all eleftrifk kraft»

Några åi' därefter träffade Herr Vilson på
åtfkilliga ftenar af olika färg och ftorlek, fom
liknade Tourmalinen i anfcende til eleftrifka e-

genfkaper. Den vackrafte däribland liknade en

Rubin, andra voi o blekare och en Itotte pä
Orange -iårg. Det fåges ej hvarifrän de kornr.

mir> men alla kommo i fken och härdhét när-'

maft Topafen. Således gifvas flera Tourmaii*

ner, än den brun -gula Ceylonifte, hvilka alla

Kade polerne béiägne på olika fått^ fom inga-

lunda
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Junda ftod i g^jmcnfl:ap med utvårtes flvapnajien,

vitim borde iga fin grund uti den invårte^ bygg.-

^^naden. Saken vant ock cn god uplysnitig ge^

^^om de ron, fom vid ra Tgurmaliner blefVo

anftåldc. Hcit -DA Costa Kade forlkafFat tiononi

nagr^i fäkall;4d9 afiUfka Smaragder^ cn fort gröna,

aflanga, fbiai4, Gryit^^^^ regulera fidor

c.iier vinklar^ i»cn räflade längs efter ^ och lik

nandes de Skgrl-cryftailer iip:r WkLLERiirs?
Trallar Corneus Cryftalliiattis viridis, Tyftarnas
ÄÄ/r/, Och Engelsrnånncrnas eller CalL Dqfla

rä Cryftalier elcftriferas Ipm Tourm^lin af var-

man , men hafva altid polerna vid Cryftailens

andar > få at den kofan, hyareftcr eiedriOca

fluidum gar igenom ftcncn^ råttor fig efter Itottet

eller kornet af Cryftallcn ^ en anda blir P/Vx och
den andra Minus. Håraf |r ,

troligt , at alla of^

riga Tourmaliner/forhälH iig på (amma fåttj, ocl^

at polernas låge 5 pä^ de afbrutne och flipad?

ftycken, rattar :i?g efter och utvifar kornet af
CryHallen 5 igeapm hvilken . ekélrifka fluidum
Jormpdeligen llttaft tränger fig, uti den direr

étion, fom det finner minlla motftändet. Defla
mårkvårdiga Qbf^rvatiomr om ftenary fom likna Tomr
rnnliny har Vilson befl>rifvif \xu TransaB. Vol^

f , 4^^. och har Herr Bergman .re*"

dan. lemnat Acadpmiqa del dåraf uti Handlin*
garne ij&z. 6^^^

Större delen af defla ftrodda Afhandlingar
om Tourmalinen, har Herr\/^PiNus Vimlat liti

tXi Recueil de Diferents Meméires fur lå TJiuirma^

tiney fom utkom i 8:o uti Petersburg I76z> och
Utom Mméire^QÄKAftA.% BreftilBvF Fo isr.
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och WiLsoNS Heberden, innehålléi* flera

nya upfatler, hvaruti han forfvarar och ytter-

ligare förklarar de Uti forftnåmde Memoire af

'^ihbiiom upgifna' forfoken. Det fOTfta år en ny

^iiiemoire , hvaruti med nägon ringa ändrings fjelf-

4"^ tilftåUningen af de Berlinfka Forfoken be-

ikrifves. Uti et Bref til Hertigen' af Carafu ve-

derläggas grundeli^en de iiikaft, fom bllfvit gjor-

de emot contrair Elektricitet, m. m. , tiilika Vifes,

hvaruti Hertigen felat, och mig gifves inled-

ning, at vidate fram beftyrka det vitnesbord,

fom jag lémnat om riktigheten af tEpiki ex-

pcrimentcr. Wiyx Anmårkm^ éfver Wil-
SONS Br^, rörande dels det relilleraude medlet
Tom'WiLSON antager pä ytorne, och velat be-

ftyrku rnedLord CAvENPisHforfok up Barométcr-
rér ^d[els glafets impenetrabilitci V tlften i f^nner-

fcet å^tn foruthårnda olikheten uti Tourmali-
ricitet når itenen vårmes pä en fida

äliena.. Herr \^pinxjs har aldrig , ehuru han pä
WiL^ÖNS fått det forfökt, funnit enahanda

,

ötan altid contraira Ele^tricitcter upkomma på
'itenms fidor, når en {ida däraf yårmes enfam;

Hän häller falede^ fin férra regel for pälitelig,

men ftadn^r i ovifshet, hvad fom féranlätit denna
ölikhét i Torfoken. Til defla Anmärkningar haf

WiLSON fenare Tvärat uti Transa£l. Vol, Lllt

p' fS^' och därvid upgifvit åhnu flerä

%mt uplyfande R6n\om Tourmalinens eleélrifta

forhällande. Den ömtalte- {kilnadmirn^cnaft JE^
Tim och hans forfok , hårleder hw^^^ dels af fte

^araes olika fforlek, dels : olika värmarnis grader.

Sdf^ j^4^ligen hjärtil drfor^XA^M fl^H^.

t^ai^imellm badafidors varma
^ få kommer ock mycket

ddrpd

\
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ftdrpJ an^ at Jenna olika värman tiltager fä fiarÅt

9ch häftigt Jom g9^lig^ Wilsons ftenar voro
•myckeMtora och lättrörde. En eller några gra*

ders flvilnad pä ,
Thermometern var tilråckelig^

at väcka deras Elcdricitct. Ja., det behofdes
cj annat, ån at föru dem utur et varmt uti. et

kalk r^im, elkr omvåndt. Då detta fkcdde^ Var
ganfka märkvärdigt ., at i :o nän ftemn fårdes utur

kölden i vårman y hkf. den knUriga fidm MiNUSy och r

^fn flat^PLVSy men då t:o jhntn fördes uttar varm
ivåaH iuftj hände det otnvändt

\
ryggen var PLUS

ad^.flat-Jidan MINUS. Således upvåtkes^.Ele^lrici tet

ivti Tourmalin '^äi genom vårmå^ fomMldiA^XV^
|]^^r äfvenl%faft fvagarc.5UFi'f^^

jIä: ftencn endaft flyttes utur fol- flccnet i^fkuggani

M'cn älla tecken forfvinnä, 11 fnart ftenen fått

a|iiag;a famma temperatur mx:d rummet 5 emedan då
uphorer den utvidgning af varma öph hopdrag-i

fjiiug af kold , fom förut uphåfde materians fåm*
vigt i lleneh. Håraf.^oras mänga nyttiga flut'-

fatfetj dem jag f6rbigår, for at ånnu hämna en
ganika befynnerlijg Deeouvert , fom Hqr Wil-
5SON vid en af defs ftenar börjat blifva varfe,^

Denna ften tar platt på alla lidor och nälla.ft

cn ''parallckpiped,' fom hade defs poler på d^
ftorfta, men minft (kilde fidorna. När den

fattes imeUan ögat och Ijufet^ och äfkådades i defi

DireUion hyarefter fluidum funnits gä ^ fer den långt

mörkare ut , . än dä man fer igenom famma ften , /

kors til den .förra direUion, Samma fyn tr Iffadit

i^ vid flera andra Tourmaliner^ hälft om de äga er^

tjänlig 'fkapnad. Det är (kåda, at Werr WiLioN,
fora haft få många .Tourmaliner at tilgä, icke-;

vid dem alb moiga underfåkt och befkrifvit det*
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fom ånnu tyckes vara ätfkiliiga xmdailtag' ell^

ändringar uilderkaftad. Nägre af dc hitkomne
^Tourmalinernc åro efter Pol'- direéfeianeh oge-
iiomfldriligaj andra icke. Hertigen af Caratfas

;cna filen var opac, den andra genomfkinlig.

-Hvarvid Herr ^pil^rus ,: ux\ RecemLde. dif, Mem.

fim. la Tötirm, f. gj g5r den aiiiMrkningeav

C'efi quelque chofe defingulur
^
que cette Tourmalim

drM:r le Duc de Noya eft opaque, < t^s miennes y

quoique d'un brun fort obfcur y fmé au tbfftralre

f^ut a-fait trmfparantes. l^/:r Märggraf cele'^

bre Chymifie M Berlin^ en 4^ une p^reiUewent träns*

parante. Quant a 'fnoi\ -je n^äurais jamais cihk\

quMl y en eut d'opaqu£si Dietta kan iämpas hit^^

emedan forfokcii utvifa-, at vid alla* defla Ite*

nar hafva Polenie varit på ftefmims ' fidor . I all*

fnånhet fårtjånai' faken nårmafe^granflvning.

• - Jag .
har nu anfofr det förnaiiillä, fom efter

vcmi. vetfkap rblifvit ,.gjordt med Toiirmalinen

Utamlands. Alia. anförda: omMndigheter utvila

RQgfänit, at iärån t)m Tourmalinen f fom i bor-

jan-.rar. et fenkelt Rou^ rborjat fä utfeendet af

en yidloftig -Vetcnfkap, : Sä mycket: formar en
trägen flit utråtta, när den följer; Maturens fot*

ipår éfter, ibm alt id lönar omak med nya. fyndi

Men åfVen detta vilar, at de- Tourmalinflva får*,

foken icke ånnu Iro bräkte til flut/ ' Vi b^^

gä vågen tilbaka 5 . tywfanningca blir pä ^fl^tet

enkel och enfaldig. Hafve vr knäpt^ Eunnit til

förening af phennmenerne, fom dageligen okas>^

^vad väg boll icke. aterfta tä fökrn^^-torklarinv?^

gar ? Nya och nyttiga forfolc 'låra fordenfkut

äinnu Mnge kunna micd Tourj^liiieri' företagas,

i^j KongL
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Kongl, Academien har redan fedt ofvertygan-
de vedermålen dåraf vid de nyligen hitkomne
Tourmalincr, hvilka märkeligen bidragit, at

lä våi utvidga fom at ftäda var kundap därom.
SI vida jag haft den lyckan at vara et 6*

gi^i-virtnc af denna ftenens elcélriflva egenOca-
pers forfta upfinning, har detta åmnc väl alt-

fedan legat mig i tankarne, och har jag jåmvål
några gFingcr dårom til K, Academien upgifvitla-
danc omllånd.igheter, fom ej förut varit iipteck-
nade (V. H. ijfS, 281. ib. ijys, 166).
Men brift pä Tourmalincr har hindrat mig at
daruti gä vidare^

^
DeÖa ftcnar voro hos ofs f|

fållfynte, fom pä nägon annan ort, och mitt
bemödande at Lä dem utifrån , har ej forrin ny-
ligen yclat lyckas. Herr Arch. och Ridd. von
LiNNc arhok väl redan ijfS en vacker Tour*»
malin ifrän England, men ja«; har icke ägt

I
tilfålle at forfoka defs krafc.

* Herr CanceUie-
Rädet Ferner hcmfändc ock ifrän Italien tii

K. x^cademiencn bäde rä och flipad Tourmalinj,
I men de voro fér^foiä at.därn^ed uträrta nägot*
Ändteligcn var lalig Herr Bei"gmåihrcn Cron-
5TEDT benägen at upfylla min onftan. Han
gaf mi^ flera flenar, at forfoka om n%ot Tour-
malinillt därvid yppadcsy men fom inga fpär
jdärtil funno fig, anmodade han Herr Bereds-
Direa:. Quist , fom nu år i London, at ?or
Kongl. Acadcmiens räkning upkopii nägra af
ide rätta Ccylonifka Afke-llenarne, Dcflc hit-
Ikommo med flera andra icke förrän kärt efter
Cronstedts dod; och fom brefvet, livaruti de
lago, icke af nägon annan än Herr Direacuren
RiNMAN i Upfala borde upbrytas^ koiiuno
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ftcnarne, fedan Academien beviljat deras inlo*

fande, aldraforft under Herr Rinmans ocb Herr
Adjunften Bergmans värd och underG^kning,
hvarefter jag nu åfven falt defia f Tourniaii-

ncr, trånne Ceylonifica och tvånne Bralilifka,

om händer. Nyfsnåmdc Herrar hafva redan fåg-

nat Academien med deras därvid gjorde Ron ,

fom åro fä nyligen uti Handlingarne införde

,

(HandL 1766 p. 4f. p. f7-).at däraf icke be-

hofvcs nägot utdrag. Jag torde dock , for Hi-
ftorien Ikul, fä anföra nägot,

Tourmalincn var aldrig Mineralogice un-
dcrfokt: den fördes, efter färg och utfcende, nu
til detta, nu til et annat flågte. HerrRiNMAN
har uploft ^ätan, och vifat, at den icke med
rätta kan räknas til ädla ftenar^ ej eller til

Berg-Cryftaller eller Rauch-Topafer : at han ic-

ke är cn med konft componerad Gli^s-flufsj, u-

tan en ra ften-art: at de(s bruna tårg icke är fä

flygtig i eld , fom vid topafer m. m, utan år

beftändig in til fmältningen: fårgen är et ofå-

kert märke: han horer ej til flufs-fpater: äger

mycken likhet med (korl y men bor med mera

fkål råkms under Zeolit^-arter^ i anfeende därtily at

den fmdher ungefär vid lika eldgrad ^ och få lika

fdrty til en hvit ofärgad flagg y medfhof^horifktfken^

fri for all metaUifk järnhalty jamt med Borax fmdlt

utan gdsmng y ger en klar Gelatina yfom alt är Zeolit--

arternes cgenfkafer^ Hvarfore den ock i Syfte-

men kan upforas under namn af Glas ^artade ek-

Slrijla Zeoliter^ Hvad noje hade det icke varit

for framlednc Herr Berg- MåftarenCRONSTEDT,
at finna det en få berömd ften, horer til en af

honom {jelf aldraforft u^lickt Berg -art. (HandU
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17 f6 12.0,). Jag förbigår flera decoiivcrter

i (icnna vigtiga Afhandlingen, for at anföra, det

Herr R1NMAN5 uti en CtirAve Memoire (k detta

Qyartal) gifvit ofs en lika iå grundeiig beftrif-

ning och underfokning , om de gröna Bralilifka

rå Tourmalinerne, ocli därvid klarligen å daga

lagt deras märkvärdiga bgenomfkinlighet utiPol'-

direftionen, fom följer Cryftallens längd} famt

nåra likhet med Skorl. Herr Bergman^ fom
redan for detta uti fvarta Skorl -cryllaller fun-

nit tecken til Tourmalinift Eleétricitet (HandU
176 p. I340> ^^^^ nu påtagit fig de eleftri-

fta profven nied defla Tourmaliner, har där-

igenom biifvit ledfagad til en enda Lcig, utaf

hvilkcn alla de eleftnfka egenfkaper, fom Tour-
maliner egentcligen tilhora och bittils biifvit be-

kante ^
genom riktiga llutlatfcr kunna härledas^

fäfom naturliga folj^der af fin grund - fannin.^.

Sjelfva GRUNDtAGEN år följande: Hz^r
TounnaHns ena Pol dr fd befkaffad-^ at han under

ufvärrnmyig hlifver jakad^ och under afkylning nekady

men [amma orjaker hi-ifvä (litid -på den andra flridig

verkan y ty upvdrmning gér honom nekady och afkyl--

ning jakad^ I följe haraf kan förut (es, huru
man bor forfara med Tourmalinen 5 om den fkat

fa contraira eller enahanda Jlags Electricitetcr pä
fidormi eller polerne. Det förra (ker 5 om bada
poler tillika vårmas eller kylesj det lenare^om
cn vederbörande pol kylas ^ under det den an-

dra upvärmes. En pol flcal ock kunna blif-

va ekftri(k , under det den andra daraf in«

ga marken vifar* Uti hvilka forf5k alt detta

Sänder, anfores härvid. ./'Epini och Wilsons
férfök -åro riktige^ men deras reglor ej allmanne^

H X de
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de kunna förenas 5 om man anmärker dct5hvar«
uti alla irrat fig, at den Elcftrieitct , fom en utur
kokande åmnen updi*agen Tourmaiin vifar, icke
hårrorcr af vårma, utan af kokU famt i alla hän-

delfergifver akt påomgifvande medels åverkan.

Til flut anfores ock et forfok, fom tydeligcn

ftal bevifa tvd firidiga flag af Eletlricitet . En
liten bleck -dofa med glas-ftaft fylles med ko-
Jcande vatten ^ Tourmalinen kaftas dåruti^ men
dofan vifar inga tecken til Electricitct.

Innan denna Herr Bergmans Afhandling

uplåftes uti K* Academien d* ip. Mart. ^hade jag

redan med ftenarne gjordt mänga, men ej flutat

alla mina Forfok. For at någorlunda vifa, hvad
jag til den tiden hunnit utreda, upgaf jag fam-

ma dag til Academien nägra Refultater af mina
forfok, fom dels likna, dels komma ofvcrens med
Herr Bergmans decouverter, och den anför-

da Grundlagen 5 och beftyrka hvarandra inbör-

des. Men jag har ock funnit nödigt, at än

vidare granrfca vifTa andra ombyten, fom åro

ofkiljaktigc ifrån Ijelfva forfokcn, och cj allena

dcpendera af det förra. Defla, med mina 6f-

riga experimenter, och hvad uti det föregående

kan vara utelemnadt , tar jag den aran,

at i nåda Stycket af denna Hiftorien

utförligare belkrifva.

Ytter-
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Ttterligare Mlneralogifke Rån
om

BRASILISK TOURMALIN,
af

SVEN RINMAN.

I. ^

I
^il Koii^l. Academien hade jag den åran,

i for någon tid fedan> meddela dc Ron,
fom i fynncrbet blifvit anftåldte pK en liten fliårf-

va af Ccylonnt gulbrun Tourmalin. Hvarjåmtc
åfven nämndes något forfok pä et ganflca litet

gryn af bla- aktig Tourmalin frän Brafilien , och
angafs, at Herr Direft. Qvist igenom bref ifraa

J .ondon ber? ttac , det han ägde Brafilifk rä Tour- -

maline, fom var SkörL Af denne Brafilifka Tour-
miline, har HerrQ\asT federmera fläckat mig,

i början af nålHcdneMartii manad, igenom bref,

nägrc fmä oilipade flyckcn, och fom det icke

år mig bekant, at den rä Tourmalinen af nägoii

tten- kännare hitintils blifvit beflcrifven^ fä har
\

jag ej undcrläta bordt, at härmed Kongl. Aca-
demien vordfamligen tilkånna gifva, hvad jag

härom nu haft Hilfalle at urfara*

Herr QyiSTS Rrefy dat, London d, 4.. Febr, dy af
följande innehåll:

"Jag fänder härmed 7 fmä bitar af Brafib*{I<:

5/rourmaline. JVlin Herre lärer däribland finna

55 en eller et par^ fom falla litet i blät t. Flcrc
,^däraf har jag icke kunnat komma ofver. Defle
,,toi-de blifva mall: af enahanda forhållande med
,5 de Gcylonike brun-gulc^ men fom jag, af de.

,5 fä forfok jag gjordr , funnit, fkiija de fig där-

5, uti, at dc gemeiiligcn åro fvagare och behofva
,5ftai'karc värma, innan dc fä nägon kraft at attra-

H 5 hem.
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^Jiera* Man fer tydeligen Pol-direftion gä efter

ilenens Colonne, Deffb 7 bitar åro ;^lle til

figuren ikadade, dårfore läter jag en annan

55 med fullkomlig figur och någorlunda ren famt
5,kiar folia med^ til figurens examinerande* De

ilola icke finnas annorlunda til flcapnadcn-, och
aldrig med fpets. Det är befynncrligt , at de åro

55 fuilkomiigcn opaca ^ omi Colonncn (ättes perpcn-
^^diculaht emot ögat , faftdcii ock vore affkurenal-

55 drig (a-tunn j men lälnart lius-fträlarneifi^anogat

falla verticalt emot Colonnen^ år han fullkomii*

5>gen gcnornikinjig. Til prof därpä följer en liten

55 bit ^ affagad i värt pa Colonneru Jag tror icke ^ at

55 min Herre kan bringa den forten Tourmaline

3^ til en hvit glas-pårla (per fe)'y men val fmål-

5^ ter ban och lack-ioper famt gåfer litet* Jag
55 har icke ilräkt mine foriok längre ån til Bläs-

55 rorcr :,utom dct^ at jag forfokt bringa dem til

3^Gehitina med Aqua fort^ hvilket flagit felt:

55 ehuru jag dårtil nyttjat både rä och calcine-

ij^rade (lycken. Likaledes har jag freftat, om
5^rä Tourmaline med Saltpcter ville detonera,

,^fom icke eller håndt. Sa mycket mig vitter-

55
ligt har ingen bvarken har eller annorftå-

5^ des tilforene examinerat Tourmalinen Minera-

5.^1ogice. ^ « ^

IL DefieTourmalineraro af gron Smaragd-

farg^ lika med den gröna Brafilifka fiipade Tour-

maline^ fom Kongk Academicn redan ager^utom

z:ne fma^ hvilka falla något i blått, med grum-
lig fårg. Vid tv>rfta pafccnde finnes tydefigen,

at de aldclcs til fkapnaden likna vara vanliga

Skor! - crvihillcr med deras parallelepipedifka

form och tvuit afikurne andar lamt ovilla kanter

och
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#tch horn, jämte råfllade och likfom liH-dragnc

^Åtix\ tned ingfencle vinklar, hvariiti deffe i fyn-

lierhct, ifräh alle andre Cryftaller yifa en mår-

kelic; (kilnad.

^ ill. ; Den ftorlla och redigaftc , har jag här-

ho^,' fSr tycleligheten fkiil, til dubbel långd och
tjocklek emot dcis naturliga fcorlek, Tab.IV.
Fig^ r^, afritat. Likaledes är under Fig. z. ca

i1iihcii"c af fiu;.ima fort teknad : och til jämförande

anot^andre Skorl- cryftaller, har jag hårtil bi-

fogat ritning pa en annan Svenfk Skorl i na-

tlviig ftorlck ifrån Persbergs Grufva , under

Flg.'^. hvarupi^a, fä väl fom pä alla mi^ bc-

Mantc vanlige Skorl -arter, forbemålte ingående

vinklar, rafling eller liftverk kunna i akt tagas \

men uti iargen år denne Svenfke mera mörk
och gron-gul, foga genomfkinlig^

IV. Herr Qvists anmärkning : at Tour-
malinen fynes emot dagen opac, dä man fer

län^s efter Colonnen af Cryftallcn, eller ifräii a

til i, men helt pelliicid ^enom iidan eller ifrän

c til //, har jag funnit aga fin riktighet, me-,
delft en {kifva, fkuren pä tvären af Cryftallcn,

fom flipades helt tunn, men kunde ändock icke^

vinna riägoil genomfkinlighét, ehuru Diametern

pä den leden ifrån ä til b ^ var allenaft f del e-

mot fkifvans bredd fräh c til d. Likaledes bc-
finnes^at ftencns clectrillia poler hälla fig ockta
efter Gryftallens längd eller colpnné^ Förut är/

jSmväl anmärkt , at denne ften i Pol -direction

aldrig fynes mork. Således tyckes man nu mera,
af en flipad Tourmalih, hvars rä fi„gur ej kan
vara bekant, någorlunda läkert kunna ftuta: ^^At
5,i^ d^n dircction han fynes opac eller mörk emot

H 4
' dagen,
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55 dagen ^ i famma diref^^ion gååfven hans Poler,

55 och därefter har ockfå Colonnen af defs fordna
5>CryftalIi{ka form, haft fin ftåUning.'* I foije

af denne fliltfats, har man åfven nog anled-

ning at döma: at de Ceyionfke Tourmaliner åf-

ven mäfte dannas liti en dylik Skorl^cryftallinifk

form, ehuru den ånnu icke finnes i akt tagen.

V, Af flvarpa kanter och frifta brått5,tyc-

kcs kunna f!iitas5 at denne Brafilifke, icke fom
den Ceyionfke, år funnen ibland fanden vid 1)6-

ftranden: utan lårer vara tilkommen och bru-

ten uti berg, fom den allmänna Skorlen, hvilken

merendels faller uti defs vanliga matrix, Skorl-

berg, lika fom Berg-cryitalier i Qyarts; men
finnes ock anflcuten uti andra arter, fafom for-

noniligaft uti Kalk och Kalk-fpat, Tålgften,»

Bicnde och Bly -glänts: akid liggande oredig,

och ofta fä j at den ena Cryftallen år fikuten i

korfs eller tvårs igenom den andra, famt, få

mycket mig vitterligt år, icke uti torna, men
väl fylda I)rus-häL En fynbar likhet med
vanlig Skor! har ock Tourmalinen uti mänga
tvår-* fprickor och hemli|2;a brakor, fom fynas

emot dagen och tyckas iikfom i råt vinkel af-

ftåra Cryftallen, och hvarefter han åfven låt-

tcli^en afbrytes,

VI. Uti tyngden farhällcr fig den Brafili-

fka gröna, klara och ftorfta Tourmalinen , fom
i luften våger 1 1| afs, til rent vatten, fom 3*o6z

til I .Qoo, och år fäledes i det nårmafte lika med
den Ceyionfke och gär hårutinnan icke eller

långt ifrån den ofvannåmnda Persbergs Skorlen,

hvHken fSrhåller fig til vatten 5 fom 3,077 til
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VII. Uti hårdheten tyckes han gifva den

Ceylonll^e nägot efter, riilar dock glasj men
bryter Tjg^ej uti fä tunna och hvafKi Ikårfvor,

utan är i brätt och hårdhet den allmänna Skor-

len merendels lik , hvarmcd åfvcn glas kan -

fkåras,

VIII. Uti den eleftriflca eller magnetifk'*\

kraften, formärkes han aga tämelig lika llyrka

med den Ceylonfke, och tyckes til defs upvåc-

kandc ej eller fordras tncra hetta, allcnafl man
paffar pä det moment, dä han är i häftigt om-
byte ifrån kall til varm, eller ifrån mer til min-

dre grad af varma, hvarvid jag funnit honom
ganfka qvick at draga och kalla fin fal-aflva,

färdcles da någon metallifik kropp hålles därin-

til. Uti denne egenfivup, hafva alla af mig
forfokte Svenlke Skorl- arter ^ fom ock tillika

varit litet jårn- haltige, icke viGit den rainftvi

verkan.

IX. For eld - profven har tilgangen af denne
Hen varit for liten at kunna nyttja annat, ån

blås -ror och lampa, hvarvid följande blifvit i

akt tagit: ^

a) Enfamt har han uti timna kanter, vid for-

Ila ftarka upglodning, börjat med fmä ram-
nor, litet gåia, och fina dräppar likfom ut-

fvcttas^ men fedan bar ja^, lika fom Herr
Q\asT5icke kunnat bringa honom längre,

ån til flagg - löpning , hvarvid han blifvit

opac med nägon gråaktig eller hvit perl-

fårg, härd fom Porcelaine. Når han år jfint

pulveriferad, finnas particlarne ftarkt gåiii

och fvetfa tilhopa til en rufa, utan at fniälta

til pärla. Pcrsberes gul -gröna Skorl, bar

Hj- ^ for.
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förhållit fig pa famma fatt; nien fatt i ftållet

for hvit, en fvart-brun färg med {kummig
och flagg- artig fammanfättning,

i) Med Flufs-fpat fmalter tåmcligen lått til en
grå glas- pårla. Med Kalk, tyckes den ock
vara bcnågcn at fmälta, faft mera trögt.

e) Med ungetär hälften Borax , fmålte til ct

klart, hardt och litet grönaktigt ghis.

dj Forbemålte med Borax vitrificerade Toiir-

maline , lolles af Skedvatten pa det fätter, at,

efter ftark kokning, märkes en del vara fam-
manyftad och likfom fmä hvita mnln flytande

Titi (olution, dels ock flfom klart Gclc faftnat

vid glafct, b varvid Skedvatnet icke viGir någon
fårg, ej eller kunde nägot dänitur med Alkali

]f>ra^cipircras. Således tyckes aktammans gått

til enGelatina, fom ediilcererad med vatten och
tårkad blef hvit Itenartig, och kunde enfamt
tor blas-rorei: icke fmåltas. Pä lika fått fbr-

'holt fig åfven Persbergs Skorl : at den fmäke
TTied liten del Borax til et mork- brunt glas,

fom efter ftark kokning tingerade Skedvatnet

något gult och fäftc fig vid glatet fom en Ge-
latina. Sädan uplosning gick ej lä väl uti Oleo
Vitrioli och Spiritu Salis. ^

e) Utan foregången fmåltning med Borax, kunde
hvarken Tourriralih eller Persbergs Skorl brin-

gas til nägon mårkelig uplosning hvarken med
Skedvatten , Vitriols - öl ja , Salt - fpiritus eller

med nägon fammanfattning af defle uplofande

medcL

f) Med Sal Fufibile, fmalter til et ljuft opal-

fårgadt glas, fom åfven gelatincrar uti Aqua
fort^

X. Af
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Af goregaende tä Roii och igenom jåm- .

forclfe imellan BrafiUfk Tourmaiine och vanlig

Skorl, lårcr lätteligcn kunna intagas^ at de uti

alk fornåmfta egenfkapcr otVerenskomnmai och
fkilja fig allcnaft darutinnan : at den förre icke

mårkeli^en innehåller något metailifkt, utan kan

anfes' fafom den rcnaile Skorl^ hvilken tillika

åger den mägnetifka cgenfkapen. Häremot re-

nes den fenares järnhalt, i fynncrhet daruti: at

han i fmåltningshetta glfver en rod - brun fkuni-*

mig flagg, och i uplnsningen färgar Skedvatnet

med gul fårg, hvaraf jag, mera äa forr, blifvit

llyrkt i den rankan, at en fädan liten järnhak

kan vara orfakcn til denna arten.s brift uti ma-
gnetillc eller eleftrifk egenfkap : ehuru deras ringa

Ipecifica tyngd och den cgenlkapcn, at efter för*

Ila upgäsningen fedan fvårligen kimna fmåltas,

nogfamt tilkånna gifva, at en fädan jårnhÄlt

mätte vara ganfta liten. Vidare, och dä det

i akt tagés, huru i fynnerhet en del Skorl lå

låtteligen och ftarkt (kummar fig, nåftan fom
Borax, och kan efter fmåltningcn bringas til

Gelatina med Aqua fort, ftadfäiles åfven min
förra tanka, at Skorlen, uti et efter kroppar*-

nas invärtes belkaffenhet inråttadt Mineral^Sy-
lleme, bor ftäilas ibland Zeolit - flågtet , fom
äger detta fornåmfta kännemärke, och fom åf-

ven kan upvifa nåftan dylika Cryftallcr. Dä
kan den Brafilifka Tourmalinen fä räknas fäföm
cn förändring af Skorl, och forblifva inom flägten

med den Ceylonlkc, fom i förra Afhandlingen
år anmärkt, at vara en ibland demåft lått-

fmålte af alla bekanta Zeolit - arteiva ^ «
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BESKRIFNING •

Pd en Ugn ^ meddefs tdhårtge Rår , hvar-^

medelfi Röken j af allehanda forbränlige

Tmg y til ftorfla delen kanfångasj ochtd

etAadumJammanrinner^ jämte

dtJkdUga därvidgjorde Ren
och For/ok,^

af

CARL FREDRIC NORDENSCHÖLIÄ

I min forfla ungdom lag jag en bcqvåmlig in-

rättning af en Ugn, med hvilken tilverkadcs

myckenhet Ta kallad Trå-åttik^, af allehan-

<3a flags träd och grås-våxter, hvarmed gjordes

atikillige expcrimenter, dels at dåruti upiofa

kaik, aflva, victriol, med mera, hvaraf man fick

atfkillige forteruilt, af befynncrligaegenOcaperi
<dels ock at tilvcrka Saltpettcr uti . asp-hälkar,

famt fådane Ris-k-irgar, (om voro beflagne med
€t af kalk och detta Acidum gjordt bruk^ilål-

dc under långa llcjul , hvarutur Saltpettret, fom
€t rim eller fno vaxte, och tid efter annan med
cn vinge affopades. Man ]åt äfvcn gora tåckta

gropar, hvarutikalk, aQca, lof och annat fkrap

famlades, och begots med denna trä -ättikan^

at tilfamraans fermentera, oqh at dämtur fe-

dcrmcra koka Saltpetter, tillika med flere an-

dre därmed anftåldte förfok* Detta tjänte åfven

mig til «n anledning, at inrätta atfkillige fäda-

ne u-orre och mindrc ugnar i fmätt^ ty fore-

ilärnde ugn vai: ftor, af grällen upmurad, livil-
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ken, med flere kfs ved, cn gång om veckan
blef upfylld, fom med en fakta kolande eld läng-

famt förtärdes.

Vid delle ugnars inrättande, roade fig min
iipniårkfamhet, med åtflcillige invcntioner, deb
at betrakta luftens och rökens circulerande 5 del.^

ock af hvarjehanda brinnande Materiers > fåfom
Ek-Bjork-Aflc-och En-träds, Pappers, Kruts,
Saltpetters, Svafvels, Branvins, et brinnande

Ljus, med flere forbrånlige Materiers upiofan-

de, och de dåraf århållne vattens^ forfokande pä
mänga fått, och tviflar jag icke,* om jag haft

tillålleat därmed fortfara, at ju därigenom myc-
ket nyttigt i Naturen kunnat uptåckas, emedan
elden, fåfom det ftarkalle verktyg, och den
häftigafte rorelfe i luften, fonderrifver få krop-
parne, at de varda uplofte, och af luften bärt-

fläpade; men genom denna ugnen återiångade

och famlade.

Om en dylik ugn fkrifver ock Glauber,
och kallar honom Holts-prefs , famt på et for-

takt fått talar mycket om den dårmcdclft år-

hållne faftens circulerande i luften til Saltpet-

ter, hvilket formedelft afka och alcalilka Ma-
terier båft torde låta fig gora. Men fom jag

intet tilfållc fedan haft, fådant at forfoka, vil jag
allenaft berätta > huru famma ugn g6res> och
något af hvad jag därmed forfokt, hvaraf andre,
fom hafva bättre tid och tilfållc därtil, kunde
fä anledning, til at forfoka och uptåcka mera.

Ugnen gores, efter hvars och ens affigt,

ftorrc eller mindre. Jag har funnit den beqvåm-
ligen kunna inråttas pa följande fatt: Se fig. 4,
Tab^ IV.

Mai]

1
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Man upmurar af tegel en ugn i fyrkant, til

6 ä 7 qvarters hogd, ofvantil rundad , och af
10 ä 1% tums vidd inuti, nedantil litet vidare

ån up uti y pä det, at hvad uti ugnen lågges få

mycket lättare mä falla ned efterhand , alt fom
det af elden fortares^ Et qvarter ifrån bottnen
muras in et tått jårn-halfter, hvarigenom afkan

nedfaller, fom uttages, når defs rum år upfylt,

igenom afk-hälet, hvilket defs imellan bor vara

vål tiltåpt. Näfl ofvanforc bemälte hälfter, läm-
nar man et litet draghål, af en ä tum i fyr-

kant, at elden mä kunna, allenaft med kolan-

de, fktära den i fmå kubb.ar aHiuggna och in-

kafrade veden , eller hvad annat man vil hafva

refolveradt til et Aciduixi.

Uti ofrc kanten inmuras ct bläck-ror af
3

qvarters långd vid pafs, hvilket litet bor luta

ifrän ugnen, och uti detta fogas et annat längt

ror, af 4, f eller flere alnars långd, liggande

pl en ftåilning, litet högre vid ytterfta ändan
an vid ugnen. Et fädant ror kan bäft hos en

Blåckflagare, af et eller flere ftyckcii , förfär-

digas, af tums diameter; kunnandes man,
där intet tilfalle år at fä bläck-ror, göra det

kärtare af bly, och det länga af trä, antingen

med en plog-hyfvel, fom en ränna gjordt, och
med et läck vål betåkt, eller utur et klufvit

trä uthälkadt, och bägge halfvornc tätt hopa-

bundne.
Ofvanpä ugnen inhugges en fälts uti ftcnar-

ne, hvaruti et jårnläck paffar fig^ Uti faitfen

hålles afka eller fand, at därmed täppa ugnen

väl igen, fä at ingen rök flipper annorftåds ut,

åia igenom Röret , uti hvillcct den rcfolverar fig
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til vatten, fom genom et eller par därtil gjor-

de fmå hSl, p:i undre fidan, vid det ftållct 5 dår

.bagge rören lammanfattc åro, utrinner i boutci-

Icr, flaftor eller andre kårU dock år detta A-
cidum rå genomträngande^ at det icke garna kan

qvarhällas uti trå-kårl.

Om en fådan liten ugn år rått gjord, kan
man fä z a

^
ftop om dymiet^ under hvilken

tid den en gang mles med ved ^ fom fakta kö-
lar, til dcfs den blitver fortård af clden#

När nu eldens varma vid draghälet utvidgar

luften i ugnen, fä at den blir fpecifice lättare

an den yttre luften , måile den, med en efter

dcfs utvidgande proportionerad fart , flkynda fig

utur ugnen, och pafTera igenom röret.

Imedlertid tager den luften, fom, tryckt af

Armofpliéren, efterhand kommer in genom drag-

hålet til den tårande elden, och rufar til det

brinnande Subjeftum, dåraf få mycket, fom
den, i proportion af hvadden blifvit utvidgad,

kan belafta fig raed> och uti en rok far där-

med fort , / til defs den kommer uti röret , hvaråft

den, få mycket den hinner kallna > och folj-

akteligen tilhopa krymper, aflaftar fig fin bör-

da, hvaraf detta Acidum fororfakas. Om det

langa röret (kulle foras genom et kyl-fat, torde

röken hel och hållen refolvera fig\

Atfkillnadcn imellan en fådan ugn och Re-
torter, hvarutur man genom eld diftillerar al-

lehanda Materier, fy nes beftå dåruti, at den tå-

rande elden får i ugnen, gt^nom den yttre luf-

tens tilhjålp, båttre fonderrifva de brinnande
Materier, och uplofa dem; daremox uti Retor-
ten , allenaft den luft , fom år uti materien ,

ge-

nom
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nom hettnn utvidgas och fördelar fig, famt fo-

rer med fig materiens flygtigä delar.

Af ved eller trå kommer ock, jämte detta
Acidum, en tjära, fom famlar fig och flyter of-

vanpä det andra vattnet , vitan at därmed blanda fig.

Således finner man^ at af vedens refolve-

rande pä detta fatt, ärhallas 3 fårfkildta ting,

nämligen Ättikan eller Spiritus Acidus, Tjåran
eller Oleum , och Saltet , fom kan lutas utur afkan.

Vil man ån vidare refolvera detta Acidum
fårfkildt, fa får man däraf en Spiritus, Oleum
och Salt, hvilka, fåfpm verkande elcmenter,
ligga uti fina (kal eller hylfor, fom äro en kraft-

los phlegmaoch et dodi ftoft, hvilkct blir qvar
efter Saltet.

Detta vattnet eller Acidum, fom af hvar*»

jehanda trällag, genom forberorde ugn, famlas,

år i forftone nägot oklart v men klarnar efter

några dagar fom et vin, och ju längre det ftar, ju

rödare bli fvcr det, fattande med tiden en mycken-
het beckflyffig fvart materia pä bottnen i kärlet,

hälft om man med litet frifkt och ny is genom ug-
nen århället A cidi tilfåttandc, hvilkct fororfakar en

rorelfe eller fermentation uti den gamla och genom
digellion finare blefne materien, forniedclft defs

particlars olikhet, den Naturen foker at fätta i

jåmvigt, tid efter annan retar denna Liqveuren

därtiL

Om man länge därmed uti en digeftion fort-

far, bhr denna Spiritus ljufare, fedan en myc-
kenhet fvait. materia fatt fig til bottnen, utur

hvilken 5 fedan den blifvit (kild och härdt tor-

kad, famt med den klara Spiritus ofverguten,

nun kan extrahera en rod tindurj och utur

den



iden ljusbruna materien, fom qyarblifver, kan

.man, fedan d^n blifvit, calcinerad och hvit, om-

fidcr extrahera et hvitt falt, varandes det ofri-

ga et dodt lloft.

Men diftillerar man bctnålte Spiritus Aci-

dus fä frifk, och innan den blifvit digcrcrad

och uploft, få flciljer ^phkgman fig -intet vål,

utan det fvagare gar for it ofver, dårpä det ilar-

kare Acidum, och fill genom ftärk eld, en cor-

roliv rod fä kallad Oleum, hvarefter blir qvar

et caput mortuum, utur hvilket man kan, ef-

ter calcination, extrahe^ faltet ^ men til rin-

ga qvantitet, emot hvad genbm det förra natur-

liga upiosnings-fättet ärhålles*

Uplofer man kalk uti diftillerad acido ligni,

(NB. den odiftillcrade uplofer åfvenvål kalken,)

fä blir folution efter några dagar fkon rod* - Om
vattnet därifrån afrokes, fä blir en eldfångig

materia qvar , hvilken uppofer, och genom-giod-
gar, f^mt faller tilfammans til cn ljusgrå aflca*

Om man val reöificcrar detta Acidum, fä
uplofer det metaller*

Når (iil^tartari lågges dåruti i en fiafka, fa

fräfer Liqveuren up med rok, fä at Halkan dar-

rar, och luktar fom fkcd-vatten» Det famma
{kcr ock med andra alcalifka falter.

, Calcinerad vidriol gor oftabemålte Acidum
fvart fom bläck, och den fvarta materien, fom
efter afrokandet blir qvar, förändrar ej fin fvar-

ta fårg i elden, när den brånnes*

Saltpetter håruti uploli cryftalliceras fnart

,

far tilokning, och cn fortråffelig genomflcinan-
de hvithet. Saltpettern torde ock hårigenom
kunna göras ftarkare och båttre.

I Om



Om uti Säkpetter kalks 'lét ^glMknt^h kof^

brinner det med ftai^k rok j
' bfeb ' om det fijra

Sälret^ fom éfter detta ^fpUfJknde uti degcleh

qvarblifver, folveras Uti defs eget> Acidb^-ftj

ter det med tiden til et' befynnérligt ciyftal-

klart aflängt Salt.
'

BlyhVitt och åndra bly-pulver 'gora detta A-
cidum (ott- '/ ^

.

'{ "
;

Vattnet af papper luktar' fom brändt linne

eller papper^ och alk de tirig^ hvilkas rok luk-

tar val, frartialftra ock ét våM^ktande Acidum.
Talg uploft 5 formedeift ^t*^ brinnande^ Ijus^,

blir til et klart vatten /utari fyrtig fmaic och lukt.

Svafvel-fpiritus år rödbrun , > och Irk den , fom
.per Campanam århälles^

Forbemålte Acidum af trå och grås, dö-

dar alla växter, fom dårmed begjutas 5 men fä-

tureradt med alcali och utfpådt med vatten, be-

fordrar deras våxt, hvilket ock fes af kol-bott-

„nar och hyttetorf, fom år en jord , hvilken myc-
ket infupit äf fädant Acido,

Et godt fkedblad odiftillerad Entråds-åttika-,

Jintaget iat fvettas på, har blifvit brukad emot
peften och fvåra Febrar^ I fyntierhet fkal dét

vara et fpecificum emot Pleurefie.

Uti Tavaftland, Savolax öch Carelen, bru-

ka Einnarne et dylikt Acidum, gjordt af Afk-

trå per defcenfum, hvilket de kalla Sarnetårva,

och fom en Univerfel Medicin' intaga af fvet-

tas uppå. Defs genomträngande och fordelande

kraft rones nogfamt uti invårtes inflammationer,

och vidcontufioner , genom utvårtes apphcerande.

Til undvikande af vidlyftighet, iriåfte jag

denna gängen förbigå, at beråtta om de flere



giördc obférvationer vid denna Tri-åttikans hyt-
ta och; bruk, fäfom: at ^den tjänar til tniverkes

oonfervAtion, lamt fål-låders härdande, med me-
ra, emedan,jag icke haft tilfåHe, at dårofver
gora tiiråckelige cxperimenter-

Nytt fatt at finna den Orbhan, hvilken

Solen fkal defcrthera prnkrmg

Planet-fyfiemets gemenfam-
ma Jämnvlgts -punB

' ingifvit af

DANIEL iMELANDER.

/\ t S^olem pä famma fått, fom Plancterne uti
-^-^ vårt Syftem, flcal hafva en .rorciie uti ed
orbita^oitikring dea geraenfarnma planet -fy Ite-

mets jåmnvigts - pun(5ten y föl jer af Gravitations-
lagen , hvilken af den Hora Newton funnen,/
nu meraai' fulleligen bevift vara den, efter hvil-
ken alla de himnlelfta kroppar, fönl utgöra vart
Planet -(y(lem, dragas utaf hvarandra. En la-
dan Solens rorelfe omtalar öcklå .Ne v^ TOM uti
IX. Prop. III, Boken af fina Principiis PhiL
Nat. dock finnes icke pä nägot llllle uti defs
Skrifter fpår dårtil , at han Ijelf i^rfokt deter-
mination af den orbka, fora Solen pä et fädant
fått defcriberar. Men emedan Planeterne, da
man abftraherar i frän de ojämnheter, hvilka fä
yål af deras Satellites , fom adioner pä hvaran-
dra, och hvilka i Saturnus och Jupiter i fyn-

I ^ nerhet
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nerhet åro mårkeliga, hårrora, icke defsmindr^

finnas åtVenledes omkring Solen dcfcribera areer,

foni åro i lika forhällande med tiderne
5^
hvarut-

af fölens medeVpund: (åfom det råtta centrum
virium til värt Pknet-fyfleni anfes, fä referera

Aftronomi Planeternas rorelfer til fölen (äfoai

f^x, ehuru den i det abfolute fpatium år rörliga

och den gemenfamma Planet- fyftemets jåmn-
vigts-punct år den enda, hvilken antingen år

fix eller unifornit rörlig efter en och famma
råta linea, hvilken defs rorelfe, om nägon fä-

dan gifves, mäflc vara ganfka längfam, emedan
den pä lå mänga fecler icke har kunnat mär-
kas» Och fom til Theoriens .jämförande med
obfervationerne fäledes gortilfylleft ar determi-

nera planeternas rorelfer relativt til Solen , fä

fkuUe determination af fölens orbita i detta hån-

feende fynes vara et mer curieuft ån nyttigt

Problem. Men dä Ailronomien i defla lenare

år til den hogd drifves 5 och de himmelfke krop-
parnas rorelfer af Theorien med den noghet fo-

Icas, at de minlla aberrationer vid obferveran-

detifrän Theorien, bora gifva Mathematici full

anledning , at inga åmnen , hvilka kunna under-

kaftas den ganflkning fom Theorien lårer , for-

gåta ; fä fortjånar, efter mitt omdöme, åfven

denna faken en noga upmårkfamhet. Uti den-

na mening flyrkes jag få mycket mera, fom
framtidens obfervationer torde gifva det ljus,

dä åfven fölens ' rorelfe calcul underkaftas,h var-

igenom man kunde utreda viiTa Fixfljernors än-

dringar uti fine belägenheter, fom nu af Aftro-

nomi obfcrveras, och hvilka *torde hafva en ge-

menfim orfak med fölens rorelfe uti det abfolute

fpa-



IT^Sk Apiili?^ Maj ås, |nnius, 1 2 j

ipä? iimi. Utaf en fädaa ianlediling lårer ock
Hcn: D*Ai^EMB.ERT 5 hvilken mig vetterligeaår

' den 'cnda Marhematicus , fom i:crälverat detta
Problem , hatva funnit' denna faken förtjäna
'^1 rårflcild^ uriderfökning, och har denne ftore

Géométra lemnat allmänheten fin foliition dårpå
uti. Andre Delen. af fine Rccherehes fur äijfercns

f.oints im^fortans då Syfteme du monde Art. 14Ö och
följande, därefl han foreftäller Problemet pä
folfande fått^:.

Da orhitéinPpyhvHken en kropp P defcriherar omkring
en kropp

^.
S^ och hvilken fupponeras yara litet jhljak--

ti^ Hfrän dtn [Elliptifia figur y fom JkuUe defcriberas ^

då P icke annorledes urgeradeSy ån endafl af Sy och

fittrahéradé S tillika^ och det efter quådraternes af
difiantierne reciproque forhållande y år gifven y at fin^
tid de-^åndringår y fom kroppen P fkal férorfaka uti

hrdppcm S rörelfer.

Innehållet af Herr d'Alemberts folution

pä detta Problem år i kärthet detta följande

:

Di SNy (Tab. IV. Fig, f.) är det fpatium, fom
kroppen' *y i anledning af kroppens P adion pa-
rallelt med PS fkal defcribera pä tiden och

detfpviiium, fom pä famma tid deicriberas
af kroppen S efter en normal direftion til Sp^
och kroppen P pä tiden t tillika defcriberar bo-
gen Pp af fm orbita, och man kallar SNzzu^
MN:=zyy circulair- bogen PQ hvilkens medel-
pmiÄ ar Sy for Sp— x^ P/^=r/, planetens ini-

tial- häftighet cz:^^ defs häftighet ip—v^^—
finus til den vinkeln, fom JTP gor med initial-

i
häftighetens direction, iä fir man i anledning
af de generella a;quaHaiierrte 5 ^dS <^ ^emnrker

"/^
^

' 1 5'
.. ecn-



central - kraflten , ds:=:vdt, dd}( t::<ldt^ y ee^qni- |

ds X /" xxdz dr fTtxds X ^
^^^

donen ^/=:—= 7r-r(
—-^•——-j—r-« ) -Uti

hvilken iquation ^ Ir eii turberande ,kr,aft

normal til radms veaor, och federmera dåmtaf

dä år radius vcdor til :
planetens verkeliga

• orbita, fom å-r iMn en Eilipfis litet Mjaktig,

och kalks .v seqiiationerne au —- -

hga^xx

•^ ZdKp '-^ '

'

' y och ^ --^^

: hga.xx b^a^xx .

hga,xx

. emedan Maltid ftal af- Jequationen til planetens

- orbita ;gi£va|S , t en funétixMf af z, bytas om i:defla,

_i.x.»v!/c ihdz . Co(^ PS ^ Xdz^ och dy

hg:a^ bga •

V-^-j

f^É^i^^^^^hl:^ + iz, då X 4)cK-<p åta



bekante funÄioner af Man far då genom

n^integi^t^^ dierW
Jfr rXHz. ochy eller ^^M=^/ J—r ^

Hprdzs ' Men at. finna de råtta vården på SN
S^^^/^^^^ kröppens P alterationer ef-

t^F tkftimi diredibner fokas, ocli hvilka finnas,

dlyman fäller jtk normal til och PK—u ^

xxdz

och^ fp + S \ dz . Co f. PS Oj

J^'^yx^d'z fk^dz fT'\"s . . Sin, psq^

Öm darf9re/ Q^kalks^ det^ med

PiC, fom planeten 7^, defpriber^r un nied^

initial r hafti^heteir ^ pä famma>tid fom han de-

(criiierä/^bagen han de-

icViberar unifprmt nic4 .*^ p| i^^^-

,

' jr
' "

v ro ,o \. \/aa—hh (xxdz
, roa tid . ta rar man ör:-^——— / .

—-—5 ocxv

-ni

^ i^xdz
5^' ocbr*f61jakteligen (PKr-Q)* -

<
' . "tPr

i och ^M-^IR-Ktt)': ..^ .-^ f$ dz.

I 4 ^^ii



X'! defTa fpatia bora nu de fpatia tilläggas, fom
fblen i anledning af fin initial - häftighet efter

förenämnde diréäioner SN och MN {kulle pä
iiirnma tid defcribera, hvilka Herr d'Alembert
uti det följande foker och hvilka lått finnas,^

Sädan folution på det forefatte Problemet
titi (itt genereilafte begrep :gifver Herr d'A léM-^^

BERT, hvilken han dock gifver tilkänna blifva
'

fimplare därigenom, at uti /^^^ och f(^Xdz.

Ican fattas ^^rr^, eller oqk defla funétioncr al-

deles utelemnas, och planeternas orbiter fäledes

anfes iäfom circlar, eller nåftan accurate Ellipfer,

i hvilka handelfer kraften^ blir trt?^ och följak-

Sedan den Torelfen uti Solen, fbrn en Planet

foroifakar, år funnen, foker man fucceflive pa
fkmma f|(t dé röreifer, fom hvar och en plar

net fkal producera, dä; man finner låtteligca

den väjgen folcn fik al taga efter defla förut de-

terminerade dirctäionerne .fiV och NM^ af alW
della rorelferne conjuhgerade.

Uti f5renåmde Solution foker Herr d^Alem--^

BERT, efter. den i fädane flags Problcmcrs up-
losningar bekante Methoden , åé fpatia, foméri
kropp (kal defcribera|pä vifla tider, dä den af

vifFa krafter urgeras,' och rrÅjcs åfve^i i denm
Sckition famma Auftors icke mindre djupfin-

nighet ån ftyrka uti Calcul. Han tyckes lik-

val uti detta Problemets uplosning hafva an-
våndt mera.^ fvär och konftig catcul, ån efter

mitt omdöme til defs utredande kunde .bphaf-

vas.



vas. Som Algebra bor anfesl for ci^mMlijålp^

när pura Geometrien ej år tiMokcligy få uitd^

vikes garna ^Differential och Intcgi^al räkning,^

dä fimpla Algebra eller pura''Geomecrien kun-^

na göra tilfyllelL Hevr d' ALJE:årBE^kT har b.ru^

kiit^ denna lenare flags calcul uti det .propq^cH

rade Problétnets Solution , och har pra::ferat;

darigenoirn Differential aequationér af andra grai^

den 5 hvilkas dubbla integrationcr«,'^ida' man^ql-*

lé' applicera famma folution at uträkna en locus

folis uti fpatio abfoluto for en gifwn tid , le-

dli til gänfta vidlyftiga räknirigar* Jag förmo-
dar' mig ' uppä famma Problem kunna lanina; en

älgébraifk folutiaoi^ hvilken icke fkall leda til

den "vidlyftighet dä den appliceras y och hvilken

tiUika llraxt fbal gifva det förhållande fom åf

imellän radius veftoMiti fokns orbita , och deri

vinkeln , fom ^folen omkring en fix - punft på
en gifven tid defcribenir, hvilken folution iå-

ledes tirufué' Aftronomicos blifver med det fam*?

ma iämpclig/

. ;
- Til ^ett?i ,ProblcmGts folution an-tager jag

faledes forft, at planeteraes orbiter äro circlår,;

erne4an deras olikheter ^med circlar llcola pro-

ducera få fmä ändringar i fölens ftålle, at'de

kunna negligeras 3 härutinnan är åfven ^Her^if

d'AleSibert med mig enfc, fom finnes af det

föregående. Den folution fom jag tanker up-
gifva, tillåter icke dcfsmindre äU den corre-

^tion, fom kau hårrora icke allenaft däraf, at

planetcrnes orbiter åro Elliptifke, utan ock dåraf,

at deras orbiter åro ifrån Elliptifka figurer af

jbyarandras acrionef turbcrade,

- I f Och



, Och ^emedan: Planetea.Jupitei;i0ph ;§f^

åto.de ftorife af alla och till&a långft.ifrån SolciVt
fliola de for bida delTa orfakj2iv*Äul,utgöra, 4g

äårfta delen uti fölens orbita.s ivvärféfe jag ^gjeiJHi

teligen vil Itår&äda deras ^yerköfflfgar^^j jiyart^li

Blig åfvenledes , i ånfeende til cterapjplw.erllill^

hxcliiiatiQns-f vinkeL til hvarandra^ åritijlatit a d^i^p-^r

ta åmné. denfi anfe iäfom defcriberaijdc ifina orb.i;t,(^T,

einkring folea irti :et och ^ci^rrH^^tiplan ^ . hvllket,

med 'mindrelåfventyr kan aatagasr aii dcrÅS ov-f]

feiter åro cirJdjif .r-i . - ^;-.r:. vj-; V^t-?

>'"£iåt (ålede^ ictrkeln BÄX'(Fig. 6.) vära Safijrpij

ODbita och cirkeln TV Jupiters i orbita ,
oclj^

låt vara.dei^asigemenfiimeiu po^^åtlpund^ qc\\

Hkä plänet.tiyfeniets centr}iirö:;gm\nitati% hviij^^t;

foljakteligen tillika dä år den punftenjj.tilj

hyilken fölens orbiti (kal refereti^s fä vål]foflg|pjf^f;_

ii^tdmes. ••

• ^h>'niT
•I-l Il/åt; vidkre Satufnus och Jupiter yara i coii-

jimäioh ined iblen* aiti. pun^te^ie^ B^\P och -S'^

och fkår BP uti Q, lä at B Q : Pq : : I : och
Ikal den .^ä lådant fått fundne punften Q vara

J^tipjitéfS "och Satur^ gemenfammä jafnnvi^tsr

fetih^V! ^|iåt. FederiTiera Q*y fkåräs uti fa iac

SJ},^)^-::;:^^ uti hvilkdn, /, Ky hc^
irelcAa Jupiters ^ Saturni och Solens maflor , och.'

ital Solens^ Jtofters öch Saturm - génienfeWt^at

jåmnv-jgts^^^Una ^ pä {äd^ant 'fätt''vara fimrien.'

X^åt Sktu^rhu8!'pä' qn gifvdri'tid fcifva •défcÄbe^

rät bogeh uta^ or^bita:," öcir Jépitér'^
fiimrria^. tid bögen P S utäf :£h ofbitia V och' - låt

D yara^ ftållet , dar båda prancterhas ;jåmnvi^ts^t

punét viftas vid dehnä tidérik -foflo^p^p drag då

råtta linienD^ ut, ofri] fä behofves, til m pmi-å: 7^



"det ftället hväinrrinnan fölens.niedjelpund utiSpa-
tio abfoluto yid famma tid ital igenfinnas. Saken
kommer falcdes dåruppä an , at igenfinna den or-

rbita^ iow planeternas jämavigtsr punft ^ defiprir

berar omkring ty med den (kal fölens orbita

omkring ^ våra likformigV och når denna förrå

. dårfore ai' funnen , eller det fom är det famma^ Öl
llället.dår planerternes jåinnvigts-punft for hv.ar

och en gifveii tid jfinnes^ fä hafver man llrax Hål-

let dar Ibkh^ "Wi^dclpunÄ famma' tid (kal igenfin-

nas* Det forefl;|id,e;Probkmet ombytes därföjie

uttikrnnÉeljande: -

^ ^ ••
• ' ' ^ ^^P-R O B- L E-.M E', ^

' ^-^

, Dd fil md?jga- Planeter man vii^ Sy V^&d*
woheras uu^ j:irclar omkring (in och fotens gemen*

famma jittnnvigtSrfunU fdfom centrum uti et öib

[amma pLany at finna den orbim^ fom delja iHanetelm

gemenfamma. jdmnvigts-punci fkal defcribera. >>1

~ Låt öfs dä forft foka örbitan ^D^fom Jupifc^^s

cQfch Saturrii jåmnyigts - punft Q defcnberar. Låt

vara: vinkeln BAD zz z , B AC:=z (p^ BAE — n(p^

' dä n af Jfupiters och Saturni theorier altid år be-

kant, ABzzza^ AE-zzb^ At>==:x^ och emecian

CAE~BAE— BACzi n (p
—

- ^ = T^i . (p , få ix

- CAE — w(p då «— I =.m. ^'4^ finner dårfiSrtC

''.ECzz\/aa'^bb — zab..Co{.m'(pi Och efter

^ £1)^ DC uti et gifvit förhållande , fä ikäl vara åf-

^ ven EC.ED uti et gifvit- forhållande, åfven EG:DC
x^i et gifvit förhållande* .Låt vara £ C : CD : : i .* n^

;och EC : ED : : i : 6c\\ ^C^

Vaa ^bb^^ i ^bT^ EDzzp.ECzzp
a-a j^W-^-t ab. Cof/^ (p.

^ 'Man finoer åfven

CAD'
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—n (p —Zy OCh aitill Ci)— 4- .v.v-~-Z ax.CoCz^^^

famt DE zzs/bb-^xx— zbx. Gof. n <p~li. Håf-

litafupkonmiaa:quationernfe n^^aa^ i;b~zab,co(.m^

~ a\a X X — z a x Cof. z ^^^^^T^^ och

a a + b b — z a bTTJoi'. m ^ zzbb + xx—
zbx.Co{. 72 (p Den förre gifver x~a, Cof. 2:— (p i,

^:bbm -^nn— i ,äa z»^^^^. cof. nj(P'\-a'^. coi^IT^l^^

<k:h den fcnare i —^ . Cof. ^ ^^^z
.

, -I
, ^

i

Vppaa -k^j^p—i

T

^/^ .cof/Ä? (p-^bb . cof n(p-2*^f

Utaf h vilka xquatiQner märkes, x Kar et

^dubbelt värde 5 e-Riedari iine cirker-bägar emot
ijivar och en Colinus äro {Varande. Dcffii vär-

den utaf.v dä Qiim fätter dem viika, och^ for

kärtheren .n-uLfkrifver-^i ftalletfw-M/?;?+^r--i.w,

famt JS i ilälict {61 pi>äa-¥ff^i .hi/ g^^^

*^.cof.T^^ ^r^^A-^zabn- .oÄ.m(p -S-zz^^Cof 2:— <^
-

^

'^b,Cof^ <P ^i.'^ — 2^/?/?^C0f.ii^y^ f-ii^/^.COf^^^V •

Perina a:quatipnen gifver nu 5 fom uraf den fam-

ma kvin finvias^ et determincrat värde på bagen

z da rad. ~ i , for''"'hvart och et värde fom an-

'tages -'pä bagen (^5 emcdaii famma xquation ut-

märker det forhällande--) fom år imellan bägarnc

Zv(^såi (pl Och emedan for otVigt är ECzz

7) C , fä fär man" därutaf xquationen

''^a£^^b-^^^M^ aa^xx—iax.coi.z - (p f,

^bb^-^xx^z bxxoi. n^ —z^ eller /»x.cof — z

^r5^^arx.4-^A:. Gof, — <p -^^^^éK^^of m (p
—
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Va^b ^ 2 + i^"^) i ^— ( 27?^x4- ihx ^ ) . Cof. W^ -z

— {%ab'^'x^ 2 ,v ^ ) Cö{ . -z — cp-^zab x •

CoCc— (p^Cof. nq)—z^ Hviiken efter behö-

rig rediic^lion giiVer a-^ (ä^ j^h-—b^. CoC.fj~^^^^^

^ä^.Coi:,^^^^^-~iab,Cof, m<p) (— za^b^

QoC. n(p—z—zb^a . Cof. z— + 1 ^ ^ /i
. Cof. 7=^^.

Cof. + 2/7^^.Cof. 2:. Cof. w(p).A-=^^/^*

.Cof"^^^— ^'^^^jochdårfcre.m (a^b.coCts^^"^

b ^a Cof.T— <p ^ . Cof. i - <p. CoC m (p

ab^.coCr^p~z.coCf^<P : {aH^—b^.co(,n(p iV^—
u-coL'z^^-zab,co(.r^<P)'±:\/\^ (a^b^Xo(.m(p^—

a^b^):(a^'hb^ -b^.coCfj<p -^--a^xof.T^2^
zabxoL m<P )^(a^b ,co(.nCp —z+b^a.cof z--<p ^
a^b .coLz — <^.cof. mCp — a b-, cof. nCp—z.'

^^.cof^z— (p ^— 2 ab .cof m^)^~\

Om dårfore uppä en gifven tid, ftållet, dar
jåmvigts-piinften D fl:al vara, fokes, få gifver

denna bekante tiden, genom Planeternas Theo-
rie, vink larne^,;^(p och m(p. Sedan de åro fund-

ne, gifver den förut anförde xquationen det
däremot fvarade värde pa 2:, och dä defla vår-

den \x^^2LZ^<pn^(p och m<p infattas uti denna

Il (bl aequationcn, fä tar man det däremot fva-

rande värdet ^f x, och fäledes locus centri gra-

vitatis til Jupiter och Saturnus for den gifnc

tiden. H.S.F.

Sedan

v
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, .
Sedan for hvar och en gifven tid punétén

D -på forr anf&de^fått år funnen, kan man al-

tid genom famma operation finna fora år

den gemenfamraa jåjnvigts-punélcn til Saturnus,'

jupiter och Mars om man* vU. Låt ORX vara

*Marti'ä' oi-bita och & ftållet dår Mars, år då D
årötiD. LltBJDzzz^ BAd=^7r^ och 5^0=^,

man hafver då BAd=.'^— z^ dJO—^— tt ,

DAOzz^— 2. Låt vidare DAzzx^ dAzz-y^

OA—c), derfore år 0D='^xx-^cc—zc x,CoU()—Zf

i £> = ^ X X -^yy — j_Cof. yy— s , O d±z'

^^l^^^JZITcy^CÖf. ö— X. Dårutaf at Oö
år til dD uti en gifven ration, åfven OD til

O d uti en gifven ration , få får man då tvånne

andra vården på och Od. Man finner dår-

fore på famrtia fått fom förut ^me xquationer,

af hvilka z:m tjåna at exterminera y, och at

fäledes iå en aequation fom gifver vinkelen tt

då tiden år gifven j ty utaf tiden finnes och

g ligenom förra analyfis, och igenom Martis

Theorie år Ö bekant då tiden gifves, darutaf

(tal TT determineras. Den - ^idje aequationen

hvilken man tår då Od gores lika med Dd+OD
gifver fåledes j- då tiden år gifven. H. var det

andra fom S,F,

Man finner hårutaf, huru vida centri gravi-

tatis til få många planeter fom man vil, altid

igenom deffa calculer repeterade kan finnas;

men uti nårvarande fråga blir den ändringen

uti locus folis, fom (ker dårutaf, at alla planc-

terne, fedan deras aftioner at andra fölen, fom



taggas til^y fä foiå at åä kunna negligeras;

''
Mail marker afven , ät uti ^equationeii

JZZ b , Cof. n (j> —
'

±:V B—zäbjf^^ Cof, 4-^^.Cof. ^^~n? ^ fin-

nas termer af d^ffa former Cof z— Cof. 7? -j^^

Cof. »(p -z)f, Cof z— och at ändamålet

-af famma xquation år at finna z da <p år bekant
eller blifver ' determinerad , hvilket uti denna
'acquation läter fig gora därigenom 5 at delta

Cofinus evolveras genom Series, fom innehålla

fjelfva bagarne. Til exempel Cof. n <p —z—i
^ »^— 2^ ^ n(b -- z\ ^

. ^—H — i:— + ccc.
i\2^ 1.1.3.4 1. 2. 3.4. f.

6

Når man da i reduftion af denna sequation brin-

gat alla fådane termer^ fom innehålla viffa po*

teftates af Cofinus får fådane arcus, eller ocM
fådane fom innehålla fådane faétorer, genom dé

bekante Methoderne, til Cofinus ^arcuum mul-
tiplorum , få bora alla defla evolveras uti fe-

ries infinitas , efter fom denna anförde, formen
vifar^ och alla då upkomrqande termer efter

digniteten af difponeras med. fine coefficie;n-

ter. Sedan detta år fkedt, fä foker man z af

den då upkommande och af terminis infinitis

beftående sequationeU;, genom reverjio ferierum y

dä man tår den uti en feries, föm beftär af (p

och bekante termer, och hvilken feries fåledes

for hvarjc valeur af (p gifver det däremot fva-

rande vårdet af z. Ut-
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Utförandet af hela denna calculcn fåfom nog
vidlyftig, vil jag dårfore låtnna, och år det nog
at hafva utftakat den vågen fom bor tagas.

Viile man foka detta Problemets iiplösning

med den noghet, at planeternas orbiter icke

vidare fkulle antagas vara cirklar, utan Ellip-

fer^ uti hv^lkas gemenfamma jåmvigts - pun6t
med fölen, deras focus år belågcn, fä kan i

ftållet for radierne a och radii veftores uti EUi-

pfer,hvilka finnas afföljande ioxmM[
^ fy P

uti hvilka Af år diftantia media, A exccntrici-

teten, och >' den vinkeln fom radius veöor pä
en gifv^n tid defcriberar ifrän planeteiijS aphe-

lium j fattas i ftållet j hvarvid man allenaft mär-
ker, at ängeln y bor gifvas uti cn funétion af

vinkeln (p, eller det fom år det famfna> at for-

hällandet imellan vinkeln (p och y uti denna

formula bor gifvas for hvalje gifven tid, hvil-

ket hafves genom planeternas Theorier, och
kan faledes genom de förra tequationerne altid

;s finnas uti <p, och x eller DA uti en funkti-

on af 2:.

Ville man vara ånnu nogare och hafva af-

feendc pa planeternas apheliers rorelfef, fä kan
i ftållet for radius veftor, en quantitet af den-

na formen M f —-r-^ ) brukas , uti hvil-
VI—A.coCiSfe/

ken N utmärker ilcilnaden imellan planetens ro-

relfe in longitudinem och Apfens rorelfe.

Uti denna min anförde folution kan åfven

den corrcdion hafva rum och med lätthet ap-

plice-^
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pliccr^^s, forp harrSrer af planeternas actioncr

pä hvarandra, och hvarigenom de fr&n. EUipri-

Ika figurer turbcras. Saken beftär endaft der-?

uti 5 at fubflituera i ftållet for a och ^ de ra-,

dii veétores fom hora til defi^i turberade orbi-^

ter, Iwilka altid (koh determineras uti funclio-

ner af och foljaktcligcn af (p.

Huru defla finnas > tillåter icke den korthe-

tch'^ h vilken nu vid detta tiltälle bSr i akt

tagas, at befkrifva, Derom kunna de ftore Geo-
njetrcrnasD'ALE>TBERTS5 Eulees, Clairauts
Dch Stmpso!^s Skrifter confuleras men om ra-

dius veclor är t, pch JST ct gifvet tal, och

K— //+ 5,Con A-^py+C, Cof D-t-^> 4- &c,

+ G^. Sin. Z+/>/v4-P. Sin. q-^ky + ^c. , (I

f]\aildiiferentio - differential aequationen d d t

tdy '^ + Mdy^—ö^ hvilken integrerad och

•
, ^ . Sin. NY

corngerad gifver
/-:J^, CoC Ny+—-^

— Mdy . y~.c^y^-^

z
^

unnnan dcterminationerne efter hvarje Problems
art komma at göras ^gifva radius veftor fom
fagt är, uti en funftioii n vinkeln ^ ^ hvilken

radius veÄor defcriberar ifrån piaae-

tens apbelium^

K Be-
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Befkrtfnmg pd en fållfam BabtUn,

SIMM MORMON,
af

CLAS ALSTRÖMER,
Commljfarius i KongL Commerce-CoUegiQ ^ Leda*

mot af Botanijka Societeten i -Florentz^

Z\ pine-flågtet, fom inbegriper de fä kallade
^ Apor (SimU veterum) , Babianer (Papio^

nes) och Markattor (Cercopitheci)^ har val aitid

ådragit fig Månnidornas upmårkfamhet^ och
det med la mycket ftorre fkål, fom inga andra

djur lå mycket likna Månniflior^ både til utfe-

ende och hvarjehanda åtbörder, fom deffe ^ ic-

ke defs mindre år detta vidlyftiga ilå^te et ut-

^f dem, fom hårtils nåftan minft af Natural-

Hiftoricn^ Scribcnter blifvit utVedt eller med
riktiga beflvrifningar uplyft. De fpecies man
finner aftecknade hos de åldre Scribenterne,

fäfom GesneruSj Clusius 5 Alpinus och
Marcgraf, famt hos deras compilatoi^r Jon-
ST0NUS5 ScHoTTus, med flerc, åro nog ia

och otydeligen ritade. Mycket båttre och ac-

curatare åro dc figurer, vi i nyare tider fatt

åf en von LiT^Ne, en SsBA, en Klein, m* fl.

^

men de åro ock alt for fä til antalet* De flå-

ftc man pä et flålle finner, åro de fom Ed-
wards bland fina Foglar utgifvit, hvilka vål

icke heller åro mänga, dock lä mycket vack-
rare och båttre, fom de blifvit affkildrade med
fina råtta fårgor^ jåmte det de annars åro nog-
granne.

Det
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Det år icke mitt goromal, at vid detta til-

•fallet underföka, hvaraf det kommit, kt defia
xjjur hittils blifvit af Audtorcrne dels' fi ofiiil-

komligen beflcrifne , dels ock aldelcs föi bigani^-
ne^. Jag kärt tankar, at ibland andra odakcr
mätte ock dbn varit en, at deflli djurs hemvift
allenall är i de heta elimaten, dår "de juli icke
Iro goda at fä fatt pa når man vil, och kan*
ft:e aldraminft 'låra Hatt tilreds vid de få til-
fållen, dä någon dår varit fom forftädt och
haft lägenhet af gora en rått befkrifning. Det
vore val, om hvar och en, fom lädaiu kan,
töge de tilfållen i akt , fom man dä och dä kan
fä, ut 'btllcrifva' och afOcildra de ån äterltående
Specitfs, hvartil icke altid år nödigt, at vara
ftadd-,iii(l pä den ort dår defTa oftanamnda djur
ha (itt hemvift, ty det plägar undertiden hän-
da, -At' de jämte andra fålliamma djur räka i

händer pä Savoyarder och dylika JVIarkft-riarc
fom- kringföra dem, åfven i vära kallare länder 1
och vifa^ dem for penningar.

Pä fld'ant fött. rakade' jag år 17^4, da jag
reil-e genom Berlin^, at fäTe cn fallfynt Babi-
an, fom en Man for omkring med, jämte et
J-..ejon och en, Vultur Papa, och fjrtjente nO'.r

fenmngar igenom, jag fann ftrax denna Ba"^
bJans utfecndeofvcrmättan fråramandc, och kun-*
de irke arindra mig,, at jag nägorftåds fedt nä-
gon dylik, antingen Icfvande eller hos Aufto-
ferne afritad Jag haffade migderfore åc^arens
^f^at lata afnta honom, hvilket eck ilcedd'^
fiie*'olje-fårg pä duk af en god Mäftare, alt
r^iäturiig- ftorlek.^ Sjelf var jag dä jämnt när-
^tode, for at påminna mälaren om de kånne-

^ ^ tecketis
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teckens i akt tagande, fom jag, i fynnerhet tyck-
te med noggranhct bora utmärkas. Nogd med
defs målning 5 har jag federmera lätit cti i ri^

tände färdig Man transportera denfamma i li-

tet format, hvilken ritning jag nu har den å-

ran at til KongU Academien hvaTilåmna, (Talx
III.) iämte den korta, dock i mitt tycke til-

råckeiiga, befkrifning, jag efter det lefvande

djuret gjorde. Jag torde, ej i>eh6fva vidare för-

klaring, hvarfore jag upfatt denna befkrifiiing

pä Latin, än at det fpräket år mätt ofveralt til

lädant bruk vedertaget, for at vinna både kort-

heten och tydeiigheten fä mycket båttre, äf-

ven for utlåndningen > men jag kan dock ej.und-

gå at tillika pämmna., det vi ej i vårt Sven0^a

Ipräk ånnu fått bemårkelferne aldeles gillade

och nog fåfte pä atfkilliga af de ord, fom til

Djurs eller andra Naturaiiers befknfningar fiail'>

le årfordras, hvaraf det torde til åfventyrs händt,

at denna bcflcrifning hade pä modersmålet blif^

vit både otydelig och lojqlig. -

Defcrtptto,

. Corpis^ Urfi inftar, mufculofum, magnitudi-
ne Pucri annorum XII.

Ca^tit ovatum colore dorfi pilofum.
.
lacks,

pilofa fubnigra, undiqué terminata velkr^
pilis aliquantum longioribus, quorum fupe*-

riores, fcilicet verticis, faftigiati & quaä
in criilam furfum convtrgunt. Irons pilis'

crcftis triängularis, bafi fupra oculos transr;

vcrfc gibba. Oculi rotundi Iride brunnea
pilla vÅiym. Roftrum producfciirn obtufum, Orf
vibriffiito, ri^u amplo. Nafus longitudirie

ro-
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roftri a bafi aliquantum carinato-protuberans,

vcrfus apiceni deprclTo-planus^ totus nudus>

cum margine & fepto narium cinnabarinus.

J^ares amplifiima: obverfe ovato-acutx. Afa-

Uy quod maxime lingulare, conftant utriiir

que nodo leu protuberantia fem icylindrica

,

nafo parallela; nuda, glabra, cyanca, oblique

fulcata. Buccég pilofx, ut congenerum am-
plas, adeo ut ova gallinacea ofto illa^fa fine

tumöre admodum confpicuo inträ illas conti-

neri viderim. Baj^ba brevis lutefcens. Dentes

ut in ceteris Simiis, fed canini longiffimi,

prxfertim fuperiores ut in Fcris. Aures hu-
' manas fubnudae, macula pone illas nivea.

CoUum breve colore & vellere dorfi.

Di^rfum fuliginofum, prope lumbos fubdepres-^

fum, vellere denfo 6c quali urfino tcctum.

Laterum color ideni.

Lumbi pilis rarioribus cute violacea.

Pe^us amplum^ colore dorfi fed minus piloflim,

pariter ac Gula.

Abdomen poftice attenuatum, fubtus nivcum.
Brachia dc Marna humana, fed pilofa colore dor-

fi. JJngues pllicum rotundati, at reliquorum
digitorum ultra digitos in acumcn produfti.

(Ef¥c6i:us furian cuiturx magis quam natura^).

Temora & TibU robuftiora cum Talisy quibus
incedit, urfinis. Plantarum manus palmatx
pollice ad angulum re£l:um frepius divaricato.

Ungues flantarum ut palmarum.
Caudu digitalis, Hircorum more rccurvata^
Nates nudx, Ixves nec tuberofse, coccinex.
fenis cylindricus, flexilis, craflitic indicis. Glans

romndata, coccisea, latcribus verfus bafiii

K i pro-
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produdis. Scrotum fubdidymum, rugofum^
vix peildulum, nec pilofum, coccineum.

RegiQ Ani Pubis nuda, coccinea, apice verfus
umbilicum produfta^

Af föregående befkrifning fynes, at denfia

Simia bor töras til den afdelning i Herr Archiat.
och Ridd. von jUiNNés Syftema Natur fem
kallas Papianes cauda abbveviata^ hvarcft defs dif-

ferentia fpecifica tyckes bora blifva denna:
SIMIA ( Mormon) leniicaudata fubbarbata nigro-

fufca, nralis tuiTiidis nudis cyaneis obiique
flri-itis, natibus calvis fangvineis-

Jag har närmare hos Auctorerne fedt efter,

om ej någon ftulle ha denna Babian redan be-
fkrifven^ eller åtminftone nåmnd. Edwards
har honom icke, Brisson nämner vål bland
fina Quadrupedia /? 21^, en Cercopithecus cym^
iephalus ^ anterius longis pilis^ nafo violaceo^ hvil-

ken i anfeendc til den violetta nåfan torde kun-
na ryckas vara den af mig nu beflkrifne^ men
min Babian kan ju ej fagus hafva någon violett

näla, ty hon år aldeles rod, med en glatt fned-

räffiad valk pä h vardera 'tidan om fig, hvilken^

år himmelsblå, och ej violett > utomdefs år ic*

ke min någon Cercopithecus eller Markatta,
ty når de alla hafva långa fvanfar , har min den-

famma dcremot ganlka kort; for ofrigt har

mitt djur ej fdrdeles längre hår på framdclen

af kroppen , ån utåt hela ryggen och fidorne^

CLiUsius , bland lina Exotka 370 y befkrif-

ver en CymcephåtHs med Nates utan hår, och af

en blodröd tärg, likafom huden vore afdragen,

I denna enda omftåndighet liknar den min nu

b$(krifoai men defs elacka figur år i ofrigt al-

deles
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delcs utan likhet med min, ty fvanfen år myc-
ket för läng^, fa våi fom hären pä framdeleil af

kroppen, ©ch defsutom gifvcr hvarken ritnin-

gen eller beflkrifningen minfta anledning til det

befynnerliga känncmärkcy; af den himmelsblå

nakna och glatta valken pä hvai^dera fidan om
niifan, hvårföre jag med fullkomlig vifshet kan

fäga, at Glusius aldrig dermed ment det af

mig nu bcfkrifne djuret.

Gesneri Cynoccphalus y hvarpa han i fin

Hifi. AnimaL Lib, /. de Quadrupedibus ed i t. l:dx

f> g (fl. gifver figur, och Jonstoni Cymcephalus

%:dus bland defs Q^uadrupedia ^ tab. LlXy fig*

likna val något den nyfsnåmqde Clusii, men
for de anförde orfaker kunna icke heller defi^a

vara den af mig nu befkrifna Babianen.

Längt mxra likhet finner jag imellan min
Babian och den P^ipioy fom bemålte Gesnerus
/. r. j-ifo. afritat, fä at jag fnart fkulle kun*
na medgifva, at de voro et och famma djur,

når jag vet , huru groft och värdsloft de gam-
le ofta gjorde fina ritningar 3 dock fom likhe-

ten deremot i åtfi^illiga delar aldeles forfvinner,

v2gar jag icke gora Gesneri Papio til fynony-
mon for min Babian,

Men, efter nägot letande, har jag åndteli-

gen funnit et fynonymon, fom verk eiigen pås-

lår fig hit. Thom* Bartholtni Cercoftthecus

Mnmonetj fom han i fina AB, Med^d Philof, Hafnienf.

VoL L 3^. ^7. och j i anatomice befkrifvit

och afritat. Hans dar meddelte figur är vål

fatt i cn mycket fållfam och tvungen Hållning,
doljandes bakdelen oah den lilla Ivanfen j men
vifar dock nog tydeligen, färdeles med de räff-

K 4 lade
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lade valkarna pa båda CidoT om nåfan ^ at dcfs

djur varit fariima flags Babian fom min. An-
tiars år defs befkrifning ofver de yttre delarnc

alt for kort,, och fager cj ftort mer> ån at den-
na Mamonet var ccfiie fuiUoy dum glaber colore

fniniätOs hvilJcet ock tåmmeligen träffar in med
min ; äfvenfom ock det oker ofverensftåmmel-

fen, at han befkrifver fin fåfom icke ågandc
nSgon l;i1g Markatte-fvans. Namnet Mamonet
paffar {ig faledes icke til detta djur, emedan
Albertus Magnus de Antmalibus Libro XXIL
hvarutur famma namn år taget, belkrifver fin

Mammoneti4s fäfam et Anmäl tntms qmm Symia^

cauda bnga £5" viUofay hvarfore ock Bartholi-
KTjs mätte betjent fig af ordet Ma';»^?;?^^, fäfom
et namn, det hans Babian redan kanfke hade
t2tt af dcfs ågart, och ej föm et namn, det

han {]t\i under befkrifvandet honom gifvit. Men
ehuru nu detta varit, fä har likväl Bartholi-
Nus förhall at fig, når han kallat fitt fvansiofa

diur Cereofithecus: et namn, fom ej kan tilkom-

Tnia de Siniia^, fom hafva ingen eller allenail en

ganffca kort rump, utan tiliiorer de fä kallade

Maikattorne med länga fvanfar. Grckifka or-

det betyder en fvans, och Martialis
Öaifver i en fin vers r

Si mihi cauda föret ^ Cercovithecus eram^

Den omftändighet, fom Bartholinus pa
fitt djur anmärker, och fom åfven hans ritning

fireflälier, nämligen at Tefticuli futto ofvanfor

Pcnis, mäfle antjngen varit en verkan af någon
ijukdom, eller ock mäfte hans djur i der ma*
let varit et Monfirum, hvilken mifstanka Bar-
tholinus annars hyfer om hela djuret^ Min
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Babiim hade, likafom andra djur, fm Pen is fit-

tjande ofver Scrotum, hvilkct likvål ej var fyn-

nerligen hängande.

BetråfFaiidc detta Djurs Anatomic^ fä har

Bartholinus foreftålt det fornåmfta deraf på
2:ne färfkilde Tabeller^, och har det^varit lätt

for honom , at på det döda djuret anrnårka myc-
ket , fårdeles af de invårtes dciarnc, fom jag

ogorligen pa det lefvande och oftyriga djuret

kunnat i akt taga. Jag vil nu deraf endail an-

fora z:ne omftändigheter, nämligen atdfenfråm-

fla af de undra Oxeltanderna pl hvardera {idan

i munnen varit ganfka bred längsefter käften,

och intagit fä llort rum i käften fom z andrej

fäfom ock at nåft under ögonen på bada fidor

om nåflm varit en uphojning af ben, hvilken

befimnits genombärad med mänga fmä hal lik*

fom et fall. DelTe uphojde ben gora fåledes

utposningen- af de blä valkarne , fom i min fö-

regående bcfl:rifning åro anmärkte, och hvilka

jag undrar at Bahtholinus ej til flvapnad och
t arg beOvrifvit, dä han likvål fä tydeligen ut-

märkt dem pä fin ritning.

Mtciu b. Valentin! foreftåller val fano-

rna djur i fitt Jmphitheatro Zootomico pdg i^ji

Tak 50 5 men jag bör icke åberopa mig denna
Auftor, ty han har cndaft copierat Bartho-
LiNi beftrifning och taflor, af hvilka fenare

han likvål utelämnat en.

Ändteligen finner jag ock hos J. T. Klein,
i dcfs Q^uadrufed. difpef^ Hifi. Nat^ f. s^» en
Cebus Papio bland hans mJlnga andra Ccbi up-
tagen, hvilken i en eller annan omftandighet ic-

ke år olik min Babian , men ^ ofrigt fä otil-

K 5 läc-
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tåckeligen bclkrifven^ at jag ingen reda eller

vifshet derutaf kan hamra.

Efter den berättelfe jag fick af detta Djui^
ågare^ flcall defs naturliga och rätta hemvill: va-

rä Zeylon.

Jag fick ej få val lara kanna denna Babian
i^a de få ftunder jag honom fag, at jag hann
Utröna 5 hvad foda han måft ålfkade^ och hvad
mat han åter ej Lvckte om. Saftiga och mjolak*

t i|5a frukter fäg jag dock honom med nog be-

gärlighet åta, h vilka ock formodcligen matte

utgöra defs d-ageliga fpis pa de orter där han
Ir vild. Annars raårkte jag honom ockfä myc-
ket fnal efter ägg> fä at, när flere dci^kf ho-

nom tilbodos, han ej gaf fig tid at fortära ett

i fänder ^ utan tog dem hoptals i munnen pä
en gäng, for at vara fä mycket fåkrare om at

ha dem i behäil. Han ät fedan icke up dem
tilfimmans, utan, när han fäg fig inga flera

fä, tog han dem ut hvart efter annat, bet bort

fkalet i ena ändan, och fog bäde hvitan och
gulan i fig, flickandes fl:alet efteråt^ Kott fäg

jag honom ock en och annan gäng taga til

godo, men det mäfte dä vara kokadt.

Hvad defs ofriga ätborder och naturliga feder

betråfflir, fä hade jag ock får liten tid at be-

horigen utröna dem» Jag fäg nog mänga,
fom han hade gemenfamt med andra Simia^j

men han tycktes likväl vara mer ftadig, och
mindre gyckelaktig och klåfingrig, ån de flå-

lle af dem. Mvcket män var han om renlig-

lict, hvarfore mau ock mäfl:e efomoftafl: omfa

med ren halm under honom, i den bur där

han holts innefluten. Denna halm betjente han
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fig altid af5 når han i buren nödgats tråcka och

ville blifva af med orehligheten, kallandes dä

ut träcken- dermed igenom gallren. Han ak-

tade fig noga för ät fmutfa fig, och fäg jag

nog ofta, huru forgfälligt han rengjorde iinä

händer, når någon fmuts rakat vidlåda, ja, hu-

lu han med egen fpott uti handen tlere gånger
llrok och gned fig i. anfigtet, juft fom han
(kulle velat tvätta fig dermed ren, for at fe

bättre ut i fynen. Uti kättja liknade han, om
icke vida öfvergick, alla af fitt fiägte, vifan-

des mången gäng, genom fina kättjcfulla åt-

börder, at han nogiamt kunde ätftiiija könen
bland fina älkadare. For ofrigt har ock denna
Babian fatt pä fin lott en fadan ilyrka, fom
ofvergar hvad man af defs kropps rtorlek flcul-

le annars kunna vånta, och hvaruti fa, eller

kanfkc inga, af de andre Simix torde mot honom
komma up, chiuu åfven de åro fi:arkare ån de
fynas. När jag nu härtil nämner, at han, fom
de ofrige Simire, år ofvermättan vig, och der-

tilmed nog arg, kan man lått fluta, hvad förfärlig

bufe denna Babian mätte vara at mota i fko-

gen, där han år vild, och Lär utofva fitt na*

turliga {jeifsväld.

I anfecnde til detta, fä val fom defs befyn-
nerliga och likfom förklädda anfigtes ficapnad,

har jag til namen triviale intet låmpeligare i haft

funnit, ån ordet Mormon^ af det GrekiflcaMöjö^^yi',

hvilket ger tilkånna en Ä/^/^//^ och en forklådd

Bufc fom kan fkråmma barn.

mm -T
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RÖN
Om e?i Sten-fkärmg ur Blåfan hos en 6%
drs gammal Man yfomfomi vartt opere^

rad^ och nu hade z Stenar y hvHka

farjkdde dagar d

rad tittogoSy

ingifvet af

ROLAND MARTIN.

\SX yligen hade jag den åran upgifva lyckliga

förloppet af en fnart förrättad Chiriirgifls:

operation, hvilken eljeft fållan fa onflvcligt iit-

fiiller, fom fkedt pä det omformälte vattufik-

tiga Barnet af 4 ars älder^ Nu iar jag åfvcn

upte et annat forfok hos en älderftegen Patient

Jnen^ot 70 ar, på en af de pinf4.mmafte och
fvarade operationer i Chirurgien, nIniligenSten-

flvåring (Lithotoinia), f^mjag vid flutet af for-

ledet är förrättade, varandes dervid den omftän-^,

digheten bifogad, at (amma Man redan if är

tilforene här i Stockholm undergått dylik Our,
under Herr Archiater Schutzers ofvadehand,
fäfom uti Kdngl. Academiens 3:dje quartal för

ar 1749 utforligen är beflcrifvet.

Det år Comminiftern i Norala ocli Trono
Forfircling i Helfingeland, Herr Peter Bo-
1.INDER5 hvilken denna fvära handläggning an-

dra gängen, pä fi 1 1 öp ålders ar , fäledes under-

gått. Han har ifrän fitt 4f . börjat kanna olä-

fenhet
af Sten-pläga, hviiken, efter defs egen

erättelfe^ mycket fkall härrört och tiltagit af
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jåefs emot 4a år,;f?foni;^nfe vi Sacélla-

Jiiet, gjoixic trägne ämbets - iy^^ och i fyn-

nerhet af dc beiVärligt bclågnc Socknc- måns
Boftällerij. med hyilkas .beCok, då han dem i

Socknebud bctjein^^^ tidt och ofta dels gå-

ende dels til {jofs och ridan(de fig mycket ut-»

tröttat. Kroppens conftiturion lårer ock„ vis-

ferligen myoket dertil bidragit* Vid lin förra

operation,' har han blifvit befriad ifrån en ftor

och tillika i et veck af Bläfan iåftad Klack-
formig ften/ Han har endaft efteråt mäft be-*

halk et Stillicidiiim urinse^fä at han ftådfe va-

rit nodfakad Hl bara en gl-^s - refervoir for fig i

Underplagget^ at derigenom uphåmta det fmå-

riingom fallande vattnet.

ifrån z år tilbaka hafva nya plågor borfat

af en tilviixen Aén i bläfm,. hvilka med j^-
deles haftighe^t tiltagit. Af de forfarne llåkaf-éV

lom han genom $ref rådfrågat, hafva icke alk
kunfiat otverensftamma, om det varit en Stea
eller Ulcus vefic^K, fom få olideligen marte-

rat honom. Herrar von Rosenstein och
LiNNé hafva i fynnerhet , efter upgifne teckéii',

förfäktat honom om ftenen^ men til operatio-

nen harihan, for fin plåga fkul, (lelf mera hö-
geligen -längtat, ån blifvit af Herrar M-e(^icis\tiK

flyrkt* I fynnerhet har han med bevefcelfgå^

klago-ftrifter våndt fig til Stiftets höga Foraian
Herr Doctorcn och Ärke-Biil^open BERoNftrc^^
om befordran och hjelp til en ny operations

anilälknde, fedan hvarken Sten-boli eller eljell.

vanliga Lithontriptica , ehuru länge brukade ,

.

fgrmatt lofa flxnen, ej heller andra medel lin-

dra plågan; : . . .jjU
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ZER 1

jande.

"-^^^ti et Bréf tft' Herr Archiatern Schut-
ZER har Patientens befkrifning deröm varit fol-

. ^^tefter foreftrift har jag nu brukat Boli

55 och pulvren 5 men jag nodfäkas bednSfva Herr
55 Archiatern dcrmed^ at det är fom jag kom-
^mit i ftorre eld, och at rmårtan tiltagit med
vn^olideliga marter, ifrån ijelfva. ftållet och hop-
55jdragningen dar fift fkars lip, och direcle (e-

55 dan genom blafan i penis likafom förr, dår

5,hvar urin -droppa tjock och flemaktig flvår

5yiig fram fom eld låge pä, jåmnt och lamt m.ed

55et fafeligit ropande aldrig cn enda iiund up-
jjhåfande* Stående och tecknande nu della rä-

jjdcr^for mig med idd jaiiirTief 5 in-

55 tet fatta mig neder pa eil flpl iVt hv^la,' in-

55 tet heller nu pa S dagar hvilät mfer*'i ri>|r^ fäng,

5^17 'i fangen år phian rafande. Pä€r'b6rd lu-

5^|tande mig at hvila någon gang'' ml m^

Flera dylika Bref flcref Patienten hit til

^coqkholm med bon om fnar hjelp och at fä

Ui^ergä operation*

-;. Af Hogvordigfte Herr ÄrkcrBH^open hlef

Hetr: Profeflorejri' AcREi. forfl anmodad, at an-

tingen (jelfätaga fig denna Cur, eiler utfe^^ nå-

gon annan, fom kunde
:
operation(::n forråtta.

Herr ScHiixzER kom deroni i famråd, och

Ij^eflåts fårft årbjuda Patienten at korafoa hiti

på Lazarettet, at fä opereras for ^ intetjV tuen

detta nödgades han for litt fvaga tilllånd at af-

flä5 då Herr Ärke-Bifkopen5 af omt medlidan-

de 5 låt ifrän Confiftorium -Ecelefiafticum I

yj)fala utgä Circukir - Bref til Stifte^ Prå-

hJ fler-



^erfkap, at;far refan och arfvod<j til . operatior

nens förrättande fammanfkjuta anedeU-

Mig ;updrog$ af? Hqrr 'Profeflbr Acrel
operationen^ ocli iitfågs åfYcn fedcrmcra Heri:

Stads - Fältftären SxuTZEit at med mig rcfa.

Detta {kedde juft z:nc yeckpr for Jul, med
de omftindighcttr fom följande iBrcf utvifär,

hvilket, fedan jag. ånkomrait. öcji förrättat o-

pcrationen , (krefs af mig fammä dag til Herr
Profcflbr Acrel. J^^g har .bordt ftodja min
bcråttclfe pä. detta Bref, iafom det fåkrafle do-

kument af hela förloppet^ emedan det nyligaft

efter förrättningen upfattes , och åfven af Stads-

Fältfkåren Stutzer undertecknades. Nag^g
J:jlläggningar , , fc0^ anvifa :Fjgurefne pä meddelp
ritning 6fv€i: ftenarne , liar pg i Brefvet ' infort,

och defsutom nägra anmlrknjngar i Noternc
bordt bifoga, for at Uplyfa vart goromål med:dc
grunder och (tal , hvarcfter vafhÄndlat. Samma
Bref iyder fom följer : ^

i

S. T.
''For Herr Doilpren och 'Profcflbrcn f||

55 jag nu gora cn kort beråttelfe, om förloppet

5, af våra förrättningar. Vi ankommo hit til

Trono Capelians - gard Tisdågs- förmiddagen
j,kL 10 vid pafs. Efter var ankomft bcfloto

55 vi ramma dag introducera filfv^er - Algäli^ af

55 känna efter ften hos denna gamla- Mannen : det
^var ofs då nog fvårt at fa in Bonden dock
55 var jag fä lyckelig deruti feiifférav rnen

5, ingen af ofs kunde dä formärka ftenen':. ickf

55 heller ville vi den dagqn längre ffttiguer^a ho*
53 nom och ofs, utan togo den refolution, as

jjhvila tils" morgonen derpä* Imcdlenid ankom
- 55 ock .
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5yo<rk ComminiftcrhS 'Sbfi^ KyfköhÅ|-dcn ifrin

55 Söderhamn, B0L.1NDER5 fornt Apothékarca
5,Sf5QtTisT , fom med fin Eievx {kulle blifva

^^ofs til hjelp vid Patientens hallande, i fall' vi

^jflvUUc operera. Dågen dcruppä eller odcns-

5^ digen iato vi d^ri ^ukc låggäs pä en bcqvåm-
^jligarc Imal fång/ da ja,^ med mera lätthet, ån

55 dagen förut, fick in hlfv^r-Sonden. I fSr^

„ftone kunde atcr ingen {ken kännas; men ef-

•>,tér en och annan vändnuig, t>léf jag dl of*

„verrygad om, at' lien var i blSfikin, (a at jag

^,p| min heder deroi':ri forfåkrade, hvilket ock
,,Herr SxiiTZEiv bekräftade. Vi bedoto, at

5,dcn följande dagen i GUDS namn fullborda

^, var fak^ Alt gjordes- fårdigf^ och vid pafs kL
,,9 och 10 minuter^ börjades taillen lått

<,,fom Herr Profeiro^ren altid pnicticerat med
',, LäteraI--fkarnIngen^ Sonden dccouvrerade ftrax

y,'ftcnén med mera vifshct ån forr , och bruka*

55 des min Frcre Comcs Bidoiiri, fom jag c|

,5 vågade ftälla efter fin bfedaile pan N:o if

,

^jUtaji deh derniil N:o 1 5 a)^ Hålet blef dock

. ;^^) Säledss har denne Patient undergått i^:nt af, de 4
for ihiij-operationqi bekante hafvaa^mcthoder : näm-
ligen fgrr^ gangcii åi han ^ af Herr Arch, ScHiiT-

HR opererades, den fä kallade Grand' Apparcil

,

fom 1 Itälkn af joH. de Romanis och defs Di-
fcipel Marianus SanCtus år inventerad, och i

-_r!fört*a tider måft var!t brukelig iiran ar iyZ4, hYar-

.ivid åpxiuigen {k.er under Scrotum lån;p^efter Ra-
phe pä. et trängre ftålle, nån^ligen Oriiicium Vefi-

ci« och Iflhttiiis' Ure^r^e, och 'ae?me jjinge^t? dä hatl

rnu f/cars, d^n få kallade Latefal^InciHonen, fom
iO^^Ä Eremitens Frere Jaqui S anlcdnmg mäft ar

, i^^f/Vidragöii ifrån detta Seculi början; inea fåttet pra*
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3^ ej få ftort fom jag villcs ty famräddcs med Herr
j^SxuTZERj at bruka en ordinair Biftouri til

L ^ dila*

öiceradcs af mig med den variation i Methodeii ^
lom vid Frere Comes Tnaft vedemgne ordning och
inftrument är brukelig* Jag borde fä mycket mera
falla pä detta nyare ften - fkärnings fått, fom dårvid

1:0 gifves béfta rum för tilråckclig incifion, eme-
dan den {ker ifiin Orificium Veficas igenom kör-

telen Proftrata, Ijdvårts pa fjelfva bläfans kropp
^

i direäion emot Tuberofitas Offis Ifchii. Et fä-»

dant godt rum for incifionen
,
pröfvade vi vtfst va-»

ra nödigt, i anfeende til den förut, afHerr Årchiat»

Schiitzer utdragne ftenens oformlighet och ftorkk,

2:0 "Undvikes hårigenom hålfl: fiftel i Perln^o, fom
cljeft efter fteu- operation garna vil följa, och nu

'
^ fä mycket mera kunde befaras, fom 3:0 Stillicidiaiiii

Urinae fedan förra operationen förlvagat delarna^

och om förra Cicatricen uprefves genom ny iolu*

tion, kunde lått cellulofa inältreras pS ftallec. Hva4
de 2. andre Methoder beträffar, nämligen det åidilä

Celfi fatt ell^r Pecit Aparäl^ fo/in gprcs utau liece

inftrumcnter än blott ikårniug ofver ftentsii , dä han
kan hällas genom et finger per anum inftuckit-^

och FrancQs eller Haut Apareil , fom ifrån är

1 5*9 1 upkomriiit af en händelf<;, dä Ilen ej kunde
utfäs med ftora tilbehöret, blifvande efter tilräcke»-

ligt vattons injicerande i bl^fan, (käriqgen hår förrät-

tad öfver Os pubis, p-i bläfans öfrc del, i R^gionis
Hypogaftic^ nederlta llåUe; få kunde pä iagcnde-»

xa'af dem hos en fä gammal Man valet falla; ty
den förre ^X2LSi\ctx^% fällan Utan pä frnårre fteUar hos
Barn, då de-fnllit ned i Orificio Vertccs eller IJ*
retrss början: den Jenar^ ^ har åter fö rfarenheten re-

dan förbudit pä fallvuxhe, at kanna val verkftälhs^
för plågan ikul af injeétioncn och för högden Os
Rubis i den äldren, fanit for fvärighcten at där cf-
vanföie kunna göra inci{iou pä bUnfku, utan \t til-

lika räka Adhasrencen medPcritoneain, fom for buk-
caviteten Ikul vore åfventyrligr. Således hoppas jag^

-Ät mitt Väl pä Methoden varit det båih och iäm-
peligade.
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dilatationcn , fom jag ftrax verkftåldc. Dår-
^5 af blcf opningcn riktig och jag fick mera

55 lätthet 5 at gå med tången in i blafans mår-

55 kcligc utdåningar och veck 5 ned och bak-

^5 åt 5 fom af förre ftcncn ofverblifvit , och kån-

55 de ftrax en ftcn, fom fnart halkade undan
5>Tcncttcn5 ja ock ofta aldcles icke formårk-

5>tcs Vi ändrade Patientens ftållning ifrån

55 mera platt tilctplanum inclinatura med fin.

55 kropp 5 då ftenen forblcf båttre uti tången 5

55 men vid utdragningen gick fonder i y,nc bi-

55 tar. Dcffc uttogos efterhand 5 få at innom

55 z i minuter denna handläggning var förbi 5

55 och deflc fondergångnc ftenar utC5 fom til-

^jfammanslagde utiTab.IV4(Fig*7.) /f. h och c.

55 finnas afritadc och til utfeendc liknade flcora

55Tegelftens ftycken. Derpå kånde vi båggc
55 in med våra finger efter flerc ftycken 5 jag

))t>^u-

^) I anfeende til blafans mufculeufa fibrer, och dcfs

^icd andrä kött -hinnor Tanligä retlighet^ fördes jag

efter operationen pä den tankan, at, fom under as-

betet hon alt mer och mer fammandrogs ^ och fte-

nen ktinde dölja fig i Sinuofiteter, få hade den poche,

hvilken varit qvar efter den förra ft«nen, nu hunnit

fä inneiluta deffe^ at de kunnat döljas för vare in-

flrumemcr under päftäende retning pä bläfan,fom
operationen verkat. Til denna tanka år jag föran-

låten, få vål af den ol2ca vidd pä blåfan, fom jag

i början och flutet af arbetet med* fingret årfor,ickc

olik den contraöion , fom en hY- moder under för-

lofsningen, fafti mårkeligare män, underbar, fom
ock af förra ftenens figur med fin befynnerliga klack
uppä, hvilken få härdt futit faft pä en finus 1 bläfan,

at Herr Arch. Schätzer^ jåmte Herr Prof. Acrcly

och Regements - Fåltfcheren Schenbom^ dä varit nöd-
fäkade öfver 1 tiroa arbeta pä ftenens uttagning.

4
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brukade åfven boiltonen j men fimt bl-inin

^^fammandragcn och^ efter var tanka, vidare

4,, ledig ifrån ften* Gorgcretté bade under o-

5j perationcn ej bchofts brukas c)^ Maiinens kraf-

L z vtc-i-

f) Säfom fimpliciteteii Vid älla operationen mäft fallie

mig behagelig, når det, cetcris paribas, kiinnat (ke^

at ändamålet blifvit åriiätt^ fä har jag tyckt den om*
ftändigheten af ften*flcäringen xxixChe^eidans method^
fom uouglas >^t^fS)lvQx bottom fdrft ttyttjat, (lä at

imitera, hvaräft btuket af all bäde CoHdudeUr och
Gorgeret förtiges ^ och efter incifion cndalt med fin^

grets tilhjelp tången införes. Man läfer häfomZ>^(//y^/.

Hiftoria Låtitalis operatjonis p^^. C)g Ti] följe hårat'

brukade jag urider hela operationen ickö Gorgeret-
ten, hålft defs ändamål ar icke aniiar, ån hvåd dels-

utom med blottä fingret kutlnat ärhällas, näitjligeii

at komöia väl iil i blä.än med tangcri, och undvika
at flcjutä bläfän fram för lig. Herr Stutzer kaii

intyga, ät ej Gorgercrtcn bchofde dlgn^as , och dy-
Itiedelft blef altid et inltrument mindre infårdt i bla-

fan, Endaft deri eafus vifär Donglas hafva fordrat

Gorgeret i Chefeldeyis förita methody at Catheteia

fölle i faret med fin fiiida,dä otden lyda: tum di*

gitUyn futim rétrahet^ ejusque loco fentifpéculMy/j in

iCathetéris Ctilcum introducit Qsf fiip^a tllum forci-

pem &e. fom läfés pag, loo 1. cit. gillar dock
dårföre ieke j andre delar hela Chcfeidé-zij förda
mcthod: fäfotn at vatten förut injteerädes, oeh at

eti rund cathetér varit brukad i Hållet fÖr eil fulca-

tits^ fom eljed alle nyare antagit

Den Uore Ryiike Archiatern, framlediie HmCiwdoidt^
fom utgifvit detta arb^té pä' Latin msd cn lård Ap-
pcndix, vifar väL 'XlChcfeidcn uti fin fenar(^ m.€thod
ändrät fig,at häti bctjent fig äf en- med rännei fötfedd

Cfitheter, och åfVen viptagit Gorgeretrelis bruk^meri
fällan deC förra altid iydes nödiln , fa torde likvil

det feftäre ^mäftadcls kunna undvikas tii mindre pUi*

ga för Patienten, En anhaa fq,j^ år, om Patienten.

Yorc' fä fet tWiåx körtfull^ ac icks fingrot rikte ki,
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55 ter voro nu få klena , at vi gcrna hjclpte ho-
55 nom i fången, dä Herr Stutzer lade an for-

55bandet. Vi läto honom dricka väl Emulfie

55 01cofa5 och foll pä Patienten cn liten fomn^

55 men när han vaknade klagade han ofver famma
55trångningar uti Penis5 fom förut. Imcdlcrtid

55 hade vi nogarc examinerat ftenen, och funnit

55ofs brydde af ca Facette polie, fom ena fidan vi-

55fade lit. d Fig. 7. Tab. IV. Jag. frågade Herr

55 Stutzer hvad hans fentimcnt vore om den-

^5na talus5 och om icke vid fårets vifitcrande vi

55 kunde introducera en til rakhet utbogd filfver-

5>catheter5 at båttre utförfka blåfans tilftånd^

55 han fvaradc: Cicatriccm ne refriccs. Dock holt

55han deruti med mig 5 athan af Böcker och Col-

55legier påmint fig det vid Grand Appareil en

5^ fond genom opningen kunnat inforas, at til lup-

55puration befordra ftcn-låniningar iblåfan5 hvar-

55 vid ock pamintes, hvad fom lafcs i forfta To-

55 men af Mcmoircs de Chirurgie5 z part. p. ^oi

55 in 8:0 angående fårets uphållande med flit opet

55 på blafan, for at dageligcn deruti ingå med in-

55{lrunient 5 och at rora cn faftvuxcn Ilen, til los-

55nings århällande genom fuppunition.

55Vi kommo altfå bittida den följande morgo-

5, nen 6fverens5 at utan vidare uppehåll infora en

55rak gjord Algali; detta (kedde i dag kl. 9 for-

55mid-

eller ock at incifion vore för liten; 1 hvilket fall

jag hålft betjcnte mig af den gorgeret, fom Engels-

mannen Hawkins inventerat med en hvafs ägg uti
^

^ at dllatera för fig och tången vid införandet. Af-

ritning därpå finnes i Dofl:. Pallas Chirurgie, o^^Vr

Ahhmdlmg mon émfferlhhen KrmMelten, Tab,

IV. fig, IS.
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^^^middagen^ och hade jag hcmligcn ftuckit mini

3) Tencttcr hos mig i fickan 5 for at i alt fall kom-
,5 nu närmare til fakcn d). Jag hade knapt in-

55 fort lilfver - ibndcn, lorän jag blcf varfc en llör-

5.^ re ftcn, än den vi i gar uthämtade. ^Strax kom
55 jag med minc Tcucttcr, lät varma och olja

55 dem 5 jfamt förde cn in utan moda, fcdan lärea

5, och kliiikarne voro ccartcrade och faret fagta

L
3

556pnat^

d) En nyligen ifrän Paris hemkommen Stipen-

diat
, Chirufgia: Studiofas Herr Deneke , .har

berättat mig, det Öfver-Fåltfcheren vid ftora Sjuk-
hufet, Hotel Dieu, Herr Moreau^ (kal i iina privata

Gollegier öfvcr opcrationerne, anfordt experiment

dårappä, at hos klena Patienter håldre andra dagen ån
ftrax uttaga ftenar, fom med möda utfäs, och at

han til denna Manoevre enildlt tilftyrkt ; men detta

hada jag innan operationen Ikeddc icke vetat, ej heller,

har nigon af trycket utkommen Afhandling hårom
^ yttrat

,
undantagande hvad til fuppurationcns ' vinnan-

cc, nyfs beroråe Memoires de Chirurgie gifva an-

ledning til, fom likväl är et helt olika forhällande, {

anfcende til den (Juren, fafl: ån det vilferligen i den-
na cafa upmuntrade mig til repeterad handläggning
den andra dagen. Lika fä har Herr Fayc i lina

Noter til Dionis Cours d'Operadons p. 25'4 äfvcii

omtalt, dt ] fall man för en klen Patient vore nöd-
fdkad iimna ftcncn, gä cn annan gäng in i blälän,

men ic!:c förr ån fappuration är börjad. Si l\n cft

iihligé^ dii peur dc fattgeur le målade^ de laijjer datis

la vejju qvielque Pierre conjiderablc^ Qn pcut facile'

rncnt qnelques jours^ iiprcs operation
^ c^efl a dire

lorsque la fup^^uratio^i efr etablie^introduire de *7oyi*

Tean les tenettes p.rr ia playe^ pour en faire Pex^
traäioy/. Om jag hade afbidat cn fädan fuppuraticn,
hade faret häldrc dr?.git lig ihop, och llenen cj kun-
nat ut:>gas titaa ny ikiring, Ibm varit (törrc fara

- tor Pa::cntcns lif. Derföre ville jag hålft grips la-

ken ihararc iin.
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5,6pnar« Strax tången inkommit > hördes ftencn

^^afofs alla (bni dä voro närvarande. Sonen til

„dcn Quke 5 Herr Kyrkoherden Bolinper i

55 S^dcrl^anm^ kunde af furprife och medlidande

5, icke halia fig ifrån tårar, och fom jag ofta ha-

55 de ftcnen i tången 5 men pä den conifka åndan

5., r ochd. i Figuren Tab,IV,och tångens korthet

55 nu tycktes knapt forflä til bläfans vidd 5 bakat
5,dit ftencn fankte lig, iä fordrades all var om-
55tanka. Dertil kommer, at ehuru ftenen lått

55 kunde fattas til fin mindre diameter, fä var han
,5 dock fä jämkad, (om Fig. p utvifar, där ftc-

55 nen i förkortning är aftagcn5 at han i mynnin-

55 gen fä mycket fvärare bchélts, fom tängcn ej

55 mera än pä andan i forllonc räkade honom e),

53 Den gamle Mannen begynte ftarkare at dar-

55ra, än vi kunde forfåkra ofs om utgången. Herr
55STUTZER var ock per intcrvalla uti arbete

^^v'td utdr.igningen i men for honom hant icke

'^.5 llenen t^^rihva, iom ändteligcn for mig fkedde,

j^derfore gjorde jag mitt yttcrila tilti^g och fick

5-,llenen^ ialoni jag nyfs fornt !< unnat fora bo*

55 nom, til mynning^cn. Som jag dä holt honom,

,5 lämnade jag tingen dermed chargerad uti Herr

e) Af do tåu?,'or. n>tu brukas for flen -operation, made
den ftara fa kaihid- Forccps Major af Chcfeldcas
tct^ettcr igrt fä i lan kunna tjena, hvilkcn belkrifves

i D^y;yglas lltjl. L 'ter, Oper. fom den knrde Grc-
keu Curiihidi m^idx Appendlx utgifvit och finnes

:jfr?rad f^ig. VffL Deremot är den mmdre i or4^

riuigen, f nn 4iftages iiguraX, bcqvämligare, hvilkcn

.nv' iiUid fii val förut pä kroppar, fom åfven nu båfl;

fcvuiit a pafliit (ig, Denne kommer ock nårmaft
qfvcK^nv iiicd_d<,^n, fom i le Drans par<^?lUle de ma^
f^/<?^<?'5 tir<:i Us picrres^ fuiiiesafntad planche3:mef
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j^Stutzers hand, och upmuntrad af defs go-'

„da biftånd, foktc jag befordra fakcn med mot-

j5 tryckning i ano^dock upforc emot ofsCoxygis,
5,hvarvid Herr Stutzer med låmpelig jåmk-

^5 ning qvarholt flcncn, få at han kunde utdragas,

55 och var
3
gånger få ftor, fom den vi i går ut-

jy hämtade fj. Stenens ena anda vifade facetterW yvlit.

/) Detta grep har jag fårut i Lazar^ttet vid en
ften - operation af Herr Profeffor yfrrW fedt icke li-

• tet bidraga til ftenens utfäende,fom eljeft fvärligen

velat medfölja. Dcraf år icke allenaft mycken
förmon, i anfeende til refiftencens håfvande emot
ftenen, utan man kan ock, då han kommit til myn-
ningen, ned ifrän fatta honom om med fingret, få-

fom det fker i Celfianlka methoden eller Petit Apa-
reil , at öfver honom göra en dilatation m«d Bi-

ftouricn til dcfs utbekommande.

Uti fifta operationen pä en GälTe af 12 är, hjelptes

_
Herr Profefforen, fo;n opererade^ och Herr Archiat.

Schutzer ät, at få ut en fvärligen medföljande ften,

til hvars hinder mycket bidrog tångernes vekhet,

fom under operationernc eftcrgäfvo, men nSr flute*

ligen, med fingret uti Ano, den en gäng til mynnin-
gen framdragne ftencn uphålts oCh dilatationen derr

éfvcr fkedt^ flant ftenen lyckeligen fVam, Det är

naturligt, at man med fingret in Ano kan lika fä vål

fatta ftencn vid Lateral - Methoden , fom /vid Petit

Apareil eller Celfifke Methoden, fedan han med
tången år förd til mynningen. Och emedan incifio-

nen til fin direöion år i bägge lika, hvarom kan
låfas hos Plaincr §. ^ Curationibus Calcnlt^

den vackra Noten fom af Guntz dår finnes tilfatt

p. 95-5' och Morsnd \ Msmoires l^Acad, de Sci-

eme an. 1731. pag. x\6. fä mäfte ofvcr ftencn lika

: {.z vål incilionen continueras eller diiatéras i Lateral-

Methoden, fom han i Petit Aparci! kan helt och hal-

jet |:^oras/ Och torde hända, &i åfven detta varit

ibland de handgrep, fom den berömde Rau brukat
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55lit /och^.Fig. 8. Tab. IV. fom paflade fig

35 emot den, fom fants pä den ften vi i gar utto^o,

35 varandes polituren pä den ena facetten g. lik-

55 fom åter forgängen genom päfaftnadt fenare

55 grus, til tecken 5 at til äfventyrs den förra ftc-

15 nen förut legat dercmot^ men federmera fätt

5, fitt låge emot facetten fom fants tydeligare

55polie och glatt- Nägra glattheter fyntes ock
tecken til vid llenens ftora anda men la oipår-

^jkelige-^ åt de antingen längre tilbaka blifvit

jjUplåjade af lilla ftcnens facette //, fomömfatlå-

55 gc^ eller fmårrc ftenar^ fom nu icke kände^^

^5 och kan hånda af litöntripticis och bolisblif-

55 vit uplofbe, eller verkeligen undandolgt fig.

55 Vi funno med glädje, at Vart uppehåll i gar at

ij^vidarefatigucra, låndc mera ti] dén gamla Man-
5, nens krafters återtäende, än nägön fkada. Hela

^5 arbetet i dag varade icke fullt Jdels tima, och

55 vi vore ej flere närvarande, ån vi fom operera-

^5 de 5 Patienten ock Kyrkoherden Bolinder,
5, fom numed ofs tjatkar Forfynen at hitintils alt

,5gär väU Vi häfve tagit ofs nog courage af

5, Memoires de Chtrurgic i i :fta Tom. dar af-

55 handlingen om les Pierres enkiftés är (ä vacker,

5, Vi fpräkades vid derom i gar 5 fedan vi nogare
^^faefedt llenen fom uttogs. i

55 Den

i Amfierdam, hvilken med ilorik framgång ibland

alla fä^es hafv^a (kmk ften ur bläfan , fedan

han förbättrat Frere Jaccfnes Latcral - Method ; ty

man vet^ at når han blef frågad, huru han egente-

ligen fine fjuke^ fVäj:adcs: legas Celfum. Ca-

thetcrn och Ungen torde varit de fä inftrumenter

han tillagt, men i ofrigt fkickat fig likä med Ce/Ji

beikrifning^ bäde 1 anfeeiide til incifioncns art och

denne Manoeuvre*



1766. April is^ Majus^ Junius. 161

" Den i ckg år af ct ftorre dufve-åggs ftor-

5^ lek, och väger et och et hälft lod: ^den förre

5, vägde 1 qvintin. Utfcendet pa bägge fin-

5, nes i ritning aftagit Tab.lV. Fig^joch 8. Hvad
5,ibm ån mera i denna operation varit nytt

5

j^lr, at alt vart goromäl fkcdde i dag i den

55^ukas fång, och at icke Gorgeretten varit

55 brukad g). Nu har Patienten rokt fin pipa

L f 5,med

.g) Jag undrar icke, at en myckenhet af Inftrumenter

brukas i Grand Appareil, nämligen, icke allenail-

Gorgcretter utan äfven Conduéteurer af tvä llag, ja

andrcligcn Dilatatorier ;
ty delarne kunna där icke

fä rent Ikäras up, utan mafte med flikc verktyg ut-

danas och rifvas, hvilket åfven Hm Le Dra^ nog*
fränt tilftär i fin Päralelle de manieres de tirer lés

Pierres pag. 73 & feq Men når hutVud -fordelen

.

bcftk i Lateral-Methoden af en tilråckelig incifion,

fä kan efter min tanka, pä ordinairt feta fubjeäer,

Gorgeretten -där ]'ka fä väl undvikas, fom i Haat
Appareil, hvarell: mr-n efter fingret, fom ftra:jc på
incifion införes, applicerar tängen. Tjockleken pd
deiarne, fom genomlkårcs utantöre bläfan, är utom-
defs i Lateral -Methodcn icke Itorre än i Hänt
Appardl, och bor for bägge inciiionen göras fä
god, at fingret bäd räcker til. Uti iippendix til

Doifiglas in Htjioria Lateralis operationis pag. 14,
anför Cm7doidi\ at när tingen i bläfan införå, icke
väl träffar de fmä Itenar, fom han anfer iVärarc at

fatta, än de ftore, fä ikal tången tagas ut och ftencn

med fingret fökas, fämt fedan Conduäcuren info-
ras och deröfver tängen. Chiando läpij eft rAmis
parvtfs ziel pulcre fe non offert forcipi^ fiatim hane
ediictt^ Qff- in Teficam fuum digitum immittit^ quem
'vertende conatur calctilti'm eruere e plicis memhrn-
vce interna veficce^ uhi altquando 'intercifttw\ Tum
inducit Condtiäorem &c. Således vifas , at endafl
Gorgercttens eller Conduäeurens fcopos vurir at

lätta tångens införande ä nyo, rnen med Vwx-

grct har jag både pä kroppar och nu funnit^ at de»^
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35 med fcnkol upblandadc vanliga tobak, och
55 redan fofvit cn god ftund.

55 Vi årkånne badc, hvad det batadt, at haf-

^5 va fcdt och fpråkat med Hett Profcflbren om
j^defs hedrande prof af Taillernc, fom vi bivi-

55 Ilat i Lazarettct, och vi finne åfven hvad
3, det betyder, at forcnfamt med tanka och
35 hand hjelpas ät, når det galler*

5, Detta år cn fanfårdig beråttelfc om hvad
55hitintils ftedt. &Cc.

Herr Profeflbr Acrel behagade ftrax där-

efter hedra ofs med följande fvar:

S. T. *'Med filla PU\ inhåndigade jag Herr
55 Profeflbrcns efterlängtade Bref, fom högeligen

55fågnade mig med beråttelfc om Operationens
55 lyckliga forlopp.

55 En emot 70 ar gammal Patient, cn gäng

5, tilforene taillerad
,

operationens fullfoljan-

„de andra dagen, efter forfia incilionen ,

5, och ftenens upfokning, åro hvar for fig for-

5, undrans vårda omftändighcter* Pä ^:djc vcc-

5, kan efter operation ^ har cn ny lithiafis nod-

55gat mi^ at ä nyo opna halflåkta årret, och

larnes undantryckning för tängcn båttre kan {ke,och

bläfans öpniog emot integumemernes lättare tilhal-

las. Anatomien bevifar detta, och når Herr LaFttye

i Noterue til Diotiis omförmåler for Grand Appa-

reil le peu d^epailfeur de ccs parties pag. m. 25*4.

fä kan den fördelen fä mycket mera åfven lampas

.til Läteral-IVicthodcn, fom man där icke börjar ut-

om Orificium Veiicae, fäfom i Grand Appareil,

utan direäe derpä och bläfans kropp, och fallän

LateraUinciiionei! {kal Ikc midt imellan z:ne mu-

felar, nämligen Ilciocavernoras och bulbocaverr|o-

fus pä väiutra {idan,f a kan icke eller undgås, at^fkkra

imdlan bägge Balbocavern^fi uti Grand Appareil.
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55 ga in i blafan, med Gorgcretten och Tcnct-

55 ter for ftcncns uthämtande s nicn at nägon

55 gjort det 5
följande dagen efter operation^ min-

55 nes jag nu ingenftådes antecknadt. Detta r^?^^-

\^fUium in arena var fannerligcn det båfta, vitt"

35'nar om Herr Profefforcns llyrka i tanke-fåt-

55 tet, hedrar oåndcligcn, och riktar allés vår

jjärfarcnhet.

Stenen lårer ofclbarligen legat med^ dc-

55 lar af defs Volume i famma pochc af biäfan,

5, nedan for Orificium Urctrai eller Colium Ve-
5,110X5 fom den förra ftenen var intryckt uti

55 med defs klack eller Appcndix: näll Guds
55 välfignclfe, vägar jag at fåga förut, at den-
55 na operation til flut val utfaller,

J5^ä
nägon

5,Incontinentia Udn:c når, fom hos en dylik

5^utlcfvad Man ej medforer minfta förundran^

,,Jag förväntade ätminrtone några ovanlige

5, vidrigheter och fvarigheter, vid denna uticf-

5, vadc Mannens befrielfe ifrän rtenen ; men fcr

3, fornt, at Herrarne, fom haft mödan, och alla

5,rått{inninge kännare af denna (liken, få fam-

5, tåld t glädja ols ofver god utgångs

„När fårets kanter fammanfallit , få bor-

,jja med Graduela Comprcflion , hvilken af aK
5,ia vägar haft befrämjar en fkyndfam läkning»

5, Ingen af Auftores vet jag, fom recommcndc-
rar denna Methoden, ej eller har jag fedt nå-

5, gon annan bruka fclt -kakor och comprefTcr

5,pa llika far i Uretrcn och bias- mynningen

,

,,mca ax: analogia praxeos feiicioris imellan Fi-

,5ftulas Uretra^ Simpliccs och Urinofas, hvarcil

,;ydct fil väl flagit an, har jag fedan med fani-

,5 ma framgång vidtagit bruket poil ieclioiies
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j^Calculi. Hos c] vinfolken kan detta fått ic-

53 ke hjelpa, dcrfore behälla de ock gerna cn
j^incontinentia Uriniis^ fom t längden fogamin-
jjdrc pl:lga3% Sn Ijeifva ftcncno nårVarclfe i blafan^

5^ Var forfåkrad, at Herrarnes. Hora mioda

55 och Herr Profcflbrens dextcrité fkal, utom
5> mina föira forblndelfer, med läford och forgtål-

jjlighet bevakas 6lc.

Härnppä drogde vi ånnu i I4digar hos den
^ukc^ d'i Herr SxiixiZER hade hand om for-

femdningen dagcligen, och jag med honom ror-

ordnade foihäliandet vid den ^ukas fkotfel, intil

dcfs vi den lo Deccmbr. afrefte, fcdan vi upfatt

pmictetais^ blide huru faret flaille ännu en tid

forbindas med graduelle comprelTer, och fedan

f2icd laken af emplaftro grifeo, hvilket Apothe-
Icarens Gefäll i Söderhamn, fom förut varit Fålt-

{kärs lärlingc, ålades verkftalla, til defs faret

ilrallc läkas, fafoni ock hurudan Medicine den
ijuke borde i ofrigt bruka, famt ordningen i mat
och dryck m* m.

Efter var återkomft blef genom Rref til Hog^
Voi*digf:c Herr Ärke-BiHcopen vart göromal af

den f|uka Mannen beflcrifvit och hedradt, hvaraf

följande transfumt meddeles.

„ DcnNäddcn hogftaForfyncn takts vifa mig

5,1 mitt ftora elände»^ kan jag icke längre forti-

•5, ga, nämligen at pa ^rdje dagen efter Herr Prof,

,3 Martins och Herr Stutzers ankomft 5

55 fkcdde operation lyckeligen, faftåncj utan mvc-

5, ken fmårta, fom vid et fadant tiifålie icke Ican

5, undvikas. Svarafl: var, at fedan forfta dagen en

5, Itcn^fom gick fonder i ^
ftycken, var uttagen

5

j^ befants dagen efier vid ny fondcring en annan
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•. ftorre ften^ fom dä med ftorre fmårta ^ dock
5«^lyckeligen uttogs,

'

9? J'^g ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ högaktning och årkånfla

55 nämna den årfcirna Herr Profeflbr Martin^
^^lom ock Stads - Chirurgus Herr Stutzlr ,

55 hvillca vilat all ömhet och fDrgiSllighec at råd*

55 da mitt lif under opcration5 och haft all moda

55
ofpard efteråt 5 uti alt hvad til mitt båfta tjena

55 kunnat 5 under de tå dagar de haft tilfålle at

55 hår fördröja 5 fa at jag har orfak, at med^de-

5.^ ras goromal vara v^ai fornogd, och af hjärtat

55 6n{lxadeni all heder 5
välgång och vallignelfe,

55 at deras vårda namn ma Ictva i et ärefuUt minne^

55 bade in och utomlands 5 m. m^
Patienten har vål federmeraj iilnan låret läktes^

fom dock ej ^ick ut ofver f veckor 5
nägra gån-

ger genom Bref mycket klagat ofver de fvidnin-

gÅVy fom en ft:arp och feg urin äter gjort, förft i

faret och fedan i det ånnu efter operation oma ro*

rcts början. Men plågan har dock efterhand

rainfkats, och aldrig varit at likna emot forr.

Ändtclig;en har han nu genom Bref berättat

fåret vara låkt;, urinen flyta väl, fefl flemig5 dodfe

utan fveda, och at icke meia i bläfan ån någon om-
het formårkes : deremot har magen varit mycket
ccklig och fenfible, och någon vårk forfpordts

längre upihfvct5 eller Rcgione Lumbari, fora

tyckes utmärka njurarnes tilftånd, och gifva at

befara nya germer til grus dårftades, dem vi dock

fcnom dageiigt tilityrkt bruk af lindrigare flen-

0I1S5 gjorde med Alicantincr-tval och Extrafto
TaraXÄci 5 budit til at förekomma. Hvilket for^-

ordnande Patienten vål icke undandragit fig at

efterlctya, dock har han forBohj fom brukades
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innan operation fkcddc , fattcnfårdeles repugnan-
cc ^ och harifynncrhetundanbcdtfigkalk-vatnet,
hvilkct vi åfven funnit for godt at utlluta*

For magens tilfreds-ftällande, berättar Paticn^

ten lig altid förut brukat et kråk-pulf«/er, och åf-

ven nu velat det tilgripa y men dcrifrän har ja^ af-

ftyrkt honom, och i defs ftälle forenvrifvit några

Amara medDigeftiv-falter och R habarbarina.

Detta forloppet af en få om Tom älderftegen

Patients vardande, har jag bordt K. Academien
ineddela, for håndelfens befynnerlighet flcul, for

operationens repeterande z:ne daga^^ ä rad uti en

fa oumbärlig nödvändighet, for Görgcrettens u^

teflutande vid tångens införande bagge dagarne>

och for den florre rtenens utdragande uti Patien-

tens egen fång den fcnare dagen, utan at han van-

ligt varit bunden, hvilken handläggning, af in-

gen förut finnes vara förrättad, famt åndteligen

for Curens onfkcliga Ilut och färets; rena läkning

utan vidriga påfolgder. Jag har undvikit, at ak
förtidigt efter operation detta upgifva, pä det

jag icke (kulle fynas "ante victoriam cantare tri-

umphum eller ftympa denna cafus. Jag har ock
dcrtåre icke eller, ehuru af vånner pämint, velat

uti Inrikes-Tidningarnegora kunniö;t, hvad eljcft

af denna håndelfc kunde lånda konften til fordel:

Jag har håldre trodt anftå> at fornåmligaft lågga

beråttclfen fram for deras ögon, hvilka fåfom

Domare hlrofver, åro bäde behö-

rige och beliågne.

Til-



j7^^^ Aprilis, Mäjus, JuniuS. 167

Tilldggning vid föregående Rotf^j

af

OLOF ACREL.

D^^nna omftåndeliga bcrattclfej år bäde Urorik

och upmuntrande for dem-, fom umgäs med
Chirurgifka operationer och Sten - fkåring* Bäft

år val, at pl en gäng fullborda operation och ut-

draga ftcnen men de af Herr Prof. Martin an-

förde omftåndlghcter vifa^at det icke altid år mo-
jeligt. Defla urineufa fårs upreiandc a nyo,

tyckas åfven hafva mindre betydeliga folgder^ ån

andra fårade delars uprifning.

År fkar jag en GäfTc af 1 1 år, forBlåfc-

ftcn, i Lazarcttet. Stenen var fkårfvig och läm-

nade vid utdragningen en liten flaga efter lig i

biåfan : p* i f :de dygnet efter operation, hade den-

na fkårfva fått få ftark tilväxt, af det ymniga och
grusfulla fedimentet, fom fl ot från njurarne och
bläfan, utur fåret, af den vuxit til 3 qvintins vigt och
motfvarande ftorlek^ Den ånnu olakta blås-halfen

och utvidgade Ifthmus Urethrce lämnade ftenen

fi^amgång, med urinen, nåftan intil fårets opningj

men fom denne redan börjat lakas och incifionen

i huden, från ändarna, flutit fig midt åt, kunde ftc-

nen ej längre framkomma. Hela operationen

hade inom kort tid varit fruktlos, om ej denna nya
ften -Taxt bårtfkaffades. I denna afligt tånkijc

jag, med årrcts opnande emot blåfan, at kunna med
enCurette komma bakom ftenen, famt tryckaden
fram utur Urethren : men då det forfta var gjordt
och det fenare fkulle (ke, rullade ftenen vid minfta
vidrörande tilbaka i blåfan. Nu var ej annat råd

ofrigt,ånat vidare dilatera färer, och å nyo nyttja

ften^-tängen. Patienten lades i tvären ofver fången:
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Stcnfliårings-Sonden fördes genom Urethren i bla-

fan: förre incifionen vidgades tilräckeligen: Bias-

halfen kändes med fingret ännu nog (5ppen at in-

flåppa tången: de4ina infördes och mötte llirax ftc-

nenjfom uttogs med lätthet. Patienten förbands,

fom tilforene 5 utan at hafva minfta olågenhet af

detta fenare lidandet^ var han til flutet af f:tc

Teckan låkt och gick frifk: utur Lasarettet.

Denna Anmärkning , fom jag hittils ej haft

tiltålle upgifvafor K. Vet. Acadernien, beftyrker

både mojeligheten och nödvändigheten af åter-

hämtade forfok meu Stenars uttagande ur bläfan,

närmare eller längre frän forfta operationen, dä

limningar eller nya fammangyttrade ilen-alfter

det fordra.
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KONGL. VeTENSKAPS-
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
, För MäKADERNE

Julius, Augustus, September^

År 1766-
P R I£ä SES

Herr CARL ALB. ROSENADLER,
Stats - Secreterare.

ANMÄRKNINGAR
ofver

Varma Baden t Acken och Burfcheit^

Herr Profeflor Bergii, rcdaii for 1 år fe-

dan, for Kongl. Academien hållnt lårdit

och nyttiga l"al: c?;Ä? Kalk Bad i gemen,
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och Loia Badnhgar i fynnerhet, har gifvit mig
tilfålle, at for Kongl. Academien få framgifva

följande karta Befkrtfnmg och Anmärkningar , rö-

rande Varma Baden uti Acken och Burfcheit^

De åro val ofullkomlige 3 ty at gifva en full-

llåndig underråttelfc om Varma Bad , fordras icke

allenalt en djup' infigt viti Chymien, utan ock
god tid och tilfålle til profs anftållande med
deras vatten pä den ort, dar de finnas^ men
jag hoppas dock , at ^ ehuru otilräckelige de åro,

Kongl. Academien likväl fä mycket benägnare

anfer dem, fom de Ackifka Baden åro för ofs

Svenfke mindre bekante, ån de förtjäna.

Acken ^ (Lat. Aquisgranitm , Gall. Aix la

Chapelle) den åldfta fria Riks -Staden i Tyfk-
land, år belägen vid nedre Rhenilrornmen uti

cndal, omgifven pä alla kanter med höga berg
och fand-äfar, ifnellan Stådernc Cöln, Jiilich,

iimburg, Liittich och Mailricht. Han. år i

fynnerhet bekant af fitt varma Vattufpräng,

hviiket midt uti honom upkommer, och hvii-

ket, utom LaFontaine eller Brunnen hvaraf var-

ma vatnet drickes, gifver, med fin Canal, vatten

åt de dar befintclige Bad , nämligen: d^sKayfers-

Bady å^s Klein - Bad ^ das S:t Quirini eller Neåt-Bady

das S:t Cornelii-Bad^ das Rofen-Bady och Compos

eller das Bad der Armen Leute.

Ungefår 4 eller foorde alnar utom Staden
ligger, i O. til SO., Abbot - Stiftet jBÄr/?Å^/>,

pa en hog ler-äs, vid hvars fot åfven I4vaiima
Bad upfpringa och underhallas ^ bland hvilka

VEmfereur^ VEcrivi{[e ochRomer^ for fin beqvä-

ma infattning fkul, räknas for de fornåmfte.

Där
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. Dåråro ock (utom flere opnå fontaincr och
tt ff)rang5 fom ligger Nord-Oft litäii for Sta^

den i en åhg> hvaraf varmä vatnet^ likafom i

AckiÖca brunnen , nyttjas til drickande) mänga
fkona Damhad imittade^ hvilkä^ få val i anse-

ende til en långt högre grad af varma, fom (jelf-

Va vätnets ingredientier^ fräti de Äckifka vida

fkilja^ ty i Acken iiiger allériafi: vatmen af vat"

net från 104 til 117 grader efter Fahrenheits
Thcrmömcter (<i)5 men uti Burfcheit frän ifo
til löo grader, hvilkcn det ock bdhalkr likä^

Vintet och Sonimaf.

Hväd Irjgtedientiernt af Vatriet och Badch pä
bagge déde ftållen angår ^ fä ihiiehålla de Bur-
fcheitficai^ fa vida ]ag kunnat märka under mitt

villande dåi', är 1 760, liteii eller nallan ingen

del åf Svafvely men ofverfloda |tcr pa Sålt och
i fynnerhet tn Katk-jord' då däremot Ackillcä

Vatnén vifa en ymnoghct af SvafveL något alkd^

lijkt Salt^ tt Sal t^omniune y en flygtig fur Spiritus^

och en, i början iås-^ men fedan fammangyt-
trad^ kaikaktig jord^

At varma vatnet i Acken har i följe i-ried

fig mycket 4?x>/7/w/> gifvér få väl defs lukt til-

känna 5 hvilken år vämjaktig och liknar ruttna

åiigs, fom ock defs egenfkap at ängripa Silfver

och gora det gult eller f^art} ty lägger mäil

en filfverfkéd i varma vatnet, finnes den, då

hon efter én ftund uptages, ofverdragen med
M t txi

{d) Det Sr i Kejférs-Badet ^ fom värman ftiger til tiy
grader : i S:t Cor/^elH Bad ^(d.r han til 112, men i de

öfriga från 104 til 11 1 Emot 10b och. 160 gnider

pä Fahrenheits Thermometer , fvära 3S och 71 6fvér

frys^punäen på dea Svcnlka.
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cn gulaktig fårg, bvilken blir hogrc, ju oftajre

forföket uprepafi. Dårfore veta ock drångar^

fom gora tjcnft vid badningarnc, at ej båra ur

eller lilfver-fpånnen pä fig5ty de blifvaafvat-

nets Inga fvarta och ftä näppeligen at göras

hvita igen forr, ån fvärtan genom polerande el-
'

ler ct långvarigt bruk notes ut:, ja, jag har

ock fjelf kåndt, at kläder, fom jag haft på mig,

blifvit, af det jag uppehållit mig i bad-kam-
rarne, fä angrepne af fvafvel-änga, at de fedan

hela långa tiden, i fynnerhet da jag ftätt for el-

den, luktat fä ftarkt, fom hade jag i fl ere da-

gar intagit SvafveF- blomma.

Men det foni dock måft kan gora en ofver-

tygad om, at Svafvcl åtföljer och penetrerar

vatnct, år det myckna och ganfTca fina fulphur

nativum^ fom få (ler fig vid hvalfven och kan-

terne af vattu- canalerne, hvilket, genom natu-

rens egen könft fublimeradt (b)^ ärligen uttages

och kopes få val af utlänningar , iom ortens

egne invånare, for hvarjehanda nytta (kul uti

Medicinen. Detta Sulphur nativum liknar tårn-

meligen noga den Svarvelblomma, fom uti va-

ra Apothek tilredes. Det brinner med famma

\b) Jag mäfte fåga: Naturens egen konft; ty man kan
aldrig genom Chymifk frambringa detra Svafvcl in

jubjlantia af vatnet. Jag har fä väl fjelf forfokt det,

i anledning af et eller annat fåkert fått, fom Hr, Prof.

Do(ä, JoH. GoTTSCH. Wallerius i Upfala ge-

nom bref gaf mig vid handen , dä jag ånnu viftades i

Acken, fom ock fedt det beftyrkas af flerc Auctorer,
fom fkrifvit om varma Baden, hvilka enhälligt be-

känna, at, ehuru mycken möda de dårappä aiivändr,

de, likväl aldrig fått, efter fulländade förlök, minfta

fporr til Svafvel.



I7<!)6julius, Augiift. Sept 17^

laga, fom annat fvafvel, men har dä icke fa fur

och fkarp lukt. Färgen är något ljufare, ån pa

vär fvafvelblomma , och fmakcn, åfvcn fom p|
den, aldeles ingen. Det är dock mycket fina-

re och lofes lättare up med oljor, och i lyn-

nerhet med bomolja. Dä det Ikal fåfta lig vid

v/iggarne af vattu-canalerne, år det fora en rim-

froit, hvilken i början är los och vek, men
hårdnar federmera til, til defs den nållan blir

fall, fom gement fvafvel: I brottet år detta

fulphur nativum gläntiande, med parallek ftrim-

mor ofvan ifrän nedät. Det år ock mårkeligt,

at fublimationcn fkcr hvarftais^ ty uti et ftycke

af en tums tjocklek, kaii man räkna ifrån

8 til 10 ftrata, af hvilka hvartdera år i ä i|:;dcis

geometrifk linea högt. Ehuru ymnigt det år,

fäljes det dock tåmraeligen dyrt > ty et fkälpund

kortar ? ä 4 Riksdaler. Det brukas af Apo-
thekarnc i och omkring Acken til Polychrert-

faket s görande, hvilkét dåraf i renhet och hvit-

het långt ofvergar det, fom med våra Flores

fulphuris allmänt förfärdigas* Engelsmånnerne
fkola ock kopa det mycket och nyttja mot and-

täppa och flcre flags brort-ljukdomar. De ta*

ga f uncc, rtro det pulvcriferadt på fmorgås,
och äta morgon och afton* Jag har ock fedt

hos Doft. NicoL-^ Caroli ^Vallerius, for-

dom Medicinoe Profeflbr i Abo, uti defs Ten-

tamimbus Phyfico - Chemicis circxi aquas Thermales

Jquisgraf^^»fes^mgi(nc im Leiden 1669 in Srvoj

at hän däraf gjordt en {hdchs Baifam^ hvars
kraft han, fram for andra Balfama fulphuris,

högeligen berömmer til at dofva vårk, drifva

urine lamt corroborera flappa och fva^a delar,

M i Naft
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Nåft Svafletj röjer (ig ock tydeligcniW/^^/j,

fom finRcs i Badvatnen. Detta falt år tvågge*
handa^" Alkalijkt och Kok -[alt.

\ gemen kännes Saltet låtteligcn af vatnets

fmrik^ hviken är fädan, fom den man känner hos
Iv fs - vatten^ om ej ftarkarcj men i fynnerhet vi-'

Ur (Ig det Alkdifka:

i:o. Medeilt Viol^ftrufens tiIblandande > ty

flis/ den i varma vatnet^ blir det*, efter få ini-

nuter-, däraf grönt,

z:o. Genom Mineral -lyror och i fynnerhet
VitrioKoija; ty diypas nägra droppar af den i

vatnet, börja fma biiblor fliax ftiga iip frän

bottnen af glafet, och vatnet likafom lindrigt

^jfFervefcera,

3:04 Genom ^w/^^r^//e?^i eller vatnets afrokan-*

c^e; ty dä fas pä bottnen i kårilet et ikarpt ai-

kalifkt falt, blandadt med någon jord, fom med
Tournefol, Snccus Cyani> och Viol - fyrup, ftrax

blir gron, och med Mmeral -fyror häftigt cflFer*

vcfcerar. Når Qleum Vitrioli gjutes på detta falt,

blir fårgen, under forlla gåsningen, gulgrön,

men, ef^er omgåsningen, rodaktig. Gäsningen
fker ock med en häftigt upftigandc rok, hvil-.

ken i det närmafte luktar, fom den ånga man
känner af Myrflackar om Sommaren.

4:to/ Genom folutia Mercurii in acjua fortty ty

flås den i vatnet, blir det dåraf icke allenaft

mjölk -färgad t, utan nedfaller ock, ej långt

dar efter
;5

iyi^lfvi^ Morcurius priXcipitatus pä
l)ottnen.

,

Hvad i^ter det Kok^falte| Sängar, fom med det al-

kalifka år i varmj^ Badens vatten inblandadt> år

fvårar^ at i\ igen-^ i fynnerhet, fom det
• fin-»
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finnes i ganflva liten mångd. At det likväl är

därmed förenad t, tycker jag mig kunna fluta

af folj^inde prof, fom jag med varm^ vatnet

gjoVde; ^

Jag tog 3(1 unce, eller 3 Medicinfka Ikäl-

pund,af Kcyfer- Badets vatten i Acken, flog det

xiti et tilråckcligt ftort g^lafendt ler-kåril och lat

vid lindrig kol -eld fakteligcn afroka. När eva-

poration flcedt ad pcUiculam och maflan tagits

ut, fick jag özf grans vigtigt refiduum, lom
fäg grätt ut, famt fmakadc flcarpt och falt, och
af hvilket i 2-| gran aftagne, hollo de prof med
Viol« firupen och Vitnol - oljan , fom jag nyft

nåmnt. På reftcn^ eller de fo granen, flog jag

upkokadt vatten, hvilket, fedanjilg filat genom
gra -papper 5 Icmnade qfter fig en gra och' of«aa-

kelig jord, fom väpde z\ ^ran, dock gäfte med
mineral - fyror, Harpa afrokte jag äter lindrigt

genorafilningen , famt fatte til cryftallifation,

hvilken dä gaf några fmä falt • cryfialler^ fom til

figuren voro dels pyramidalifke, dels cubifkc,

fprakade } eld, men hvarken gåftc med fura fpi-

ritus eller ändrades det minfta af Viol- firupen.

Defle cryftallcr, fom jag ej annat kunde, ån
anfe for et Sal commune^ vlgdq ungefår 1 1 el-

ler iz gran^ Det ofriga, fom ej gick til cry*

ftallifation, faft ån det lemnades orordt, in på
grdje veckan, cvaporerades ä nyo ad ficcitatem

och fick jag dä et vackert och hvitt alkalifkt

fiilt» Samma forfok uprepadc jag ock med Bur-
fcheitfka varma vatnet, \^t\ Badet i' Ecrevife^ och
århoU lika produftcr, utom det, at alkalifka

iiltct och den infipida jorden altid blefvo nlgot

M 4 ymni-
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ymnigare, och fäledes Sal medium i mindre
mångd (c).

Jag tär ock vid detta tili-ållct nåmna era

et annat -flags Salt ^ föm val ^cke med de férra

åf^inblandudt , nicn finnes dock uti Bad-kam-
rarnf i A eken och Burfcheit^ Det fåfler fig

vid kalk -murarne af Bad-rummen och kalks af

ortens Medicis: Flores alkalino-falim. Om defTe

flores falini åro et Natran, fom jag hörde af

cn del paftasy och fädant fbm man i gamla kåll-

rar undertiden finner ^ eller de åro et (al vola-

tile, fom fublimeras antingen af Bad -vattnens

heta ånga, eller af den fura flygtiga Spiritus

fom den åtföljer, hvilken flår omkring pa kalk-

murarne och dar fåfl:er dem, kan jag icke med
vifshct fåga. Det fifl:a fynes dock (d) troligaft,

emedan de icke förekomma på andre flållen uti

hufen, ån dar Bad -rum åro.

.

DelTe flores falini beftä uti z:ne Varieté-

ter, nåmligen de fom åro ny fs genererade och
de fom blifvit gamla^ De /(5rr^ åro fuktige ^

lofe, fjunaktige och fom en rimfroftj men de

fenare torre, hårde, fåfl;adc i forrp af lamel-

ler, famt fe ut fom Terra foliata tartari.

De

(r) D. Springfeld, uti fm Bok, kallad: Iter medicum

äd T^hermas ,
Aqms^ranen^es fontei Spadanoj., få-

.

ger fig, efter cn libra meäica vatten, allcnaft fått 19

ä 20 grans relidnum, hvilket, dä det ä nyo^blitvit fol-

veradt med varmt vatten och filtreradt,lemnat efter fig
~"

en terra cinerea, fom vägt, 9 gran, famt, fedan reden

bringats til crydaliifation, kiSnl medium^ fom han fa-

ger i det nårmafte komilia öfvefens med Boerhavens
n kallade Sal polychreftum, och hvilket vägt 6 gran.

(d) Cpnf. Jon. G Wallerii Chemia Jfhyf. Parslly

fag. 116, a-finot. 1\ litt. b.

\
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De förre åro nägot båfke och fmaka nå-

flan fom Sal mirabile Glauberi : åc jhiare a-

ter hafva allenall: en falt och flcarp fmak, foiii

ct annat, alkaii. Hvad äter bagge deffc fortet

komma ofverens uti 5 år följande:

t, Gäfa och roka båda håftigt r^éd alla ffcar-

pa fyror, fåfom Skedvatten, Spiritu och Oleo
Vitrioii, Spiritu Salis &c. 2^ Blifva de af

Viol - firupen gröna. 3 . Sprakar och fmålter

intetdera af dem uti eld, om icke det fcnare

nägot litet, hvaribland et eller vmnat iiorn de-

tonerar (e). 4. Blifva de bagge fukiige och
vilja deliquefcera, i fynnerhet om de fi llä op-

ne, uti ra och vätaktig luft.

Men jag gar til mitt förra åmne igen» Det
fjerde varma Bad- vatnens ingredience, fidc jag
vara en flyktig fur Spiritus,

M f At
{e) Nrc» C. Vatx£Ruj8, L c. menar, at -defTe fiores

åro i:ne til fin natur fårfkildte fla^g. Han kallar det ena
fiores falini nitrnfo armoniacoft^^m^kt af den tjunakti^ra

och långhåriga figur, fom cryftalleme hafva, och det

falfo-muriatici. Han paftär ock , at fokitionen

af de förra icke andrår fin färg genom Viol -firupen,

^men at de fenares daraf blir fttax gron: at de förre icke
* gåfa med acidis , men val de fenare : at de förre icke

deliqucfcera i luften , utan endaft de fenare : at de förre

brinna i eld, detonera och fmåltas, reen de fenare blott

fpraka. Jag vil val icke neka, at defle fiores falini varit

fädane , fom han berättar ; ty kan hånda , at de han den
tiden funnit , under namn af Nitrofo armoaiacofi , va-
rit helt andre, ån dem ja^ menar med min förflia varietet.

Men det år jag dock åivertygad om, at de jag namt,
hälla famma prof, fom jag anfordt, och at de bagge
icke uti annat frän hvarandra ikilja , ån blotr uti äldren,

hälft jag fedt, at de fom i början varit fjiuiige eller

fträlaktigc, fedan våxt ihop och blifvit fi^tajide i form
af lameller.
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At denne Ihatte åtfölja vätnct^ år klart nog
nf Svaflet, fom det innehåller^ ty hvaräft Sul-
phur är, dar mafte ock vara Acidum Sulphu-
ris» Jag vil allenaf]: nåmna, at den finnes uti

ringa proportion mdt de andre ingredicntierne-

och at den' år ganflca flyktig: ty genom uplofl

Lacmus, hvarnied annars all fyrlighet fnaraft

uptåckes, läter han icke fe fig, fä framt den
ej^ gjutes uti vatnet juli: i (limma ögonblick

,

fom det tagcs utur brunnen, da det något litet

däraf rodnar. Det låt^arte fättct, at ta rätt pa,

hönom, år likväl det, at taga roda blommor
eller filke och hånga ofvcr vatnet, (fom bäd
fker uti dambads -rummen ofver opningarne,dår
vattu - ängan upfläppes och år mall. concentre-

i^ad), ty dåraf blekna de och förlora inom nå-

gra minuter fin råtta färg, hvilkct icke fbulle

ilce, om ej något Acidum angrepe dem,
Ändteligen märkes ock den kalkaktiga jor-

den, fom toljer något med Ackifka, men for-

nåmligaft med Burfcheitfka vatnen, Hon be-

ftår i början af hel fmä och fina korn, fom
flr5-fand, och år mycket lått,' få at hon^ unr

der geftalt af en grå hinna, flyter pä vatnet,

hvilket dåraf fer ut, i fynnerhet om det tar

ftå ftilla et par dagar uti Bad -kammaren, fom
vore det fullt med orenlighot efter cn fnu(kig.

månnifka, fom däri badat: men federmcra gyt-

tras hon tilfamman och tåftcr fig^ vid fidorne

af de fmårre Canaler och Baden, i form af en

tjock krans eller ring, hvilken hvart annat el-

ler tredje är måfte utbrytas > befynnerligcn uti

.dem, fom leda vatnet til dambaden, fämt kal-

las af Stadens Medicis : cru/ia f corom lapldea

Bdncomm, Ö,et
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Det år icke allmänt ofvercnskommit bland

dem, fam fkrifvit om varma Baden ,, hvamt den-

na jordgyttring bcftär. Doft. Huesch (f)
tror den vara» en arena argillacea : Blondel (^J
kallar hanne Argilla ^*^abulum: Fr, Hoff-
MAN (b) menar, at hon är en terra calcarea^

hvilkcn tanka ock bädeD. Lesoinne är (i)

ochSEiPPiusuti fin bok om Pyrmontifchen Stal-

Brunncn (k. Det må vara härmed huru det

vil, (å liknar hon dock närmare en kalk- jord,

ån nägon lera eller fand, ty hon gäfer häftigt

med Sice^- vatten och andre Acidis^ men blir

aldrig härdare, dä hon kaftasicld> hvilhet lik-

väl flvuUe Ikc , • om den ha.de nägot af Lera,

Jag har r^dan i början af denna beflcrifning

fagt, at Värman af vatnen uti Acken och Bur-
fcheit ftiger frän 104 til löo grader efter

Fahrenheits Thermometer. Det frågas dår-

fore billigt: hvad orfaken til en fädan hetta är?

En del pafta, fom bekant år, at den hårrorer

af underjordifk eld: Andre af nägon vifs con-

centrerad fyra, hvilken kommer at blandas med
vatten, och dä gor detfamma mer eller min-
dre varmt, eller af contraira faltcr, hvilka rä-*

ka i gåsning med hvarandra (l)^ Andre äter af

andra

(/) Éxferientia^ doiirinal: de Aquar^m mineralium in-
gredientihus. Annotat. I,

-
Defcriptio T^hermarum Aquisgranenjium^ p. 70 & 78,

l%yDi]fertatio de Acidj^Urum t? Thermar^ ratione in^
^redientium^ XIX. Item, de pracifuis Medif,
Germanor. fontibus

^ XX.
(/) Dijfertatio. de Thermis Aquisgvanenf. §. XX^
{k) Loc. cit. Cap. IV> $. i33.feqq.

(;) AfdeiTe bägge meningftr Jr i fynnerhet Aucloren til

Proha 'fhermarum Aquisgranenf. Hollandicarum
,

hvilka han ock beftyrkcr med Ghemito xbn.
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kndra orfaker, fom kunna fes hos D, Blon-
de uti defs Elucidatio Thermar. Aquisgramn^

ftum^ Vtg^ 21 reqq.5 och hos Bresmai.
uti defs Hidro - analyfe des Eaux minerales chaudes

frmdes d'Aix la Chål^elle
^ päg^ 2(5 &c. Men

at den berömde D. Lister likväl kommit
fanniiigen nårmaftr^ hvilken, lä vida mig be-

kant är, varit den forfte, fom paftått, at het-

tan uti Varma - Bad 5 kommer af jdrnblandad

Svafvel kies uplölt i vatten (?n): har jag ait

fiväi at tro, i fynnerhet fom på den finnes i

och omkring Acken, ganfta godt förrad, och
man åfven ler en ladan Sten -"art ur Ijelfva var-

ma vattu-canalerne uptagas, hvilken år ingropt

och' anfrått pä flera ftålien. Denna orfak fo-

regifver och antager äft^en Bergert^s uti fine

Commeiltarier om värman uti Carls - Baden

,

hvilka äro nåftan af famma halt, fom de Acki-
Ika och Burfcheitllca : och Henckel uti fin

Pyritologie lager märkeligen, at den fom endaft

litet .känner varma Bad til fitt inre varde, h.ir-

om icke behofver tvifla. Det endafcc, fom kun-
de lågas häremot, år, at man icke uti Ackifta

eller Burfcheitfka varma vatnen finner nägot fporr

til jårn eller jårn- viftril^ men monne den dock
ej torde vara därmed förenad, lalV uti iä ringa

myckenhet, och få utblandad, at han icke ge-

nom reagerande eller dylika medel kan fSs i-

gen, hvilket fedimenter efter vattu - evapora-

tioner eller diftilleringar, nog låra os, hvari-

bland vi ofta finne det, fom vi annars uti vat-

net

{m) Novse ac curiofe excercitätiones & dcu:ripr'one5

Thermärum ac fontium MedkatorHjn Angii<^.

(Loadini i686,)
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1

net aldng förmodar. (Co^f. Prof, Joh, Gottsch.
Wallerii Hydrologie pag. 1 3 3, N:o 8;.

Men jag fkyndar mig nii til at nåmna nå-

got om den Nytta, fora defTe varma Bad gora

uti Medicinen. Det år utrönt, at et Medica-

ments kraft, kommer antingen af dck lukt el-

ler Jhak^ och at det agerari alt efter fom det

ågcr någondera af dcfle egenfkaperi Vatten el-

ler vatten -aktig fmak är på de falla delarne af

var krop, mjukande ( hume^ians)^ men pä defs

jfc^atfkor eller de fluide delarne , renande 5 ty läg-

ger, min låder uti vatten, blir det dårar mjukt,

och dricker man Surbrunn om fommarcn, la

fker det, til at därigenom gora våtfkorne i krbp-

pen rena, och at fria dem frän (kärpa* Kom-'
mer hår til Salt, (å blir tillika et lädant Vat-

ten både ^^<rr^^;/x och penetrnns; iv (-^Xt trän-

ger fig in genom de aldrahn^fte ror 1 var kropp,

hvilket nogfamt fes pä dem, fom hafva Skor-
bjugg, hos hvilka alla vätfkor åro falta och
ffcarpe: och tval, fom beftär af olja och falt,

tvättar huden ren, at icke nåmna, det falt,

långe hållit pä en oren tunga, tager bart flem-

men och gor den omfider ren.

Är faltet alkalifkt, fom år inblandadt med
vatnet; fä fär det, utom de forenämde egen-
fkaper, åfven den kraften, at drifva urinen oq]x

bryta fyra: dårfore gifve vi falia lixiviofa ät dem,
fom hafva Vattufot, och af Herr Archiatern
och Riddaren Rosen v^ Rosenstein hafvc vi

lärdt, at intet rricdei år kraftigare at fortaga ca
i kroppen inrotad fyra, ån Vinilens -falt up-
lofl i vatten*

Nu,
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Nii^ fom Varm^ Baden i Acken och Bur-
fcheit. åro til alla delar af denna befkaffenhet*

fä år cj fvårt at fe, Wad kraft de bora hafva*

Har man vidare affeendc pä fvaflet, hvaraf dp
Ackifka tillika åro mycket rika, och vet dcfs

krafts få år klart, at de d.xo mundificantia^ hu»

meEiantia^ penetrantia y ahftergentia ^ antaciduy dlu*

tetica^ diaphoreticay expellentia^ och eccoprotica^

, Hvad deras bruk beträffar j fä nyttjas de
antingen invärtes eller utvärtes. Det' invdrtes

nyrtjiindet beftär uti Vattu- drick ning ^ och det

utvärtes uti
5

flags får&ildte Bad, nämligen
Dam-bad, Vattu- bad öch Douche^

Vstttu^drickningen
^ fom ej gar högre ån til

f å 6 ordinaira 61 -glas hvar morgon, uti IZ

eller hogft 14 dagars tid, är ofvcrmltton god
uti alla ijukdomär, hvarrft Läkaren fiidier än^

damälet vara, at attenuera, uplofa och fmånin*

gom bärtfora det onda ur kroppen men i

lyntierhct vifar den lin forträffcliga verkan uti

Gulfot ^ tiypochondre ; Moder -pajfton i fårlorad Apve-

tit; Njurfien y Skårbjuggy Gickt i mellan paroxy-

fmerné^ Vatten-aktig blekhet y (Cachcxia) Pi^jfig-

het
( Leiicophlegmatia) Rheumatifmer \ Heciijlä

Febrar^ dä de äro i fin början^ Polyfarcie eller

onaturlig fetma j invetererade FroJJoTi ofriiktfam-^

het^

(h) Den iinderhjelpes ibland och etter omiiåadighe^crné

med opnande medel ifiran Apdtheket. Gemenli§;eii låg-

ges altid uti förfta glafct i qvintia Magnejid alha^ blan-

dad med lika mycket Sal polychreftkm^ dä drickningeil

ger merendels frän 4 dl 6 ftolgärigar innan middagen.

Ibland betjenar man lig af opiiandé piller^ componeradé
nied tväL Ar fjukdomen af inflamm^torjfk art, fä-,

fom en del Rheumatifmer, brukas tillika /med myc*
: ken tördel^ Serum laäis.



let och sjukdomar) fom håra til Lif- modren och

hiäfan.

Jiig vet intet kraftigare medel mot hvitu

fiujjen hof^ Fruntimmer, ån at dricka varma vat-

nen* Det år bekänt, at Hollåndfkoi-ne, fram

for alla andra af fitt kon, åro for denna olå*

genheten utftålde> men jag påminner mig ic-

ke én enda af ganfka mänga, hvilka voro un-
der mitt viftande i Acken^ fom fot' denna ijuk-

domen icke refte hulpen därifrån.

Til at löfa up Polyper^ ar ock drickningen

mycket tjänlig. Jag kårtde en Sveitziflc bol-

•dat, fom betittades hafva en fadan i hjärtat,

och jag tror, at åfven fä var, emedan han ha^

de de därvid vanlige fymptomer, nämligen värk

inom fjelfva hj ärt - gropen med Itark hjårt-

k lappning, fom härrörde ofta af aldraminft^ or*

fak, häftig öch kärt andedrågt, famt en irrc-

gulicr och gänfka Intermittent puls* Demie
drack Burfcheitfka varma vatnetoch bleffrifk.

Den gor |åmväl godt uti allahanda utflags

ljukdomar, fafom elak och Mngfam Skabb ^ Spét-^

dljka^ Ref-ormar^ m. m. i fynnerhet om B%den
tilHka brukas utvärtes, hvarom jag far tilfalle

riedanfore något vidare nämna.
Som nu varma vatnet, dä det drickcs, tjä-

nar mäft mot invärtes krämpor* fä nyttjas ock
dåiiemot Baden altid mot utvärtes.

Bland dem l.vo Dam-Baden (o)- åc kraftiga-

ile, emedan de hafva ftorfta värman uti iig^

^ ,

uplo -

'{o) 'Tiden til at fitta uti dam -bäd år lo å 12 miiititer:
' långre tål man icke fér deras iiarka hetta fkul. Når
' den år förliden^ går man uti en, antingen i fatnma el-

ler ilåfta kammare intil ftäende fång , til at af bidat

fv«tten, fom pä badningen följer. De åro fä inråtcar^,
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uplofa och mjuka fäledes båttre 5 ån både Vat*
^

tu -bad och Douche^ ty hänger man de al-

drahardafte ben ofyer cn het ånga, få vekas
de altid förr upp, ån om de koktes uti det
mårt ljudande vatten, hvarpå deri upfundne 0//ä

Papiniana gifver ofs nog ofvertygande prof, ge-
nom hvilken vi kunne bringa alla ben, de raä

vara ån fä hårda , at- uplåfos och- förvandlas til

Gelée^

Uti indurationer j (åfom Tofhis arthritlcis ^ i

ftyfva ö(h hop -växta leder gora Dam -Baden de
llörfta Curcr. Jitg vet utom flera andra, et

märkvärdigt exempel pä et ogift Fruntimmef
frän Holland^ Hon hade et ilyft och tilbaka*

dragit kni, få at hon icke kunde gä, utan at

betjäna fig af kryckor eller fora det med lig

på en ftoi, och kom til Burfcheit 1760 om -

fommaren* Knapt hade hon brukat 11 eller

14 gånger Baden, forrån hon faftnadc i Kop-
porne, fom dä gingo dår; och fom hon var

något til åren, voro de nog elaka öch drögo
långt ur på tiden* Hortcn inföll åfven och
hoi) måfte fäledes refa då3*ifrän : Men detta o-

aktadt , hade hon dock af de tå Baden få mvc-
ken nytta, at, dä hon nållaVår återkom, hon

^
_ ^ kunde

de , at de kunna fårfkildt apph*ceras til hvad del af krop-

pen itian vil. Har man. t ex., en llyf arm, fä be-

höfvcr man icke fittt med hela kroppen öfver dam-bar
det, utan endaft fticka den in lUi en dårtil gjord ma*
chinc, fom då fåttes ofver åpningen och emottager ,

ångan. Det famma galler ock , om man (kal bruka dam^
bad för hufvudet, för öronen, ögonen, (k/lldrornc,

bröften, halfva lifvet, knaen, benen, foten m/m.,
til hvilka alt äro, antingen af trå eller koppar, får-

&ildtc inltrumentcr inrättade. j



kunde gä ofvcr fitt kammare -golf utan kryc-

kor. 1761 i Julii Månad, dä jag refte dän-«-

frän, fortfor hon ännu med både Dam, -bad
och Douchcj och var måft til fullo reitituerad^

Vidare, vifa de fin goda verkan uti Rheu--

fnatifwer , fäfom Hals - flufs , Tand - värk , Land-*

värk &c. uti ContraBurer och Paraljfier fom
komma efter Venenfk fmitta, famt til at af-

drifva en ofårftgtigt gtfvtn och i kroppen cparflad"

nod Mercurius. Harpa hörde jag anföras en neg
bcfynnerlig Cafus af H:r Do6t. Lesoinne , cjii

af Ackens kåckafte Mcdicis. Han berättade

,

flt en Man nyttjat en gäng Dam-baden, hvil-

ken efter Veneriflc (jukdom blifvit paralytiflc

pä ena fidan, famt var utomdefs contracft

näftan i alla leder. Denne , fedan han börjat

bada, fann, en dag, uti fången ^ dar han ,var

van at atbida fvetten, nägra fraä Qj/ickfilf^er-

kulor: och fom han trodde hela fin nu varan-^

de fjukdom hårrora af alt for mycket intagne

Mercurialia^ fä underlåt han icke at fbrax gö-

ra fin Medicus de härdade tilvitelfer, hvilken

han nu mente ä nyo gifvit fig fädane in. Men
hans Medicus, fom val vifste fig från deffe be-

fkyllningar vara fri, foU genaft pä den tankan,

at Qyickfilfret, genom dam -badens fvcrtdrif-

vande kraft, kommit i rorélfe, och fv^arade {l-

ledes den fjuke, at det tillika med fvetten mäfte
hafva utdunftÄt genom pprerne : til bevis hvar-

pä han afvcn lät honom hälla en guldring un-
der armhålet, for at fe^ om icke den genom
qvick filtrets änga ficulle blifva blyrärgaas fom
oek fkgide» Härefter var dä ändteligea den
luifstrogne Patienten tilfreds, fortfar med Bad-

N nin-
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ningen, och återvann hålfan;^^). En dylik håndelfe

fåg jag ock fjelf pä en Under -Officicrj uti

det i Acken ij6o varande Franfyfka Armé-
eris Hofpital. Han hade ftarka dolorcs ofteo'*

copi, och var tillika hemiplegicus frän tinder-

lifvet til fotternc. Men pa honom gingo icke

allenaftj under Dam -badens bruk, en myc-
kenhet fmå globuli mercuriales bort, utan fång*
Iclåderne, hvaruti han läg> luktade åfven fä ftarkt

qvickfilfver, fom hade de med nägon falva der-»

af varit ofverfmorde*

Ändteligeh tjåna ock Dam -baden mot f6t^
lorad renings Jag vet et hederligt Fruntimmef>
af några och 20 års ålder, fom uti flere år ha-

de haft menftrua fupprcfla. Hon hade bfukat
hvaijehanda, fom bade Medici och aiidre for-

ordhat henne. Äildteligen fkickades hon til Ac*
ken, at dricka varma vatnet. Bland andre ^ fom

^

hon dar rådfrågade om hjålp mot fina kräm-
por, var åfven jag: och ehuru jag dä ännu ic-

ke fä noga kånde Badens krafti rådde jag hen*
ne likväl, i anledning af hvad jag fedt anföras

afHAMiLTON nxXEdinburgfka förjiken forårijfö,
Tom. II, N:oi2p, at, en gång hvaij c dag, tillika

bruka dam -baden, hvilket ock hade den goda
påfSlgd , at reningen kort derefter infann fig*

Vattu - baden åro på följande fått inrättade.

Bad - kammaren är bygd bredcvid varma vattu-

canalen : golfvet på honom år i fyrkant utgraf-

vet, och gropen murad och fogad med huggen
tålgften td den djuphet, at, dä vatnet år inflåppt^

det ftår en karl måft til a^tkrtie : defs ena

vägg håret Htct rundt hål, fom communicerar
_

"

med
(*) Jåmf. /iSTKUC d€ Morb. yenercis L. If^. C. X
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tncd canalcn^ hvilkct år forfedt med én dcrtil

paflandc ftopp, fom kän uttagas och infattas. Da
Vatnet ftal tappas in, dragés denna ftopputj tnen

fättes äter i fitt ftålie, fä fnärt Badet år fullt.

Harpa latas fonftren pä Badkämitiaren up , pa
det Vatnet^ föm åf inllåppt^ mä fvalna^ livar^

til förciras 8 å to tim^^s tid, alt fom vattii-

Volumen år ftor til: Når det åf något mer ån
Ijtimt^ ftiger den Q^ke hed i Bädet^ ömgifveil

med eii flanells -kappa , och bliR^ei*- dar fittan-

de t ^^1^1' hel timma, hvarefter han begif*

Ver lig i Bad^fånged^ eller häller filg nSgra
timmar uti fin kammare^ til at afbida utdunft^

iiingeiij fom derpä följer. Jäg vil ock hår
nämna

|>
at Under dö forfta Baden kåhnef man

en iiog ftark tyngd mot broilet, och blir lik-

fom ändfädd^hår man forft ftiger ned Uti dera^

ffteu detina olägenhet forfvinner mer och mer,
till defs den ömfider icke Vidare kåiines* Dett
kommer ofelbart af Badeils djuphet oeh deit

tryckning Vatiiet gor niot kroppen och kart

läledes pä fatWma fått forkläras, fom deii Herf
Profl BÉiieitJis ömtälaf vid kalla Bad^ Uti fitt

Tål pagj 8f och
VattU- baden hafvä famrriä verkan f förift

Dam baden ^ och nyttjas^ i det må(ta 5

mot famma {jukdömar > fom de ^ allenail

med den ätfkilnad ^ at de ieke åro fä

kraftige. Det ar faledes onödigt, at jag hår

uprepar, hvad jäg nyfs odi de fofrä fagt. Det
vil jäg likvål tillägga^ at de mot Ohjlfunioner i

underltfvet ^ etack Skähh^ Ref-^rmar^ Spetdljha och
andre utflags {jukdomar-, äro framfor Dam^ba*
den tjänlige. Jag har fedt det beftyrkas af D*
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Springfeld uti defs forr citerade Bok pag^

zS : Jag har haft, fager han, pa en min van,

en fynnerlig obfervation, hvilken förtjänar at

anföras: Han hade uti 6 månader dragits med
en ftyggRef-orm (Herpes C Serpigo) ofvanpå

ena handen : han brukte däremot få val invär-

tes fora utvårtes Medicamenter; invärtes tog

han purgantia och blodrenande medel, och ut-

vårtes nyttjade han alla berömde fpecifica, fä-

ibm Oleum Tartari p.JeL^ Mercurialia^ Saturnlm^

Camphorata m. m. > [dock uphorde icke härige-

nom det onda, utan kom altid äter 5 men fe-

dan h^n z eller 3
gängor nyttjat Ackiffca Ba-

den, belades huden, och alt kliande famt puflu-

leufe inflammation blef fräq den tiden aldeles ute^

Sift år Doucben eller Slangs badet at märka.

Den beflår af en pump, fom merendels ftår u-

tan for Bad -kammaren uti et vattu-refervoir,

undertiden ock i denfamma. Är den utan for

Badet, fä går från Pump- flocken et fortent

koppar -eller järnblecks- ror genom Bad -kam-
mare -muren, hvilket, fedan det bogt fig up
under taket, åter kröker fig ned tilbaka, til en
diflancc af 6 eller 7 qvarters lodrätt hogd frän

den fjuke. Defs fpits år forfedd med florre el-

ler mindre tappar, fom efter behag infattas,

på det vattu - fträlen , fom utflåppes, må kun-
na göras antingen tjock eller fmaU Når Dou-
chen fkal brukas, fker det altid under det Pa-
tienten fitter i Vattu -badet: den fläppes dä i

gäng, i det en karl börjar pumpa, då tillika

cn annan , fom Ir med den fjuke i Badet, ftrax

fattar med ena handen Slang -röret, flåller det

cfver den kropps -delen til hvilket det fkalap-

plice*
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pllceraSj och, under det vatnet fedan faller,

med den andra lindrigt och jåmnt frotterar ,det

lidande ftället* Tiden at nyttja den, år if ä

hogft lo miliuter: fortfares därmed längre , blir

Hållet forft rodt, och fedan inflammeradt, i

fynnerhet om Patienten har fin och tunn hud,
hvarigcnom han dä kan råka i ftorfta fara,jaåfven

fatta lifvet til, fom jag hörde omtalas hafva

håndt med en Man, hvilken af envishet, och
xnot fin Medici foreflcrift, nyttjade Douchcn
for långe.

Douchen år - dubbelt få verkande på vår

I^ropp, fom vattu- badet, och går fåledes i det

nogafte up mot Dam -baden, hvadan den ock
brukas omfom med dem.

Den år ganfka kraftig mot Led- [vampar
(Anch^lofes) och til at häfva de ContraBurer

^

fom pa dem, genom en uttorkad liquor Ha-
verfianus, plåga folja^ Jag hörde af den gam-
le Doft. VAN Hagen talas om en fattig Bon-
de, från Weilphalen , fom hade uti 8 månaders
tid haft et anchylofemdt knå, hvilket tillika

var ftyft och vårktc ftarkt* Han hade fåfängt

brukat allahanda fmorjor. Omfider, fedan han
kommit til Varma Baden, och dår, i tre vec-

kor, en gäng om dagen nyttjat Douchen, vann
han få mycket, at fvuUnkdcn aftog, leden fick

fin förra bojlighet igen, och han, inom fem
veckor därefter, kunde til fots gå frifk hem^

Uti Styfheter^ fom komma efter får eller

bleflurer, dä den fkadade delen mäile hela lan-

ga tiden baras i bandage , eller annai-s hällas

ililla, hvarigcnom articulationerne icke fa nå-

gon rorelfe, vet jag ock at Douchen hulpit>

N 3 ' jag
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Jag påminner mig en Panflk OiKcer, fom efter

en fvär bieffiire af ert kula i fot - vriften , hvar-
igenom han långe måft hälla fig vid fangen,
blifvit ftyf i foten och gick nied krycka i åf-

yen mins jag en af vara Xandsmån, fom var i

Fränfyfk tjänft , och genom en dylik håndelfe

rakat blifval contraå: uti armen: hvilka bågge
biefvo, genom Douchqns tilhjelp, fuUkomligen
aterlHlde,

Mänga exempel %rka 5 at Douchen ^jort

god verkan uti vifla Nerv-^fjukdomar^ fafom
Jfalknde-föt^ lämningar ^fter Slagj och i fynnevhet

faralyfte. Ibland andra, kan jag upgifva et,

fom tildrog (ig pä en Fmnlyfk Préfident, vid

namn D a u n e u i l * Han kom til Burfcheit

Ijéfo i julii manad, och var paralytifk pa hela

högra fidanj men fedan han nägra veckor nyt-»

tjat douchen, fick han icke allenaft ftyrka at

gä, hvilket han förut ej ktinnat iitan tilhjelp

af nägon fom, ledde honom under armens utan

mälet blef åfven redigt, fom vid ditkomften

var ftapplande, och han refte åndteligen frifk

dårifrän.

Detta fynes vål underligt, hålft fom vi of-

tare, uti fådane omftåndigheter, forefkrifva kal-

la, ån varma Bad, och vi åfven vete af bc-^

romde Måns vittneshord (f)% at kallt Slang-bad

hulpit uti Paralyfie, dar varma Bad ingen ting

formätt i men det låter dock> fom jag tror, ty*,

deligen nog förklara fig* Vi hafve ju af for-^

farenheten lårt , at om en Paralyticus faller

Uti nägon häftig feber
^
befynncrligen Qyartan

,^

eller

b) Se det af Herr Prof, Bergius le. pag.93.aqf6rd^

Patrick Blairs Bref til Ppft, Baynarj^.
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eller om man hos honom kafi upvåcka hetta,

ftark vårk, darrning, convulfioncr, m. m.,
uti den borttagna delen, (jukdomen antinge;i

fuUkomligen håfves , eller åtminftonc til en god
del lindras. Orfaken dertil år, at bloden, fom
löper genom arterernc, fåttes hårigenom uti hä-

ftigare rorelfe, okar dens omlop|^ , fom går ge-
nom venerne til hjertat, och faledes med all

kraft drifvcr det onda bort, fom ligger fordoldt

uti ncrv-hinnornes finafte ror, hvilket år or-

faken til förlamningen^ ^7 j^g tälar icke om
den borttagenhet, fom kommer af fel i i^^lfva

nerv -våtfkan, hvilken torde, fom Boerhaave
fager, vara rar ^ icke heller om den, fom tager

fitt urfprung af inflammation, blodrikhet (Ple-

thora), eller följer pä Garus, hvaruti en äkom-
men feber fnararc förvandlar ljukdomen i full-

komligt Slag, ån håfver dcn(^): utan jag for-

ftär hårmed den, fom hårrorer af obftruftioner

eller andre hinder uti nerv - hinnornas fmä puls-

ådror hvarigenom Mufclarne hindras i un a-

dion och mifta fin rorelfe,. Men ftall hos en
paralyticus kunna åftadkommas några af de up-
råknade förmåner, måftc det vilTerligcn fke ge-
nom varma Douchen, medelft hvilkens tyngd,
tryckning, gnidning Scc. de paralytilka delar-

ne icke allenaft blifva hete, rode, fallaifvett,

utan tå åfvcn en verkeligen partial feber. Jag
vil til bevis hårpå anföra et Ron, fom hvar
och en kan gom pä fig Qelf: Gnides t. ex. han-

den med en ylle-duk eller dylikt, fä blir hon
N4 fårft

(^) C(?w/:r Jac. van Eems: Boerhaavi P.rseleäio-

nes Academicas de worbis nervorum
^ Tom, IL pag»

594 &
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forft het. Fortfares längre 5 få blir hon rod.

Rodnaden upkommer af blodens forcerade om-
lopp ocK drifvande til ytan af huden: ochfom
all feber beilär uti en okad blodens circulation,

få har man ju uti handen upvåckt en fådan
feber 5 hvilken icke bar gemenfkap med de of-

rlge delarne af kroppen , utan endaft tilhorer

den. Antager man då tillika for afgjordt, at

Paralyfier häfvas genom febrar 5 få år ju klart>

at Douchen ej annat kan 3 ån vara deruti hogft.

tjänlig.

Sluteligen intygar ock forfarenhetcn , ät

Douchen brukas med mycken fordel uti de
tdgenbeter y [om följa på Colica PiBonum» Tag fag
den yngre Herr Doct. Gronovius i Leiden
hafva^ efter denne fafeliga l^u^^^™ 5 blifvit för-

lamad i bagge håndernC) hvilka utomdefs voro
intagne af en emphyfematcufe fvullnadj och få

ftyfve, at han icke kunde boja fingrarne. Det
h val vi(st j at han icke vann, forfta året . han
var i Acken5 alt hvad han onfkadeafDoucheni
men få gjorde den likväl andra året få god
hjelpyiit han blef fullkomligen frifk^ och kan
nu röra och boja håndcrne, fom hanvil, hvar-

om jag uti Bref frmi honom iltt tilforlitelig

undcrråttclie.

Detta år hvad jag fåledes korteligen kun-
nat anföra om Varma Baden och deras nytta.

Jag vil aiienail tillägga tre eller fyra fmå an-

märkningar ^ hvilka 5 under det dé brukas, åf-

vcn åro nödige at veta.

1:0. Hvad DUten angår^ bor den foras pl
fämma fått^ fom vid ea annan Bruns - cur.
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2:0. Om i magen kännes åckel, våmjclfcj

eller den ijuke miller mat - luften, under de for-

fbe dagarne fom varma vatnet drickes, mäfte haa

med drickningen ej långre fortfara. Det fam-/

ma galler ock, om han efter Dam -baden blir

hvarje gäng yr i hufvudet, iär fvimningar eller

vil dåna^

3:0. Uti alla morbis foporofis, och be-

fynncrligen Slag (apoplexie) > mäfte varma vattu-

drickningen å fido fattas: Afvenfå Dam -ba-

den, hvilka uti fädane omftåndigheter mei*a £ka-

da, ån gagna. Man låter icke heller

4:0. Douchen nagonfim falla på hufvudet:

likafom det ock bor obferveras , at icke fore-

ikrifva vattu - drickning for den, fom år ut-

märglad af Lung-fot, utftåld for inflammatio-

ner eller blod - ftortningar, famt dragés med
Afthmate convuifivo. ^

f :o* Den tjånligafte årstiden til Varma Ba-
dens nyttjande år Vären och Sommaren, nåmL
Maji, Junii;, halfva Julii, halfva Augufti, famt
September manad; ty i Rote- månaden brukas
de fållan, icke heller fent in pä höften, emedan
förkylningar då åro lättare at ådraga fig, for

hvilka utomdefs de fj^ke, åfven i ^elfva Som-
martiden, lopa nog fara^

CARL M; BLOM,
Med. Doft. Ledamot af Vet.

Societctcn i Bafel.

* # #

N 5- ur-
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UPLÖSNING
Fd en Dtffereniml- ^quation af

Tndje Graden*^
af

F. MAL LET.

Vid flutet af år 1764 behagade aflcdne Herr
Stats- Secreteraren och Riddaren Kl|n«

GENSTiERNA meddck mig et fått, at integrera

y^^d^y zzdy^ ^ nar dx ar beftåndig, hvilket igen-

finnes uti en af Defs många efterlämnade Hand-
fkrifter: i anledning deraf forfokte jag kort efter

at integrera den allmånna-^quationj/^^/^jf^z?;^^^^

fom är af famma form> och fafom jag nyligen

Upgifvit for andra mitt tilbud med denna ilLqua-

tionenjfa har jag ock bragt det famma uti redig

ordning, och bifogat nyttige anmärkningar,

f^t vifat den tillämpning jag kunnat deraf gora.

§. I . Sått dy^pydxy fä år i^y^zydx {dp ^p^dx),

och d^y =:ydx {d^p^ ifdpdx +p^dx^)\ men

om defTa vården fubftitueras uti ajquationen

y^d^y — ady^^ , fä ypkommer d^p -h '^pdpdx—
^tiry.r?^^;^*, hvilken ^quation år allenaft en

grad lågre, och bor vidare integreras. Til den

åndan antag dp':z:p^zdxy fä år d^pz=idx(f^dz+

%pzdp)'y hvaraf finnes pdz + zzdp+ ^dp r:

1 ./>Ma:=:«-- I.— ? eller

•jsju ix -zipdx z=.—, altfä mäfte —=
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L.^
, och Ver-— —

når^f^ år den beftåndiga ftorheteiii men

; derfore (kal åndteligen dxz^z--^

§. 2^ Utaf föregående fynes, at ;> och y låt-

teh*gen kunna determineras genom och at

kan fokas iitaf p och y 3 men fjelfva relationen

. imcUan jt* och 7 ikonjes icke uti allmänhet

;

til at närmare uplyfa denfamma, antager jag

2z^ + 5z — /74-1— , rnFr 9 hvaraf

^ rr f it y z ^ + I:
och ^ — i — fanit

isf/^ I / cdz \ ^ _^— c: —, ( > 1 > altl a y om
^ 2r—6\2Z+^ z^^c/ ^

I
^ ^

_ ^ ^

^=2^ — ^5 fä år 5^— {iz + Axr+> ),

hvamti -B betyder integralens corre<ftion. Pä

famma fått finnes O:;^:—

—

\^ om C år det
2;^ -h^

bellåndiga. Nu år ^^z^^;'^ ^ ,

dårforc mäfte^rf^-B^C^ Vidare år

^
;

>c(2;+c)^?, cUer B^C^^^^ S
2Z+^|

(Cy)^^^5 och om is^:=:Cy5 B-z/ä- ::::

z+r

' 'Ä*'^^3 men efter « =s I 1 eller
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2 z 4-^ z+<r

des B^du^-^L^^ eller
ic—b

xb^i

—
. . Sått u aår

^dv—c^^h.u^ du^ och /rr^'^'^^^/

§. Uti denna folution hafva b och c hvzx
fina två vården^ men bagge gifva en och £am-

ma aequarion til flut, hviiket fåiunda bevifes:

Låt;?~y27^, (llrbzz^zt^y •^=i-?i^5
%€~ k:rr^zn^ åd. måfte J? och c vara olika uti

bagge håndelfernc^ hvarfore om B och C vid

ofra tecknens brukande beteckna integralernes

corrcftiöner^ få iåt E och D utmärka de be-

ilåndiga, når nedra tecknen anvåndas^håraf blifva

B^C^zzC^D^j och der£ore JjT^dy^ t=

—± —..^^^ men C >

"77X1 j ~ 7rT~r^ ^ ^ch Z> 7 =
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n n n n

, rr ^Her bagge ^equatio*

nerne aldeles coincideAade.

§.4. Då man integrerar d^p J^pdp dx-n
JI77./V.r^ (§.1^5 fy^es kkrligen, at en ge-

neral ^equation d^p-^apdp^dx — ip^dx'^ pa lika

dv d"^ v
fått kan folveras. Defsutom år ~—^ =

y
ydx {p dpdX ^ p^ dx^) 'y altfä^ om d^^y 4-

aydyd^y~bdy^ 5 få år famma xquation likale-

des integrabel genom §. i.

§. Et annat fått at integrera y^^d^^y-^zady"^

år följande: Om xquationcn multipliceras med

j 5 och my /y^^y tiliågges på båda fidor,

la hafver man^» d^y^my ^ ayd^yzdmy dyd^y

-\-ay^^^ dy^ ^ hviiken a^quation år abfolut in-

tegrabel) når za':^m /m^^ eller om man gor

1/77+1= f±« (§• 3-) > ty man får

7 = § dy'^ 4- då integralen cor-

rigeras. Om nu bagge vården af m nyttjas

,

hafvcr man i :o ddyz^\ 4. n)— -4-Jy ^ dx^ ^
y

och z:o ddy ~\ {^—n) ^— + By^^ ^ ^ dx^
y

y _ ^ ^

famt når den förra dragés ihi den fednarc

xndy^
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xndy^:::::y^dx^ {By^— Ay^^), Likaledes om
iy^^d^y rdyd^y lady^- rdyd^y

r.r + irirzflf^ blir ^ -^:7~—=i—r

—

'tt~^ \ y^ /-^^ Z-*-^

abfolut intcgfabel ^ och man kommer til fam-

ma fluti, när bagge vJ^den af fubftitUei^as.

Denna methöd år utan tvifvel måft dircft for*

i:squätiönen y^^d^y—ady^^ ocli kan med lika Vig-*

het brukas mi y^d^^y ^ay dy d^yz=,h dy ^\

f. 6. Sedån man uti §. f. fätt y^d^y t^

I + -^öf kan integratiön åfveii fort^

fåttjas Uti denna allmänna form pä tvånne fätt^>

hvilkä gifva tredje och fjerde uplosniilgen af

y^d^^y^ady^é Nlimligtni lh dyt^yzdx^ fa åf

d^y:^d:c (ydz ^ zdy)^ y^ "^^dz -i-y^zdy ^
„ m . A dy m { t . ..^ mM

,

fmy zay '+'^-^ tiicr zzy dz+%^f)7.y zdy
yZ

ti^l Ady^ famt 2^^ ^zdt i^m ^Z^y^ ^dyz:^

lAy dy. Harafbhr y z^z=, y

^Bzzy ochrfafl Pn hafvcr tva vår^
dx^

den> fa upkommer famma a^quation^ icke alle-

naft til formen, utan ock til de beftåndiga, fom
låtteligen kan beviGis genom termernas coinci-

derande, om de bellåndiga extermineras. Sam-
maledes» fått dytzzvdx^ få år, ddytzdvdx och

y^dvt^^my^^^^^dyzii^i^ ^ fortj på etiahandji

vis integreras*
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7» . Om I +8^zii>,få åro formkrile uti

§§. 1, och f. onyttige, men efter nz=:0 uti den-

na håndclfen, fä h\iv y^d^ytz^y '^dy'^ + Adx'^
ydy^ --—

.

och genom 6. '^^=2-r^Z,»B^;3 hvärforekrok-

linieni, fom fokes^ maftc vara tranfcendental.

For ofrigt erhälles Integralen af ttquation y^^d^^y

S: 3
^
antingen abfolut eller igenom dc Co-

nifte SeÄiöner^ når f— är nägot helt Tal
eller

8. Om n år imaginairt, fått

dä It uti §. f . isdy^ Y t ~y^ d

Csy^^ —Af*^ ^ eller sdy'^:=tf-dx'^.

(JhkB fin. log./— t .Cof.Log./).

Rön och Aömårkningar
om en midt uti en

Koj^p-ymj^ning inkommen Måfsitngs-fmittå%

af

PETER JONAS BERGIUS.

Setiare Stycket.

^

^edan jag i Förra Stycket meddelat få om-^
* .ftåndcligt utdrag af fjeifva den Dagbok^ föm

halts
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holts vid den forledet år pa Frimurare -Barn-
hufet anllålde Kopp *ympningen , få vore nu
val atfkilligt^ fom i anledning deraf kunde for-

tjena at anmärkas ^ men, for at undvika vid-

iyftigbet, vil jag allenaft uppehålla mig vid nå-

fra dc fornåmfta och mårkeligafte omftåndig-
etcr.

Jag, går då gcnaft förbi at någon ting näm-
na om det, at en af de ympade Flickorna,
nåmligen J?2M Maja 9 inga Koppor fick, ty få-

dint år ingalunda fållfynt, likafom man ock
oita fer folk undflippa all fmitta af naturliga

Koppor. Mera ovanligt var; det , at Vlrica^

fom ej forr än på p:de dygnet efter ympnin-
gen ijuknade, likväl fick Koppc-utflaget pä
famma dygn fom de andre, hviika på jrde dyg-
net hade ijuknat, nämligen på det ii:te. Hår-
utaf fes> at ehuru Feber -dygnet undertiden va-

rierar, få händer likväl merendels, om icke al-

tid, at Ijelfva Koppe - utflaget kommer pa det

ii:tc dygnet.

Incifions- eller ympnlngs - fåret börjar vål

ofta kort efter ympningen lakas igen, dock
år gerna defs art, at på 4:de5 ftte eller d:te

dygnet åter bryta up, och komma til fuppu-

ration. Sällan händer, at detta drar ut til 7:de

dygnet. Men vid denna Kopp-ympning före-

kom den bcfynnerliga omftåndighet med U/r/-

cns incifions -får, at det fram på p:de dygnet,

ja åfven in pa det io:de, fyntes nåftan aldeles

igenlåkti^ utan minfta inflammation eller lik-

nelfc til någon riktig upbrytiiing- Så litet ja|
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då kunde fSreftålla mig^ ät nägot verkeligt Kop-
pe-utflag Ikulle få frlart derpä, nämligen på
iirtc dygnet, vifa fig, fä fåker år jag ock nu
om den fatfens riktighet, at. raarl cj alfid far

fluta til iiägon Kopp-yrnpiiings niifslyckande^

äF det Indfions * fåret ak til io:de dygnet kait

fynas vara igcnlåkr»

jDen Måfslings-fmitta, fom få oföfmodeli-'

gen inköm uti yelfva ympnitigs- rummet, for-

örfakade mig nog bekymmer, få mycket mer^
fom jag af irne få olika beflcalFade ijukdömar5
hvilkas x^erkeligä inbördes forhällande under et

fatalt mote och utbrott aldrig än hade blifvit

utrönt, kmlde med flvål frukta någon afventyt-^

lig fålgd i, och ej gerna vågade föreftålla mig
jtift den blidafte Utgång. vid Underfökning^

fans . forfta Måfslings - fmi ttäil hafva härrört fraii

et Barn uti Underfta våningen i huiet^ hvilkct

ilade,, under den då i Staden gångfe Farfoten^^

iått famma fmitta^ jufl: medan de ympade Bar-

nens pnisparations- tid påftådt i de 8 fSrutgå-*

tndc dagar fof ympniiigen. Det var Skoterlkor-

iiås fd, fojrrt, oaktadt de ftrångafté forbud ^ hat*

de obctånkfamt fprungit en gang in dar i tté»

dra våningen^ och jåmvål annars imcllanåt haft

öingånge med dårvarande folket *

Det åf. ingen tvifvel, at ju MafsUngs^fmit^
tan, på famma fått fom Koppe-^fmittan, lig^

ger fiii vifla tid förborgad i kroppen ^ innati

den utbryter til Fcbei\ Likafå fynes ock tro-*

ligt, at denna Måfslingc feber verkeligen har

lin beftåmda tid,' innan den käftar Mäfslinge*^

O .
maie*
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materien til ytan^ och dymedclft gor utflag.

At npcd vifshct kunna uti åtta *dc Lagar, fom
Naturen hårutinnan följer, låter fig ej gcrna

gora vid vanlig naturlig Måfslinge - fmitta, tj

man år då aldrig rått vifs om det cgcntciiga

ognablick, fom fmittan inkommit, hvilken vål

genom hundrade mojeliga vågar kan fortplan-

tas, och infmyger fig ofta genom den aldra-

lånligafte, och den man kanikc efteråt aldra-

minft mifstånker. Skall fådant någonfin kunna
utforfkais, fä flcall det vål fke antingen vid cn
ordenteligcn anftåld Måfslinge - ympning , eller

ock vid et flikt tilfålle , fom denna Kopp-ymp-
ning var, då mai> gerna brukar all mojeligup-

mårkfamhct, åfven pä dc minfta förefallande om*
jftåndigheter.

Herr Francis Home anftåldc i Skottland

cn ordentelig Måfslinge -ympning, den han fe-

. dan befkrifvit i defs Medical Fa£fs and Experi-^

vjents (a)^ Lond. nsp. i:vQ maj. Hår meddelar
han hela forloppet , få at han uttryckeligen an-

forcr, hvad dag Måfslingen vardt ympad s hvad
lider Barnen hade fom ympades j huru gammal
den Måfslings-blodcn var, hvarmcd ympnin-
gen Ikeddej hvilken dag hvart Barn ijuknade

och fick F€ber> hvilken dag Måfslingen ver-

keligcn flog ut> och åndteligen hvilken dag
han var torkad och afFjållad* Jag vil infora

hans ObferVationcr, fom jag i cn Tabell fam-

mandragit.
Måfs^
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gen ympa-
xtts.

d. 21 Mflfs

d. 27 Mars
d, 20 Apr.

d. 20 Apr,

d. 9 Maji.

d. 3 Maji.

d. 3 Maji.

d,9 Junii,

d.14 Junii,

d.6Julii.

d. 29 Aug.

Barnens
aider.

Mafslings

blodens aJ

der.

7 månad
8 ar.

6 år,

8 at.

8 månad
% -Ar.

13 ar,

> ar^

igmänad
igm^nad

X dagar

.

9 dito

c dito.

I dito.

14 dito (ii)

14. dito.

I veckor.

7 dagar.

Ig dagar.

^^Blandad.

% dar (i)

Sjuknad e

och fick

feber.

27 Mars
d zApr.fc)

d. 27 Apr.

d. 27 Apr.

d. 10 Maji

d.ioMaji.

Tog ej.

d, 9 junii

d.iSjunii

d,9julii.

Mafslingen
ilog ut.

d, 29 Mars.

d,29 K 3oApr
d. 30 Apr.
d. 12 Maji.

d, 15 Maji.

Intet utflagCv-

d. 21 Jun.
d. 14 Jul
d/6Sept.

Mifslingen
torkad och.

atfjÄllad.

d, 4 April.

d. 2 Majt.

d. 4 Maji.

d. 15: M4i*
d. 15 Maji^

i. i4 Junii.

i.i7 jul. CO
d. 9 Scpt»

Nu vil jag ock gora en kort upMllning
6fver forloppet af den naturliga Måfsling

^ foii^

angrep mina Kopp - ympnings Pajienter.

Fick mlfslin- |Måfsl'ingeti

ge - utflag. torkad och
alFjäJkd

Bartiem
namn.

Jeanna
Anm Maja

Sjuknade och
fick feben

Stina

Lila

Maria
Virila

d. 10 Maji.

d.ioditoe.

d. 1 1 *-
1 3 dito

d*i8Majlv
d. ioMaji.
d» tö Maji,

d. löMaji.

O

d. Ii Maji.

d.iiditomot
aftonen, fom
räckte d.l 5.

d. ir dito

jemte koppor,

d. lö Maji^

d. zt dito*

d. 1 j dito*

å. 2,5 dito.

1

d.iSiMaji.

d. 1 8 Maji.

d^ 1 \ dito.

d. 3 3 dito-

d.^^odiro^

d. 3Cdito.

d. 30 dito.

Utäf

C^) donfcrverad i tafliboken. {c) Nyfté ällénaft, éck M-^tfslingen

2 månädef deireftfer. {d} Förvarad i glas. (t^ Fick feber , na-

feblod, nysning, hofta; Hade haft Mäfslingen^s är fofut. (/)
Detta Éarn fick den 20 Auguili famma år, efter Auöofs berat-

tclfe, Märslingen om igen, med häftigare fymptomer an förre

fången i Utan at dl nigon Måfslirtgc epidemi^e var, hvilket han

ttlfltrifvef en qvarlåmnad Måfslinge-fmitta fran ympningen, ef-

ter Barnet fick en Pafotis eftei: Mäfslingen itied ny^sning ecK h« •

fta. i. c, i>.
ago. Cf) T«gÄn af ea ymp^d,
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XJtaf Herr Ho m e s obfcrvatioiler finner

xnan lått, at dc ympade {juknadc dels pa det

<S:tc, och dels vid början af dtt yrde dygnet j

dock forfåkrar of^ bemålte Au^tor, i artledoing

af defla och flera forfok, at fädant inåft håwdt
?a det örte dygilct* Måfslings-fmittan mitte
äledes behofva dertna nyfsnåmtidc tid at ligga

förborgad i kroppen, innan den hinner biyra

ut til Feber.

Vidare kan man häraf fe, at Febern före

eruptionen räckte olika långe^ty hos en del kom
; detta utflag vid flutet pl det andra 5 hos en jdpl

^in pä det jrdje, och hos en enda drog det' tit

til det ftte dygnet.

Aldeles det famma händer, fåfoni nii af mm
upflrållning (yiifis^ vid naturligcn fnlittad Måfs-^

«

ling.

Jäg kan fåledes utgifva, fåfoni cii ren j^n-
ning, få Vwal i följe håraf, fom ock af andi^

r6n, at åfven Måfslingc - febern har fin viffa

tid, innan eruption eller utflag flter, hvilket
i allmånhet händer pä 3:dje dygnet inclufivé

råknadt*

Hvad riu Måfslingens torkning öch affjål-

lande vidkommer, fa fkonjes de^ruti en fl;or o-

likhet imellan ympad och nätårligén fmittad

Måfsliiig. Af HoMEs Ron vifa^, at den vid

ympad MåfsHng gemctiligen (kedt p2 3:nedygn
ifrån utflaget, ånlkånt likvål exempel varit, at

den ibland varierat imellåil z, 3 och 4 dVgil,

och fins, Coni man fer > alknaft en Cafus, då

det dragit ut til <5:te dygnet. Deremof fåg

i»an på dem fom i Bainfiufet ilaturUgen fingo

Måfslingen, at torkningen aldrig gick' for fig
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inom 6: te dygnet, men måft juft pä det fÄm-^

hia, faft det ock pl fomlige drog ut til 7:de,

S:dc 5 ja lotde, dygnet efter utllaget.

Man far hår^f fkäl at iluta, det ympad Måfs-
ling piåt^e vara af lindrigare art, an den van-

liga och naturligen fmittade Måfslingen, efter

han fnarare forkas och afFjällas,

I anledning af defla Ron och flutfatfer, tror

jag mig med yifshet kuiina påftå, at den Måfs-
linge - fmittan , fom fick nifteg i mitt Kopp-
ympnings-rum, blifvit flcrc firfkilde gåq^er

i«eddcla4t Den forfta fmittan, hvilken någon
afSkoterfkorna, fåfpni ofvan formålt år^ med-
bragte, det jag tycker ipåtte fkedt ungetår på
^elfva ympnings-dsigen, har formodeligen in-

gen mer4 angripit, ån Johanna och Anna
éfaja. Ofelbart har federmera famma folk ct

f)ar
dagar derefter åfven dirbragt den Måfs**

ing, fom Jan Peter fick, Kan ock vålhåndt,

at de jåmvål fcdan likaledes h^ fmittat Stinas

Men icke kan jag ikylla dem for at ha fmit-

tat de 3 Barnen, fom fift fingo Måfslingen,
nämligen Zz/ä, Maria ^ och Ulrifa^ ty de hafva

fåkert blifvit fmittadc inne i rumniet af Jo^
kanna y hyars Måfsling kunnat redan 4- I4- Maji
fä långt avancerat, at den dä varit i ftänd at

fmitta, hvilket få mycket lättare kunde fkc,

fom de drucko med henne utur famma kåriU

Af det at Febern vid Mäfslingen verkcligen
liojer fig vid eruptionen, och med mera häf-

tighet då fåtter til, upkommcr, fom jag forr

anmärkt, en våfendtelig olikhet i det förhållan-

de, fom år imellan Koppor och Måfsling: ty

i Kopporna afftadnar merendels all Fefcp^ vid u^-

O 5 flaget.
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flaget. Jag vet icke, om jag far vilfc, da fag
paftar, at ju fvårare Måfslings- febern år fore

eruptionen , defs fvärare blir ock federmera den
utflagne Måfslingen.. Det år åtminftone vifst,

at jag f5r min del aldrig kan påminna mig nå-

gon lindrig Måfsling hafva foli^t pä en foregan^^

gen häftig eruptions- feber. Således torde ocfc

tvårtopi kunna fågas, at ju lindrigare Måfslin-

ge* febern fore utflag^t år ^ defs lindrigare blif*

v^r fsdan fjelfva Måfslingen.

Änlkant Mäfslingens natur tyckes getticnli-

gen vara at klafa fig med fitt utflag, fa har
jag dock ofta nog tydeligen fcdt fä vål difcre-

te fom confiuerande Måfslings - fortcr. I den
förra hafva antingen inga eruptions - klafar va-
rit, utan blott fynts något rodt fnaflel tunt

Icringfpridt, eller ock ha deflc klafar varit gan-

fka fmå ocH gleft fpridde^ men deremot vid

den fenare, eller den confiuerande, har hela ytan
af kroppen varit med Måfslingc - utllag ofverdra-

gen> ja, til den mångd, at utfeendet verkcli-

f^en
liknat Rofen. Vi4 fiftnämnde flags Måfs-

ing år altid Febern rått ftark ,
pulfen full och

hog, hoftan, nysningarna och andra tilfållighc-

ter fvära, och päfolgden ofta bedrofvclig. Dere-
mot i den difcrcte Måfslingen vet jag mig al-

drig ån fedt någon af nyfs upråknade olågen-

heter.

Vid Johannas Koppor föreföll den befyn-

ncriiga håndelfen, at Måfslingen, fom hon fick

fore Kopporna, flcot up dem hela t dagarna

bort*it. Man fer af Journalen, at hon blcf

ympad famma gäng fom dc andre, nåmligen d^

4. Maji. I itåilct for det hon dä bordt fa

Koppe-
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Koppc- febern d. 11. Maji, fä fick hon Måfs-

lings- febern dagen förut eller d. lo. Måfslin-

fen hant fedan ej blifva ald^^les torkad och af-

jållad förr ån d. 18. Maji. Då hade vål ock,

efter den . vanliga ordningen, all Feber dermed
bordt uphorai men fä gick det ej hår til, u-

tan detta Barn hade en beAåndig feber, med
ftundom om aftnarna påkommande cxacerba-

tioner, altifrän Måfslings - feberns forila början

d. 10- Maji til och med d^ 25. och 24, Maii,

dä Kopporna hade llagit ut > och ifrän den d.a-^

gen kunde man forft fåga at febern blef helt

•ch häilet ute*

Imedlertid. hade mot all formodan åfvenFric-

icl blandat fig in i fpelet, fom man den zi^

Maji blef varlej och hade fälcdes nyfsberordc

ftåndiga feber - rorclfc härrört af ^rne fårfkil-

de (jukdomar, Måfsling, Friefel och Koppor:
alla 5 hvar for fig nog betydande, men fårde-

les åfventyrligc, når de fä tått och utan uppe-
håll folgde pa hvarandra. Det år ganfka rart,

at fe någon Patient inom fä kort. tid fä delTc

5 cxanthematifke jfjukdomar, och derjåmte få

lyckeligen genomgå dem^
Men at komma tilbaka til den ofvanberor-

de håndelfen med Johannas Koppor, fä år den
val i fig fjelf befynnerlig nog, men dock icke

ohord. Herr Prof» D. Schultz (h) meddelar
efter D. Hosty et exempel, at Måfslingen in-

fann fig pä et Barn redan dagen efter Kopp-
ympningen, men, oaktadt detta fkedde få ti-

digt, likväl flvot up Kopporna anda til det

z6:te dygnet efter inoculationen. Han anfo-

O 4 rer

(Å) Beråttelfe om Koppors yrapandc
^ p, 15'. mt,
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rer fcdan cc annat exempel \xixiv Pbikf. TrmsaH.
ffbridged . '^i MMsYm^cn^ fom flog ut pä 8:de
dyr^net efter Kopp-ymjiningen, ej \kot up Kopp-
utllaget mer än bara jrnedy^n ofvcr den van-
liga tiden, fä at Kopporne ej komm^fram forr

ån p2 det i4:de dygnet^dä de Jtqnars hade bord^
flä ut pa det n:tc,

Jag har nu fliålig anledning at haraf drag*
den allmänna flutfats, at når Måfslinge - giftet

lipvåckt- feber, innan Koppe - giftet hinner fät-^

tas i nog rorelfe for at gora feber, fUfpenderar

det Kopporna til dcfs M^fslingen hunnit ^\
förbi,

Men pä ann^it fått forhäller fig Koppe-^gif-?

tet, når det förut tär komma i fin riktiga ro-^

relfe, hvarom ockfä var Dag- bok lämnar up-^

lysning, ^an Peter fick fin Koppe feber f^m-^

ma dag fom de flåftc andre ympade Barnen,
nämligen d. 11, Maji. Han hade förut, for^

modeiigen d^ 7. eller 8. dito, blifvit fmittad

med Måfsling, Således lägo dä b^ggc giften

hos honom fordoide i kroppen några dagar.

Men fom Koppe - giftet h^ae tätt forfprång,

fa brot det i^t til feber fin riktiga tid 5 nåml^

vid flutet pä /rde dygnet. Under denna pä-

ftaende Koppe feber bant ock Måfslinge gif-^

tet åfven bryta ut til feber, hvUkct fl^cqde un-^

gefårligcn d- 15. Maji> få at akfå febern de

fifte z:ne d^gar var med z:ne fårflj^ilde Feber*

flag blandad^ och håiide iig få befynnerligt

,

|it bagge defle exanthematime iQ^kdomar, pa

tn och famma dag, d, if- Maji? ymf?^ om
hvar-5
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hvarandra flogo \\x. En hlndelfcfom jag ej vet

nägon Medicus forr räkat^ at få le. Men oak-

tadt nu dcffe bägge olik^ giftens upväckta fe-

brar voro pa en gang, fa var nog märkvär-

digt 5 at feber -tilftSnqet hos den ijuka ej var

fvart, utan at få val febern fom Utflagct gick

for fig helt ftilla och lindri|;t,

Denna fålfamma Cafus gifvcr atcr anled^

ning til en annan anmärkning, nämligen, at

Koppe^ giftet ej lärer hafva famma kraft vice

verla, at fufpcndera eller ftjuta up Måfslingen,

man at den Ukavål bryter ut, ånikont Koppe-
febern redan år börjad 5 ja, at detta kan fkc

pä en och famma*dag, fä at bagge utllagen

plandas om hvarandra.

Vid Incifionsr faren, genom hvilka yrnp-^

ningen fkcdt, hånde, fom Dag -boken utvifar,

den markeliga forändring, få fnart Måfslingen
kom til utbrott, at de helt och hållet torka-

des, faft de förut kunde vara uti båfta fuppu-
ration, Stin^ fick Kopporna fin viktiga tid,

och iacifionen fuppurerade pa henne ganfta

ftarktjmed godt var 3 men under detta fiek hon
Måfslingen, hvilken d* 21. Maji hade aldeles

flagit ut. Strax famma dag var ock Incifions-^

fåret aWdes torkadt. Likafå torkade? Incifi--

ons- fåren pä alla de andre Barnen, iindanta-

gande på Jan Peter ^ hos hvilken 9 fom forr fagt

är, bågge eruptionerna fkcddc pä en och fam-

dan Måfslingen ofverftått, å nyo började våtr

Of
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fka fig, kommandes fedan til riktig upbiyt-
ning, famma dag Koppc-utflagct började , el-

ler d.ij. Maji, h varefter den alt framgent Tup-

I^Urerade med tjock materia. Men hos alla dc
ofrigc^ fom fingo Måfslingen efter Koppe - iitfla-

get, torkades Incifionerna bort^ utan at feder-

mera bryta up igen til någon vidare fuppura-
tion.^ Månne man ej bor hårleda fådant frän

den feber- torka, fom åtföljer Mårslin^en, fedan
hnn utflagit^och febern då altid forhojes? Man
fer ju, at detta famma ofta hSndcr med fontar

nciler och andra far, at de förlora fin fuppii-

ration och aftorkas vid infallande febrar. Herr
HoMK märkte, vid fin Måfslingc-ympning^
at, ehuru. Incifionerna, hvarigcnöm Måfslingen

ympats, hade fuktat fig alt medan MåfshngC"
giftet låg fordoldt i kroppen, få aftorkadcs dc
likväl aldeles, fedan Måfslingen flagit ut (i)»

Således lärer orfaken, hvarföre Incifions- fåret

pä Jan Peter icke torkades, varit den, at fe-

bern hos honom vid eruptionen var lindrig,

hvaraf hånde, at ingen fynnerlig feber -torka

II pväcktes. I fig Ijelf blef dock fuppurationen

verkeligen interrompcrad, hvilket man tydeli-

gen blef varfe af det at materien ur Incifions-

fåret blef tunn ; men den repade fig igen efter

ct par dagars forlopp.

Jäg gör nu af detta den flutfats, at når

Måfsling kommer in uti en Kopp- ympning,
och hinner utbryta til riktig feber, verkar

han på Incifions -(året den ändring, at det fam-

ma genaft torkas och i2enlåkes4

Nu
(i) Se Home's Medtcal Faäs and Experim. coroflar. 8,
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Nu kommer at cftcrfes, om pafolgden, ho?
cn ympad, af en flik Incifions-farcts torkning,

Jean vara god eller icke* Derom har jag flera

flcål at tvifla. Naturligt-vis bor man'forefl:al-

la fig, at det, fom annars bor genom dcfFc

färs tilråckeliga flytande evacueras, fl:adnar ge-
nom denna forhaflade torkning qvar i kroppen :

jag menar det Koppe-gift, fom ej kommer
at flä ut til riktiga Koppor, utan, fom van-

ligt år vid ympningen, federmera denna våg
cttcrhand plägar verkeligen utrenfas. Sådant
vifar nu Journalen hafva hand t hos fiere af des-

fe yn^pade Barnen, ty Stina blef lå elåndig

i Måfslingen , at Maria fick någon depos éfter-

ät vid genitalia, och at Lija efteråt fick bold^

tilflcrifver jag intet annat, ån Incifions - fårets

forhafl:iga aftorkning, få mycket mer, fom hvar-

ken Jan Peter eller Johanna ^ hvilkas Incifioner

tilråckeligen fingo fuppurera, med någon flags

fådan krämpa efteråt vordo bcfvårade.

Slutet på altfammans blifver akfå det, at

man, vid en Kopp-ympnings anftållande, bor
bruka all uptankelig forfigtighet, färdeles når

någon fmittofam ljukdom ar epidemifk , fora

kan komma med i leken, och at man d^ hel-

dre bor uplkjuta hela ympningen ,. ån biottftål-

la fig for cn hop åfventyrliga folgdcr, fom et

fatalt defli. ijukdomars mote kan fdrorfaka.

(

En
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En ny LUFf^PUMP,
at bruka til Vader •-våxlm^ århållan-i

de få Skepp
, (7

Påfunnen och befkrifveii af

JACOB VENTURA,
Mathcmaticus Publicus vid Axfcnalen i Venedig.

l^ar en Machim värdq fkal profvas, eller fle-

ra Machiner, ämnade til famma behof,
jämföras 5 bora följande omftåndighetcr under-

fokas. 1:0. Om Machinen fuilkoraligen gor

den tjänft, hvartil den år åmnad. %\o Om
den år fimpel eller ej alt for konftig. 3:0^ For-
drar ringa koftnad at byggas och brukas. 4:0.

Är vig i bruket. f;o» Intager litet run% 6:0,

Gor fnar verkan. 7:0. Ej under bruket |can lått

kommfi i olag. 8:0. Ej år pä något fått åfycn^

tyrlig. p:o. Om den är varaktiga f^iiBt xo:o»

Ivan tillika tjåna til flera nyttiga bruk^ Den
Machine, fom båft fullgör alla defla vilkor,

bor utan tvifvel anfes for den fordclaktigafte.

Huru

( ) Denna , tillika med Befkrifning och Ritning pd
en Jeripilay tjänande til famma ändamål^ fqm uti

ndfia fjärdedels ärx Handlingflr fiall inforas ^ är

infänd fafamSvar få en afKon^L jcadentien fränt'

ftäld Fräga f angående något fårdelaktigare fatt dt

fiafa Vdc(er -växling pä Skepp ^ än de ^/ Trie-
WALD , Hai.es och SuTTON päfundne. Herr
Ventura har får deffa tvänne nya påfund är-^

hållit den ntlofvade Belåningen , ^0 Ducater
, fom

KongL Academiens Ledamot ^ Herr Cancellie-Rädet

Ferner, af egna medel beflådt.
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Huru vida min nya Luft- punip, jåmford

mcdTRiEWALDS och Häles Väder- växlings-

inrättningar på Skepp haller defla prof^ mä
donias af följande Ritniqg och Bcflcrifning.

;

T^ib. V, Fig* i. vifar Skåpets eller Rum*-
mets^ fom irtiiehallcV Machincn, yttra ntfeen-

de, dä' det ar tililatct. Fig. ii det fåmma^
med fitiä tilfttta Vader -r6i\ Fi^. 3. det fam-

ma, dä dörrarna åro opna^ ' Macllmcn i forelfe^

och Bålgorna til hälften uplyftadc* Fig. 4*

det fan>ma 5 utan dori^ät , och huru Bälgonlit

flä-, dä dc ej åro i rcfrelfe. ' Fig. 5* Väder-lä-*

^dan^^ fkiM ifräh' Balgof* och Ror, med håkn
Mr¥ Bålgerf^ och ddf^^ha Röret. Fig.

inre h^fkaii^rihfetén och indehiingell af Vader-
ladan ^ med hälet , hvartil' nedre Bälgen (kuf päf^

fas, fatnt de 4 Vader- liickbilia. Fig. Våder^
ladan, Itttageil utur Skäpet oCh fatt pa et börd^

med ofre Bålgen och båggc Roten. Fig»

en Bålg fondértageili Fig. p. en af äkapets

4 fidor, tiKd fina fognirigår och fkfiifvar, at

vifa^huru det lått kan folldertagas och äter hop-
fattas. Fig. io. ofverfta delen eller toppen aC
Skåpet, med Blocken hvälruti^ägen lopa.

Denne Luft-pump häiv ^ liufvud- delar och
^ h jelp - delar. Hufvud - ddarne åro 1:0. en TfIk-

läda, åfdelad i tvånne rum -^5> Fig. 6, z:o.

fyra fiM Luckor, ä, ^, r, Fig* 6. po, Bål-

foi'na C> D, Fig, 3 i Hjelp -délärne åro 1:0^

.uft- foi^en £> Fy Fig/ ± . l:o. de tvånueBlbt:^

åen G, G. Fig. z, med fina tåg. 3:0. Sjelf*

Va Skåpet Hlp Fig. i

- Lådail gores hel tåt och finlpcl^ äf Furu
tller annat -trå* Den år zf Ge^mctriikä Fot
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lang, 2 fot och 4 tum brcd^ famt vid pafs |
fot hog. Alla defs motfvarande fidor åro fins

imcllan parallela^ Mellanbalken f, /, Fig* 6j
delar Lådan inuti långsefter midt i tu ^ och år

iåftad i bottnen^ På Ladans fmal* fidor\^Ä%
LB, göras aflänga fydcantiga opningär. Pä fi- .

dan M år opningcn p tum lång och 6 bred:

men på fidan N, 14 tum lång ocn 6 bred. Den
förra tjänar for de vädret utdrifvandc, och den
fenare for de indragande luckorna. Luckornc
åro åfvcn aflångt fyrkantiga: de långrc (idorna

10^ och de kortare 8 tum. De gora med bott»

nen cn vinkel af ff grader. De tväiinejj If,

tjåna at fiåppa in luften, och de tvånne

Ät utefluta den. Hvardera af deflk luckor är fam-r

manfatt af tvånne bräder, af moget och våi

tort trå, få limade tilfamman, at nbrerne kors-

fa hvarannan, at forelcomma, det de ej makro-.

Ica eller flå 11^ vid vrider *fkiften, eller giftna.

Bålgornas bottnar åro likaledes aflångt fyr-

kantiga > den ena fidan z fot och 4 tum ^ den

andra z fot och z tum. Vecken göras af fina

Bok-fpän eller bräder, fom fållas tilfamman

med måffings - krokar eller^ gangjä^ii, och of*-

verdragas med tunt Skinn, fådant fom brukas

til Orgel* bålgor. Om de gä fonder eller kom-
ma i olag, kan hvart och et med litet drag*

lim och nårända (kinn eller fin våf lagas : blif-

vande vecken på hvar Bålg iå många, fom be-

hofvas at höja Bålgen vid pafs i fot, iåathart

kan innehålla 2,0 Gubilka fot luft> At de må
bli defs flarkare, kunna de klädas ofver med
Pergament. Hvardera har i bottnen et aflångt

fyrkantigt håU 0> Fig, 8, hvarigenom de haf-

va
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va gemcn{kap med hvar fin hålft af Våder- lå-

dan, Fig. 3, 4, f och ö.

Våder- rören åro Cylindrift.e , af tåt våf^

fydd omkring tunna trå-band, af hvilka det e-

na går in i det andra, få at rören genom deras

fammanfogning kunna forlångas efter behof.

At luften ej ma tränga fig igenom våfven och
fomarna, ofverftrykes den med nägot lim , kli-

fter eller dylikt. Rören kunna ock göras

itinn, trå eller annat åmne, allenaft Diametern
af det utdrifvande röret blir 8 tum, och af det

dragande ii tum, om de årö Cylindriflca, el-

ler af farama qvadrat - rymd > om de tä annan
flcapnad. Q\^drat - innehållet af dragande rörets

opning b5r hafva en vifs proportion til qva-

drat - innehållet af Bålgens botten, få at, ju (tor-

re eller mindre bottnen år, defs ftorre eller min-
dre bor qvadrat - innehållet af dragande rörets

opning vara. Om bottnens qvadrat år 7^8, bor
opningcns vara p8. Uti den Machinc jag lå-

tit förfärdiga for Skepp , åro rören af Buldan

,

tåt-^jord med Di^ag-lim och Hvetcmjol. Dc
fårhaila fig val, och kunna beqvåmligen gömas
i (jclfva Skåpet, når Machinen ej brukas.

Blocken med deras tåg tjäna at med lätthet

lyfta Bålgornc, hvilkas lack åro fammanbundnc
med 4 tåg, at når den ena opnar fig, tiltåp-

pcs den andra; fc^ Fig. 5 och 4. Ja^ har dit-^

fatt 2 block, på det Machinen ma, når det

behagas , kunna hållas i rorelfe af tvånnc Per-
foner, faftån en enda år aldeles tilråckelig.

Skåpet år gjordt, dels at fria Machinen for

utvårtes åkommor, af Vatten, Rottor, Dam, m.
IQ. dels at den vigare må kunna flyttas. At
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éj vatten mä rota (jelfva fkåpet, kan det of-

vcrdi-agas med tjäradt lårft.

Den hår foreflagne ftorlck pä Machinen år

lagom at på Räng-fkepp gora häftig oGh kraf-^

tig verkan ^ tilen dcil kan göras til hvadr^l:or-

lek föm åftundas, cftei' behofvct^ allcnaft at fkap-»

nåden Och pfoportioncrnc Imellän älla defs de-

lar i akt tagas. Når en mindre Luft ^ pump be*

hofv^^es^ kail en Bålg gora tiltylleft, foni dä har

tvänne luckor.

Af foregående bcfkrifhing år lått at fe, pä
hvad fått Pumpen verkar. Når Bålgen C, Fig.

3 uplyftes, dragés D tiihopa äf de 4 omtalta

tågen: och iiåi* den förra rallef rhop af fin

gen tyilgd^ opnar fig den Undre åfVeii af fin

tyngd» Når den ofre C lyftes _up^ fiiller den
örHgifvande luften in i Röret J^, eller uti 6p-
ningen Ny Fig. öm röret ej är vidräftadt,

opnar luckan går därigenom in Uti den af-

delta Vader -ladan 5 och dårifräu in i Bälgen,

hvaraf luckan d ftarkare tilflutes. Emedan den
undre Bålgen ncdvåndigt dragés tiifamman, dä

den ofre uplyftes^ fä utdrifves den i D inne-

flutne luften in uti den dertil horande afdelnin-

gen af väder- lådati, opnar luckati fig. 6^
öch pr Ut genom opningen Af eller röret £^

Når atér Bålgen i) nedfaller ^ löper den yttre

luften pä fatnma fått in at fylla den ^ och opnar

kickan ä. Imedlcrtid drager C fig tilfamman^

och drlfver ut genom luckan opningen M
oc\\ rorct Ey den luft fom inkommit genom
luckan b, Altfä dragés luften ouphorligen in

geilom jFj och utdrifvesr genom fä långe

Pumpen gar*

Eme*
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Emedan Bålgarhdis lyftning ej fordrar 'met' ån
lo Skålpunds kråft^ kan en karl beqvåmligen

hälla dem i rårelfc. Hånges en tyngd af i o Skäl*

pund pä andan af taget ^ fä kan karlen med
ilorfta lätthet gora tjänft (ä långe det behofves*

Bruket af denna Machine år lika fä enfal^

digt 5 fom defs rorclfc. Vil man utdrifva for*

fkamd luft ur et rum 5 fä fåttes Machinen dår

in, och dårtil lampas allemft: det mindre röret

hvilket genom nägon Glugg utjagar den e-

laka luften 5 i hvars ftålle god och hålfofam

luft ijelf intränger fig genom luckor eller andra

opningar. Det famma kan ock Ike, utan at

Machinen inbåres i rummet s i det allenaft det

dragande röret iF införes: ty når Pumpen Utan*

forc rores, utdrages den fkadeliga luften* Frifk

och god luft kan likaledes pä tvånne iätt inle-

das , och drifvas hvart man behagar. 'Vil man
allenaft låtta luften i rorelfc uti nägot runii,

och därigenom förbättra honom, {ä iåttés putn-»

pen dår in och rores> dä behofver intet r6r

tillämpas.

At denna Luft-ptimp häller alla anfordä

{)rof af en god Machine , lärer ej behofva vid*

yftigt bevifaS4 Den fvarar fullkomligen emot
åndamälet och år ganflca limpcL Den koftar

litet at lata förfärdiga ^ ty en fdni tjänar til det

florfta Rang*'flcep^ och har 6 qvadrjat fot i

bottnen, kan ej komma ofver i© DUcater. En
mindre, at brukas i Sjuk - flugor, fänghus ni.

m. koftar ej mer ån :j Ducaterr Jag räknar

tiår icke roren^fom efter behofvet längre och kär-

tarcjj gjorde af grof kliftrad väf^ cj ktinna ko-
fta mycket. Bruket foixlrar ej heiler ftor koft^^
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md , emedan Pumpen kan hallas i rSrclfc af en
karl, med ftorfta lätthet. Defsutom år hela

fkåpet med alt tilbehor la lått^ at det kan bi-

tas och flyttas af en eller tva karlar. Machi-
nen intager litet rum, ty fkapets bafis af den

ftora år ej mer ån vid pafs 6 qvadrat fot« Den
gor jåmvål på kärt tid fin verkan, ty bågge
Bålgarne kunna inryma zo Cubifka tot \mt^
och gora tjånft 40 gånger i minuten, fa at i

hvar minut utpumpas 800 Cubifta fot luft,

altfä 48000 i timen, hvilket år ungefårligen
lika med Hål-{keppets Cubi{ka innehall, fom
råknas til f^oooo fot, når det år tomt- Cubi-
Ika rymden af Corridoren år vid pafs hälften

af HaUfkeppet: dårföré kan luften mycket fnart

omväxlas i et Rang^fkepp, når det år tomt, ån
Snarare når det år lalradr , emedan dår då år

mindre luft. Om fa fordran, kan man bruka
ivånne Machiner, eller ock en dubbelt ftorrc.

Vidare kan Machinen ej lått komma i olag,

ty den år fimpel , af fädan materia och få fäm-*

manfatt, och defs rorelfe fa faktelig, at intet

gårna kan gå fonder eller förfalla. Om ock
något af en ovarfam ftot eller eljcft fkuUe for^

dårfvas, kan det fnart lagas med litet våf eller

^ fkinn och drag-lim. Då machinen ej brukas

,

förvaras alt tilbehor 1 det låfta fkåpet, fom låt-

tes affides dår det år minft i vågen eller hin*

derligt* Ingen olycka eller olågenhet år at^be*

fara af denna machine, emedan dårtil nyttjas

hvarken eld eller vatten. Ändteligen okas ma-
chinens vårde mycket af defs mångfaldiga nyt-

ta vid flera tilfålkn ån på Ikeppj nåmligen at

rcnfa luften i Sjukhus, i Fing-hui, i Gruf-
vor
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Vöt och pä älk ändfä ftållen^ dar vådei-^vå^*

litlg taffvas. Foljakteligcn hår detta påfund

alläde fértrtaiier^ föm kunnä begåfas.

Vil matt jåmförä mm Pump> med de

Males öch TäiJewald pafundne vådei*vaX*

lings-mråttnui&ar, fä hop^a^ jäg at min (kul

finnas i alk mal häfva företrädet. Halés Ven*
tilatöt (*) kötlftig^ vidlyftig öch mycket fam*

inatifatt> beMende äf 8 hufvud^ delar och to
hjålp*delai*5 och inafte åttdras til formen eftef

olika ftållen och tilfållen* Hvårdera intager

mer ån 60 qvadfät*fots mm i balis, öch föm
inråttningen fordrar at de altid fkoU väfä tvä^

få bchofvei^ liö fbt^ rum, föm år 20 gånger
ÄSrre, ån det min åf^är* Efter Gubifka lym*
den 5 få blir fkihiadén imelkn min öch hans*
fafom 30 til ioö; Ventiktorn mäiie iåftas pl

determineradt ftållei fkeppet^ hvaråfi uthugg*
jiing måftc göras dårfore* F6r fin vidlyftighet

ÄvUl^kan den endaft nyttjäs pä ftora ftepp. Och
fcmcdan denna dubbk machine ej har mer ån
tt utdrifvande ror^ fa tjänar den icke at drä»'

ga luften utur fml^> t^pte och långt aflägfnä

rum 5 utan endaft ät fkaflFä dit frifk luft ige«

mm gånlkä tränga rört hvaremot min tjånar

älleftådes badc at draga Ut och in luft i min^

karlars ftyfva ärbctéj hvaremöt en kan likfom
med lek drifVä min* Den förra utdrifver* ö>

f
*) Se defs Éejhtifnkg > afÅuBofÉH utgtfvén ärij4^^
kallad a ]^efcription of FentilaUrs^ l^dgön Under--

^
. tåtttlfk m defs befkafenhet finHes i K, l^et Acäd^

Uandhf^ ^an. teh Mart. x 7;

ak*
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acktad defs llorlck och koftfamhet, allenaft i8
Cubiflca fot luft i hvart tag, efter Auftorens

egen uträkning > men min lilla zo fot , hvil-

ken ock går qvickare eller gor flera tag i mi-

nuten. En i oafis fä liten Vcntilator , fom min
Pump, (kulle ej innehålla mer ån t Cubik-fot

luft: däremot om min Pump gjordes få ftor i

bottnen, fom en Ventilator, blefvc den forras

verkan til den fenares, fåfom 200 til 18. Skil-

nåden i koftnad kan ej annat ån vara rått an-

fenlig, lå val at fértårdigas , fom at hällas vid

magt> hålft Ventilatorn år ganfka kinkog i bru"

ket och fnar at komma i olag^ Til alla an-

dra behof, ån på flvepp5har min Antlia famma
företräde, når Itorleken palTas efter omftåndig-

heterna.

Triewalps väder-växlings machinc (*) be*

ftår af 7 hufvud- delar och 6 hjälp -delar, ut-

om en myckenhet rSr, vål 52 til antalet". Vil*

le man noga jämföra alt, lå blir fordelen i Sim^

vid bruket, ofvergår min vida Triewalds,
fom fordrar 4 mans ftyrka at röras. Den fe-

nare intager ej få mycket rum, fom Hales,
men mer ån min > ty den år p fot lång ock
tre for bred, oberäknadt det rum, fom håf-

armen, hjul, axlar och ror fordra* Min Ant*
lia år jtmvål mindre hog ån Triewalds v ty
den férra år med hela ^åpet foga mer ån f

,

naen den fenare 6 fot bog. Håf-ftången fti-

(^) Se defs te{krifning i K, ViU Ac4id. HandL fåt
dr ijii.

plici fka ftor, på min fida. Uti lätthet

ger
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ger med fina armar nog hogrc ån maehincn:

dc 4 karkrne behofva ock nog rum, om dc

Ikola kunna arbeta med nödig ledighet. Skilna^

den i verkan roncs båfl dåraf , at bågge Bål-

garne i min Pump innehålla zo Cub. tot luft}

men Triewalds^ om den vore af famma ba-

lis , allenaft f Cub. fot 5 emedan den ej höjer

fig mer ån I fot. Om åter min Antlia gjori^^

des lika ftor til bafis, fom den af HerrTaiE-
WALD til Krigs-fkepp forcflagna, och alt annat i

proportion j Ikullé den förra inrymma 108, dä

den fenare allenaft häller 17 Cubilka fot luft»

Jag vil ej gå längre uti jåmforelfen, utaa

år forviflad , at hvar och en, fom kånner Ma^
chiner och forftår at profva deras mer och min*
dre varde, (kal finna, at min Pump, hvars

fördelar igenom flera i forftändiga Måns når»

varo anftälda forfok , blifvit beftyrktc , år i alt

affeendc båttre, ån både den af Herr Hales
och af HerrTRiEWALD päfundnc* Med Sut*
TONS vådcrvåxlings - inrättning kan och bor
min Pump rätteligen ej jåmfdras, emedan dc
åro bygMc på helt olika grunder 5 men min
Aeripila blir egenteligen den, fom bor tåfln

medSuTToN. Sedan jag den be(krifviti lämnar
jag Kongl. Vet. Acad. at doma, hvilket af
alla f påfunden år i allmånhet det fordcUkti*

gafte.

mmmmmmmmmmmmm
AN-
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ANMÄRKNINGAR
Vid Koppar ^flaggen fmåkande^ efter

Rojlnmz^ wed Kolfiybbe

SAMUEL GUSTAF HERMELIN-

Vid åtfkilliga gatnla Koppar - verk Snws an-^

fenligc Slagg -varp
5^ rBmnesmårkcn efter

fordna tiders Bergverks rorcifc, Sadancåroåf*
ven vid några och 40 gamla och ofvergifnp

hyttc-ftålleh vid Atvida- bergs Kopparverk uti

Öftergotland. I mening at utröna, huru vida;

nägon nytta kan hämtas af dcffe Slagg^^varp, for-

fokte jag 5 Ir 176^^ under en rcfa til Åtvida-
bergs Grufvor, hvad halt i, Koppar deflc Slag-
ger utvifa, ^Pä åtfkilliga ftallen gores flagg til

godo, pa fadant fått, at den , utan föregången

roftning, ilmtc Svafvel-kis, fmåltas på Skårften^

hvaraf federmera Koppar tilverkas: men trög-

het vid fmåltningen och ovifshct om hela hal-

ten utbringas, har gifvit mig anledning til den

tanka 5 ar om fadané Slaggcr förut roftades med
nSgot Phlogifton!^ fäfom KoUftybbe, fkuUe de

derigenom blifva mera fkickelige til fmåltnin-

gen, Det torde dock härvid forekopima någon
ikilnadi nnellan de Slagger, hvilka blifva vid

Sulu« ugnen :i och cäe fom falla efter Råkoppar-
fmåltningen/ I anfeende til de fednare, lårer

följande forfok vifa, at Roftning år nyttig : men
hvad beträffar Sulu^flagger, lå torde det an-

komma pä vidare utrönande^ emedan Koppar-
halten i dem cpcnteligen beftår uti Skåfftens-

kérn^ hvilka foigt med Slaggen, och fom p5
an*
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tnnat fatt, fafom genom vafkning, kunna til

godo göras. •

Af gamla Slagg* hogarnc, Tom åro cj längt

ifrån Åtveds nu varande Hyttor, blefvo atdu*
ligc ftycken fondcrftotte och 24 centncr deraf

upvSgde- Denna Slagg blandades val med fint

och rent Kol-ftybbc, lades uti cn något ftor

digcl, och fattes uti Äfkjan. Varma kol lades

omkring 5 och utan blåfker okades vårman fma*

ningom^ hvarjåmtc ftåndigt rördes i godict, och
biet mera kol-ftybbe efterhand lagt iDigelen.

Sedan fattcs los Tåck-digel ofver, och påbla*

fte$ något med Blåftcrn: därmed upphördes, och
rördes i Digclen , famt åter plblåites , fom alt*

fammans itercradcs uti f ä 6 timar. Slaggen ha*

de då fått brun fårg, i ftållet den förut var

mork-gron eller fvartaktig, och vog zz cent*

ner 5 bvarfore den förlorat under roftnigen 8f
procent uti tyngden.

Med tilfatts af 6 centner Svafvcl-kis fråit

Klcfva Grufva i Småland, hvilkcn Kis f6rut

var forfokt cj hålla något Koppar j fmåltes den
roftade Slaggen uti tvånne profver til Skårftenj

hälften af hvardera, med tilhjelp afnågot Borax.
Den århållnc Skårften roftades til cn del, och
fmåltes med Borax å njo på concentration, hvar-
igenom tilfammans århollts af ofvannåmnde Slagg
och Svafvel-kis 5^ centner Skårften, forii ro-

ftad och proberad , med vanlig Flufs til Koppar-
Malmer

,
gaf et Koppar -korn af 64 markers

vigt, fom utvifte Slaggens halt vara zf procent
Koppar.

Ehuru detta icke var något gencrclt prof,

på ofvannåmnde Slaggvarp, la at med fåk^rbet
P 4 kan
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kan räknas ,på famma halt uti ftort , innan flcrc

prof anftållasj fa fynes dock detta forfok for^

tjåna vidare upmårkfamhet och utrönande vid

llora fmältningen. ligger, fom hälla z a pro-»

cent, lona fig vål at upbruka, når tilgång fin-

nes pä koi och Kifer for tilfatts pa ugnen >

oeh därvid år, enligt qfvannåninde forfok, nyt*
tigt, at flaggen förut roftas med kol-ftybbe;
ty af famma Slagg, foni blifvit nyttjad til nyfs»

Tiåmnde prof, har jag förfokt pä vanligt fätt^

utan roftning med kol-ftybbc} dä godfet både
varit mycket fttång-fmait, och halteii knapt
kunnat århällas til hälften af hvad fornt år for

malt,, Orfaken torde vara den, at Kopparen,
fom med Slaggea år förenad, år nåftan fom uti

glas -T form 5 eller ambigerar imellan kalk -form
och glasaktigt lynne, och at den genom roll-'

^ling rped Phlqgifton blir mera fkickelig til re-»

duftion.

På detta fåttet fkulle åfven, med mera nog-
granhet ån tilforene, halten kunna utbringas af

Slaggcr, vid andre ädlare Malmei-s fmåltning,

fäfom af de Slaggvarp, hvilka finnas vid gamla
Silfver-Hyttor, fä vida Silfver-halten befticker

fig uti en forglafad Metall, fäfom Bly eller Koppar.

TILLÅGGNING
OmNordJkenenshogdi

^
af

TORBERN BERGMAN,

Sedan min afhandiing om Nordflvenens hogd

blifvit uti K. Academiens Handlingar in-

förd,
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ford^har jag bekonimit några nyare obfcrvatio-

ncrjfom uu flera hånfeenden förtjäna upmårk»
lamhet. Jag har tilforene nåftan endaft haft for* /

rad pä fadana, fom blifvit gjorde på mindre

afftänd ^ men fcdermera kommit ofver dylika från

aflågsnare orter. Bägar utan afvikning åro defs-^

utom af betydande värde uti deffli phénomcners
hiftoria, och nägra fädana finnas afven iblan4

de följande.

I7ö4d. f Mart. UtiGazettc*Litt. dePEurope
år antcknadt, at et Nordfken i Liflabon denna

afton vift fig hela 4 timar. I Upfala var mulet,

xncn pä Hofgärd i Finland
,
(vid pafs f^.4! Öfter

,

om upfala och 60^. idPolhogd) anmärkteHqx
EricJusLENius cftc^r Solens ncåttgkng^ fladdr^iH''

de Nordfken kring Zeniiby ech fedan det mårknat m
klarbägeiSoderyie^h6gthy\\kt\\k\ockmVlll.
af dimma bärtfkymdes.

Om nu detta flcen endaft antages hafva va-»

rit uti Syn-kretfen på fSrra ftållet, fä finnes

ändock defs verkcliga afftänd frän jorden 58 mil,

men det har ej kunnat g6ra upmårkfamhet, i

fall det icke ätminftone fynts högt, hvaraf

defs iqdråtta h5gd i det minfta varit 41 mil, och
kring Zenith for dem fom hafva f4^. zj Pol-
ho^. Samma afton fåg Herr Swinton i Ox-
ford åfven detta Nordfkcn , fom fes af Phil.

TranC for 17Ö4,
Den zp Sept. Af forutnåmnde Tidningar

finnes åfven, at Jefuiten P. A. Lionest frän kh
FIL om afton til midnatt åfhådat et Nardjken i Po'-

fen, Kl^ IX. rörde bagens åfre kant y uti fi$r$
Karlvagnen y fom dä näitan var i fullt Norr. Pol-^

hogden år vid pafs 52.^ och y år ifrän Po-^
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len, hvadan altfa hågen vmt vid pafs 170 h6g.

T>efs vidd befants (0^ och bredden 2 Et mSrkt
fegment var inuti. Kring kL XL bårjade fträlar

kafias emot Zenitb,

Uti Herr Jusi^enii mig tilfanda Dagbok, ftSr

cndaft antcknadt, at ifrån kL VllL om afton tilfhl^

jande morgon bar et fladdrande Nordjken gådt ut^

åfver Zenitb åt Söder $ men ingen bäge namnes.
Förmodligen har han, den ftuna phénomenet un-
der denna fkapnad vifte fig, ^ fa noga dårpå

fifvit akt, eller ock torde åmntt vid den hogd
an bordt fe den , nämligen imcllan fo och 6m

grader, varit fa gleft, at dcc ej kunnat forcftålla

någon tvdelig bägc.

Sjelt var jag denne afton under cn refa

Såfva Gåftgifvaregard ^ ^u fjcrdings våg fran

UpfUa. Hår var mulit, men efter kh X, fking^

rades molnen'^ då J^ordfiens *flammor anmårktes$

fom ftråckte fig emot bufmd^funBen^ ]\x^(om det

ungefärligen vifat fig for Herr Lionest,
Antagcs den i Polen fedda båge utan afVik-

ning, fom hår utan mårkcligt fel kan fte, fä

finnes genom uträkning defs åmnc hafva varit

116 mn ofver jorden, famt vid hufvudpuniftea

vid pafs under 71^ Nordlig bredd.

Den Sept. Denna afton fyntes i Sttdcn
Pofen en båge^ fom var 5^^ 46 i^^g octi pl Hof*
garden, en fom var 40^ éfver horizonten^ famt en

nägot litet lågrc uti U«pfala. I anledning håraf

inhämtas, at den varit ungefärligen 2,1 mil ofver

jordbrynct, famt vid hufvud - punden for dem
lam bo under Cfif^ Nordlig bredd.

176 f. den 16 April. Kl. X. och något mer,

mlrkte jag i Upfala en klar båge. fom medöfver^



1766, Julius^ Auguft. Scpt. 1 2;f

jftf hrådden gick inemot & Cafif^ét^ fom nu var uti

meridian. Hefs Is&gd var vidpafs zz^ och vidden s>f^y
hvaraf gcnpm uträkning finnes, at defs lodråtta

hogd varit 4f mil, famt at den varit vid Zc«
nith^ for dem, fom bo nlg^t ^fvcr 7^ mer i

Norr, ån Upfala.

Den 17 April Herr Kongl, Obfcrvatorn
Mallet fag denna afton, imel/an kl. IX. och X.

en kred dunkel td^e^ dfven utan afvikning^ 10^ h&g

pch po^ vid^ fom foljaktcligen var milifrän

Jordenoch gick genom Zenith 8^.1/ längre i Norn
Månne åmnet ifrån föregående afton ljun-*

kit vid pafs mil?
De ofvan anförda Nordfken, den 19 och 50

Sept. 17645 tyckas gifva anledning til famma
mifstanka : fkilnadcn år dock mycket ftorre

imellan défla fen^re^

JZ/flS^fl^Ä/Hr BsNGT Andersson Quists

BrefniBerrDmBmren Rinman»

tmdon den af Sept. 17/*/.

« * ^ T^^^ ftorfta curiofitct jag hår

\Jf fedt i Mineral- famlingar,

Ix Oculu$ Mundi i Britttfka Mufeo^ Sådane
finnas hår 3 ftycként De fljola vara komne ifrån

Tofcana. De åro af eft årts ftotlck, om de
voro i form af en kraft ften. Fårgen år grå-

guU hårdheten icke ftorj men cgcnlkapen be-*

fynnerlig 5 at i vatten klarna. Förut år han full*

kornligen opac ; men lagd i vatten, begynner
ifrån ch pun^^ at blifva.klar ^ til defs hela ftencn
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blir tranfparentochafrod-gulBcrnftens-fårg.

Dea minfta af nyrsnånindc ftenar kollar i inköp
zoo Pund Steriing: och efter hår åro Sr for

cn af dem budit af Konungen i Frankrike (Sooo

Livrés. Alt hvad jag kunnat utverka mig, år,

at taga fpecifica tyn^^dcn af honom , da jag til-

lika torde få underfoka defs hårdhet. - - - -

Utom de Chemifka ^rof, fom kunde å^a rum,
hvdd åkta ftenar angår och deras indehiing, har

jag tykt de fåkrafte märken vara, hälla (ig

vid hårdhet, figur och t^mgd* Jag jticnar, at

defle egenfkapei^ i det närmafte komma at vara

forcnte. At profva hårdheten fjelf, och icke be^

hofva tro Stenfliparc, har jag låtit flipa fmå
ilenar i form af Grafftiklar, en af hvardera de

roåft bekanta flugen. Det går altfor behändigt

med defle, når de fattas in i Kitt, at gå med
profven gradadm , til at finna förhållandet af

mrdheten ftenarne imellan. - - - En yEtitcs

med inneflutit vatten finnes åfven i flimma Mu-
feo, - - Hvad jag af Gemrpj» kommit ofvcr,

fom kan. delas med Min Herre, år rä Saphirex

$

Sex-fidiga med fex-fidiga fpetfar , ofta pyrami-

dalidca med fpetfar i bagge, andar: dels mörka,

orena, hvita eller blå, och dels klara blå, gula

grönaktiga och ofårgade: en del ock opalice-

rande^ Ruhlner rå af fiere fargor ottaedrijka.

Smaragder rå, (5 fidige, platta for åndarne.
,
Ti?-

fafcr flerc flag: (Kom Ccylonfke Diamanter ( NB.
defle gå flipadc ofta for Diamanter och åro rått

vackra, men jag har underflått mig rangera deni

jbland Topafer ) : JagBoner^ Orientalifka , egen-

teligen fä kallade Topafer: Brafilifka Topafer,

. Jivita, gröna (Aqua Mariner, Ciyfolitér) Pcradoller,
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fom åro gron-gule. Brafiä/^e hrmd^lc
eller rodaktige Topafer^ Romboidaiiflce med fa-

dan fpetSj fom pafflir efter fidoriie: Eljeft år den

4 fidiga figuren med en fpets och en platt In-

da, Topafernas hufvud - figur. Så kallade

Jtcmr^ (om ]zg ånnu ej vifsc vet om de fä räk-

nas til Berg - Cryftaller. Ccylons Ky^ fom ofca

paflerar for Diamant j men. måft for Vaater-Sa^^

fhir^ Sa kallad j5r^///> ftone och Ceylomfione : det

år. Berg- Cryftaller ifrän deffe ftållcn, af ätflvil*

ligc fårgor. Aqua- Mariner
-y

(efter min tanka

Bcrg-Cryftaller, altfor vackra^ men oåndeligen

dyra) - - - Grön Tourmalin rå , fom h: Skörl^

ifrån Brafilien. Den gifvcs ock blå ifrån fam-

xna ltålle,men gul - brmi från Ceylon. * -

Den fä kallade Nonii 0pal^ fom Hasselqxtist
bcfkrifvcr, tros nu mera hafva varit bara Com-
pofition. Man menar, at Duc de Nivernou
Mar honom, men falfkheten flkal vara rogd ige-

nom det han år alt for los* I anledning af Plinii
egen beflcrifning, menar jag, at jag har den råtta,

^ller åtminftonc en variation 'dåraf. Han år åt-

minftone intetfalfkj ty jag har fått honom rå.

Jag har låtit tre Stenflipare arbeta på honom,
innan jag tått honom väl polerad. Han åger
Diamantens hårdhet, efter alla 3 Sliparncs inty-

gande 5 men han år mofk-blå i reflexlon ^mcåtn
olivatcr rand och opalicerande yta och i refruSlion

ir han klar blek-råd^ . . • •

London dm ty O^obrt,

- - - ^ Min Nonii Opal, hvarom jag
f5rr talt> år upvift for Duchefle of Portland,
fom har dyrbar^famling af åkta Stenar^ Gref
-in»,'

. Gar-
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CAUBtTRi har fcdt cii, uti Rotiicrfka Kcifafens
Samling. Den år ftorrc ån min ^ mindre bil i

reflexion, gor famma blå rand omkring kantcrnä

i refraåiion fow min gérj men fårgen i refra*

ftion ftéter mera fi gult ån min. I anfeendc

til denna omftåndigheten fcr det ut 5 fom vore
Romer&a Kejfarens intet den rätta fom Ha!;*
suLQtnst* befkrifVer, utan at Han rakat be-
ftrifva en falflc, formodeligen den famma, fom
Duc t>E NiVÄRNöis nu har, odi år bara Com^^ ^

y>öfitiot>* R^merlka Kejfarens år den veritabW
gatnU Opåleiif och år lika hard med Diamanten*
Si år ock min> af 3^ Karats vigt. - * *

Man pratar mycket om en, fom ital forfta kon*
ften at^ gora fmidigt Gks j fådant fom Hifto*

rien uti Kejfar TifiEiiii tid talar om 3 men ånnu
åro inga prof deraf upvifte. Det år båft, at

denne konftige Giasmakaren gor flafkor åt en ån
konftigare Chemicus , fom paftår iig kunna gora

et få kraftigt Menftruum , hvilket uplofer allå

ftenar^ til och med Diamanten, utan ef?ferve*

fcencer ty (letta Menftruum llrer val intet kum»
na forvaras i vanliga glas* flafkor. * * •

Dca ftora Viftriols - Olje - Diftillation ^ fom id#

kas hår på andra fidan Themfen och i Skott*^

land, år grundad på en Diftillatlo per Campa»
nam. Dårtil confumcras bara Svafvel, fom fås

ifrån Italien for ganfka godt kop* Den ena Del*

Ägaren uti detta Verket bor 1 Skottland och
har dår tillika et af de ftorfta Jårn-VGrkctt 1 hela

England. * - - Han har begynt med et

fått at Kola, fom de hår fåga, Stenkol, hvar-

igenom de blifva tjånligc til fårn-fmåltningar

uppå Malmer f6r gjutcricr. EJennc få kallade

kol*
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1

jcolning kan icke vara annat ån en fort roflning.

- - - - Denne roftning Ikal vara fr inrät-

tad ^ at någon olja k^n fångas^ den jag hort

fågas de använda til fierc behof j men i fynncr-

het at polera ftcnar mcd: hvarom mera en an-

nan gång. * - - - Om Min Herre kan

hitta på någon behändig Concentrations - Pro-

ccfs på våra Svenfka Blendcn , til at bringa

Zinken 5 (kild ifrån Svafvel och Jern &c»tilet

ungefärligt Zink* glas ^ fådant fom jag fedt hos

Min Herre vid Schifshyttan , få torde den vid

Briftol bruk(?lige Zink-fmåltningen , kunna läm-

pas pä våra Zink -Malmer i men eljeft lårer det

aldrig gå an.

London den 4 Fdr^ tj^^$

- * - » Man har nyligen i Cornwall fun^

nit gedieget Tenn uti en los jord-ften^ eller ta

kallad l>fodule> hvilken beftår af ^ tum tjock

(korpa utaf Switter^ med en kärna af druflg

Qyarts och litet klar Spat: Dår inuti fitter

Tennet mcdfdelTe fiftnåmnde Berg-arterne in-

blandadt. Da Gösta har fatt en liten piece

därafj och jag af honom en fa liten bit > at den
bara tjänte til forfok uppå Tennets renhet, fom
år fullkomlig.

Bejkrifningpå et afHerr CaptameGKANA'*
TENHiELM mig meddeldt Botemedel emot det

Jlaget afVattenfot, fom kallas Anafarca.
ingifvet af

JOH. L. ODHELIUS,

Man tager 3 (kålp. rifvcn Pepparrot^ läg-

ger den uti en boutcillc ocn flår därpå

3 kan**

v
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5 kannpr p;ammalt Öl, fom bor vara furt, cK
Jer ock flår man dårtil ct qvartcr Öl-åticka:
fcdan iHUcs det på ea varm kakelugn uti 3 da-
gar, hvärcfter det aflilas^

Detta Pepparrots -61 brukas i liållet for alt

dricka, the-kopp tals och ju oftare ju håldrc. Man
far ingalunda fortåra nägot annat flags vatt el-

ler fupan-mat eller något låfkandc, af hvad flag

det må vara, och dårjåmtc bor man åta torr

foda , korn - eller hafre - brod 5 Mt kott, oft ,

fmor, pankakor, fiU, fom kan reta luften at

dricka detta bittra olet.

Dårjåmte tages dageligen 3 knifsuddar puU
verifcrad blä Svårdslilje-rot

, (Iris Germanica
Xinnaei; Rad, Ireos Noftnuis på Apotheken).

Skulle forfta fattfen icke räcka i 14 dagar,
fä fåttes en ny lika ftark^ men fedan 14 dagar
åro forflutnc, brukas uti följande 8 dagar hälf-

ten lindrigare Pepparrots - 61 på lika fatt*

Under de forfta 14 dygnen gar den j^^kc

hvarannan eller hvartredje dag i kar -bad, få*

fom krafterne tåla, och iltter med hufvudet un*
der lakanet, om han få formar. Badet vårmes
med rodhcttade Sinneflcutor (det grofva fmed*
flagget fom finnes vid bruk och hos Klenfme-»

der i deras härdar) hvilka låggas i en gryta,

fom fl:ålles inuti karet.

Til at bota fötternas fvullnad, brukas Hvit^

måfla (Lichen cricetorum Flor.Svcc* N:oto6S)
hvilken lågges z finger tjockt på et linnekläde

och ftånkes med nymjålkad fpcnvarm mjölk, famc

flås om fvuUnaden hvar afton och bärttages om
morgonen. Om Vintren, då man ej här denna

Måna, kokas grot af råg -mjöl och ftark lut^

fom
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fbm bredcs ut pä linne en god tum tjockt,

och brukas pä lika fått. ^
Dc 8 dagar nian dricker det fvagafe pep-

parrots - ölet , får man hvar afton
. åta litet grot

,

oloft Sccfamt forr middagen fupa Pomerans-brån-

vin 3 tobak år då både nyttig och tillåten at roka*

Efter delTc ? veckors forlopp, börjar man
at åta lindrig mat, allenaft den icke är myc-
ket vattenaktig, åfven fom man ej bor dricka

mycket tunt fvagdricka 3 men en eller annan fup
Pomerans-brånvin tillätes dagcligcn^

Magen omar merendels mycket, fedan vat-

nct fäledes blifvit fordrifvit; men den clägen-

heten minOcas i farama mon, fom krafterna kom^
ma, hvartil hjälper r om magen lindas med eli

•handduk elkr ct bredt band*

Pä detta fättet berättar Herr Capitaiiien, at

mera ån 14 perfoncr i Småland och Jönkö-
pings -Lån blitVit botade, ibland hvilka årKyr*.
koherden Sven Fowelinj fom uti litt 7o:de åt
blifvit från en dårtils for öbotclig anfedd Vat-
tufot befriad;

DcHc botemedel åro Val itkc nya eller hit^

tils obekanta*, men föm härigenom ftadgas eh vifs

mättftock^ bäde rtår och huru de kunna varä
gagneliga, {ä tyckes denna beflcrifning förtjäna

allmänhetens upmårkfamhet ^ och Hérr Capitain
GrAKATenhiélm defs årkänfamheti I fädant
affeende haf jag, pä Hen' Capitains begäran,
hålrigcnom Vekt éfvcriåmna den til Köngl. Ve«

CL
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Fårteknmg på de i Halland vddt växan-

de Örter , fom dro fållfynte t Sverige
,

eller ock där ej t/lforene blifvhfundne-^
ingifven af

LARS MONTIN,
M. D. Provincid- MedicMS i Halland.

"Mf *H* '¥f

Ibland de Vctcn{kapcr, fom inom kärt tid gjordt

de ftorfta framftcg i vårt kåra Fädernesland^

bor Växternas kännedom med fog raknäs, fom,
genom en enda Mans djupa infigt och ogeme-
na flit, i hall hunnit til anfenlig hogd. Knapt
kan något Land upvifa en få fuUftåndig F]<)ra,

fom den Svenlka, af Herr Archiatern och Rid-
daren v. LiNNe utgifna. Han har dels j^elf be-

fokt och genomletat de flåfta Landfkaper i Ri-
ket , dels igenom fina Difciplar famlat kvmfkap>

få val om andra Rikets Naturalier, fom ifyn-

iierhet om Vegetabilierna^

Halland år en ibland de få orter > fom Han
ej haft tilfållc at granfka. I Foretalet til fenarc

uplagan åf Flora Svecica, fSrklarar Han fig lik-

väl tro, at Halland torde ock hafva fina egna
våxtcr^ I anledning dårafi få val fom af hug
for Vetenfkapen, har jag under mina refor i

Länet upfokt och anteknat de i Halland befint-

liga växter, fom antingen ej tilforene blifvit i

Sverige fundne , eller ock åro fållfyntc och al-

Icnaft träffade uti en eller annan Landsort. Den
vittre Kyrkoherden Herr Osbeck har ock be-

näget lemnat mig del af fina anmärkningar i detta

ämne. Däraf har upkommit den lilla FloruU
Hal^andica, fom jag nu har den åraa at til K.

Aca-
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Academicn framgifva* Antalet af rara Växter
hade formodeligen blifvit aufenligare, om tid

och omftåndighctcrtillätitmig^atvid tjänliga års-

tider nogarc foka pä alla ftållcn i Lånet, får-

delcs i Norr-Hallands Skargård. Oskck eller O.

betyder, at den ort, hvarvid det ftär, blifvit af

Honom funnen •

irfta Glassen'.

I. Saliconila herbacea europ^a. Växer pa hafs*»

flranderna i Norr-Halkad*

i:dra Cx.^s$£N*

t, Circasa alpina. Uti kårraktiga flvogsparker

pä några ftällen i Soder-Halland*

ctomcxfpicata. Et ftycke från Stjernarps Såtcs;-"

fard pä en kulle , vid Vindrarp i Våkstorps
ocken. Osheck^

4« Veronica bederifolia. Uti Halmftads Norra
. garde i en äker- r.

f. Veronica /^^r^^W;?^. Pa en äker vid Sondrunas

PräHeglrd.

yA]t Classek.
6. Valeriana dioka. Ej fållffnt; uti fumpigit

fkogvuxna ångar foder fl: i ti alland.

7. Valeriana locufta. Vid Stiernarps Sätesgård.

S. Scirpus fetaceus. I Haslofs Pailorat* Osbnk.
Ej längt från Hvalinge Pråftegard vid en bäck,

p. ^c\x)^\x% fnaritimus . Vid hafs-ftranden , mindre
rar.

10. Eriophorum mginatum* Uti en kårrakti

ang vid Stjernarp,

II. Nardus firlBa. Flercftådes i Halland.

11. Panicura, Crus gallu Ogiis i åkrarna pl
mänga ftållcn.
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13. 'P^nicviVCi fangvinale. Uti Haslofs åkrar. O.

I Sondrums Pråftegärds trågärd.

14. Alo{>ecurus funiaus^ Forhatcligt ogrås, får-

dclcs i kryddc - gärdar.

If . Agroftis ftolonifera /3. Pa flygfands-backar

vid ftora Lynga i Härplinge Socken*
16. Aira canefcens. AUmånnaftc gråspä fmä flyg-

fands - backar kring Halmftad och annorftådes j

och kunde foljaktcligen nyttjas jåmtc Sand-
hafran til flygfandens dampande.

17. Poa aquatica. Vid Örmanås i Örmcvalla Soc*
ken. O. Afven på några andra ftållcn i N^HalL

18. Cynofurus rr/T^Ä/z/i-, Til ftorfta myckenhet
i goda ångar*

ip. Feftuca decumbem. På magra ängar vid

Stjernarp och på andra ftållen*

20 . Bromus gigantens. I lundar under Hallands as. O.

I 4:de Glassen.
21. Sherardia arvenfis. Vid Haslof allmån i å-

krarna. 0. PäStjernarps åkrar mera fållfynt*

2Z. I^lantago maritima. Ej rar vid hafs-ftran-

den, fårdeles i* N. Halland.

25* Centunculus minimus. Vid Haslofs å, imel-

lan bron och Menlofa. Osbeck.

x^. K^h^ncs arvenfis. Vid Haslof. Osbeck.

2f* Ruppia maritima^ På hafs - bottnen vid On-
fala och flereftådes i Skargården.

2(5. Till^ea aqmtica. Vid Haslof. I en torr

back vid Hvalinge Pråftegård.

f.tc Glassen.

27. Lithofpcrmum arvenfe. Icke fynncrligen

fållfynt 1 åkrarna^

28. Anchufa officinalis. Ganfka allman*

2p. Symphytum ij^F^-zW^. Til myckenhet utom
Halm-
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Halmftads norra port, och pä ct och annat

ftälle vid gårdar.

30. Echium vulgäre. Uti en åker vid ftora

- Lynga och vid Stjernarp.

31. Pnmula farimfa. Pä en fumpig Ikogs-ång

uppå Hallands 2s.

3 2 • Hottonia pälujtris. Ej rar i diken och fmä åar

.

Campanula, Rapumuloides. Uti trägårdar

vid Haslof, Vindrarp och Vallen. OsbecL I

en Kryddegård vid Getinge Pråftegård*

54, Campanula, Cervicaria. Pä en bergaktig

fkogs-ång vid Stjernarp, når in til vägen,

i

myckenhet.

5f. Lonicera, Periclymemm. Allmån i bergs*

klippor vid hafvet, Ifven in i landet.

36. Datura, Stråmmomum. Vid Falkenbergs nor-

ra port, och gårdesgårdarna ned mot åen,til

ofverflod.

37. Euonymus europms. På Hallands oftra ås>

et enda tåmmeligcn gammalt tråd.

38. Hedera, Helix. Pä några ftlllen, dock rar.

3p. Chenopodium marhmum. Vid örmanås»
O. Utan for Såro Sätesgård pä hafsftranden.

40. Salfola, käli^ Pä ftranden vid Päarps by
i Tronninge Socken, Onfala och Vai'berg.

41. Gentiana, Amarella. Allmån pä fumpiga
ångar i S. Halland.

42. Eryngium maritimum. På hafsftrandernahår

och dar i S. Halland.

43. Angclica, Archangelica. Til myckenhet pä
oarna i N. Halland, åfven pä Tylen utom

; Halmftad.

44. Sium mdiflorum^ Vid en back i Vindrarps
ångar. Osbeck^

a? 4r
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4f. Oenanthc fiftulofa. Uti igenvuxna Daimthaf
mcllkn Halmftads flått och llrandem

46. CxQwtdi virofä. Vid Halm flad i Fiffce-damman
47. Scandix Ccrefolium. Uti nåftan alla Krj^dde-

:
gärdar allmån, och låter nåpligen utrota fig*

48. hs^iyxm graveolem. Pä en tet ang, tätt vid
Halmftads foder orb bron.

4P, Statice, Armeria. på ftrand - ångar j

iiJkc heller iållfynt in i landet,

yo* Linum ujttatiffimum. Nagrc frodige ftånd pä
;
en liten kulie, ej lan^t fran Valda Kyrka. Fröt!

låra hafva kommit frän åkrarne, fom dock vöro
långt aflägfnc.

Glassen/
5* I. Alljum jsr>-/iF;//w. På oarne i N* Halla^^^

fa.Tulipajfy/w/r/V. UtienKrydd-gärdi Halmftad*

f ji Ornithogalum lumm. IMcnlbfaKälhagar.O.
PI cn fkogvuxcn våt ang vid Vinbergs Präftc-

t gård;

5'4* Ornithogalum Uti ätftilligcKryd-

gårdar i S. Halland, bland gråfet.

ff . Anthcricum ojfifragum. Obehagclig våxt i

ratt mänga fumpiga betes-hagar och ångar i S.

Halland.

f6. Convallaria vcrticiilam. Ej iållfynt uti buftc-^

mark.

fj, AcomsCakmus, Ödelägger många fifke-dam-

mar i Halland.

jS^ hXismz^ Ranunculaides. Uti cn back vid Knåf-

velftorp^ej långt från Halmftad.

8:de Glassen*

fp. Erica^ Tetralix. Tåflar i myckenhet med
, gemena Ljunget på minga ftållcn.

ée. Adöxa, JSUfchaHllind. Icke fårdcles rar uti

låta {kogs - lundar. i ^'-^^



1766. Julias, Auguft. Sépt. 23^

lo.dc Glassen.
61. Chryfofplcnium mltemifoUum. Uti fumpiga

fkog-vuxlna ångar vid Hjulebcrgs och Ottcr-

(jo Sätesgårdar, famt på många ftållcn under

Hallands ås.

Äi. Dianthus /i^/^^r^/!^/4 Tilofvcrflod rid Halm ftad,

Stjcrnarp ,
Tronningc-by och flcreftådcs.

Ä3. Gypfophila w/zr/?///. Vid Haslof och Våk-
ftorps by. Osbeck.

($4. Silcnc rufejlris. Tåmmcligcn allmän.

StcWznznemortm. Vid Öfvcräsgärd i Aflkums

Socken, på cn med bufkar tått bevuxen ang.

Stc\hx\z. holoJlea. Mindre fållfynt utijgodaån-

gar mellan bufkar och gärdes - gårdar^

457. Avcnniz peploides. På ftrandcn vid Påarp , och
cj långt frän Varbcrg.

n:te Glassen*
6S. SempcYvivum telUrufH. Tåmmcligcn allmån

på torr - och halm - tak.

ii:te Glassen.

€p. Prunus avium. Til ftorfta myckenhet i fko-

gcn vid Öftero Sates -gård.

70* Grataegus, Aria^ VidKnåryds Pråftc-gärd.

71» Pyrus communis^ Vid landsvägen mellan La-
holm och Karup , på några ftållen*

71. Rofa
5
Eglanterin^ På utmarken vid en gårdcs-

gård, när in til Sondrums Pråftc-gård»

73 . Rubus fruticofus. Til mångd fa vål in i lan-

det, fom vid fjokanten. Syrup håraf torde go-
-

' ra famma nytta, fom Syrup at Mullbär.

74. Rubus På Eldsbergs kyrkogård och
på andra ftäilen.

7f. Potentilla mrvegka. Uti Haslofs trågåtd. O.

CL 4 i}:dc
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I^rdc ClLASSEN^

f6, Aconitiim Nafe/iuf. For myeket aUmån uti

Trågärdar, Kålhagar och iatåppor. Til åfvcn-
tyrs planterad i början.

77. Aqiiilegia vulgaris. Til ofverflod i en kohage
vid Vindrarps gård i Våkstorps Socken. Osbeck^

78. Anemone rununculoides. Vild bland gråfct i

Trägårdar vid Domeftorps och Skättorps Sä-
tesgårdar.

7p.^Thali£krum Jtavum. I fumpiga ångar bland
lof* tråd , mindre fållfynt.

80. Thalictrum minus, Pä en ang vid NifFa of*

van Frånnarps gärd i Snoftorps Socken.
8 1 . Ranunculus plyanthemas, Pä flera ftållen i

S.Halland.

Ranunculus ^/"^é»;?//. På landsvågs-diket mel*
lan Trånnin^e - och Fladjc^byar.

" I4:dc Glassen.
8 3. Ncpeta 5 C^^^r/>. Pä Sannarps och Stjernarps

Sätesgårdar in vid inan-hiifen.

84. Menthaj^^'«ri//-f.UtiVindrarps fiflcc-damman O.

8f. Origanuin ^^^/^r^. Vid Trållinge Sätesgård,

pä llutningen af et berg, mellan några buflcar.

8ö, Scutellaria hajlifolia. Uti en ang vid NilTa^äf
v ej långt ifrån Sperlingholms Surbrunn, 0(^h et

ftyckc från Hishults gård.

87- Euphräfia, É?^öw///ifx. På- åtflvilliga ftållen,

88, Pedicularis /yiW/V^. VidHaslof tåmmeligcn
' allmän. Qsbeck. Vid Stjcrnarp och pä flera ftål*

len i S. Halland,

Linnaea horeaUs. Pä Hallandsås och uti fk©-

gen mellan Drångfereds och SlåttäkraKyrkor^

if.de Glassen,
f)© . Cochlcaria officinaUs* A llm|n pä oar och hol»

mar i Skirgården. pi »Coch'

r
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Cochleäria, Coronopus. Vid landsvägen, cn

ijerdedels Hfiil norr om Sloingc gåftgifvare-gärdji

och på Halmftads gaton \
Cardamine amara. Et ftycke våg från Halm*

ftad, vid Knåfvclsllorps back.

93, Sifymbrium iViT/?. aqvat^ uti Halmftads norra

gårdc vid Bagge - källan , och i cn back vid

Stjernarp.

5^4. Eryfimum, Barbarea, Utom Halmftads vå-

ftraport, vid landsvågs -diket y våxer annars

fom ogrås i alla Krydd - gårdar»

pj*. Sin^pis ntgra. Vid Halmftad pä vallar och
diken 5 famt vid många gärdar,

$6. Raphaniis, Rdphantftruw. Vid Stjernarp och

pä flera ftållen i äkrarnc.

5)7. Bunias, Cakile. Vid örmanäs. Osbed, Vi
ftranden utan for Onfala.

. Crambc maritiwa. På ytterfta oarna uti Norr-
Hallands Skargårdar,

i6:dc Glassen,

S>p, Geranium Sjfe^lum^ Uti cn Plantagc vid

Halmftad.

100. Mzlvz fyhejirif. Pä Varbcrgs gator,

joi. M^Iyz mofchata. Utan for Stjernarps gärd

/ vid et plank ^ hvaråft både Alcea folio ro^

tundo laciniato C. B. och Alcea vulgaris mi-

nor C, B. dels med hvit^ dels ock med rod»-

aktig blomma^våxa tilfamman i myckenhet»
Den förra blommar hår et par veckor forrån

dcafenare*
i7:de Glassen.

J02. Spartium fcoparium. Uti N, Hallands Skar-

gärd på några tå ftållen.

QLf 103. Ger
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103. Genifta tinctoria. Pä Halmftads vlftra gar-

de, vid Hylte-hog och Råf-hog.
104. Gqx{\&^ plofa. Til ftorfta myckenhet bland

Ljunget här nedcr i S. Halland, fårdeles pä
fmå flygfands- backar. Vore dårfore tjénlig,

jåmte andra växter, at fas til flygfandcns ftad-
' gande. Blommar tvånnc gånger om äixt: i

början af Junii och flutet af Augufti månader.

lOf. Vifyim fHaritimum, Pä de yttcrfta holmaniÄ
1 N. Hallands Skargård.

roö. hzthyrm peilufiris. Icke fårdeles allmän. Pa
fomliga ftind år hvar enda pcdunculusbiflorus.

107. Vicia dumetorum. Bland Slan-och Torne-
buCkar på Halmllads gården uti ångarna fodcf

om Vcarps gåftgifvare - gård, och flereftå-

des, men raf.

108. Aftragalus glycifhyllus. Uti en fkogvuxen
ang vid Såro Sätesgärd i N. Halland.

lop.Trifolium procunjhem. p^^cnkng vidStjernar]^.

Lio. Trifolium filiforme. Vid Halmftad och Sno-

florp pä torra och magra ångar, fällfynt.

XII. Medicagofalcata. Pä Laholms Kyrko-gärd. O,

ip:de Glassen.
1 1 z. Scorzoncra humiUs. Utgör hälften af grafct

på en hop magra och kalla ångar. ^ .

11^. Crepis biennis. Under Hallands-ås. Oshck.

Uti en ang pä norra gardet vid Halmllad.

114. HypocihaerisrW/Vtf^4f. Vid Hallands-äs. Oj^^

i if. Servatula^/>fi?<?r/Ä. Til ftor myckenhet i

S. Hallands flcog- vuxna ångar.

116. C^rånxxs heterophyllus , Uti lidlåndta ångar

vid Otterfio, Vapnooch Stjernarps Sätesgårdar.

117: Carduus acauUs. Pä et och annat ftålle,

iäfom vid Stjcrnarp. ^

118.
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ili. Chicus 0/eraceus. Til myckenhet uti en

P lycka vid Halmftad , i en intåppning vid Flad-*

jc by i Eldsberga Socken > och under HaU
lands ås,

lip. Tanacctum vulgäre^ Öfvcrflodigt pa å-

kcr - renar och vid Hora Landsvågen, fårdelcs

i N. Halland.

110. Gnaphalium arenarium. Några fa ftänd pa
flygfaiidcn vid Hylte-hog utom Halmftad,

1 2 f . Tuflilago , Petafttes. Til myckenhet uti

Skättorps trågSrd. På cn brandt ler-backc

vid Vinbergs Pråftcgard få mångfaldig ^ at

den ej kan utrotas.

izi, Scnccio^ Jacobda Q. Pa flera ftällcn.

it^, Senecio päludofus. Uti Vall - grafven , vå-

fter om Halmftads Slott; i en båck ofvan-

for Frånnarps gärd i Snoftorps Socken, til

myckenhet.
1 24. Inula, hehmum. Uti Sondrums Pråftcgards ko-

hage, och åfven annorftådes , icke fårdelcs rar.

jif. Chrj^fanthemum y^^^r^Äf. Et fordårfvcligt

ogräs pa Söder • Hallandfka åkrarna, fom i tork-

år ofta hélt och hållit ödelägger Sådcn, dels

dårigenom^at den drager den lilla muften u*
tur jorden, dels ock med fina frodiga blad

qvåfvcr den ännu fvaga Vår-fåden. Orfa-
ken, hvarfore den ej fynes i Vinterrågs-åkrar,

i Ir, at detta Sådet ej får någon god^l, med
hvilken frön ofelbart komma i åkrarna. Bå-
fta fåttet til et få fkadeligt ogrås forekom-
mande år, at ej nyttja obrunncn godfel > hvilket

åfvcn måfte i akt tagas vid dcfs utrotande,

ty i annor håndclfc blifva alla andra hjålpc-

mcdél fruktlofe.
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126' Achilla^aj Ptarmica, Uti landsvågs - diken
och fumpiga ångar allmän,

127. Coreoplis, Bidem Tätt vid vågen mellan

Halmfcad och SpcrUngsholm uti et litet kärr

til rmyckcnhet j och/fans vid de andrä fidprna

af kärret, få vål Bidcns mpartlta ^ {om cernua-,

men ej vid vågen eller midt uti kärret, dar

Coreopfis ftod helt tått. Nåra hår intil

ro flere fmå k|rr, dar jag fåg åfven båda fpe-

cies, af Bidens v men iclcc et enda ftånd af

Corj^opfis. Jag har fatt den på annat ftållc,

at fe huru hon framdeles förhåller fig. Sä

mycket kan man med vifshet fåga, at fron

uti CoreopGde ef] komma åfverens med kan*

nemårken pa detta flågtets fron uti Genera
Plantarunii ty pl^detta fpecics åro de fmala

och . långa, ingen mårkelig uphogning hafva

de vid någondera åndan, icke eller fant jag

den membrancufa brädden. Det kommer dårr

pä an, om det. år en luxuriation, at Bidens

cerma får corolla radiata ^ i annor håndclfe

går nog detta fpecies från Genus Bidentis

med famma {kål, fom Verbefina, men ofå-

kcrt, om det ftannar vid Genus Coreopfidis.

12.8 . Othonna /^/?^/?w^ Under Hallandsås. OsbecL

Iip. Filago arvcnfts. Uppä en or-bacjccj på
Hallandsås,

130. JzHonQ mop^tam. öfverflodigt pä fandiga

backar.

131. Lobelia , Dortmannai Uti åtfkilliga infjoar i

'

Brearyds och Knåryds fkogsbygd famt annor-

ftådes, v.

132,. Impatiens ,
NoUtmgere. Vid Skedala , Frol-

lingc,Öfverås , Hallandsås, och på flera ftållen i

,
Äogvuxna ångar ^ uti ymnoghet. zo:de

\
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2o:de Glassen,

153. Satyrium albUum. Vid Eldsberga Kyr-

kas Landsvågen mellan Tronninge och Fla^

djc byars på ängen utanför Spcilingsholms

trägårds vid Vikstorp.

134. Oplirys ovata^ Nedan ora Sondrnms Kyrka
och flcreilädes uppä firmpiga fkogvuxna ångar.

I3f. ScYiiphs^ hé//ehrwa^ Vid Vindrarp. OsbecL

Uti en ång vid Tronarps gärd i Ha.rplingc

Socken^ in uti flvogen.

136. Zoftei>i Vid hafsftranderna i ftor

mångd. Nyttjas til taK - täckning i S.Hal-
land, men gor mindre nytta ån annan Tmg.

2,i:fle Glassen.

137. Tj^h2iMifo/ia^ Allmän i tilvuxna dammar,

138. Sparganium^^r^^Ä»?. I ct dike vid landsvå-

gen, nåra intil Ås - klofter, fans den ftörc Varic-

tetens hvilken jag då cj fick granfka påftål-

Ict for refans {kyndfamhet.

139. Czxcii aremris^ Under Hallandsås.

flygfands högarna ut mot hafvct i Harplingc
Socken.

140. Garpinusy J?^////^/x. Uti fkogärna på Hal-
landsås, fårdelcs i Hishults Socken,.

141. Bryonia Ma. Vid gardes-gårdar och våg-

gar pa flera ftållen.

2i:dra Glassen-
142,. S'xYixvimmalis, Vid Sjoboholms Sätesgårds

• Knäryds Prållegård, i Haslofs trägårds uti

Våffigc by och dar omkring^

143 . Vifcum album, I Hallandsås fkogar . O. Mellan
Drångfcred och Slåttäkra uti ftora fkogcil.

144. Humulus, lupulus. Vid berg och gårdcs-

gärdar uti fl;ogsmark tåmmeligcn allmän.
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I4f. Vo^vXm ^ni^ra. Ej fållfynt vid Stader ^

byar och gårdar i $ Halland.

14(5. Mcrcurialis feremis. Uti Frollinge - ka-

gar> vid Stjernarp^ Sperlingsholm, och Hal-
landsås.

147. Hydrocharis, Morfus rana. Uti cn gammal
fiflvc-dam, oftcr om Halmllad.

148. Taxus haccata. Vid Såro Sätesgård til

myckenhet och rätt frodige tråd.

iyÅ]t Glassen.
I4P, Holcus lanatus. Ganflca allmänt grås x

S . Halland, och lönar fig ganfka vål for hushålla-

rCyfom pä mitt inradandc börjat fä det iamma*

If®. Holcus mollis. Vid Vindrarps gärd, i en
dal, deir man ibland fadt Säd.

Ifi. Atriplex hortenfis. Uti alla Käl-hagar och
Täppor allmän > och kan knapt utrotas.

Ifz. Atriiplcx/admata^ Pä ftranden mellan Halm-
Ilad och Tylcn.

if^. Amiplcx linoralts. I Hallands Skargård

,

uppå ftrandcrna vid hafvet.

.'24:dc Glassen.
I f4. Osmunda ,

S^rutiopreris. Uti (kogmark vid

Gårdesgärdar och äbråddar.

iff . Osmunda, Spicmt. Uti fkogärna 1 Torup,
Slåttäkra och på Afcn; åfven uti kårraktiga

betes-hagar och annorftådes, rätt allman.

1^6. Afplcnium, Ruta muraria. Uti bergs-rem-

nor vid Vaftads gärd i Eftra Socken.

if7. Phafcum acaulon, I kanten pä cn backe
vid cn väg» Osbeck.

1 5-8. Bryum aciculare. På en fumpig (kogs*

park, cj längt frän Enslofs by.

iS9^
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i f^, Bryum virldulum. Vid Haslof. Osheck^ På
en fidiåndt åker vid Halmftad,

160. My^nutn demcul^tum. Uti fkogen, et ftyc-

ke fran Slåttåkra Prällegård. -

lör. Hypnum viticulofum. Vid roten afet Boke-
tråd mellan FroUinge och Sufegärden.

162.. Hyipnum fduroides. Under Hallandsås. Of

1(5:5 . Jungermannia/>Ä/?/Äz. Uti ep uttorkad back.

Blommade i September månad.

164. Marchantia hemijpb^rlca. Under foten af
et J^erg, tått in til Vaftads gärd.

i6f» Marchantia ^•i^wV/?^ I Vindrarps ko-hagc. O.

166. Fucus falmeitus. Icke rar bland andra
Tång - lorterna pä hafsftranden.

167. Fucus rubens. Til myckenhet ihop med
ofriga Tånget.

1(58. Fucus aculeatHs. En enda gäng funnen p|
ftranden utanför Halmftad i en tång - dyna,

i6p# \\yå\\\\m^ Aurilcalfium. Under Afen. Oi^^r>f',

170. Peziza arenaria. Vid vågen mellan Has-
lof och Våkftorp, uti fandcn. Osbeck.

FÖR-
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I. IMnmdrkmngar åfver Varma iadén i Ac*
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tredje Graden j afF. Mallet, - - ip^^

Rån och Anmärkningar om en midt uti en
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-
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^ eller ock
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^ af Lars

MoNTiN - * - t-^j^,
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Herr Gref. CA R L G. LOWENH i E LM

,

Riks- Rad, Praefid. i Kongl. CanceHie -Collegiö,m.ni.

H<ydrojiaUjka R^n*

For denna gången har jag tagit mig fore ät

underfoka de Liqueurers Gråvitas fpecifica,

eller pfTcnteli ga tynsd , fom tjåna til mån-

jiiifkans forfri&ning o<^h foda.

M altan hairteu af dem, fom ftå i nåflfoljandc

Tabell, åro af Auaorerne förbigångne , och de

R llålle,
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flåfte, fom de uptagit, hafva icke varit af båfta

flageu

Dcfsutan hai» jag funnit, at Auétorcrncs vigt^fdå

de tagit vattnets tyngd allenaft for looo delar, och
dcrefter utmärkt de ofriga kropparnes vi^t- tal,

år icke tilråckelig, at få noga iom vederbör, ut-

trycka alla våtflvors egentcliga tyngder , når fkil-

naden dem imellan år liten.

. Derfore har jag härvid brukat en vigt, fom
gor vattu- kroppens tyngd, til lyfpo delar af

cn accurat Centner-vigt.

Glaspärlan fom hårtil år nyttjad, innehåller
il III IV v

dock icke mer, i Cubifkt mått, ån i.Sip.iéS^i/^.

jåmvål ock år vigten, fom tjånt til utrönandet

,

lä fin, at J lod Vi£tualic- vigt, år fordeldt i

I GOD delar eller Afs.

Den fom behagar, kan genom rakning låt-

teligcn förvandla mina vigter, fom följande Ta-
beller innehålla, til famma flags vigter, hvaraf

Auétorerne fig betjånt, åfven fom jag gjort i

Tabellen I, hvareft i forfta Columnen, vattu-

tyngden år tagen for looo : då man af bråken
får fe fanningen af hvad fom ofvan fades.

På famma (att kunna vigte- talen, i nedan-

ftående Tabeller, förvandlas i andra, hår emot
proportionerliga, tal och fiffror, fom pafTa fig

med glas - pärlor af annan tyngd och ftorlek , ån
den fom jag brukat: allenafl: deras vattu- tyng-
der noga utrönas, och det ofriga i proportion der-

efter uträknas.

Eljefl: och emedan mången tror,at Vetcnflca-

per fållan eller aldrig åro låmpeliga til månnifkli-

ga
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ga behof i praxi ^ fä har man någorlunda varit

omtånkt, at af deffe Ron, ej allenaft håmta frukt

for Naturkunnigheten : utan ock at nyttja dem
til Oeconomiens fordel , fåfom nedanforc korteli-

gen fkonjas fkal.

I.

Tabell ofver Gråvitas Specifica for

nedanftående Våtftor*

733. - Spiritus vini ^thereus - 11440. a

807. - Reftificcrad fpiritus vini - izj-po. b
P30. - Deftilleradt ordin. Sv.Brånvini4foo. c

P33. - Franftt ordinarie Brånvin * i4f2,o. d

P4P. - Arrac - " ' 14800. c

Pfi. - Bourgognc - vin - - . 14840. f
ppo. - Franflvt vin, hvitt, gammalt If440. g
ppo. - Dito rodt, lä kall^^dt rontak if44o. h
PP3. - Franfktvin, hvitt, ungt - 1^490. i

pp6. - Renflct vin - - - iff 30, k
pp6. - Vin d' Orleans - - ' - Jfr30. 1

PP9. - Vin de Champagne - iffSf. 11

1000, - Rhent vatten - - Iffpo. m
loop. - Portugis- vin, hvitt - - lf75o. n
i03p. - Dito rodt T • - - if73o. o
loop. - Getmjölk - - - ifT^o. p
I o 10. - Vin -ättika - - ^ ifjöa, q
1027. - Ordinarie Komjölk fomkopes i(5ozo. r

1033. - Canarie-vin - - - 16110. f

1038, - Ko-mjolkefterkonsbåftafoda i6ipo, t

1 041. « Öl, fä kallad t björn -61 ^ 16240. u
jiip. - Spanfkt vin - - - ^J^fo^ v

Uti denna Tabell åro våtflcorne , fran de
minft* til de måft vigtige, fatte i den ordning,

R ^ fom
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fom de åro tunge. Man marker ock genaft der-

af i, at fpiritus af deftillerade Vegetabilier, Te-

dan folutionernc åro jåfca, åro åfvenfom fura Vi-

ner^ lättare ån vatten. Deremot åro de fota Viner-

ne, och flera vegetabililka våtfkor^fpécifice tyn-

gre än vatten.

I allmänhet år det ock en fanning, at de våt-

fkor 5 fom äro af naturen lättare an vatten , åro ju

lättare, ju båttre, i fitt flag. Äfvenfom de vätfkor,

livilka åro tyngre ån vatten, åro ju bättre och ftar-

kare, ju tyngre. Dock kan detta ej gä längre ån
naturens lagar foreflvrifvarhålil åfvcn de ftarkafte

liqueurer,fom naturen eller konilen någonlin forma
tilverka, innehålla åndå något vatten, fom ej kan
fkiijas dcrifrån, få långe de åro flytande!

A t Ättika af Franfkt Vin, enligt föregående

Tabell, blir fpecifice tyngre ån vinet, det kom-
mer utan tvifvel af en dubbel jäsning, i lång-

varig varma
, hvarigenom hånnes fpiritus bärt-

dunftar, hvilken år qvar i vinet, och gor det lät-

tare.

Så år åter gammalt Vin cgcnteligcn lättare

ån ungt, i fltt flag : efter fom det gamla haft tid,

at deponera fin Tartarum, hvilken i det unga gra-

viterar, jämte Vinet.
^ Men at de fpirituofa och fura vätflcornc, åro,

fom fades
, ju lättare, ju ftarkare och båttre : få-

fom ock de våtflcorne, hvilka i Tabellen ila ne-

dan for vattnet, åro ju tyngre, ju kraftigare, väl-

forftåendes hvar i fitt flag : det år af de följande

Tabellcrnc ofl:ridigt, hvilka utvifa tyngden for

hvarje fort, oblandad, elleT med vatten utfpädd*^

Derfore år den Critiken forhafl:ad, fom ifinnes i

Gottingifka L. Tidn. pro anno 1764, pag.ö/p.
Til
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Til fakens vidare uplysning, bor jag berätta:

at jag giort ätftilligaLiqueurers blandningar med
vatten 5 i vifs och noga proportion af deras qvan--

titcter, famt med fäkerhet utrönt hvarje bland-

nings gråvitas fpecifica. Dcraf har jag omfider
funnit, attyngderne, från de minfta til de ftor-

lla, fingo en Arithmetift progreffion, fom föd-

de af fig en allmän regel , hvarefter de följande

Tabellcrne åro uträknade , och hvarigenom jag
fluppit, at i {jelfva verket gora få många lag-

granna blandningar fom Tabellerne innehålla.

Altfå åro de famma på det fåttet uträknade, at

jag fubtrahcrat den låttafte tabellens våtfta frän

den tyngfta, och dividerat rcfiduum med Tabel-
lens antagne gradtal : Qyoten har man federmera
adderat til den låttafte graden, at fä den nåft-

följande , och äter okat den fiftnåmde med berör-

de Q^^-ot 5 at lå den grad fom följer dernåft : och
få vidare.

11.^

Tabell ofver Brånvins forhällande i lyngd och
godhet, från Spiritus Vini iEthereus^

räknad til lo grader fåmre*

f10 deL fpir. vini xther .o del. vatt* vägen 1 44^ . a

, , I
pdel. - - ideU - - iiSff.b

liftat ej
^del. - - -idel. - - 11170c

fupa.
I

7^^!- - - 3 del. - - iiö8f.d

I
ddel. - - - 4del. - - 13100.0

Starkt
^rdel. - - fdel. - - i^^if.i

Brånvin. [
4ael. - - - (Sdel. - - i3P3o.g

Ordin. /3del. - - /deL - - i434f.h
Bränvin.| 2- del. - - / - 8 del. - - 147(50.1

Finkel. ^ del. - - pdcl. - ^- ifiyf.k
odel.fpiv.vini^ether.iodcl. vatt.vågerifypo.l

III.
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IIL

Tabell ofvcr Brånnevins forhållande i tyngd

och godhet 5 från rectificerad fpiritus vmi,

i-åkiiad til 20 grader fåmre.

kan ej Jijpdel»

fmakasJ i8del.

Li/del

pi(5 del

lod.rc£Hf. fpir.v. o d. vatten vågcr

Idel. - -

I f deL
r i4del*

3 del.

1 1 del.

kan ej

fupas.

Äarkt
, 1

Branvin .1 10 deL
L pdel.

p 8 del.

ördinairt] 7 del.

B^ånvin.| ddel.

r
Finkel. \

L

fdel. •

4deL -

idel.

2 del. -

I deL -

Od.reaif.

- 2 deL - -

- - 3 del. • -

- 4deL -

- - fdeL - -

- 6 deL -

- - 7d3L - •

- 8del. - -

- - 9 del. • -

.

- 10 del. - - -

- - 11 deL - -

- 1 2 deL -

- - i 3 del. - -

- i4deL -

- - if deL - -

- 1 6 del. -

- - 17 del. - -

- i8deL - .

• - ip deL -

fpir*v»2o deLvatt.våg

I2fp0.ä
1 2740. b
i28po*c

1 3040.

d

1 3 ipo.e

1 3 340.

f

i34Po.g
i3ö4o.h

M7Po. i

i3P4o.k

140PÖ.

1

I4240.n1

14540.0
i4^po.p

14840. q
i4Ppo.r

If 140. f

If2pO.

t

I f440^ U

/
IV.
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IV.
^

^
Tabell ofver Bourgogne - vins förhållande i tyngd

och godhet, frän det bålla, råkwadt
' til 10 grader fämre.

I o del.Bourgogne-vin, o del. vatten vågen 4840. a

pdel. - - - idel. - - i4pif.b
8 del. - - - zdel. - - 14^90.0

7 del. - - - 3 del. - - ifo6f.d
ödcL - - " 4del. - - ifi^ö.e
ydeU - - - fdel. - - - ifiif.f
4deL - - 6 del. - - ifzpo.g

3 deU - - - jdel. - - - if3(5f.k
idel. - - 8del. - - 1^440.1
idel. - - - pdel. - - - lyyiy.k
odeUBourgogne-vinjiodel. vatten väger ijypo. 1

V.
Tabell ofver Franftt Vins förhållande i tyngd

och godhet, från det bäfta, råknadt

til 10 grader fåmre.

10 delarFranfkt vin, odelar vatten våger i f44o. a

pdel.
,

- - - I deU - - ij'4ff.b

8del. - - - zdcL - - - 1^470.

c

7del. - - - - 3 del. - - if48f.d
6del. - - - 4del. - - iffoo.c
ydcl. - - - fdel. - - iffif.f
4dél. - - 6 del. - - - ^ffjo.g
3del. - - 7dcl. ^ - - iff4f.h
2del. — - 8del. - - - iff6o. i

idel. - - 9 del. - - iffTf.k
o delar Franlttvin,iodclar vatten vfger iffpo. 1

R 4 VI.
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VI.
Tabell ofver Renflct vins förhållande i tyngd

och godhet, frän det båfta, råknadt

til 10 grader fåmre.

I o delar Rcnfkt vin, o delar vatten våger i ff 50 . a

9 del. - - - I deL - - iff^ö.b
8 del, - - - 2, del. - - iff42^c
7 del - - - 3 del. — - iff48.d
6 del. - - - 4del. - - - ifff4.e
f del. - - - fdel. - - iff6o. f

4 deL - - - - 6 del. - - ifföö.g
3 deL - - - 7 del. - - iffyi.h
z deL - . . . 8 deL - - - iffTS.i
1 del. - - - pdeL

.

- - iff84.k
o delarRenfktvin^io delarvatten våger iffpo. 1

VII.
Tabell ofver Portugis -vins forhållande i tyngd

och godhet, fran det båfta>. råknadt

til 10 grader fåmre.

I o delar Portugis-vin o deL vatten våger 15-730. a

pdeL - - - idel. - - - if7i6.b
8 del. - - - - 2 deL - - - 15-701.0

) 7dcL - - . 3 del. - - - if688.d
6 deL - - - 4 del. - - - lyöj^x
jdel. - - fdel. - - - ifödo.f
4deL - - - 6 deL - - - - i f6^6.g
3 de|. - - - 7deL - - - ifö^i^h
2deL - - - 8 deL - - If(5i8. i

ideU . - 5) del. - - - iföo4.k
O delar Portugis-vin> 10 delar vatten vågen ffpo. 1

VIIL
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VIII.
Tabell ofver Canarie-vins forhällande i tyngd

och godhet, från det bäfta, råknadt

"til 10 grader fämre.

I o delar Canarie-vin o delar vatten vågcr i(5 1 1 o , a

pdel. - - - idel. - i6of8.b
8 del. . - - 2 del. - - - 16006. c

jdel. - 7 3 del. - - . I5'9f4.d

6del. - - - 4 del. - - - ifpoi.c
ydeU - - - fdel. - - -ifSfo. f

4del. . - - 6 del. - - - if798g
3 del. - - 7 del. - - - ifj^.6.h

2deL - - - 8 del. - - - 1^69^-1
idel. - - - pdeU - - - ir642.k!

odel. Canarie-vin, 10 del. vatten - iffpo. 1

IX. ^
^

Tabell ofver fot Ko - mjölks förhållande i tyngd
och godhet, fran den bäfta, räknad

til 10 grader fåmre.

10 delar båftaSotmjolk o del. vatten våger 1 6 1 po. a

pdel. - - - i del - - - i6i3o.b
8 del. - - 2 del. - - 16070. c
7del. - - 3 del. - - - i6oio.d
6del. - - 4 del. - - - ifP5o.e
fdel. - - - fdeL - - - ifSpo.f
4det - - 6 del. - - - ifSjo.g
3 del. - - - jdel. - - - if77o.h
2del. -

. - 8del. - - - lyjio.i
idel - - - pdel. - • - lyöfojc
odel mjölk - - i o delar vatt. våger ifypo. 1

Rf X.
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X.

Tabell oivcr Drickas eller Öls förhållande i tyngd
och godhet, frän Björn- 61 , liknadt

til ro grader fåmrc^

Bjoniol 10 del.Bjorn-ol^o del. vatt. våger 16140. a

pdel. - - I deU - - löijf.h
Starköl. 8 del. - •- zdel. - - 161 10.

c

7dcl. - - 3deL^- - 1604)-.

d

MedeloL ödeL - - 4 del. - . ifpSo.c
fdel. " - fdel. - - ifpif. f

Mältidsol. 4del. - - ödel. .
- - ifSfo.g

3 del. - - 7 del - - if/Sf.h
5vag61. zdel. - - 8 del. - - ifjzci

I delBj6rn-6l59deL - - iföff.k
odel - - 10 del* vatt* väger I ffpo. 1

XI.

Tabell ofver Drickas eller Öls forhällande i tyngd

och godhet 5 ifrän Stark -ol, råknadt

til 8 grader fåmre*

Starköl. 8 del. Stark-ol^odel. vatten våger 1(5 1 10.

a

7deL - - idel. - - - i6o4f.b
Medeiol.ödel. - - idel. -

.
- ifp8o.c

fdel. - - 3 del. - - ifgiy.d
Mältidsol.4 del. - - 4del. - - ifSfo^e

3 del. - - fdel. - - ifySf. f

Svagol. idel. - - 6 del. - - 1^710.

g

idel - - 7 del - - ifdff.h
o del.Stark-oljS del. vatten våger i po . i

XII.
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XII.
Tabell ofver Spanfkt Vins forhållande i tyngd

och godhet, frän det båfta, råknadt

til 10 grader fåmre.

\o delar Spanfkt vin o delar vatten våger i74fo-a
pdeL - - idel. - - 17264.

b

8deU - - - 2deL - - 17078/0
7 del. - - 3deL - - 16891. d

6 del. - - - 4 del. - - 16706. c

f del. - - fdcl. - - i6f 2.0. f

4 del - 6del. - - 16334.^
3 del. - - 7deU - - i6i48.h
2 deU - - - 8 del. - - if96z. i

idel - - - 9 del. - - ifjj6 k
o del Spanfkt vin 10 delarvatten våger iffpo. i

XtIL
Tabell ofver flått Franflct vins blandning

,

med båfta Portugis- vin , råknadt;

til 10 grader.

1 o del. flått Fr* vin o del. Portugisvin våg. 1 f f 30. a

pdeL - - idel. - - ifffo.b
8deU - - - zdel. - - - iff7o.c
7deU - - 3 del. - - - iffpo.d
6del. - - - 4del. - - - if6ip.c
fdel. - - - fdel. - - if63o. f

4del. - - 6del. - - ^f^f^g
3 del. - - - 7 del. - - If670.h
2del. - - 8del. - - - 15-690.1

idel - - - pdel. - - if7to.k
odelFranflvt vin 10 del. Portugisvin våg. if73o. 1

Defle



i6o 1766. OdoKNov. Dec.

Deffe Tabeller utvifa tyngden for hvarjc
blandning, når våtfkorna utfpadas med vat-

ten > och därigenom blifva antingen tyngre
eiier lättare, famt tilliica fvagare, ån de äro i

oblandadt tilftänd. Och fo^m den oblandade
våtflvan är den båfta man kunnat ofverkomma
i hvart flag> lä kan hvar forts tyngd, fom man
vid tiltålle vil probera med vigten, jämföras

med fm tilhoriga Tabell, at fe huru när han
kommer til den bäfla: och altfä gora riktigt

val^ dä man årnar kopa vin, af hvad fort det

vara mä.

Det är ock häraf uppenbart, at om Vin-
handlare och Kållar- mälivire fkatFadc fig Hy-
droftatifka vägbalkar, fom kofta cn ringa pen-
ning, och lärde (ig at med dem rätteligen um-
gås v få flvulie den koftnaden och mödan vara

-alt for liten, emot det gagn och den fäkerhet,

de dåraf ärholle i lin rorelie* Och emedan et

hederligt omdöme hos andra, bor vara en rätt-

fkaffens Man rätt lä mycket om hjärtat, fom et

2odt vitnesbord bos lig Ijelf^ fä är en redelig

ialjare altid nogd, när köparen år ofvertygad,'

eller genom en lä läker utvåg kan forvilfas^

om varans verkeiiga godhet.

Eljeft är det til märkande: at om en Li-

queur år nägot litet lättare, eller tyngre, än han

efter Tabellen I. bor vara, lä år det icke dår-

före afgjordt, at han med vilja år utfpädd med
vattpn: ty alt fom väderleken varit gynijande

eller vidrig for Vin- växten > iå blir ock Vinet

mer eller mindre af Naturen vattenaktigt.

• Sak famma år det med öl och mjölk: ty

bryggdcn af bättre eller lämre malt,/jåmtc quan-

tite-
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titctcn af biyggekg^ gor ölets tyngd llciljak-

tig: äfven fom mjölken blir tvngre och bått-

re 5 af Kons bättre foda, och (a t vår t om.

Men hvad de tvä fiftnåmde vatlkorna i fyn-

nerhet vidkommer: iä år det väl fant^at fvagt

61 och fåmre mjölk , kunna genom focker eller

kok -falt 5 förbättras i vigten. Men det förra

lönar ej mödan for fäljaren^ och det fenare kän-

nes grant af fmaken. Deriore betjänar fig otro-

get tjånftefolk af vatten^ til deila Liqueurers ut-

fpadning.

Och fom våtfl-iorne deraf forfvagas, bäde i

godhet och vigts fä kan äter detta, af hvem
fom vil, låttaft uptåckas, med fådana Profvare^

hvilka åro befkrcfne i Kongl. Vet. Academiens
Handlingar for år 1763 uti förila Qyartalet:

med flikt redflcap bor altfå hvar och en, fom mä-
fte kopa mycken mjölk, eller handlar med oi,

varaforfedds hålft berörde profvare kofta minft,

famt åro til handtering mycket firnpla, och til

detta behof aldcles påliteliga.

Af alt detta flconjes ock tydeligen, at Taxor
for 61 och mjölk, åro utan all frukt och nytta,

om de icke grunda fig pä deffa profvares ut-

visning : ty den redelige fåljaren har Ocada, men
det otrogna tjånfthjonet har gagn af taxan, i

det förra fallet*

Nu åro Profvare jufteradc til famma grad-
tal, och utvifa en lika våtflkornes hällt, fom Hy-
droftatifka vågen, uti Tabellerne IX och XI:
dcrfore år det lått, at i taxan beräkna vårdct
for I tunna eller kanna af de fåmre gradernc,
når den båfta år taxerad til et vifst och flcåligt

pris^ Sedan år det lika mycket, antingen va-

ran
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ran år fåmre eller båttre ^ .emedan prilct råttar

lig efter befkafFenheten , lom Profvaren riktigt

utvifar. Hvilket for råttvifans fkul, fä i den
allmänna fom enfkilda hushållningen, har vid
detta tilfållet bordt fkåligen anmärkas^

Hvad åndteligen bor fågas om de naturliga

orfakerne, til Liqueurernes olika tyngder i Ta-
bclleil I: fa vet m.an forffc, at når något falt

lågges i en liqueur^och blir dar uploft: fä var-

der våtfkan tyngre ån förut , i den män, fom
, hon fmåltat mer eller mindre falt, och forent

lig dernied: fedan år det bekant af Chymien,
at deftillerade fpiritus, af Vegetabililka riket,

hafva i fig fopa eller ingen lålta : Hvaremot
Viner åro begåfvade , både med en lått fpiritus

och et vigtigt fal elTentiale 5 hvilket fenare år

rådande i de fota Vinerne^ och gor dem defs

tyngre. Et dylikt fockeraktigt falt, finnes ock
mera eller mindre i 61 och mjölk, hvilket gif-

ver dem olika godhet och ftyrka.

Yttermera har man velat foga några Ob-
fervationer härvid, hvilka åro dragne utur Ta-
bellerne;^ de dar ock vifa, i hvilka Liqueurer
fpiritus eller fal effentiale åro rådande y eller

hvar mot annan fvarande: hälft jag förmodar,

at berörde Obfervationer, torde defs utan gifva

anledning til flera nyttiga forfok framdeles.

Obfervationer.
Den i:fta.

8 delar Bjornol med z delar vatten

Starköl

Godt Canarie-vinj hafva lika gråvitas

fpecifica: fe Tab. I f, VIII a, X c,

aI a, och vigten - - - \6\io.

z:dra^
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z:dra.

Godt Portugis -vin 5 och Getmjölk , haf-

va lika gråvitas fpecifica. Se Tabei-

lernc I VII a, och vigten if/?^.

3:dje.

I del Bjornol med 9 delar vatten.

I del Starköl med 7 delar vatten, hafva lika

gråvitas fpecifica : hår med kommer
nära ofverens

r delar Portugis- vin f delar vatten^

Se Tabellerne VII f, X k, XI h^och

vigten - .

- - - if^rr
4:de.

7 delar flått Franfkt vin med 3 delar godt

Portugis-vin, har famma gråvitas fpe-

cifica fom rent vatten. Se Tabellerne

V g, XIII d 5 och vigten - - iffpo.

z delar Franfkt vin 8 delar vatten.

f delar Renflvt vin 5 delar vatten, haf-

va lika gråvitas fpecifica. SeTabel- *

Icrne Vi, VI f, och vigten - iff(So,

örte.

f delar Franfkt vin f delar vatten.

I del Bourgogne-vin p delar vatten^ haf-

va lika gråvitas fpecifica. Se Tabel-
lerne IV k, V f, och vigten - - iffif

7:de.

1 del reftificerad fpir.vini, 10 delar vatten

Godt Franfi:t vin.

2 delar Bourgogne-vin, 8 delar vatten;

hafva lika gråvitas fpecifica. SeTab.
III u, IV i, V a, och vigten - -

8:dc
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8:de.

f del. reftific. fpiritus vini, i f del. vatten.

Podt Bourgogne - vin 3 hafva lika gravi-

^ tas fpecifica. Se Tabellerne III q

5

IV a, och vigten - . . 14840.

Flera 5 lamt annorlunda gjorde Tabeller och
jåmforeller, imellan blandningar af Viner, fä

lins imellan, fom med reftificerad fpiritus, ha-

de val ånnu kunnat göras, jåmte dertii horan-

de Anmärkningar: dock lämnas fådant for vid-

lyftighetens fkul, til Låfarens egen åtgärd, at

roa fig med , och vid gifvit tilrållc, fora fig

til gagn oDh nytta.

Men fedan Hydroftatiken hulpit ofs, at no-

ga årfara, huru mycket vatten, antingen af Na-
turen, eller med vilja, år i Liqueurerne blandadt;

fä torde ock någon vilja vara underrättad om
fättet, at Utröna, huruvida, i fynnerhet Vin,
kan hyfa någon annan främmande Materia > ef-

ter fom det år bekant, at et fordårfvadt vin,

plågar någorlunda kunna hjclpas til fmak, lårg

och klarhet igen, genom ny jäsning, med hvar-

jchanda tilfattfer, dels af Animalifka, dels af

Vegetabililka och dels af IV4ineralinca riket:

hvilka fillnåmda, åro for hålfan (kadeliga. Sä

berättas det ock, ät man genom Kofiften kan

efterapa Naturen, och antingen något få når

uphoja et fvagt Vin, i fårg, ftyrka och fmak,

eller förvandla et fåmre, til et dyrare flag: af

hvilket alt den, fom icke år defto båttre kän-

nare, kan blifva bedragen.

Hårom handla utlåndflva Hushålls- och Konft-

böcker mycket, bäde likt och olikt: faft ratt-

finnige
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finniga Aiiftorer med ficål klaga ofver det be-

drägeri, fom i berörde mätto utomlands fordf-

vas, och foka fådaht at förebygga, eller åtmin'-

ftone uptåcka> derfore vil jag ej mycket rora

vid en fak, fom hos ofs hvarken lärer behof^-

vas, eller egentligen horer til vårt åmne: dock
åro, i vidrig håndelfe, Chymifka utvägar nog
for handen, hvilka genom prascipitation , eller

fårgens ändring, uptåcka, om Sacharum Satur-

jii, eller nägon annan elak Mineral, i Vinet
gifvas må. Äfvenledes finnes rad, når fmaken
gifver anledning til mifstankar, at vinet torde

med fott , eller medrectificerad fpiritus , vara up-
fmordt: ty fädant rojes fnart af Hydrollatilk

fågning, hvilken vifat, at den konftlade Li*

queurcn, är antingen nog tyngre eller lättare^

ån et upriktigt vin, i hvars ftille det upfmor^
da framgifves: hvilket kan fkonjas, dels af den
4:de Obfervationen hår ofvanfore, och dels af

faidana Tabeller , fom nian af fupponer^dc bland-

ningar, fielf kan uträkna.

JACOB FAGGOT;

Utdrag af et Bref ifrån K. Academiens
Ledamot, .Herr Probften Tiburtius,
af den 32. Jan, 1766,

I:mo,

Om flora MänmJko^Ben
^ famt om

orf(}kerne td Folkets mindre resUga

våxt dennfi ttden^ ån fordomdags^

Til min förra beråtteife '^J, ölfti cje ovanligt
ftora MItinifko ben, torde jag nu lä lågga

S fol-

'

*) §e K, VerÄc^r&dUfi^r Oa. Nqv. Pec, jyöfJ
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följande ^ i anledning af Herr Profeflbr Mar-
tins Anmärkning, hvilket han, fåfom en fan*

nings-ålfkare, icke lårer ogunftigt uptaga.

Med Herr Profeffor Martin år jag aldc-

Ics dårutinnan* enfc, at man på gamla Ben, lått

kan gora mifstag, dä man finner et eller annat

ftjcke, utan fammanhang eller ordning: men
da man finner hela Månnifko-benraglet, tillika

med hufvud- (kallen 5 fom jag tillika med fex

andra Perfoner det fann, lår icke nägot mifs-

tag aga rum. Hufvud - (kallen var da hel, når

grafven forfta gängen opnades, faft den fedan

vid gräfvens värdslofa igenkaftande , tillika med
ena Ben-pipan, blef kroflad, fä at når grafven

andra gängen opnades^ defla Ben funnos ftyc-

Icetals.

Til defto båttre ofvertygelfe, at Benen fctat

i en Månnifko- kropp, Ikal jag i defla dagar
ofvcrfånda några dåraf, til KongU Academien^
Som lefnads-fättet i hpdendomen , och vid Chri-

ftendomens början, var hos våra Forfådcr vida

fkildt, ifrån hvad det fedan blef, och nu år,

lä tror jag ock med Herr Profeflbr Martin,
at folket i allmänhet, dä varit längt resligare

ån nu, faft juft icke några Jåttan Barnen äg-

de dä all frihet, til defs de nädt en tämmelig ål-

der, åto grof och ftyrkande fpis, mycket kott,

ja, ånda intil håfte-kott, fom var en offer -el-

ler högtids -mat. De drucko blod, fom våren
del af deras Gudstjånft. De tvingades i ung-
domen hvarken af låsning, Slogder, eller ^roft

och tungt hand -arbete. Skulls de med något

fyfl^elfåttas, lä var det at jaga, fiflca, fpånna bå-

ge, käfta med hand-fpjut, och annat dylikt.
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fom roade finnen, ftårkte lemmarna^ och gjor-

de deras ftarkt f4nimanr^tte kroppar viga. Si-

dan lefnad var den tiden aldeles ofvcrensdåm*

mande med behofvens ty utom Laga Lpding,
var det ganfka ringa, fam gafs til Kronan, och
det i fådana varor ^ fom beqvåmligen kwidt
finnas.

Men fcdermcra, begynte icke ^l-Uenaft Kro^
Tians och Hofvets behof våxa j utan Qpk ålada

deras Munkar och Pråfter d^m långt drygare,

hvarigcnom arbetet okades, och fordrade fler^

händer, (I at Barnen åfven måfte til arbete an«

våndas , famt tvingades at låra hvarjehanda : hvad
det gor til växten, fyne$ ån i dag, pä (kil-

nåden imellan vara Skog -boer, fom njuta någon
mera frihet i barndomen, ochSlåt-boerna^ fpm
i nog fpåd ålder mafte hallas med Plogen, Af'
dret eller Kroken, fom det hår kallas,

For Sjåle-McCor (kul, flåpade§ de fetafte bi^

tärna til Kloftren, och det fornåmare Pråfterflca'^

pets hofhålhiing. Hårtil kom det myckna fa*

ilandet, hvarat cj annat följa kunde, mwvM*
ten och ftyrkan i famma moq aftynadf^ fonj

lzpfoftnngS"-fåttet och Icfnads - arten Indrades,

At en Cajanus och GrGi^T ej mycket
]kunnat vinna i den tiden, om de låtit fe fii%

resliga våxt, tror jag helt (åkert s ty ©nj något
djupt grafves i jorden, vid de åldfta Kyrkor,
år ej rart at finna nog ftora Mlnnitfeo^^ben,

Jag var uti Lindköpings då det grpfsfor grund-^
valen til Domkyrkans nya torn. Månge hun*
drade med mig fägo då tvånné ovanHgt ftora

benragel, med fina hufvud^fkalkr, alt i den
erdning^ fom kropparne lagts i jordon, 4 alnap
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djupt. Det ena nagöt ftorrc ån det andra,
och på den ftorfta fyntes et hugget hll pä huf-
Vud-fkålen, af en grof värja eller ftrids- yxe.

Jag tånkte^at defla, fom fades, (kulle forvaras

af(ides uti Ben-kiftan^ och fånde for några da-
gar fedan, cn pålitelig man 5 min medhjälpare
1 Ämbetet, Herr Knoop^ at mäta defla Ben.
For mera fåkerhet (kul, anmodade han Provin*
cial-Medicus Herr Doctor Hagstrom, at gora
fig följe til Ben-kiftan, fom ock fkedde^ Be-
nen funnos forfkingrade, at de ej hittade mer
ån et lär-bcn^fom var zo och f tum långt*

Emedan ftenen^fom betåcker det ften-fkrin^

hvari Konung Inge Halstanssons (*) Ben
ligga forvarade 5 framme vid Altaret i Wreta
Klofters Kyrka, ofta af refande, fom befe
Kyrkan, blifvit aflyftad, få at han ligger helt

los, tog jag mig i dag den driftigheten at ma-
ta Benen^ Lärbenen voro 20 och

-I
tum lån-

ga, och benpipan imellan knå-och fotleden fiill-

komligen 18 tum. Hufvudflvallen ligger hel

och behållen: men kunde ej mätas, for gleft

lagda tråftyckcn, fom åro i ften-fkrinet häfta-

de, at uppehålla lacket.

II:do.

{*y Denne Konung blef dod är 1133. Om Honom
förmåles ej i Hiftoricn , at Han varit af mycket
reslig våxt: men om Des Farbroder Konung Ingä
Stenkilsson fåges, at Han varit ftörre och ftar-

kare til kropps - krafter , ån nägon i Hans tid.^Deft

Syfkoncbarn Ragvald Knaphofding, död
1135-, lårer ock f6r famma orfak blifvit kallad

Jätte -Kung: hvaraf tyckes félja, at dc tvänne

fenare varit ftor-våxtare.
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II:do.

Vågglofs åro ct pnfl^a befvårljgt flågtc, livar-

emot fållan någon rått tilforlitelig hjålp år

at tilgå. Jag har forgåfves brukat mycket,
och en del rått koftfamr* Jag har hela Som-
maren låtit roka rummen ftarkt med Svafvel

:

men de hafva fedan likafullt infunnit fig. Jag
har brukat Tobaks -olja, TyfkSäpa, fondcrftotta

Flugo - fvampar, m. m. , fom ikåmt rummen
med fin ftank, men foga uträttat därmed. I

fiftledne Julii Månad , dä jag på Confiftorii vag-
nar biviftade cn Landtmåtare-forråttning, berät-

tade Norrköpings Stads Ingenieur Hr. Schultz^
at hans Fader pä Tynnclso i Målaren, efter någons
rad , aldeles fordrifvit Våggloflen utur rummen
med det han lagt Penninge-.grås dårin. Bcfkrif-

ningen pä gråfet blef nog mork , fä at man
fvärligcn kunde finna fig dåri : men Hans Exc^
Herr Riks - Rådet m. m. Baron Palmstierna
århindrade fi^ , at i fin Trägård pä Sonftorp
hafva fedt något dylikt grås, fånde fordenftul

fin Trägårds -måftare efter et ftänd, fom af In-

genieuren igenkändes for det råtta, och var ej

annat ån Thlafpi (f^o). Når jag kom hem i-

gen, efterletade jag ftraxt detta Penninge-grås

,

och fant det ymnigt pä min Rof - åker. Jag
låt pläcka gråfet, lägga in uti rummen och lan-

garna, at ligga några veckor.

Hvart Våggloflen togo vågen, begriper jag
intets ty man finner ej några döda, eller tec-

^y - Si 3 ken



170 1766. Oélob, Nov. Dec.

\ei\ eftef detH* Körgfangaf af rötter flätade?^

åro altfor fvåra at renfa ifräii denna ohyra; men
de blefvo i en haft aldeles befriade ifrån fin^

fttia gifter* Skulle nu deffa^ forrån de tagit af-

flced^ lån^nat agg i nägon fpringa, fom med ti-

den qvickna^ fä år i Sommar färtima bote-me-
del tilhands 5 och ingeti fä ftor olågenhet at

befara,

Dcttå hafver jag icke nlmnt, (om något

fiytts dock icke få allmänt bekant bote-medel,

öch det aldrälindrigäfte, ja det fem g6r minfta

^lågenhet 5 emedan den vidriga och våmjaktiga

lukten fnäit forfvinner^ fedan gråfet kaftäs ut.

ANLEDNINGAR,
jit åf viffa delar på Månmfkam kropps

déma om hela kroppensfiorlek , /// nd^

gon uplysnmg om de afHerr Prob^

fien Tiburtius afmåtta hen j

inlämnade af

ROLAND MARTIN.

At iUUkoftiligeti kunhä iitfåttä ett uträkning

pä låiigden ocli ftOrleken af en Månni-

fko-kföppi tägen af en imelkn delarne jåmfo-

relfe- vis inrättad utmåtning, fåhöS fofter, fom

lullvuKnej år icke aldeles m^jeUgt, emedan of-

ta delame på i olika Månniikor åga fkiljakti-

gå p^oportionclk difnenfioner, ja ock, på en

©ch famma Perfonj den ena delen icke altid



]

1^66. Odob. Nov. Dcc. 271^

^paffar fig i alt lika med lin make. Naturen

,

den ftore måftaren, iynes hafva haft nödigt, at

firåcka fin omforg til flere föremal vid kroppars

formerande 5 ån at få egenteligen uti alt varda

proportionernc lika, uti alla kroppar. Af fo-

lier hafva, vid deras fodelfe, fomlige hållit lo
tums långd, andre li. Ja, fullvuxne åro ock of-

ta fa olika med hvarandra, at fomlige af den
enas delar varit dubbelt längre ån den andras,

faftån kroppens hela icke färdeles varit olika>

och tvärtom hafva långderne pä hela kroppar
ofta mycket åtltildt fig, faftån viflä delar va*-

rit lika.

Dock finner man efter anftåld upmårkfam-
het på åldrar och flere fammantagne omftåndig-

heter, at vifle grunder gifvas, dem Naturen
fållan ofvergifver vid Månnifko-kropparnes läng-

der. Som de nedre delar hos fofter ej få til

fig fä mycken blod och foda fom de ofre, for

blodets determination fkul i deras kroppar ge-

nom Arteria umbilicalis til nafvel-ftrången och
moder -kakan, lå åro ock fofters ofre partier

långt ftorre i proportion ån de nedre. År få-

lcde« ifrån lårens början hos barn icke hälf-

ten af kroppens längd at utfåtta, fåfom hos

fullvuxne. Men i mon fom barnvåxa, tådefs

nedre delar mårkelig tilokning emot de ofre,

fedan den myckna blod, fom Arteria umbilica-

lis bårtdragit, blifvit använd til nedre extrc-

miteternes tjånft genom puls - ädren cruralis.

Når fedan kroppen blir fullkomlig, år hela

kropps-längden dubbel emot hvad Lar och Ben
tilfammåns i längd utgöra. Ordningen i en
Månnifkas tilvåxt år gemenligen iden, at et fo-

S 4 ller
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jftéf i fin moders lif våxer dageligen mer öck
mer, til defs fodelfe- tima. Et barn däremot
yåxer alt mindre och mindre^ til dcfs mognads
ålder, (anni piibertatis) dä ater Naturen tyc-^

kes gifva nya krafter 5 at drifva fitt verk til

fin lifta fiiilkomlighets grad, hvilken bibchäl^

les, til defs delarne hårdnat, och dragit fig nog
tiHammans5hvarcfter roreifen faktar ligé Pa fifta

åldern fynes kroppen nägot aftaga til delar-

iias längd*

Efter demiå ölikä ordning på våxt, gora
Kohflnårcr fina olika dimeilfioner pä vår kropp
i olika åldrar» Det år dock befynnerligt, at

Aöfa Sculptetirei* och Statuaircl* årkånnaväl, det

de äldres bilder båft iitftaka proportion imellaii

troppens delar och åldrar^ men de åro likväl

ej enfe om et noga mätt^ proportions^ vis på
delarna. Pa en ApoUös bild gifver til exem-
pel den ena mera långd^ en annän tjocklek,

betta torde af hvad forfl fade$> båft kunna
forklaraSi

M^\% afdekf gemenligeti et bam^ fom fo-

des^ i 4 dekr^ hvaraf hufvudet utgox en del,

öch den andra ftråc^ker fig til nafvelen. Har
litfåttéS ho^ denna älder åfvcn, af Målare och
Bildthttggäre^ Centrum på kroppen , til defs långd

betraktad. Efter fom nu barnet tiltagcr i al-

/ der
3
taga öck de nedre delar til emot de ofre^

för redan anförde orfakcr fkul y och blodets båt-

tre- tilflytande^ få at efter t års ålder längden

iitfåttts til f gånger ftorre ån hufvudet» Vid

4 k f ärs ålder tilfkrifves barnen 6 gånger huf-

vtidets längd. Vid i f eller 16 års ålder^ har

'det redan imcllan7öeh 8 hufvud-långder> och
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blir da centrum af kroppen at utfåtta, vidiOflis

pubis ofre del, eller pa kroppens divarications-

punct. Vid denna proportionen bibehåller fig

väl kroppen uti detta hånfeende i alla 6fi;iga

åldrar, fa hos de nyfs ftadgade, fom fullvu5:nc,

dock i akt tages därvid ^ at i den mon, fom ax*

larne göras trängre , och lemmarne fmarrc efter

denne tiden, få anfes^ figuren yngre.

Når nu vidare ifrån denne ålder kroppen til

blotta långdcn allena betraktas , få bora delarnas

liånfeende til hvanindra ungefärligen efter föl-

jande utftakning begripas.

Man kommer ofverens, at dela en fullvuxen

månnifko - lårigd i lö delar, hvilka dc gamle
kallat F^f/>f > emedan hvar och en af delle delar

^emenligen utgör (jelfva anftgtets långd, räknad

ifrån härfkolet til hakan. Nu raknäs ock delen

öfvanfore hSrltolct for cn tredjedel af hela an-

figtets längd. Dåremöt utfåttes for halfen tvä

tredjedels Feictes ^ ifrån hakan intil hals -gropen,

eller det ftållet, hvareft Sterni håla finnes^ Når
då denne tvä tredjedels facies tages tilfammans

med den ena tredjedelen^ fom blef öfvanfore an-

figtet ofvcr härflvolet, fä gor det tilfammans en

hel facies > fä at til hals -gropen åro redan z ti-

jondedelar af kroppens långd, eller irne facies.

Den tredje facies blir at råkna ifrdn haU^gropen
til ftdllet öfver br6(l-%!ärtårrtit ^ dit fålcdes, alt

upifrån, 3 tijonde delar af kroppens långd åro

utmätte. Därifrån til näfveln^ bor råknas den
jfierde facies, eller 4:de tijonde delen. Ifrän naf^

vein til éfverft fa Os fubis^ den f :te facies, eller

yxc tijonde delen, och fäledes blir. vid os pubis

hälften at taga af hela kroppens långd. Hår^
3 f ifrån
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ifrån blifvsi i hela facies at tilfkrifva larm intil

ofre delen af knået. Kmkt raknäs for cn half

facies. Ater i hela facies tilfkrifvas Jhenbenet

ncder om knået. Sift ^bv fotens perpemdiculairc

långd ifrån defs leds ofverila del, til fotfälan,

cn half facies , och når denna hålft af en facies

fammanlågges med den halfva facies, fora nyfs

.til^krefs knået, blir dåraf en hel facies. Läg-

fes ater denne til de z lårets och de z (ken-

enets facies, blifva dåraf tilfammans f facies,

eller f tijonde delar> eller kroppens nedre hålft.

Och fåledes finnes, huru deffc f nedre facies,

tilfammans med de f 6fre,iatgora alla lo krop-
pens facies. När armarna utilråckas parallelt

med et planum horizontale, fom man antager of-

ver vertex, få anfes diftancen imellan bagge d©

ytterfta finger-fpetfarne for at ungefärligen ut-

göra en hel kröps långd. Men jag lämnar deffe

facies 5 endaft omformålande, huru Konftnårer

brukat fordela hvar och en facies uti 3 fä kal-

lade Partesy hvilka fkola fvara emot 3 delar i

anfigtet^ Den forfta ifrån pannan til nås-roten,

den zrdra efter nåfans längd och den jrdje där-

ifrån til hakan* Ännu vidare underdelas partes

af hvar facies uti 11 få kallade mmuter eller

Under - delar.

Ehuru nu defle delningar icke åro enahanda'

med de vanlige mått, fom brukas på utfattc

längder efter Menfurx geotnetrica: , fä kunna
de dock låmpeligcn leda ofs, at ifrån cn gifven

dels långd pä kroppen ungefärligen doma om
hela längden. Ja, det blir i räkning icke heller

fvårt at utfdtta geometrifka måttet, alknaft man
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^clf måtcr efter fot, tum eller linccr, den /^r/W

tller defs underdelning, fom man far gifven.

At lampa denna delning til mitt forefatta

åmnc, om Herr t^roften TiBtTATii upgiftafde
Upgråfne måtinifko- benens långd, fa vit jag an-

taga det utmätte ilcen- benets (Tibix) längd
for gifven, och i anledning af hvad fagt ar,

anfc famma långd ifrån defs tubefofitas vid ofrc

extremiteten, til defs bafis vid den nedre, for

2:ne facies eller en femte del af hela kroppen^
Herr Proften har vid matningen funnit hela

längden vara i8 tum, fom utgöra i och ^ fot

och i Vanlig rakning 5
qvarter» Af deffe 18

tum afdrager jag dock ungefärligen i:ne tum>
ty en tum tilårkånner jag knået vid benets

ofre extremitet^ och den andra tilkomm^r fot-

leden vid defs nedre, Melkn* ftycket, fom dl
beftår af 16 tum,antägcr jag för t fäcies ellci"

1 tijondc delar af hela kroppen, fom äro det fam-^

ma, fom 1 femtedel: når jag da multiplicerar

16 tum med f, fa blir hår hela kropps-långdcn
Aingefårligen 80 tum , hvilka reducerade til van-
ligt aln ^ mätt, utgöra en långd af ^ alnar, t

och \ qvarter» Lårbenets långd, fom Herr Pro-
ften tillika upnåmner, beftyrker min utråkningj
i ty den llåmmer efter gifne grunder ungetår-
ligen dårmed ofverens, til at determinera hck

Jag har fagt^ at lareri ofver knået ftuUe ut-

göra åfven i:ne facies. Lårbenet har Herr Pro-
ften mått til iö och f tum. Nu får jag äter

äf lårbenet afdraga hvad defs nedre extremitet

bidrager til knået, fom dårtil gor fnart 5 gån-
ger mera ån tibi^e ofre extremitet^ Äfven får
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jag hår afdraga hvad Caput Oflis Femoris for-

drar, famt delutan låtbgnens fneda ftållning be*
traktad 5 utgöra Aorrc långd pä benet ån per-

pendiculaira lincen ifrån Os pubis til knået.

Altfä kan jag ock hår vaga at afdraga 4 och
|- tum, dä äter 16 tum blifva qvare^fom inftäm-

ma med de tvånnc facies af tum tilfihimans,

hvilka fkenbcnet tilågnades. Blir det fäledes där-

vid, at hela kropps-långden> fom omfkre^ne ben'

varit tilhorige, utgör något ofver 3 alnar och
I qvarter.

Denna uträkning med fine grunder, år,hvad
jag i mig älagde cafu ifrän gode Auftorer bordt

hänleda.

Vil man eljeft af hvad gifven del, fom fo-

felägges, fluta til en hel kropps rätta långd, få

bor man råtta fig efter en god figur pä en mån-
nifico- kropp, uti hvilken hvarjedel uti Facies^

Partes^ och Minuter är utmärkt , fädan , fom den
ftorc Sculpteuren Adam har velat communicera
Herr Tarin i Paris, och finnes införd i defs

Ofteographie, hvarefl: åfven andre gode årin-

dringar i detta åmne uptagas.

Jag medgifver gärna, at mitt omdöme orn

denne kropps - längden kan "Vara relativt til dc

variationer jag i början anfordt, och fäledes icke

ofvikligt i minutierne, dock tiltror jag mig, at

hår gora denna mättflock kunnig, läfoni den,

hvilken ungefärligen kan afpafu åfven andre

kroppars långd, dä dylike ben uphittas, fom
nian har lufl at bruka til medel fot vidare ut-

räkning.
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Pérfok med ExtraBum Datura^
tittagne utur K, Lasarettets Jouniakr^

och ingifnc
af

JOH. L. ODHELIUS,
Kongl. Hof-Medicus.

Det tilfållc jag haft, at pä Kongl. Lasaret-

tet^ dar jag blifvit fåtom Medicus anta-

gen 5 fä mänga och fvära Patienter under hän-

der-, har iipmuntrac mig, at forfoka fanfårdighe-

ten af de Wienfka Läkares nya upgifter i Låkare-

konften. For denna gängen vil jag til KongL
Academiens omdöme ofverlåmna följande kärta

Utdrag utur Lazarcts - Journalerne, om den Åver-

kan iom ExtraUum Datura vifat, emedan det,

efter min årfarenhet, hittils bäft hållit prof5 ef-

ter de ftora löften därom utkommit i Lärda
verlden. En annan gäng, om KongL Acade^
jnien fä befaller^ vil jag berätta om ExtraÄum
Aconitij fom i verkan dårnåft utmärkt fig^ ock
lift om Extraftum Hyofchyami och Conii,

hvilka väl icke varit kraftloia, dock pä långt

når icke fvarat til det fortroende dc på någon
tid ägt.

i;o. Torparen Anders Persfon frän Öftergot-

land, 43 är gammal, intagen pä KongL Laza^
rettet d. 23 Martii 1764., född af Lungliktige
Föräldrar. Vid fitt if:te är blef han forfta

gängen i fomnen angripen af Epilepfie, hvar-
sif han fedan i i är mäft hvar dag 2 och

5

gänger haft anftotj kunde nägon gäng mota
paroxyfmcn, om han häftigt och envift hoU
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fig fall uti en kapp. Sedan var han fri et helt
Sr, efter et Medicamcnts brtikj, fom han icke vet
upgifva, men efter den tiden korn fjukdomen til-

baka merendels livar manad. Ater blef han u-
tan medels brukande fri i hela f ar, hvareftcr
han nu i några ar måft hvar dag varit anfatt.

Når Acccen kommer, marker han et dragan-
de i högra handen och fingrarna, hvaruti ock
ryckningarna egenteligan hälla fig. Den zf

^Martii började Han taga morgon och aftonen pill

af et grans vigt. Blef yr i hufvudet och tor-

ftig. Den i6y en lindrig anftot. Den i8 6kw
til 4 piller om dagen. Den z April, 6 piller,

Den if hemiorlofvad frift och tårdig, fick

forråd med fig af pillerne for
-J

ar.

z:o. Gofllsn Joms Pehrsfon från Nerikc,
ar, Intagen d, zp Maji 1764, Hade af flcråm-

fel for 4 år fedan börjat mårka Convulfioncr,

fom fmaningom förvandlat fig til Epilepfie^r

hvilken hvar i4:dc dag kommit igen, ofta 10
gå^iger om dagen, men har ibland hållit lån»

gre up. Någon gång har han mift Lumbricos,
Var mycket rådd. Började ftrax med 4 pillep

dagcligen; fri for anftot til d. ij^ Junii, dä

helt lindrig äkom, tar 6 piller, Den f Julii

blifvit fkråmd och kånde något af fjukdomen.

Den II Julii bcgårtc refa hem, helt flink, fick

Medicamenter med fig.

3:0. Skrifvaren Juslmm från Svartfjo»-

landet, zj år, intagen den 10 Junii 17Ö4 me4
en fullkomlig Hiéranofus Linn. brukade 4 piU

ler om dagen til den tp Julii, utan någon bjelp^

4;o. Bonden Bengt Bengtsfon från Väftergot»

JsRdj) 3^ är;, intagen den 2.1 Nov, 1704. Vid
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aitdra aret fick han Epilcptifka känningar un^
der en hetfig feber, hvilka alt mer och mer
tiltagit och hvaraf han nu dageligen plägas, om
han blir fkråmd, häftigt ond eller glad: forr

2 eller 5
gånger om dagen, men nu ej få ofta.

Har altid forft ondt i magcn^ Den 24 tog z
piller om dagen. Den if och i6 lindrig anftotj

tar 6 piller, Den 8 Dec. ganfka lindrig kän-

ning. Den 20 utforlofvad flinck och frifk j med
forråd af pillcrnc.

f:o. Jungfru Brita Caftröm från Norrland, 30
Sr, intagen den 20 Fcbruarii 17Ö4, anfatt afDä-
ningar och Convulfioner fedan Sept. i76?,hvar
eller hvarannan dag, 2 eller

3
gånger om dagen,

med trog menftruation, Skråmlcl mentc hon haf-

va gifvit f6rfta anledningen. Sedan hon någon
tid hemma tagit 4 gran Extraftum Hyofchyami
ora dagen, och hvaraf hon kåndt någon lifa, fört-- \

for hon ock nu at bruka det famma til den it

Martii, under det hon fmåningom okte dofis til

p ft. om dagen 5 men fom Convulfionerne val

lindrades, men icke blefvo bårta, började hon
den 22 at taga 2 pilulas Daturas om dagen, var
dårpä fri i JO dygn, hvarpå hon hade en lindrig

anftot, tog fedan 3
piller. Den f April vifade

menfes fig, fom varit bårta måft ledan Jul-tiden,

Den II, lindrig anftot, tar 4 piller. Den jf tar

piller, känner mer hetta och torka i mun- ;

nen an vanligt år^ Den z 2 , ganfka fvag känning.
Den 25) vifade menfes fig äter. Den 8 Junii
hemforlofvad , frifk och fom en ny männiflca,

med forråd af pillerne.

6;o. Vlgsin Jnm Pfhrsdomr ?vh\^cr\kc^ iS

är, intagen den if Julii 1763. Efter cn Quar-
tan
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tan, fom varat 1^ ar, blifvit .angripen af Con*
vulfioner f ä 6 gånger om dagen, livilka fmä-
ningom forbytt ilg til Epilcpjie, fom hvar I4:de

dag fom fvaraf| angriper henne, har icke ånnu
haft menfes. Adren opnades forft och därefter

tog hon 4 piller om dagen. Den mycket
lindrig paroxyfme, tar 6 piller. Den 28 en
helt lindrig anllot.

^
Den 30 likaledes. Den 6

Augufti ännu lindrigare. Den ir likafa. Den
mycken trångning af Catamenia, fom hade

med fig den 30 nägon känning af Epilepfie,

hvarfore ädcrn äter opnades. Var därpå fri : den
10 Sept. begärte få gä hem och fick med fig

piller.

7:0. Huftru Helena Larsdotter frän Öfliergotf

land, 40 är, intagen den 1 Febr. i76f. Efter

cn tre-ärig Frofsfeber, fom med Bruns-drick*

ning ej ftädt at hjelpa, blifvit fmaningom fä

fvagfint, at hon for z månader ffcdan var Ma--

niaca, fom dock nu nägot bättrats; hade fvag

puls. Började den 8 taga 4 piller, fvettas där-^

efter. Den 16 bättras, tar 6 piller* Den 12

okat fmaningom, ända til if piller. D.io Martii

begärte fä refii hem, nog båttre, fick forräd

af piller med fig.

8:o* Gollen Jan Nilsfon frän Öftergotland,

17 är, intagen den 8 Martii ijöf* Bårjade for

7 är fcdan fä Convulfioner med hufvudets dra-

gande åt vånfi:er, fom fmaningom okats änd^i til

Epilepfie, fom nu påkommer Jivar endafte dag

vid minila alteration. Började den i April taga

Z piller. Den 2 hade
3
paroxyfmer, tar 3

piU

ler. Den 3 fri til den 8, dä någon lindrig an-

ftgt kåndesj tar mi 4 piller.. Den 10 en lindrig
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aind-otv Den 18 likalå. Ökat pillerne til 7 om
dagen. Den 50, utgv^ngcn med forräd af piller-

lie
i)
fom han federmera åfven fatt, dä han be-

rättat fig helt fällan kanna til ijukdomcn^ om
han icke blir mycket (kråmd^

p:o. Pigan Greta Liungbtrg (xm Stockholm.^

30 är^^ haft ifrän barndomen en gäng om aret

nås- blod 5 fom for 4 är fedan afftadnat: ifrän

hviiken tid hon började märka t-ecken til Con^
vulfloner med fvimningar ^ fom fraJiningom

kats^ och nu med fullkomlige Epileptiftie an^

jftoter komma måft ^var manad; intagen d. 50
Apvil 176^5 brukade forft åderlåtning, och la^

xerande medel, hade d. 4 Maji en anftot, D,
5" började taga 4 piller. Den if , 6 piller: den

30 utgången, utan at hafva kåndt til Qukdomen^
Fär ånnu fom oftaft piller af Lawettet , cme-*

dan hon cljeil; icke är läker,

10:0. Skomakare -drängen Hakan Persfon frail

Nerikc^ 2.4 är^ intagen d^ 10 Julii ij6^. Har
af barndomen varit plägad af mafknr (afcarides)

och da foråldrarne pa defs I4:de är en gäng , til

at fordrifva dem, gaf honom in |>å en gäng et

qvarter brånvin, fick han forfta gängen ConvuK
noner, fom vål fedan uphorde 14 är, men eA
ter den tiden

} gänger om aret anfiitt honom,
och fmäningom blifvit iä ftarkie och Epilepti-*

fkc, at han en gäng fallit uti en ^udhet vattu*

gryta, där han aldeies forbråndt högra handen,
armen, anfigtet och fidan. Har fnaraft anftot

pm han hungrar. Laxerades nu forft med An-
thelmintica til d, 27 Julii, utan at nägon maflw

tick bärt, började nu taga 4 piller, fom hfa-^

e honom mycket, och fom han den 5 Aik;
T fick
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fick rcfe-lallfkap hem, ty gick han ut med
forräd af Medicamcnter.

II :o* Flickan Anna Lifa Ljungjiråm i Stock-
holm, 10 är, varit frifk anda til vårtiden 176
då hon fick Måfslingen, och därefter Skabb
ofver hela kroppen. I början af September
mårktes, at hon vred hufvuact ovanligen ofta

hit och dit, Icmmarne kommo i ftadig invo-

lontaire rorelfe, en lamhet forfpordes i bänder-

ne, at hon intet kunde fatta uti något, fötter-

ne flätades och flingrades hvarom annan , utan

at kunna gå> tungan flinker af och an i mun-

lä fullkomlig Chorea St:i Viti, lom år en gan-

Ila fållfynt i^^kdom, intogs hon d. 16 Scpt-

lyöf. Defs moder vifstc icke nåmna någon an-

nan anledning, ån at Flickan en gång blifvit

fkråmd af en lefvande gadda, fom velat bita

hånne^ Inga madar hade hon mift. Var nu
Skabbig otvcr hela kroppen. Laxerade forft

med Rhabarber och d. to började med
j

pil-

ler om dagen. Den 23 tar <5 piller, marker
xninftning af defs gefticulationer, d. 16. Skab-
ben flår mer och mer ut, geftus minflcas* Den
I Oftobr. börjar kunna gå. Den f går båttre.^

Den II går val, har foga tecken til andra ge-

ftus, ån med tungan, blir ftadig, flcelar något
med vånftra ogat» D. 18 utgången helt friflc.

12:0. Bonden Olof Ersfin fran Södermanland,

2f år, varit friflc til for i år fcdan, dä han bör-

jade mårka cpileptiflic anftoter vid fuUmånader-
nc, ofta på et dygn 10 ä li gånger, och fifta

{jångcn d. 30 Sept* 176 f. Intogs d^ 15 Oftob.
axcradcfi forft med Rhabarber d. 17 Oftob.

gipornc och 6 vindades* Angrepen af en

hade
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hade om narten haft f paroxyrmen i8 börja-

de taga 3
piller, d* 15 tog alla 3 pillernc pä

cn gäng, hvaraf han fick fynncrligen ondt i

hufvudct, d. zS var fullmåne, väntade nu pa-

roxyfmcrne, men fom <3e ej kommo^ få reftc

han d. 30 hem med förråd af Medicanienterne.

15:0. Giflen Nils Ersfon från Öfterpotland,

If år, varit fri{k tU defs p:de år, ifrån hvil-

ken tid han börjat få Svindel, fom fmäningom
okats til defs han* vid 11; te året fick cn. Epi-

lepfia Ixvis, fom ingen vifs tid hållit, och
hvarfore han druckit Medevi brunn i 3 år med
god nytta » men det 4:de kom fjukdomen igen.

Hade d. 8 Oclob. lyöy filla paroxyfmen, in-

togs d^ 10 dito och laxerades med Rhabarbcr;
började d. if taga

3
piller om dagen, hade

d. 17 en fvag anftot, åfveniå d. D. p Nov.
cn ånnu lindrigare, gick fedan ut med forråd

af piller, dem han federmera flere refor tatt

nog forftårkning af.

14:0. Flickan Catharina Fillberg från Stock-
holm, If år, varit frifk til det I3:de året> då
hon blifvit illa (kråmd af hundar, och dåraf

fått Convulfioner hvar dag i iz veckor, och
for den orfaken druckit Norr-Brunn med någon
lifa,och denne Sommar lyöf Sabbatsber^s Brunn,
dar hon mift någre Lumbricos, men fatt Gon-
vulfionernc ftarkare och hvar dag fom förut,

hvilka räckt anda höften fram. Den 10. Nov.
voro de aldraftarkaft* Blef intagen den 11 Nov.
I7(5f; mj^cket rådd> inga menfes j Alvus laxaj
fkabbig ofver hela kroppen; hade tecken til

maflcar. Laxerades med Jalappa blandad med
Anthelminticap nicn in^^L mafkar marktes, utan

T ^ 1? pa-
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^ paroxyfmer af Convulfioncrne. Den ii bor-

gade med 3 piller. Bkf ftrax fri til den Z2,
då hon hade lindriga anftoter, tar 4 piller. D.

lindrigc paroxyfrner, fedan fri til den 7 Dec,
da hon endaft hade nägra fma ryckningar i fin-

gernaj utgick den 28 Dec. aldcles frifk.

De måfta af defle Patienter hafva i forftonc

klagat ofver någon hufvudvårk, yrfel^ fkym-
ning for fynen och torft, hvilka känningar dock
altid fmaningom forfvunnit.

Efter denna årfarenhet, Sro 8 perfoner bota-

de, f ft. lindrade och 1 obotclig befunnen.

Således år detta Extraélum Datura^ et gan*-

ÖCÄ nyttigt medel 5 och for hvars uptåckande H.
Storck förtjänar hela månnifko - flägtets tack-

fama årkånfla.

Hårtil får jag lof bifoga följande håndelfer,

dem Herr ProfelTor Bergius mig behagat med-
dela:

1:0. Jårnkråmaren R*' Huftru blcf efter en
barnfång aldelcs Maniaca j hva^til riktiga orfa-

ker ej kunde utletas ^ Lochia hade varit ordent-

liga> men hon hade rörliga nerver, och en gång,

forr ån hon blef gift, hade hon haft fcrupu-

leufc anftoter. Efter Konftcns reglor fkottes hon
ftf Herrar Afleflbrer Bergstrahl och Lind-
Hi^LTj men foni tilMndet fortfor , oaktadt dc
krafti^afte medel, blef bcmålte Profeffor tilkal-

lad, då det blef beflutit at forfoka Datura. Maa
började helt varfamt, med gr. ^. 3

gånger oni

dagen, och okade dofis fmaningom^ innan hon
hant til 4 gran om dagen, var hon fä lifad, at

hon hade natt-ro, och någorlunda ftillhet om
dagarnc} dofis okades dårfore Innu ytterlig^are,

anda
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anda til 6 å 8 gran om dagen , hvarigenom hon
inom en kart tid blef aldeles bragt til fin fulla

fansning. Det år nu redan nägra ar fedan for-

ledne, och denna Patienten har altid mvadt vål>

z:o^ En förnam Fru hade^for p år fedan

haft et Ref-orniaktigt utflag pa fitt ena fin^ery

Tom var ganffca enviil. Med et pålagt plafter

blef det botadt. Dårpä fick hon Leucorrhée,
och plägades dåraf en god tid framåt. Imed-
lertid blef hon ^ift. Under den tiden hon drogs
med Leuconheen, hade hon Ikåftals påkom-
mande yrfcl, Oppreffioner ofver broftet m. m.,
och vid början af år i7<^4> fick' hon ganfka
ftarka fpafmer i underlifvet, med convulfivifka

rorelfer, upkaftning, oren tunga, ftundom vårk
1 buken. DefFa anftoter Ikottes med vanliga

medel,. Rhabarbarina ^ oljaktiga Emulfioner, ut-

vårtes baddningar ofvcr underlifvct , Bad, m. m.
fom fuller lindrade, men håfde icke Ijukdomcn.
.Orfaken tycktes bora fokas i det helade fin-

gret, hvårföre man med retande faker forfoktc

at draga materia fuppofita til extremiteterne,

men alt utan hjålpj ornfider fom fjukdomen
drog ut på tiden, gafs hånne Daturae- piller,

2 gran pro dofi en eller flera gånger om dagen,

med den lyckliga verkan, at denna Fru genafl:

blef lindrade Sä fnart någon känning marktes af

ljukdomen , har hon alt fedan blott gripit til pil-

lerne, hvarigenom hon altid qvåft ned det on-

da, och hvarmed hon ännu fortfar. Under
denna tiden har hon druckit Sätra Surbrun med
den förmån, ar matluften repat fig, hyen bUf-

vit liiiigarc, krafterna tiltagit, m. m. Men
T 5 Da-
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Datura år den fåkraftc tilflygt, då någon a.n-

ftot af dcfs fvåra krämpor vil inftålla fig.

3:0. Arbetaren *SfÅ(5/x vid Mancebergs Por-
cellins Verk, hade for Convulfioner, hvilka

fkoftals och råcit ofta påkommit, brukat ätfkil-

lige medel utan minfta hjålp, då han den 18

Scpt. 1764 boi^de med Datura, foril med %

gran i början, päokandes til 6 ftj^ckcn dagcli-

gen j håraf vant han innan kort tid lä fullkom-

lig förbättring, at han aldeles flapp fina con-

vuifioner. Men d. 3 Julii ij6^ fick han rc-

cidive^ fedan han långt for detta lämnat fina

piller, dem han nu å nyo tilgrep, med fan«ima

lyckliga verkan, och någon tid framåt fort-

for han därmed; men fom fjukdomen äfven nu
forfvan , få ofvergaf han äter at bruka dem vi^

äarc, var ock frifk ält til d. z Junii ty66^ ål
han återigen fick anftot af conVulfionerne, hvil-

ki^ åter med ej mindre lycka denna gången blif-

vit med Datura botade.

AERIPILA,
til Vader'Växlings århållande på Skefp^

påfunnen och "befkrefven af

JACOB VENTURA,
Mathematicus vii Arsenalen i Venedig.

Sedan jag med den förut (*) beflcrefna Luft-

pumpen, funnit et lättare lätt, at infkafFa
- frifk

(*) Uti näftforegäendc Qvartals Handlingar, pag, zii
och dc följande.
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friflc luft i tilflutna rum pa Skepp och tnnor-

ftåds 5 ån med HerrarTRiEWALDS och Hat-es
Väderväxlings - Mafchiner kan fte^ har jag åf-

ven uptånkt et medel, at vinna famma åndamäl

fenom Eld, på et »fördelaktigare lått, ån Herr
UTTONS, Jag kallar mitt dårtil forcfltgna In*

ftrument, Aeripi/a, for defs likhet fkulmed Vi-»

TRuvii Eolipilay

Det år et rundt iholigt kåril Af Tab. VI-
Fig. I. af IG tums Diameter, med tvånnc op»

na och karta pipor eller halfar, b af 4 och e

fidörnaj gjordt af något åmne, fom ej fortares

af eld, läfom Lcr> Jarn, Koppar eller annan

MetalU nägot tjockt, at det defs längre må
behålla vårman, fedan det blifvit uphettadt.

år grepen, hvarpa det kan hångas ofvcr elden.

Det kan ock fammaniåttas af tvånne Sphxriftji

Segmenter, hvaraf det ena gar på kanten vål

och tått in uti det andra^ fe fig. 2. u.

Hårtil hora tvånnc flags lofa Ror, det ena

af den vidd, at de pafla til pipan i, det andra

til pipan at dem forlånga. De bora vara

mänga af hvart flag ,
gjorda af hvad åmne i^an

hålft vil, allenaft de åro tåta, och at de ftyc-

ken, fom låttas nårmåft Aeripilan, tola eld,

Fig. ^. forcftållcr Aeripilan med fina påfatta

Ror A och B. Rörens figur eller krokning
ankommer på beha|; och omftåndigheter, alle-

naft de åro af behörig vidd.

Altfå beftär min Aeripila allenaft af tre dc^

lar, nämligen af en hufvud -del, fjelfva kåri-

let, och 1 hjälp -delar, Grepen och Rören.

af 1 tums diameter, famt med oglor pl

T 4
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Bruket oeh nyttan åro latte at finna. Man tåt*

ter kårilct pä en trefot 5 ellei* bångcr det pä gre-

pen^ ofver eller vid elden 3 i hviid eld-lhid det

vara mä^ få gor den fin verkan 5 at draga luft/

Skal tappt öfund luft utdragas utur något rum ^

appliceras fä mänga tiliatfer af ror til pipan r ,

at de räcka til famma rum. Om kulan (lelt dä år

i et öppet rum 5 få behofves ej det otra röret i_

mtw är hon i et tilflutct rum^ fä tilfåttcs åfvea
det ofre röret 5 och fkarfvas fålängt^ at Jet råc^-

ker til något foniler eller annan öpning i fria luf-

teOi Vårmen pä kulan gor dä et itarkt vädcrdrag

genoin roreuj fom pä kärt tid utdragei' den ofun-

da luften»

Vil man äter infkaffa ny frifk lufi- uti et rum^
fä forlåilges det nedre röret Ä> til någon opning-

i fria Itifteti : it kulan (jelf i famii^ia rum eller ock,^

öm det offe forét ledes dit , fä (kal ej fela onfke-^
i

lig väderväxlings fortare eller läilgfamare^ alt

fom elden är ftark och rummet llort*

Behofves väderväxling i flera rum tillika^ fä

fbgäS til hufvud-toret fä mänga bi-ror, fom blc:-

hofväs til färfldldtä rum , fe^. fig. 3^ Effeöen
Blir altid i proportion af rummens fammantagna

ryrnd öch eldens .ftyrka. . At fpara bränfie, bor

rnän hälft betjäna fig af koks - fpifen hårtil. Sät-

tes kulan i Sol-fldnet^ got den ock nägot drag;

mm mindre häftigt. .
Om endaft luftens circula-

tion och foffri&ning i ét och famma rum åflcas,

fåttcs Aeripikn pä et fyt- fat^ och rören foras

dét enå mot taket 5 det andra mot golfvet. Det
famma kan ock århälläSi^ om elden år utom rum-

ftiet$ allcnaft bägge rofenä andar.gä dår in.

Jag ,
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Jag hoppas, at detta mitt påfund /tal fin-

nas åga alla de formoner, fom af en Mafchine
kunna åfkas, och i början {^) af mig åro nåm--

de : ty i:o por det tilråckelig god och åftun-

dad verkan badepä Skepp och annorftåds, hvar-

öm jag af e^en årfarenhet år ofvertygad. i:o

Kan knapt nägoii mafchine vara fimplare ån den-
na. 3:0 Kollar den litet 5 ty kulan kan göras

af ler, och rören åro ej dyre* Gjord af Me-
tall, kollar hon nogj men Capitalet förlorad

ej, utan ligger qvar i kulan. 4:0 Vid bruket
fordras foga koilnad, emedan alt flags brånfle

därtil duger > och man, utan färlkild eldning,

kan nyttja koks-fpifen, fom åndock måile nå-

llan llåndigt, for andra behof, eldas. f:o Se-

dan x^cripilan en gang^blifvit upftåld, tarfvar

hon ingen omforg, moda eller ansning, utan
gor fin tjånll af lig fjelf. 6:0 Kan någon ma-
fchine til dylikt bruk intaga mindre rum? 7:0
For fin fimplicitet, kan hon ej gånia komma
i olag, och om det Iker, flår felet lättat bo-
ta. 8:0 Ingen fara eller våda år vid defs bruk
at befiira> ty fom ingen eld kommer i kulan

,

kan ock ingen falla genom rören, pro När
kulan gores af Metall, varar hon lä långe fom
Metallen. Och åndteligen 10:0 kan inrättnin-

gen med fordel nyttjas, icl?e allenail til väder-

växlings äftadkommande pa Skepp, utan ock i

Grufvor, Källrar oph Vånings-rum,hvar hälft

det bchofves. Vånings - rum kunna ock på det-

ta låttet upvårmas, utan lårfkild eldnings ty

^fter kulan åf varm , gifver hon altid varm luft

ifrån fig 5 om ofre röret ej är alt for långt.

- 'T r Jag
'(*) L c, pag. 212*
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Jag år vifs, at hvar och en, fom jlm-
£orcr denna inrättning med Hr. SujxoNSjbc-
Itrefven i KL Svenma Vet. Acad. Handlingar
for år I7f75 pag. 8i, fkal gifva min företrädet.

Den fcnare, ehuru fördelaktig, år dock mera
vidlyftig och koftfam, fordr|f ock mer akt-

famhet, ån den förra. Om Järn - dörrarna på
SuTTONS ugn cj åro vål tilflutna och tåta, blir

foga något drag i rören, ty luften trånger fig

fnarare in genom fpringorna kring dörren, ån
genom rören : och år det fvårt at tå dörrarna -

vål tåta. Så år det ej med min AeripiU ty
där kan in^cri luft intränga fig, utan genom
rörens fognmgar, fom lått kunna bli täta, c-

medan rorcn åro runda och ga in i hvarandra*

Defsutart år Suttons fått ej tjänligt i alla flagi

fpifar, låfom mitt* I anfeende til mindre ftor-

lek och rymd, år Aeripilcn jämväl fördelakti-

gare i hviiken ock år rörlig , kan tagas bartj

når den ej behofvcr brukas, och nyttjas med
lika bcqvåmlighet , utan fpifens minfka ändring^

på andra ftållen: hvaremot fordras ändring pa
fpifcn och cn lårfkild inrättning pä hvaft fkepp

och i hvart rum , efter Suttons påfund* Sut^
TONS utdrager elak luft, men kan ej inlkaflfa

ny frifk luft i ftället, läfom min. Men i fyn-

nerhet år den ftora oéh märkliga (kilnad

imellan båda Invcntioncrna, at af min, år in-

gen den ringafte fara for elds-väda at befrulc- .

taj hvaremot mänge ej tordts nyttja Suttons,
for defs vådlighet i dén delen, läfom Kongl. A-
cad. egna Handlingar , pä forcnåmde ftälle ,

intyga.

Om nu både min luft - pump och min Aé-
ripila åro båttre ån alla forr bekanta våder-

våx-
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våxlings - macbincr, fä frågas, hvilkéndera är

fördelaktigare af defla bada? De hafva hvard^-

ra fina fårfkida formoner. I vifta håndelfer

ager Pumpen företräde for Aeripilan, i andra

tvärtom. Dårforc fynes radeli^t, at man på
ftora fkepp5 fom fkoia gSra länga refor , bor
vara forfedd med bagge, at brukas efter ora-

llåndighetcrna^

Deri^a inrättning dr pl grunden mycket lik den^

fom af Kongl^ Vet, Academien^ uti Defs Handlingar

får år ^isi^fog* ^a. til famma ändamål dr fö"
reflageny och af Herr Profeff$ren StroxMER blef

Mpgifven. Atrifilan har dock fåretrade daruti ^ at

hon dr fimplar^ och rårlig.

Locus Geometricusi
af

NILS LINDBLOM,.
Profeff. vid Kongl. ArtilL Cadctt-^SchoIan.

$. ! A t finna llocus Tab. VL fig. 4
XjL dar tvänne rata linier Jgy Jf^, raka

hvarandra, fom dragas ifrån tvä gifna Puafter
yf. By och (kåra en gifven råt linia CZ), uti

r,/, fälunda, at förhållandet blifvcr altid det

famma, imellan Rcdanglarna, fom innehållas

af rata liniens CD atfkilda Segmenter: nämligen
at eD:Df+fC:Ce altid år et gifvit forhållande.

Lät dårforc det gifna förhållandet vara ED:
DF+^FC:CE och AE ^ EP rakas uti Gy famt i-,

från g dragas ca linia
,

parallelt med någondera

af
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af de pifna linierna ^EG^ BFGy lät vara AEGy
fom rakar fyrfidiga figurens ABDC fidor uti

i^^^Q? Låt ock linierna.^/) C dragas
och räka liaien JB uti H och famt limen
AE<} uti /I5 N,

Emedan iniii Punften ^ åro dragne fyrali-
nier^^^^ gT> y gf^ gC^ fom raka tvamie andra
CD 5 IHy uti Funfterna, D, C/ och yf,

B ; Ij hXi^vcx eD:Df^ fC:C€ZZAH:HB
^BI:IA. E.fter hypothefis år ock eD:Df
A-fC.-CezzÉD.-DF+FCcCE, hvadan ^H; i/5 +
B IiIJrzED-.DF-^FC: CEj ellerAI:IH^m:BA
—EC:CD^DF:FE. Men efter TriangelenSwtfHiT

fidor flcåras af rata linierna IN^g^ BGLj blifver

AI: IH—AN:NK+ Kg:g H, {iimtHB:BA=HL:
LK-¥KG,:GA. På famma fått, uti Triangeln
DEKj blifver DC;CEzzDg:gK 4- KN:NEy
famt, EF:FD::zEG:GI<:+KL:LD, Nar defle

Rationer jåmföras, finnes AN: NE-h EG:GAzz
Hg:g D -k-DLcLH. Igenom Punden B åro ock
drague fyra linier, BAy Bg^ BD, BGy (om rå-

ka tvånne andra Dg^ AG^ uti H,g, Dy t och
Ay Vy Ty Gs dårfore blifver Hg:gD -{-DL/LU
—AF:yT+ TG:GA, och (äledes AN:NE +
EG:GA~AV:VT^TG:GAy eller AN:NE +
TV:VA —AG:GE+ TG:GA. Men, efter lini-

erna gO^ GA åro parallela^ år AN:NE=:Rg:
g q, och rF:T^A=Pg:gO. Derfore årock

gq r-Pg:gOzzAG:GE+TG:GAoc\\ horer iäle-

des punften^ til den Gonifka Seétionen,fom går

igenom de fem gifna punderna, A^ By Dy C, G.

V. Lem. i 8, Lib. i. Princ. Phil Nat*
Problemets Synthefis finnes lätteligen af det

fjuttondc Lemma loc. cit. och i anledning åf

IjelFva Analyfis. ^ §.
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z. Både Analyfis och Synthefis blifva

Jkårtave igenom följande Theorem: Om fex rå-

ta linier, JEy EC, C^, gLj LB, BJ^ fig. y
räka hvarandra i femtoii punfter^ fäiom i figu-

ren, och tvåmie utaf dern, fäfom JEy gLj aro

få fkurne af de fyra ofriga, at forhjiii^ndct i-

mellan Reftanglarna, fom imiehällas af den e-

na liniens atflcilda Segmentcr, blifver lika med
förhållandet imellan reétaBglarna, fom innehål-

las af den andra liniens likbelågna fegmenter,

fä at man hafver AN:NE .-GAziHg.^gD

+ DL:LH', blifva alla andra tvä linier, fäiom

ECy BA^ hvilka man tager ibland åt fex gif-

na, pä et dylikt fått flvurne af de fyra ofriga,

fä at man tär ED:DF + PC:CE — AH:HB+
B 1:1A. Håndelferna äro tjorcon.

§. 3. Om linierne Ag y Bg^ fä

ftålde, at antingen Dg eller Cg^ låt vara Dg^
blifver parallel med AB^ och Cg dragés famt

rakar AB uti blifver ED:DF FC:CE
BI: IA, Härigenom kan man lätteligen fä fam-

itia linier Ag^ Bg fä ftålda^ at Dg blifver pa-

rallel med AB.

§,4, Om förhållandet ED:Dt + FC:CE
Fig. 7. eller BI:IA vore fädant, at / träffar

in med a:, dar AB.^ DC rakas^ finnes läcteligen,

at DHy fom dragés parallel med AB^ icke rå-

kar Locus i nä^on annan puncfc ån i).

§^ Om Conftruftioncn i §. 3. behålleSj

punkterna ^, G fammanbindas, gG råkar AB uti

t och punften G poneras tråita in med gy fin-

nes fifta ftållningen af fädan^ at Ix hliv til

IB i famma proportion fom IA til /A Päfam-
ma fått finnes Tangentens 5 uti JSpMUning Z) r lå-

dan ^
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dan, at ^/ blir til xS i famma proportion, fom
X44 til xT.

§,6. Sedan Tangentcrne uti g och D åro
fundne, och rationcn ED:DF poneras forfvin-

na, eller fom år det famma, Vmcn gD vara
öåndeligcn långt bärta, blifver icke fvårt at fin-

na, hvad flags Seftion Locus dä blifver, näm-
ligen uti Fig. 6 en Hyperbel, fom år Specie
gifvcn och går igenom tre gifna punder j men
uti Figi 7 antingen en Parabel , fom gar ige*

nom tre gifha punftcr och har Diametrarna po-
fitione gifna, eller en råt linia, i fall linicrna

^5, CE åro parallela.

§. 7. Utaf denna Coniflca Seftionernas c-

gcnftap kan låtteligen bevifas följande Theorem

:

Om fex Punfter, fom åro belågne i en Conifk
Seiftion, fammanb^ndas , at därutaf upkomma
tvånne Trianglar; blifva defla Trianglars fidor

fådana fex linier, fom omtalas utiTheoremet §. z.

§. 8* Hårutaf fas fedan ,en genercl dcmon-
ftration på det bekanta Theoremet : De mot-
fatta fidornas interfeftioner, uti et hexagonum,
fom infkrifvcs uti en Coniflc Seélion, åro altid

belågne i en råt Hnia.

AFHANDLING,
Om Magnettjka Kraftens upvåckandé

genom RleBrtåtet-

JOHAN CARL WILCKE.

5^ "N^^^ långefedan med forundran an-^

XVJL mårkt, at dä Åfkan flagit ned uti

fkepp



I7<5^ 0<ftob, Nov. Dec, 295

ficcpp cUer hius^ och träffat Sjo - Compaffen el-

ler annan tjänlig jårn-rcdflcap, här den icke al-

Icnaft forvillat Magnet- nalarne, och antingen

fortagit eller aldeles omvändt deras polaritet

,

utan ock gifvit magnctilk egcnflcap åt järnet

fom förut ingen hade. (a) En dylik håndclfc

fom iT^j-i timadc pä Capit. Waddels ftepp,

féranlåt Herr Franklin at forfoka, huruvida

ban med Elcftricitet, fåfom en konftig ljung-

tid, fliulle vara i ftånd at efterapa Naturens
ftora verkan. Herr Bose i Wittemberg hade
for honom, genom Éleébricitet forfvagat magnc-
tiflv kraft (b)^ och åfvcn berättat, at han kun-
nat forftora och upvåcka denfamma genom fam-

ma medel 5 men iädant hade icke velat lyckas

for Herr Wilson-YO Herr Franklin lät

fordenftul ganfta llarka laddnings -flag, utur z

och 4 ftora med bly belagdc glas-koltvar, fom
hollo vid pafs 12 ä 13 fv. Kannor, gå ige-

nom fina Synålar, dem han lade fimmande pa
vatten , och fåledes fant genom Slaget vara

magnctiferade. Han rontc därvid tillika flera

märkvärdiga omftändigheter, hvilka han uti f :te

brcfvet til Herr Collinson fålunda befkrifver:

Om nålen under Jlaget ligger i Öftcr och Vefter^få.

vifar den ändan til Norry där eleBrifka elden går in.

Ligger bon i Norr och Såder y få vifar den ändan

fom låg Norr Ht y än vidare til Norr^ fedan hon

lågges på vatten y elden må därvid hafva gått in

\ j±
ia) MuscHENBROFKi Diflctt. dc Magnete. Item

Bergmans Inträdes -TaK
C*) Tentam. EleÄrica, Pars Ppflt» p. zi.

l^) Trcatife on Eleélricity p. 119. Experiments upon
Artificial Magneti.
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f^i den tm eller den andra fidan, DireBions-kraf*

ten uti nålen blir ftarkaft ^ nar kön ligger i Norr
^ch Söder ^ men fvagaji i Öfier oeh Vefter. Vore den

éleårijka kraften mycket ftarkare ^ torde däraf hånda^

ut nilem Séder ut lagda ända jämväl blefve Norr - pol^

när elden gar den vägen in, Jnnars hade manfvårt
at förklara Polernas omvändande få Sjö - Compajfer

genom ljung- eld, emedan dejfa nålar altid äro i den^

nä fidiimng. HUaremot vårt lilla forfok Jhulle med^

gifva , at den Norr ut vända fpetfen y bordt än yt*

terligare fyfta til Norr
, fa hvilkendera ända ock

Men ingått,

§. z. Öfvervågandet af deflli omftåndigheter

gifver trenpe^ hvar for fig märkvärdiga ron vid

handen: i;o at elelirifka /loget upväcker magnetifk

polaritet^ z;o At denna polaritet rättar ftg efter

nålens läge emot väderflreckcn : y.o at eleBriJka eU
dens väg i vifja nålens lägen utftakar polaritetens

itrt^ Det vore onflceligt, at Herr Frankliis[
hade närmare befkrifvit ijelfva fåttet^ huru haa
ftyrt flaget igenom nalarne} ty fom detta kan
Ike på mänga olika fått, torde ock til en del

dåraf hårrora 5 at andra vid forfokets eftergöran-

de, funnit olika utflag. Herr Dalibard i Paris,

fom på Franfofka utgifvit Franklins bref,

berättar : At nålarne altid ^ uti hvad flällmng de und^

få eleBrifka flaget y äga Norra polen y eller vifa iil

Norr y med den ändan där elden går iny och Sodre

polen fom vändes Söder uty vid andra ändan där el"

den går ut, (d) Detta ftrider emot Frank-
lins ron, men (kulle, om det blefve ftadfåft,

gora faken dubbelt märkvärdigare. Muschen-
broek

t-^/j Experiences & Obfervations fur rEleåricité, Scc,
' Edit, Paris lyj-ö. p. i^f»
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liRoÉK har ined ^ ftark eleftriGitet vål kunnat

forfvaga Magnet - nålars kraft , men ieke alde-

les fdrftora) mindre omvända deras polaritet f
Det famma har ofta håndt mig (jelf^ Hvarfore

jag börjat tvifla, at någon mårkelig magnetifm

pä det fåttet ftode at ärhilla. Af famma tankä

ar Herr Adjunåren Bergman, då han anforer,

at deffa forfok i Europa ej fårdeles lyckats, lå-*

ger han : frefiar man med fmd nålar
^ få fmdlta de

Mp^ brukas åter fiorre\ få biter det ej fiort få dem (fy
Lyckligare framgång har dock Herr Cancellie-

Rådet Beck i Köpenhamn haft, fom han genpm
bref meddelt mig* Ty fedan han ftdit en liten

Cdmpafs^ndly fom var l-J tum Idngy \\ Unia bredy

och gjord af en ur ^fjäderfä efter magnetifka linien

eller inclinationen) har den af et enda Jlag utur tvdn-

ne Cylindrifka i
/i.
tum höga och 8 tam vida glas^ dr^

hållit få mycken kraft > at den med Norra Fölen kun^

nåt uplyfta en fy-ndL Sä olika utgångs hvaraf ijelf-*

va faken nåftan ftannar i ovifshet, har foranlä-

tit rnig, at härom anllälla en ny o^h forllgtig

underfokning 5 hvaraf jag i det följande far aa*

fora Refultaternc*

§; ^5. Inrdttningen af minä férfåk /^'i' Tab.ViL
Ai Fig. ! år EleSlrifér -kulan

^ 13 decim. tum i

diameter 5 af hvitt ÄngelÉt glas^ fom gni-^

des med handen*

Bé t'årfia Ledaren eller GönduÄcuren^ äf fortent

jårn-bleck, 4f U lång^ 8 t* vid.

CC. Tvänne ^ovx Laddnings - glas ^ 16 tum i dia-

meter, hålla hvardera 20 Svenfka kannor. *At
U blif-

<<r) Introd. ad PhiloH NatiiraL T. L 341^

(/) Inträdes Tal 43.
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blifva tillika full-laddade, fordra de vid pafs

4000 kulans omlopp.
DD. Jårn - trådar, fom leda Eleétricitetcn ned

uti glafen , och åro forfedde med vifarc-

trådar.

£ Laddnings -kedens forfta continuation , fom i

det följande kallas Negativa keden^

Et järnofritt bord^ hvarpå forfoken anftållas*

G. Stållct där Nålarm fattas i Laddnings-ringen,

Laddnings - kedens andra continuation, hvar-

med gniftan utläckas vid J , och kallas fe-

dan den Pofitiva keden.

Vid denna inrättning kommer fåledes ^fter

Franklins theorie, eleftrifka elden genom ke-

den H til nålen uti G> och går ut därifrån til

keden E , hvilken leder til p;lafcns yttra belägg-

ning. Merendels har jag fa lagat, at nålen va-

rit i medlet af Laddnings -cirkelen. Sjelfva ke-

derne, få vida de pä några alnar kommit nålen

och bordet nära, hafva därvid varit af Måfling.

%^ At fatta nålarm efter behagelig ftdllning

uti Laddnings 'Cirkeleny har jag med lika framgång
brukat flera fått. Af tort trä lät jap förfärdiga

ct litet inftrument Fig. 2. fom beftar af tvänne

fkalmar eller ben, AB, B C, hvilka formedelft

en ledgång vid B y opnas och fålles ihop : det
f

. ena benet med et kors -trä tjänar det andra til

fot, at kunna upftällas uti hvad lutning man
viU På denna flvalmen GB lägges Ijelfva nålen

pä en glas-flvifva, famt qvarhalles af tvånne up-
bogda Måflings - tjädrar E, F, fom kunna flyt-

tas, och äro forfedde med hvar fin hake, hvar-^

vid laddnuigs- kederne hängas. Mera lätt och
enfaldigt år, at uti en torr trå-bit, eller lack-

ftång,
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ftang, ncdfåtta tvenne Måffings- bågar, imellaii

hvilkas andar nälcn inlilämmes, och kederne dårn

til appliceras. Ännu friare for inkaft åi% at imel-

lan tvenne fniå Maffings - tänger eller Pincetter

A, B, Fig: 5. inklämma nälen, och dymedelft
uphånga henne uti fria luften, på hvad fått man
yil Hyad iiiråttning man gor, bor alt jårn
undvikas.

§, f . l^ålarne^ hvarpd jag gjor^ f^rfuk^ voro
Cjfter behofven af oUka flag^qock har jag måft
brukat 1:0 goda Ängelflca fynälar af ftäl, ifrån

^ til z tums långd. iio Fina magnet - nålar

,

gjorde af ur -fjädrar, fom med en liten grop
hvilade pä en fin fpets (Fig, 4,) ifrån | til z
tums långd, och i linias bredd, 3:0 ATklipte
bitar af grofva^ cUver ftrånp;ar, af | til x tum^
PejfTä fenarci få val fom fynälarne, lades vid un^
derfokningen ftundom at limma pä vj|tten,dock
år deras rorelfe qvickare,om de, likafom magnet-^
nålar, uphångas på en fin fpets: til hvilken anda
Jag inråftade en liten hojia af måCmg, fåfom
%i\ en vanlig magnet -jiäl, Fig, f , men ofvantil

forfedd med en liten båge, eller tvånne oron w,»,
med häl pä, hvarigenom nälarne kunde trådas*;,

då holfans undervigt uphäller nålen på fpetfen.

Samma method år nyttig vid fmä Compals-nälar.
Innan nägot forfok gjordes med deffa nålar, un-
derfoktes deras tilftänd, om någon och hvad for
Polaritet dåruti forfpordes^ De åro utan all

kraft, om båda åndarne lika ftarkt dragas, men
ingendera drifves af bada Polerne på en prof-
magnet, hvilken icke annat var , ån en ohårdad
och ftruken ftäl-ftäng, lom varfamt forcs emot
nllen^ for at icke i otid gifv^ henne någon kraft.

•» Vi Med
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Med famma Magnet underfokes nålen ^ nåi* defs

icraft år for fvag at Ijelf vånda fig efter våder-

llrecken. Det vore for vidlyftigt , at fårfkildt

befkrifva hvart och et fädaftt Experiment : jag
vil uti nägra allmänna forfok foreftålla hvad jag

af mct ån nägra hundrade nålars forhållande kun-
nat inhämta.

/. Får/åk.

§. 8. Vanliga med Magnet ftrukne Compafs-ndlar

af ur-fjädrar^ ft6rre och mindre, til och med
Z ä 3 tums långdj hafva i alla direftt^iier, ge-

nom et enda ftarkt laddnings - flag , dels aldelcs

förlorat deras krafts dels blifvit fä forfvagade,

at de icke dragit nägot jårn-gryn, ehuru en

fvag direftion och polaritet ånnu varit ofrig.

Slaget biter på rått ftora nålar 5 och de mindre
våndas ibland om 5 uti tjänlig ftållning.

//. Förfök.

Om de forr befkrefne nålar åro utan

all kraft 5 och ftdllas efter magnetijka Dire£lionen^

fom nu fortiden hår i Stockholm afviker i z gr.

10 min. Våfter om Meridian , och lutar 74 gr-

5*0 min. under horizonten, flår fållan felt, at ju

éleftriflva flaget dåruti upvåcker magnctifk kraft

och polaritet. Jag har därvid anmärkt:

I . Vid fiora nålar gor ftarkarc flag en ftarka-

rc kraft. Vid mindre k^n det blifva for ftarkt,

och tyckes hvar nål årfordra en detcrminerad

ftyrka af flaget, at fä måfta kraften. Mig har

ånnu aldrig händt, at någon jårn-näl blifvit al-

deles upfmålt.

z. Stora och hårda nålar, dem flaget ej val

biter på, få mera flryrka, om man förut låter

inlöpa dem. Aldeles mjuke och utbrände nå-

lar
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lar fä dock långt mindre kraft. Hvaraf fes,

at Stålets art och hårdning gora hår vid myc-
ket til faken.

3. Nålens nedvända ända, har i alla frofven z;/?-

rit Norr pol ^ och den upvdnda Söder -poly kederne
ma ligga^ huru de vilja. Dock blir kraften 5 hälft
vid fmä nälar, ftarkare, om Negativa keden
ligger vid nedra andan af nålen 5 ån då den
år applicerad til den ofra,

4* Når nälarne våndas om efter flaget^ il

vänder et nytt flag jåmvål om deras polaritet
til Contrair^ hviiket ombyte kan £ke flera gån-
ger ä rad, faft kraften blir då alt fvagare.

f . Flera lika ftarka flag efter hvarandra

,

gora ej mera^ til faken , ån et enda ifrån början.
6. Om nålen år förut ftruken med Magnet,

och defs Norr -pol vandes upät, kan et enda
flag fortaga och tillika omvända defs Polaritet.
Hvarvid^ om nålen år lång och fmal, ofta hän-
der , at den får 3 Poler.

7. Egenteliga fl:yrkan, fom nålarne på det
fåttet århälla, kan fvårligen til pricka utfåttas.
Den är tilråckelig at pä vatten och fpets vån-
da nålen efter Meridian, och at for Prof-ma-
gneten gifva tydeliga utflag> imedlertid gifver
dem en enda ftrykning med en medelmåttig Ma-
gnet, flere refor ftarkare kraft- Mera torde ock
man fel, härvid icke kunna århållas.

. ///. Förfåk^

§. 10. Nålar, fom varit ftålde til rätta vink-'
lar emot magnetifka direäionen eller uti magneti-
fka plan luta if^ emot Söder, hafva fållan el-
ler aldrig genom flaget århållit någon kraft.
De minfta nålarna voro de, fom ibland vifat

U 3 tec-
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tecken dåftil: hvärvid Novf' spolen altid fvaraii

tmot den Negativa och Såder spolen emot fofttma keden^M Férfék.

§* II* Öm nålarne ligga hörizonteh i 'Öfter och

Vdfter^ fä de genom llaget, en ehuru ringa
i

dock tydelig polaritet* Hvarvid den Negativa
keden pä fin anda altid medfört den horra^ och
den pofitiva vid ändra åndaii af näleii den fo-^

dra polariteten j deflTa kedei' niä ligga vid deii

Öftra eller Våflfa ändan af hälens

V. FörfåL

§^ Ii. Horizontella nålar uti H/hagHeiiJhä Meri^

åimj få i^ Mindre kraft, ån da de uprefas

efter inclinatiönen, ttiefi meta ån uti laget imel-

laii Öfter och Våttei\ z) Nålens iiorrUt vån-
da ånda fäf merendels Norr^poleii* Detta fkef

altid| om Negativa keden ligget vid den andan j

tneil 3 J lågges denna keden vid nålens Södra
åndä, och den jpofitiVa vid den Norra åndan^

håtider vid fnAa nålar, at polariteten blir ötnvånd,

i^Wr^fokui fins Söderut och Södei-plen Norrut jå

Uti alla öfriga Mllilingai% nalkas verkan af

Öäget m&c eilér rnindre til det anförda, ju mer
eller ifiiiidré ftållhiiigen halkas någön af de re-

dåil ätiforde hufvudfakeligäfte ftållningar. Hvar**

foire öiiodigt år, at dårofti blifva Vidloftig-

§. t^. Jåttiforändet af de hittils befkréfnc

forfokéil tyckes hög tydeligdn medgifva. i.)

A^t ÉÅéårifk^t LUddnifip -Jt^gei > fd 'val forfiåfer fom
kpvckkfr m^netijk kräft kti Hm^l^fié^ r^) At det^

tå Jltiget icht uti alla iift^imet gör famhta vef^

åM y hiMrfoirt nöd%)dndigt någm mnm y med nålens

åliåa ftdliniffgår fammm&äng^nJ^ Wfäk härtil bldrå^

ga
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ga vidjle. sO ele^lrifka [laget gifver denna or^^

fak tilfdlle at verka pd ndlarna. Men a^ detta Jla^

getf 4.) tyckes i och for fig fjelf foranldta någon

vifs polaritet. At någorlunda förena och förkla-

ra defla omftåndighecer, vil jag utan omfvep
antaga. i .) At Jordklotets aUmdnna Magnets^

kraft dr hufvudfakeliga orfaken til nålarnas drhdll-

ne kraft. 2.) At Elektriciteten fdfom vanlig Eldp

underhjdlper denna verkan p men j.) jdmvdl genom
defs vag eller ftrom utjlakar polaritet Ehuru den-
na forklaruig naturligen följer af forfoken, tera-

de ej vara onyttigt, at genom några forfok yt^

tcrligare uplyfa defs riktighet.

FL Fårjök.

§. 14. Låt en af de omtalte nalarne, blif-

va infatt uti Laddnings -ringen, hålft uti hori-

zontcl ftållning ifrån Öfter til Våfter. Lågg
fedan en artificiel Magnet, efter axclens dire-

£fcion i råt linia med nålen, dock til et lådant

afftänd, at nålen icke utom flaget dåraf anta-

ger en meddclt kraft. Om flaget dårpå af-

loflas , finnes nålen apa en mårkélig kraft och
polaritet, fom altid ar (å ftåld, fom Magnc-
ten genom vidrörande uti den direftion fkolat

meddela. Magneten får (åledcs, genom eleäri-

fka flaget tilfållc, at ftarkare verka på nålen, ån
det annars hade flvcdt. Nu kan och bor Jord-
klotet anfes for en fl:or Magnet, defs verkan
kan fåledcs pä famma lått underhjålpas af elc-

ftrifl:a elden, fom det flier for mmdre Ma-
gneter.

§. If. At någorlunda forftå, huru därmed
tilgär, vil jag meddela följande nya Theoric
om Magnetifka Communication, Låt AB Fig,

U 4
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6: foreftålla en nål eller jårnbit, fom innehål-

ler det magnetifka grund -ämnet 5 hvilket jag
antager beftå af tvänne andra, et Jakadt och
et Nekadt, fom inbördes draga hvarandra, men
hvar for Cig åro repellerande och fpånftige.

Lät Magnetens ena anda N vara upfyld med
et af delTa åmnen, t. e. det jakade, fom gor
Norr - pol ; fä dragés järnets nekade åmne
til A 5 men defs jakade drifves til Således

fkiide, upkommer vid A en Söder -pol, och
vid B en Norr -pol uti jårnet. Dragés Ma-
gneteii undan, fä (kulle båda åmnen inom jär-

net flyta ihop och polariteten férfvinna, dåråft

de icke något trögt rördes inom jårnet och
qvarhollos hvar vid fin anda. Ju trögare de
flyta ihop, ju beftåndigare blir polariteten, hälft

uti Stålet, fom då dåraf blir en verkelig Ma-
gnet. Skulle fordenikul eleftrifka fiagct åga
en förmåga, at gora deffa åmnen mer rårhga in- ^

om jårnet, fä (kulle Magneten til ftorre afltänd,

det år med mindre kraft, kunna åftadkomma
deras fordelning, fom utgör Magnetifmen och
Polaritet. At iå fker, medgifver äter forfoker.

§. 1(5. Hväd fom egenteligen éfvertygar ofs ddr^

om^ at bördens Alagnet - kraft dr med uti fpelet vid

vara nålars magnetiferande^ dr den olika fiyrka och

polaritet^ fom de undfå efter viffa och Mka Idgen

och (IdUmngar. De iHUningar uti hvilka mäfta

kraften århalles, åro de famma, uti hvilka den
allmänna kraften fororfakar den iä kallade /dr-

änderliga magmtifmefi Uti en mjuk jårn»- fläng,

fom har behörig långd» Uti uprcft flållning

efter Inclinationen år defs kraft ftarkaft, den

åger då aUid Norr -pol vid den nedvända, och
öoder"
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Söder - pol vid den upvånda andan. Uti Me-
ridian år kraften fva^are, Norr -polen finnes

Norr -ut och den Södra Söder -ut: men uti

laget ifrän Öftcr til Våfter fihues ingen detcr-

minerad polaritet ni. m. Hv^d är natarligare,

än at famma kraft, fom fäledes magnetiferar

järnet, äfven under flagets genomgående föror*-

fakar den upkomne polariteten? Detta foranlåt

mig, at uti följande forfok forbinda bada verk-
ningarne med hvarandra.

FIL Förfåk.

§. 17. Sedan jag upreft tvånné Cylindri-

fka jårn-ftånger, fom voro en aln långa, af

mjukt järn, utan egen magnetifme, men lätt-

rörde for den allmänna kraften, efter magneti-
fka Direiflions - linien : infatte jag ftorre och
mindre nålar imcllan defla ftånger, och låt e-

leftrifta flaget gä igenom bade nål och ftån-

ger^ hvarar hånde, at i.) hårda nålar,, fom
af blotta ftångerne icke togo någon kraft, nu
blefvo fa ftarke , [om hade de varitftrukne med Ma'-

gnet, t.) Deras poler voro nu fom forr, den
Norra vid den nedra, och den Södra vid ofra

ändan af nålen. 3*) Förut magnetiferade nålars

polaritet kunde ock pä det lättet fåkrafl omvän-^

das* Ty få vida den allmänna kraften gor fjelf--

va järn- ftängerne i denna ftållning til verkeli-

ga Magneter, verkar den ock formedelft defla^

få mycket ftarkaré på ijelfva nålen, uti hvilken

mer magnetifk Materia får famla fig.

§. 18. Detta år formodeligen fanna orfaken

lil den ftyrka , fom Herr Beck; genom e-

le<5tricitet ärhällit uti fin Compafs-näi. Ty
han hade, fom iag federmera fått veta 3^ inklämt

U f fjclf.
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fjelfva nälcn C ( Fig. j.) imellaii tvånnc ötnbog-'

dc jårn- trådar bh. och dym^delft uphångt hån-
tic vid en jårn - ftäng , eller Condudeur A

,

under det gniftan utlackades vid Jårn - trå-

darnas ftällning, deras ombogning, och jårn-

ftången A 5 -hafva hyarpå fitt iltt kunnat bidra-

ga til den århällne verkan. Denna få yål fom
den af mig nyfs befkrefne inrättningen , åro

fordenflcul nyttigaft, då man i brifl: af Magnet,
genom eleftricitet vil forfliaffa fig en fkälig

god Compafs-nålj eller fok er at, vid artificiell

Magnet - gorning ^ århålla forfta kraften utifma
Stål^ftånger, hvilket jag for ro (kul forfokt.

§. 19. Ytterligare lägga defla forfdk nöd-
vändigheten å daga^ at uti de ofvannåmde px-of-

ven 5 undvika alt jårn och ej låta det komiöa
nålarne for nåra. Ty fom jårn fållan år utan

egen krafr^ och fä lått får den genom ftållnin-

gen, år man aldrig fåker om rena utflag. Nå-
.got dylikt torde hafva håndt vid Herr Dali*
BARDS forfok^ Ty om han fållat nälarne imél-

lan aldrig få litet magnetifka jårn* trådar, och
vid deras åndar ej ymfat kederne, har det ut-

flagct måft följa, fom han upgifvit: at polaris

tettn allenajt tytkes lyéi(^ eleEif^ifka eldens diteflion^utan

äjfeende pd fidllmngen. Jag får dock rått nu vifa,

under hvilka omftåndigheter åfvcn detta utflag

kan hafva rum.

§. zo. I ofrigt följer ock håraf> at få vida

den allmänna kraften utSfvar ftorfta verkan uti

den direktion, fom Inclirtatitjns-compalTen utvi*-

far; men denna pä olika orter år ganÖca oli^ca

ftåld; kunna ock forenåmde experimenter , pä
olika orter, tå andra utflag^ Hos ofs ftuparnä-
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len måfl: 7f grader*, under linien år hön fomlig*

Ilades våg -rått i längre Söder ut däremot lutar

Södra fpetfen ncdäti Iriclinationen i Philadel-

phia ar mig e] noga bekant} men lårer foga ga

under 30 grader. Franklin har fäledes vid

hori2^oiitella nälär kunnat århälla ftorre kraftmän

det går art hos ofs. Hvarfore ock den, fom hå^

danefter anftåller forfoket^ bor Utfåtta Ortens
fa val mifsvisnhig foiii inclination»

§. ai. Den andra frågan , fom återftår, år at

förklara : pd hväd [dtt eleUrtJka Jlaget , dels bidra-

ger tit den allmdnnä kraftens verkan y dels for ft^

jfelf äjladkommer fdla¥itet. Hvad det förra angär^

kan jag icke Vara af deras mening, hvilka, i

anledning af Dt; Pavs ron t at genom ftot öch
hammarffag upvåcka beftåndig polaritet, jåmvål
dåraf hårleda näkrnas kräft» Hår förekommer
ogoriflvdnligen ingen fådäil ftot eller llag* Faft

mera , kan Eleétficiteten endaft fom vanlie eld

åftadkomma, hvad hårvid xh\t%, Detårbekantv
at glödgade jårn-ftånger^ fom kallna Uti magne-
tifk direftion, åihålla ert fixerad polaritet. Pä
ct hvitglodande jårrt tycken magrtetifka kraften

aldeles ieke verka. Om mart vid en måffings-

tråd uphårt^er en fy*-hal uti lågart äf et ljus, och
håller en tåmmelig ftark magnet dårintil, xott%

nålen ieke på några liniers afftånd^ få långeden
år glödande inom lågan i mert dragés pa flera

tum^ afftåndv fnart lågan tages bart, och
hon får aldrig fa litet kallna. Nålen går då
igertom et tilftänd, då mågneti(i:ä kraften ftar^

kaft verkar pa henne. Kommer ert häftig af«

kylninp dårtil, få får en nål, uti rått ftållnin^,

dåraf an ftarkare magnet *• kraft* Jag har vid de

om*
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omtalte nålarne forfokt, at om dc vid en måf-
fings-träd glödgas i ljus -lågan, och häftigt ned-
fankas lodrätt uti kallt vatten, fä de vid nedra
andan en fixerad Norr, och vid den ofra en
beftåndig Söder -pol, nåftan fä ftarkt fom ge-
nom eleftrifka flaget. Ele6tricitet kan forden-

ikul fom blott eld, uti t jänlig ftåUning, bidraga
til allmänna kraftens verkan, hålffc denna eld ver-

kar (ägodt fom i et ognableck, hvarpä avkylning

följer.

§. 11^ A t härom blifva mera ofvertygad, be-
hofver man endaft efterfinna eieélrifka materiens

häftiga verkningar pä de kroppar hon igenom-
far, och hvilka i alt likna den ftarkafte eld.

Jag far vid annat tilfålle bevifa, at fjelfva ele-

<5tri{ka gniftan år et ämne, fom uti fin häftiga

fart och effervefcence itändes och exploderar for

fig IJelf, fäfom krut, m. m. Men vil nu endaft

anföra nägra nya ron om defs väldfamhet. Denna
fbonjes tydeligen pä Ijclfva näiarne, fom undergå

forfoket. Defte blifva ofta däraf blä anlupne,

ja, fpetfarne fmälta af , och fmålta faft vid mäf-

fingen fom rorer nälen, hvilken ock pä det ftål-

let tillika utbrännes och calcineras. Mig har ej

händt, at nägon hel näl fmålt bart 5 men at de

underflaget,åro mer eller mindre glödande, tyc-

kes redan följa af det anförda. Håraf fes tillika

hvarfore hvar näl fordrar et proportionerligt flag,

.ty det ftarkare utbränner nälen och det fvagare

glödgar ej uti nog hog grad. Med deforr befkrefne

laddnings-glalen harjag än ytterligare profvat , at 8

ftycken polerade järn-kulor, afvid pafs |; lods vigt

,

fom låggas pä hvaraiidrauti et glas-ror, genom lla-

getfmåltas ihop, atde fom^ et pärlband kunna up-
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lyftas^ och' det ibland med fädan ftyrka, at z^ä 3
fKalpunds Vigt fordras innan de fkiljas åt; då uti

brottet fynes en hvit fläck med blå och rod ring.

Om vatten eller qvickfilfver ^ fom annars nog
qvickt leda ftoten, flås uti fina thermometer-ror,

uplofer flaget dem til dunfter, fom fylla en på-

fatt glas-klocka, och krofl^a glas -röret til nnt
mjol. Om Svafvel, Saltpettcr, torkad ågge-

guk) Krut, m* m. fyllas uti något vidare glas-

ror, itändas de^ och utbrifl:a med klar låga.

Et åkta guld-bUd, fom får flaget 5 dä det lig-

ger imellan et hvitt papper och en klar glas-

fkifva> uplofes til rok^ fom färgar papperet med
en purpurfärg, glafet reflefterar en iikfom in*

brand gullfårg, hvilken emot dagen gifver en
ganflca vacker blå couleur. Andra metaller gif-

Va fa olika fårgor, at endaft dårpå kan flvonjas

äf hvad flag de varit. Om på en glas-tafla

lågges en ftrima af blad-gullet, och betåckes

med en bred ftrima af papper, fom år ofver-

llruken med fl:arkt gummi -vatten, och flaget

gifv^es igenom^ metallen > fmåltes den up
5 pap-

.peret uprifves, och glafet kroffas, ofta på un-
derbart fått> hvarvid den af gullets^ papperets

och gummi- vattnets förenade explofioner hår-*

rörande fmållen, år den fl:arkafl:e, fom jag, utan
krut, hort vid Eleftriciteten , och båft tjånarat

gifva begrep om Aftans verknings - fått iflort^

§. itj. DefTa och dylika förfok gifva nog-
famt tilkånna, at eleftriflva åmnet, vid flagets

genomgående^ icke allenafl igenomtrånger krop-
parnas innerfla delar, utan ock tillika uplofer,

fkingrar och med häftighet kringfprider dem >

^å det blir rådande, Detta åmne verkar fom
et
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et ftarkt uplosnings ^ medel > hvars myckenhet

f
or hela kroppen likfom flytande , hvarigenom
efs grund -åmncn och i fynnerhet det brånba-*

ra fattas i rorelfe, frias ^ och fä luft at flvin-*

gi-as och utbrifta. Pa hyad fått denna Mecha-
nismen närmare foreloper, år ofj> icke tillätit, ån

at genom allmänna Attraftioner och Repulfio-

ner förklara. Dock ferman ogonflvcnligcn, at

all ting här liknar cld^ och at man ej torde

långt fela , då man tager eld och electricitet for

olika phenomener af en och famma orfak.

§, Men jag har fagt, at ekBrUitenn I

vch för (ig fjelf uffväcker eller detertninerar polaris

tet uti nalarhe. Detta år onekeligen den mark*
vårdigafte Punéten vid defla Ron, Franklin
har redan anmp^rkt detta, och dåraf dragit be-^

tydande flutfatfer, til förklaring af Sjo-^Com-
paffers omvändande. Hvaremot flera, fom an-^

Fora hans forfok, ej noga tyckas urlkilja^hvar-

på han dem grundar. Jag håller Jord@n$ mat
netifme for orfak til det måfta af nålarnas år^

ållne kraft: men dä jag efter vifla lagar fer

polaritet upkomma, fom dels icke kan härröra

af Jord - klotet, eller andra Magneter^ dels

ilråfvar emot delTas vorkan, ledes jag naturli--

gen til den endaft qvarblifvandc orfaken, l^clf-^

va elcif^riciteten, Vid genomfeendet af de an-^

förda forfoken, år e] fvärt at finna, den Norr
polariteten ftdr upi någon fdrdeles gemenfkap med den

JSfegativa keden^ lika fom den Sådra med den pofiti^

m keden. Detta rontes vid uprefta nålar uti

i:fta forfoket, hvaråft jordens kraft, väl akid

ar radande, men oktes dock och minlkades ef-

ter kedcrnas läge, Uti direktionen ifrån öfter
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til Våftcr, formar allmänna kraften ingen ting,

<Jä likväl polariteten Utftakas genom kcdernas

iåge , och oytes om vid deras omväxlande. Li-

ka fä år befkaffadt med nålar uti Meridian,

hvilka tvårt emot allmänna kraften, fä Nonv
polen Söder* ut, om Negativa keden var dar-

ftådes anlagd. Man gifTar ej orått, at eledri-

Ika ftrommens direftion år hårtil vällande; och
hällermedFRANKLTNfore, at cn tilråckelig flyr-

ka diraf, (kulle gifva tydeligare utflag. Den-
na ftyrkan finne vi verkcligen uti Afke-flagen,

hvarfore ock ftora nålar däraf kunnat omvän-
das. Om Herr Dalibard i alla direftioner

kunnat dårmcd ofvervinna jordens åtgärd och
verkan pä nälarne, hade ock defs forfok haft

den upgifne utgången. Jag tviflar dock, at

någon brukat ftarkare kraft, än jag. Men {la-

gets ftyrka gor ej alkna til faken, ty man kan
årfåtta det med mindre nålar,

Hvad fom måft oroar mig, år det, at Frank-
xiNs och mina ron icke komma ofverens, i an^

fecnde til Polaritetens art, fom åtföljer eldens

direétion. Franklin har funnit Norr-pol på
den ändan af nålen där elden går iny men jag

på den fidan, hvareft Negativa keden var ap-

plicerad och elden fåledes efter Franklins
mening bordt gä ut^ Omvåndt, år hans Soder-
pol vid eldens utgång, och den jag funnit vid

mgången, eller pofitivakedensända» Om Frank-
lin ej vid rönets upteknande mifstagit fig ut4

orden, fer jag ingen utväg at förena delTa ut-

fla^. Jag är imedlertid nogd, at jag funnit

fpar til verkelig gemenfkap imellan Magnetiik
Polaritet och Contraira Elcdricitcter , varandes
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i fig ^elf ännu lika mycket, om den Negativa
eller Pofitiva ftrommens in- och utgång utfta--

kar Norr - eller Söder - poL Hvarofver jag likväl

icke kan förklara mig^ utan at i anledning af

jnin nya Theorie om Contraira Eleflrriciteter,

något andra de vanliga begrepen om laddnin**

gar och deras verkan*

i f. Så vida Contraira Eleå:ricitcter aro

-det allmånnafte och ^elfva Grund - phenomenet
vid alla Eleärifka Experimenter-j bero alla for*

Idaringar pä den grund , fom antages, til defla

Eleclriciteters genom ron afgjorde ftridighet*

Franklin och alla med honom, hafva nog lån*

ge fokt deras flvilriad uti brift och ofverflodj meil

Utom det, at negativa kroppars repulfioner al*

drig kunnat med fannolikhet dåraf förklaras, hat

jag med phofphorifka forfok pä fpetfar ögon*
fkenligen bevift, at negativa kraften jåmvåi hår*

rorer af et verkeligen utftrömmande åmnc (g)^
Vid famma tiUålle har jag yttrat min tanka, om
en allmännare defla phenomeners förklaring (å),

hvilken jag ock nu årnar lampa til det famman-
fatta laddnings - forfoket. Tvenne fårfkildta äm-
nen^ åro grund til Contraira Eleftriciteter. (J^g
förmodar det ena vara et Phlogifton och det an*

dra et Acidum). Defla åro hvar for fig elaftiflce

-och eledrifke^ men draga hvarandra^ och for*

enade utgöra et grund -åmne, fom inftipes af

kropparne ^ och blir overkfamt , tils det äter

uplofcs, dä ältid bäda Eleftriciteter tillika dåraf

upkömma* Nåt iiågotdera af defl^i åmnén ofver-

flödar uti éh kropp, kan Eleftricitet uti andrä

kroppar dåraf upvåckas, pä famma fått , fom jag

(a) Vet. Ac. Handl. 1 7^3- P* 19^* (^) P^S- ^^4.
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1^ if. vifat fke med Magnetifmen. Vid ladd-r

nings-flagct ftromma defla Contraira Ämnen
tvårt pmot hvarandra, blandas, fråfii, utbryta
med cldfken, och tyek^s fortVinna eftei^ fkedd
f^turation.

§. 2(5* Låt et Laddnings -gUs vara iipfyldt af
eleétrifkt overkfamt grund - åmne , och Jåt en
ftark pofitiv Eleftricitet blifva applicerad tijl

defs ena fida., fårmedelö: ledare octi bclåggninr
gen 5 fä fåttcs grund -åmnet deraf i r.orelfe. Den
pofitiva delen utdrifves til glalets hindra fidaj

men den negativa fanilas pä den förra. Om
beläggningar och ledare ligga tått invid glafet,

emottaga de deffa åmnen, meii i det ftållet up-
fylla glafet med contraira åmnen, fä at en fida

hyfer bara Pofitivt^ och dgn andra bara Nega-
tivt ämne. Denna ^fördelning päftår, fä Jång^j
Ele<S:rifer - kulans påtryckande formar uphäfva
jåmvigten uti glafet. Hvarefterj eller fa fnart
kulan ftadnar 5 ^glafet år uti det tilfltändet, ap
tvänne ftridiga åmnen åro faiplade uti defs yton
fom genom unbordes dragning, få val fon) drag-
iting til glafet^, dar qvarhällas, utan at komm^
til förening, fä långe något ofldi)gradt grundr
åmne år ^v^r midt uti glafet, Håraf händer,
at et dylikt, ehuru ftarkt laddadt glas^ ibland ej
yttrar ringade fpär til Élcctricitet (/j. JVletJ
gcnomtränges glafet; at de elearifka ämnena kom-
ma til foreniijg

3 följer en hafcig fmåll ocli jpx^
lofipn, fom fpråcker och gengmbär^r giafcts
varom ]ag pä ^nnat ftalle gifyit nog^re beirifr
nmg (i). Samnja förening defla åmnen imellau
händer genom 4en vanliga Lnddpings-cirkelen.

X Tv
(i) K. Vet. Ac. Handl. 1 762 p. 2O4. {k) Ann), tii Frank^

LIKS Bref §. 33,
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Ty få fnart en fida yidrores^ och därigenom
mifter något af fitt åmne, eller fatureras, ut-

gifver fig å andra fidan lika mycket af det Con-
trairaåmnct , fom i haft gor den fidan ele6tri£k.

Vidröras fordenfkul bada fidor tillika af famma
ledare 5 upfylles den ock ifrån båda andar med
contraira amnen> hvilka inom denna ledaren kom-
ma til förening, fi'åfa ihop, och utbrifta med
häftighet och ledarens forfloring, om den var

for fvag, at vid ofvergängen eiftotftå deras myc-
Itenhet. Alt detta kmide med mångfaldige tor*

fok uplyfas^ jag vil dock nu allenaft gora en
kort tillämpning på våra uti defla omftåndighc-
ter ftadde nälär.

§. 24. Man finner håraf, forft och fråmft,

Mt det /r^^5^/^r Franklins menings blir en enkel

firöm af eUBriJk eld fom går genom nälarney utan

tvdnne^ fom i centrair led firyka derigenom^cmtåzn

det pofitiva åmnet få väl går ofver til den ne-

gativa fidan, fom det negativa til den pofitiva.

Eldens dircftion allena utllakar fordenlkul icke

polaritetens art, om ej fåttcs dertil, hvilken-

dera ftrom man menar. Således blir efter mina
forfok Norr'^foleny ^id den ändan ^ ddr den nega^

tiva ftråmmen gar in 0ch den pofitiva går ut'y men
Söder -pol där den förra går ut y och den fenare in.

Hvad äter defla ftrommar hafva for gemenfkap
med fjelfva Polariteten, år hittils en förborgad

fak. Jag har förut vifat, at JEleftriciteten, fä-

fom eld, kunnat underhjelpa jordens verkan lä-

fom Magnet, på nålarne, därigenom, at magne*
tiflvä åmnet gjordes rörligare til fordelning, hvar-

af polerne antogos härröra. Samma polaritet,

eller de magnetiiäca materiernas fordelning, flcullG

up-
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Wpkomma, om de fårfkildte eleftrifka ämnena
ågde någon fårfkildt dragning eller verkan på
de magnetiika; hvarigcnoin den poikiva eleftri-

(ka llroinmen t. c. med fig framflyttade det

magnetifka ämnet fom gor Norr -pol 5 och den
negativa ftrommen det andra ämnet, fom gor
Söder

^
pol, til den åndan dar 4e gä ut* Ele^

£tricitetein fortfåtter, efter fl;edd fördelning, fin

väg til laddnings - gUfets lidov j men de fäjedes

fordelte magnctifka materierne 9 fom ftarkare

qvarhallas af järnet, ftadna vid hvar lin ända af

nallen, och utgöra polaritet, fom blir beftändig,

emedan järnets häftiga aikylning efter flaget

icke tillåter dem at äter i en haft flyta ihop.

Pä detta fatt kunna alla vid vara Ron forekom-
mande omftåndighetcr foi;enas > vi behofva ej

anfe Eleftricitet och Magnetifm^ ^or mera, ån

til verkningars likhet när-flägtade krafter^ vi

ftånga icke v^ägen for kunflcap om deras moje-
liga närmare fam-band ^ vi bibehålla de bäfta

theorier om defta krafter > men infora därvid

fom en nyttig förbättring en likformighet med
få mänga andra Naturens Phenomener, hvaruti

yifla materiers fondring och rammanfättning
medförer lika , ja underbarare effekter än
defla^ Längre lärer ock aldrig vär kunfkap gä,
ty den ftadnar uti all ting pä flutet vid ron

eller gifming.

4

X z Fårr
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Fårfok til fulljlåndt^are upfiållnmg af
LKVCADRNDRl Gmus I

Ort -Riket

framgifvet af

PETER JONAS BERGIUS.

Cap de Bonne Efperancc framalftrar i fitt

lyckeliga Climat en anfenlig mängd af al-

lahanda våxter. En P. Hermannus, den for-

fte Botanicus dar nägonfin varit, behofde icke

många dagars tid 5 for at famla 800 fårfkilda

orter, hvaraf ingen förut varit bekant i Europa^
Atfkilliga hela Ört -genera, (hvilkas namn up-
råknas i Herr Arch. och Ridd. v^ LiNNés
Amm. Acad. VoL /. jjj.) hafva af Skaparen
dar fått fitt hemvift, utan at våxa vildt på nä»

gon annan ort i vcrlden. Ibland clefla åro lik^

val några, fom åro af de ftorfta och vidlyfti-

gafte Genera i hela ört -riket, fåfom et Mefem*
bryanthemumy et Leucadendron, I

Jag vet ej, om juft l^^lfva defla bagge Ge-
nerum vidlyftighet varit någon drif- fjäder for

två af våra ftorfta Botanifter at nedlägga der-

uppä arbete; men fåkert år det, at Dillenius
mycket har nagelfarit Mefembryanthema , och
BoERHAAVE anvåndt moda pä Leucadendra»

Jag har vid detta tilfället ingen ting at (äga

om det förra Genus 5 men om det fenare torde

jag nu få handla få mycket vidlyftigare?.

Det år bekant, at ofvanberorde Herman-
Nus redan på 1 670 - talet fkafFat Botaniflca vcrl-

den någon kunflcap om åtflvilliga fpecies af detta

v ftora
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ftora Genus 5 fom han fjelf dar ute på Gap ha-

de famlat, och fedan under namn af Scolymo^

cephalus med korta fkiljemårken upråknat i fin

Catalogo flantarum Africanarum ^ hvilken Herr J.
BuRMANNUS nu federmcra utgifvit och bifogat

vid fin Thefaurus Zeylanicus. Icke defs mindre
låg detta Genus ånnu inveckladt i nog mörker,

alt tils nyfsnåmnde Boerhaave företog fig med
alfvar at utreda det famma i {\n Index alter Plan"

tar.Horti Lugdé Bat. T. i, p. iS3'fi^* dar han gif-

ver befkrifningar och vackra figurer på de flåfte

fpecies, efter J* Hartogs päliteliga ritningar,

men indelar dem under 3 Genera, hvilka han, ef-

ter den tidfens fmak , kallar Lepidocarpodendron
^

Conocarpodendron ^ och Hypophyllocarpodendron* Se-

dermera har Herr van RoYENifin Prodromus

tlor£ Leydenfisy fom utkom år 1740, utgifvit en

Vij upftållning af detta Leucadendri Genus, dit-

forandes en Iiel hop Species, och det under namn
af Protea. Menlndteligen har vår hogtberomligc
Herr von LiNNé aldratydeligaft: utredt faken,

och gifvit detta Genus mimmx. Leucadendron^ht'^

hällandes fåledes i det måfta Plukenets namn
Leucadendros . Uti fifta editionen af *$^m>j/>Är«-

tarum åro if fpecies hopflagne under detta ofta-

nåmnde Leucadendri genus»

Jag har, pä de lediga ftunder jag nyttjat til

de rara orter-s beftrifyande , fom Direfteuren vid

Oft-lndifka Compagniet Herr Mich. Grubb
hemfört ifrin Gap de bonne Efperance och til

mig ofverlåtit
,
upfokt och granftcat en vacker

hop Leucadendra, då jag ock deribland fått rått

på 1 1 fårfkilda Species, fom jag ej finner uptagne
i nyfsberorde »S^mVi P!antaruw^ En få rnärkélig

X 3 til-
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tilokning pä et enda Genus mafte utan tvifvel for

hvarje Botanicus blifva välkommen , åfvenfom
den tillika gifver anledning at efterlinna, huru
mycket i Bofanifka vetcndapen ånnu torde vara

til görandes. Imedlertid yppar fig nu, igenom,

Specierum okte antal, lika fvärighet i Lcucadendri
genu^5 fom i alla andra ftoraoch invecklade Ge-
nera, netnligen at fpccies icke fnart kunna ibland

TH^ngdeii igenfokas och kannas atflcilde. For at

lätta denna mödan, h vilken ofta gor en ny-borjare

eller mindre ofvad ört- ålfkare ledfen , har jäg

^

efter vafä ftorfte Botanifters, en von Linncs och
en VON Hallers, exempel utilakat några af*»

delningår eller fubdivilioncr, h vilka jag formo»

dar flvola finnas rediga och i tillämpningen nytti-

ga. IHiela denna upftållning far jag hårmedel

den åran at til Kongl, Akademiens mogna fkår-

ikädaiide ofverlåmna.

HAötttjs^ Caulii frutiCöfus. Ä^w/detcrfninatir fc*

limbellati velvertieiUati, pari modo iterumfub''

divifi.^ i^a//^ fpårfa^ frequentia. JF///rr4! nulla*

ChåRActEr (jeneHs: Cal. Pcrianth. commUne im^

bricatum: fquämis fubiniiequalibus. CöRolla
tompofita Uniform is. jpröplria tetrapetala: Petälit

linearibus^ éxtus hirfutis, inferne in tubum ar^

fte Cönvergentibus^ apicibus incrafTatis, con*

cavis, patenti*revolutls» StAm. Fihmertta rmh
la. Jr2ther£ 4^ fingulte In fingulo cavo apicis

Lirrtbi fcffiles^ oblonga^. Pist. Germen hirfu*

rum^fuperum* aS*/;/^/ fubulatus^ coroila lon*

gion

LEUCA0ENDRON.
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' giSti . Stigma capitäto - obtufum. Pericarp,
nuUum, ^ immutatus. Semina folitaria.

ReceptAcuLUM commune villofo - paleaceum*

EssENTiA Generis: Anthcrx 4 fefliles in cavo a-

picis iirabi coroUae; tctrapetaliC,

SPECIES.

* iW/Vj fimplicibus latiorihus.

t. LEtcADENDRON ( cinaroides ) foliis petiola-

tis fubrotundis , floribus ampliflimis, calycinis

foliis carinatis coloratis.

Leuoädendron (cinaroides) foliis integris, flori-

bus deprcflis , coroUarum limbis cylindrici^.

Linn. Sf.fL i ^jr*

Leucadendron foliis fubrbtundis , patentiflimis ^

petiolatis -y foliolis calycinis carinatis.
Wachend. Vltraji 2#^.

Lepidocarpodendron 3 folio fubrotundo , rigidaj

in pedunculo longo, craflb> fiorc maximo,
purpureo. Bx;>ekh^ Lugd^ Bat^ 2^ 184^' U^gi'
bona.

Scolymocephalus Africanus folio lato rotundö.

Weinm. Phytanth. 4. f. 2I7. s^t. (^y
X4 Scoly>

(*) Jag anforer Weinmanns Synonyma ibland de an-

dra, efter mänga hår i landet äro ägare af defs

Botaniika verk. Jag mårte l;kvål anmärka, at han$

figurer ofu åro oriktiga och mindre päliteliga, får-

deles dä han ej haft in natura den ort han afritat.

Man kan t. ex. fe pä de Lcucadendra han har,

huru de dels åro för mycket aggranderade , dels

Illuminerade med högre fårgor ån de naturligcn

hafva, fä at han tyckes pä en höft lätit mäla fär-

gen efter Boerhaävens be{krifningar. Brunia
• nodiHora är i fynncrhet illa trätfad, och har han
där Ikärat bort Bkiynii figur.
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SÉoiymocephalos, lato ^otuhclo folio, cono maximo fe«

riceo candido. Herm. afr, ig, Raj. dendr. 9.
Cinaroidcs frutex, folio fubrotundo rigido e Krontetabu*

larl C. B. Sp. pETiv.wuf. p. 38.

2i Leu€ädenbrön {cucullatum) föliis llneari-lanceO'*

latis callofo - triGufpidatis aveniis involventib^^ liores

låtetales, r€C(?ptacuUs villofis, piltillis longiffimis fu-

bulatit

Lcucadéndroh ( cuGullatuin ) foUis cällofo- tricufpidatb

involvcntibiis florés läterales, Lini^. 3p»pL 136.
Prötéa foliis laneeolatis obtufis flores involventibas ^ apice

tridentäto - eallofis, Ko^e^. Lugd.Bat. 184.
Lcucacferidron foliis cunéiforriiibus , äpice tridentäto- (fal-

lofis, fummis ultra flarem protenfis. WachenDo
Mltraj. 103. *;

Leucadendros aftitarla f. Scölymocephalos
,

anguftiori

folio, apicibus tridentatis, Pluk. alm. 212. t. 304,-

f. 6. bona.

Hypophyllocar^odendroti foliis inferioribiis äpicctrifido,-

fubirö, fuperioribus penitus robiis, glabris. Boerh^
Lugd, Bat, 2. p, 206, t. I06.

Sc^olyittöcephalos äfricäna, foliis anguftis brevioribus^ tri-*

: bus in fummitatc denticulis, capitulis foliolis interceptis*

Herm. afr, 20.

Scolymocéphaius (, liypophj^llocårpoderidroh foliis tribus

in ftimmitate. Weinm. phyt. 4. p, 297. t. gof. f. bi

Öesgr. kami villofii, bruniiei. FoUa fpärfa, Ii-

iieari r lancéölata ^ öbtiifå , dällöfo - tricufpidata , avenia ^

lfeffiliå,glabra, vix bipollicaria, frequcntia; inferiora fen-

fim minora. Fhrei latcralés, feffiles. Cma foliacea rubi-*

ciiridä fupYd floret. Stylus lohgiffimus. Stigma acutum.
kecépt. Villofunls

3. LEUCAT^ENDRpN (oUafoliutk) foliis Itncéotatis ve-

nofis eallqfö--tricufpidatis, rioribus capitatis termihali-

bus fubfoHofis^, receptaculis paleaééis.

rrotea foliis Unceolatis ^ obtufis
^
apice tndentatö^callofis^

capitulis terminatricibus ^ fbliofis^; Royen. Lugd.Bat,
184. Wagh. uhräji tot^

DtstRj Rami cinferäfGentes^ hirfuiié ^ufea teöi. Foliä

lättéigolata
^ obtufi\3fGula ^ callofo ^ trifidä

^
glabra , venofa

^

bipol*
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bipollicaria^ imbricato -patentia. Flores in capitutitm am-=

plum, feffile, terminälc congefti^ ex i vel 3 capitulis mi-
lioribiis & foliis, rameis limilibus, conflatum. Coroila

pröpna fubmonopetala , in 4 pctala facile partibilis^ infun-

dibuliforniis. Stigma cäpitato-cylindricum. Recept,

villofo- paleaceum. Pale^ lanceolatse, extus albo-hir-

futiffimas, apicibus lineari-fubulatis, longis, pilofis, flores

diftingventes. Prsecedenti fimile , attamen reyera di-

verfum. .

4. LeucaPENDRÖM ( liypophyliocdrpodefidrm ) fbiiis

cailofo-tricufpidatis, fublanceolatis
,
calycibus turbina-

tis nudis. Linn. i?/?. 136.
Protea foliis lanceolatis, linearibiis, apicc tridentato-cal-

. lolis
; caphulis aphyllis. Royen. Lugd, Bat. 184*

Wacu, ultraj. lO%. hm^t^i harti cliff.

Cönocarpodendron folio rigido, angufto, apice tridentato,

rubro, flore aureo. Boerh. Lugd, Bat. 2. 1984
t. 198. bona. "

Thymelsea capitata Raputiculoidcs , Nerii Cfallioribus fo*

His , fummo apicc tridentatis
^

aethiopica , coniformi cä-^

lyce fquaniato. Pluk. mänt. 181. t. 440. /. 3.

Scoiynnocephalos foliis angtiftis in fuilimitate tridentatis*

Raj. dendrol, 9.

Scolymocephaliis féu Cono^afpödcndroh folio anguftö.

WiiNM./>A}'^. 4./. 294. t, 902. /.

Descr. Rami procumbentes
,

glabriufculi^ fufcié

'/öZ/Ä iinearia , inferne fenfim anguftata, apice rotundato*

öbtufä, callofo - tridcntata,bafi callo iiodofa^giabra. jP/ö-

r^»/ capitati
,

terminales, foHtarii. Per/^w^Ä. cylindrico*

turbinatum ^ imbricatum fquamis ovatis, äcutis, ciliatis^

adprefiis. Äf^-^/^^.tonlentofum*

J. LeucädenbroK (Cönocarpodendron') foliiS callofö-

quinquédentatis. Linn. y/>. /^/. i^ö.

Leucadendron foliis obverfe ovatis, obtongis, margins
cailofo^fimbriatis : ad apiccm crenatis. Wachend*
iiltraj, 203.

Proteä foliis. oblongö - oTatis
, apice quinqtiedentato*

callofis. Royen. Lugd.Bat, 184.
Cönocarpodendron ; folio Graflb^ nervöfo, lanuginofoi

fupra erenato
,
ibique linibo rubro ; jflpre aureo; conö

X f
' facik
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facile dcciduo, Böerh. Lugd. Bat. 2. />. 196. t, 1^6^,
bona.

Leucadcndros africana arbor argéntea , fummo folio crc-

mto, PtuK. alm. 212. t, 200. /. 2. folium.

Conophoros C3. B. S. folio in fummo dentato. Petiv»
muf. /?. 2 i. Raj. fftppL app. 240.

Scolymöcephalus africanus folio craffo ncrvofo. Weinm.
pfjy^. 4. f?. 292. 899. /. h.^

ocolymocephalos africana latifolia, lamiginofa, foljis in

fumtnitatc crenätis, cono filamcntis longis rccurvis or-

nato, facie Rapuncall corhicnlati. Herm. afr, 20.

SGolymocephakis africanus, latifölius, lanuginofus, foliis

in fqmmo crenätis, coma fericea. Raj. dendroL 9.
,

6. Lf^vCAVEKVRO^ (LepidocarpodefidroH) foliiS lancéo-
latis, floribus oblongis

,
calycum fquamis fummis hir*

futis. LiNH. fp, pl. 1 34.
Protea foliis lanceolatis integcrrinnis gläbris, calycinis fu-

perne villofis. Kor . Lugd. Bat, 186.^
Lepidocarpodeiidron ; foliis anguftis, lortgioribös, falignis;

calicis fquamis elegantilTime ex flavo , fufco ^ albo,

nigro variegatis; florum plumulis atropurpurds.BoERH.
Lu^d. Bat. 2. p, 188. t. 188.

Scolvmocephalus africana foliis longis cono variegato.

"WfA^iM. phyt. 4. p. 289. t. 895-.

Scolymocephalos africana foliis longis glabris, cono va-

r?egato refinifero. Herm. afr. 19. Ra]. de»dr. 9.

7. Leucadendrok {repens) foliis linearibus obtufis

repandis
,
calycibus obiongis glabris.

"Leucadcndron (repens) foliis lanceolatis, floribus obion-

gis, calycum fquamis glabris. Linn. /'//135'.

Protea caulc multifloro, calycibus obiongis, foliis lanceo-

latis intcgerrimis. Rov. Lugd, Bat, 185'.

Lepldocarpodendt^ii ; foliis anguftis
, brevioribus, fali-

gnis; calicis fquamis eicgantiffime ex rofeo
,

aureo,

albo, atro-riibro variegatis; florum plumis albis*

Boerh. Lugd, B ut. 1. p. 187. t. 187.

Scolvmocephalus f. Lepidocarpodendron folio faligno.

Weinm, phyt. [4. '289* t, 896.

Leucadendrok {ncaulon) foliis lanceolatis, floribus

fubrotundis , caule llifFruticofo unifloro. Linn. fp,

jpL i^y. Lcu*
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Lcucsidendron acaulon. Wach. siltrap 204.

Protea caule unifloro, foliis lanccolatis. Roy. LugJ,
B a. 186.

•Lepidocarpodendron ; acaulön ; foliis paiicis, latis, ncf*

vo & märginibus rubris ornatis; fru<äu parvo. Boer»,
l^f/f^d. Bat. 2. p. 191. t. 191*

Scolymocephalus f.Lepidocarpodendronacaiilon^WfiNil^
phyt. 4* ^ 291* 897. /, 6,

Scölymocephalos africana taliis oblongis , glabrfs^ humi-
lis & pfocumbens. Herm. afr. 19.

9. LEUCAt)EHDRON {fäUgnum) (o\\\i linearf l^ccoU-*
lis apice callofo-acutis

, capitulis fubglobofis termiai-

libus obvallatis.

protea foliis lineari - laneeolåtis glabris, capitulis ad bafiö

fquamofis. Ror. Lugd. Bat, iSjr* WAGli. u^traj.

202.

Conocarpodendron ; folio angufto, rigido ^ bfcviori; cona
parvo, aureo, corona foliacea fucciilélo, Bqe&h.
Lugd, Bat. 2, p, 200. t. 200. bona,

Thymclsa capitata f. Julifera,anguftoSaliC!S folio, Prom.
bon. fp. Pluk. mant. i8i. 229. /. 6. bona.

Scölymocephalos africana foliis brevioribus, in tubcrculå

definentibus. Herm. afr. 20.

Descr. /d^/w; teretcs , ramulofi; Follé lincäria,

tpiee callöfo-acuta, inferne fenfim attenuata ^ glabra»

feflllia^ fparfa, frequcntia, fubbipollicaria. Capitula

ovato-^^lobofa, fufeo-nigra, magmtudlne Plfi, tcrmina-

lia, felTHiä^ folitaria, foliis 6 vel f obvallata. Cofolla

tctrapetala. FiL tiuUa. Anther^f m cavo apicii^ Petalo-

rum fcffiles. Recept, villofam.

10. LeuCAi>enprön (Sc^ymeephalum) foliis lanccö^

latis, floribus fubrotundis, caule fruticofo ramofo»
LiNK. fp, plr^^f*

Lepidocarpodéndron ; åcaulon; ramis numerofis c tcrra

excrefcens; calice floris immaturo cxtus, eX rubro &
flavo vancgato, intus flavo. Bo£;kh. Lugd, Bat, 2«

p, 192. 192.

Scolymocephalus foHis anguftis loHgis. Weiiäc* phyt. 4.
288. /. 893./ h.



324 i7<^^* Odök Nov. Dec.

il. Leucadendron {hirtum) foliis laneealatis apice
callolis ^ cåule hirfuto : floribiis fparfis axillaribus*
Linn. fp. pL 136. jimoen. acad. 6. p. 83.

LepidoGarpodendron ; foliis fericels, brevibus, confer-
tiffime natis; friiäu gradli, longo. Boerh. Lugd.
Bat, 2. p, 194. t. 194.

ii/'LEtJCADÉNDRON { divaricatum) foliis Qvatfs ob-
N^^tafis tomentofis reflexo-^patentibus, ramis divarica-
•lis hirfutis, calyciiiis foliolis litlearibus obtufis.

Scolymocephalos africaitus argenteus, foliis brevioribus,
myrtiformibus

,
capitulis rarioribus. Herm. ^^/r. 20.

. JDescr^ Caulis fruticofus, teres ^ hirfutus. Ramt
fubverticillari, divaricati, hirfati. Fotia ovata, ©btufa.,

tomentofa, feflilia, 2 lineas longa^ fparfa
, frequeiitia.-/

Flores terminales, folitarii vel congregati. Recept, villofum/

13. LeuCADENDRON {thymeUoidesy foliis ovatis ob-
tufis tomentofis, ramis ereélis, calycinis foliolis lan-

ceolätis acutis.

Descr. Facies a praccedente diverfa. Rami terc*

tes, purpurafcentes
,
pabefcentes, ereäi, ramofi. Folia

ovata ^ obtufa i
femiungvicularia

,
pubefcenti- viridia^

fabtomentofa ,
margine fobtilillime ciliata

, freKjuentia.

/7örf/ fubgcminati, terminales, brcviflimc pedunculati.

14. LeucadeKI^ron {Levlfafius) foliis cuneiformibusr

obtnfis carnofis, capitulis globofis folitariis terminalibus*

Protéa (fufcä) foliis ovatis obtufis iiiibricatis capitulis

globofis. LiNNi 7/;. I. 9f^
Bruhia (Levifanus) foliis fpatulatis acutis carnofis. Linn*

fp, pL 2. 289.

Brunia foliis oblongis uieanis, florum capitulo ramulum
terminante. Bttrm* ^fr. 267. t. 100./. 2. borta.

Lewifäniis Capenfis Scrpiili folio. Petiv. Gat-^* 5'*

Chryianthemum conyzoides ^thiopicum cäpkulo äphyl-

lö
,
Tithymali paralii foliis fabrotundis,hiulculis in fu-

pcrficie confpicuis. FhVK/mä^it. 47.^.343. /. 9. bona.

Gonocarpodendron ; foliis fiibrotundis, breviflimis
; capi*

tull immaturi, globofi, parte inferiori fufca, media
aurea,
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j

äureå, fupreina viridi. Boérh. Lugd. Bat. 2./>. 202.

t. 202.

Descr. C«^//V fruticofus. Rami mTihé\\2X\
^

teretes,

ereöi. jFö/m cuneiformia, obtufa , fubtus convexiyfcula,
glabra, imbricata, carnofa, vix 2 lineas longa. Capit^il^^

globofa, terminalia, folitaria, feffilia. Perianth, commune
hemifphaericum. CoR. propria tetrapetala , infundibu-
liformis. FiL nulla. Anther<e fubulatse, in fingulo cavö
apicis corollse feffiles. Falea lineares, acut^, membra-
nacex, intus glabrae, extus albo-hirliitis , corolla bre-
viores, flofculos diftinguentes.

* Foliis fimpJicihus ffibulath^

1$. LiEVCAjyEy^DRO^ (cGrywhfiini) foliis imbricatis
' iieari-fubulatis glabris, rajnis elpngatis : ramuHs corym-

bofis unifloris.

Descr. Caulis fruticofus. R^mi m^t^s^ elongati,
in fummitate ramulofi. Ramuli coryniboli

,
breves, uni-

flori. Folia liaeari-fubulafa, fupra plana, fnbtus conv^*-
'Xa, glabra, undique imbricata; Caphula giohoh, lutea',

magnitudine Pifi, terminalia, folitara. Calyx npllus,
Corolla tetrapetala, infundibuliformis. fil. nulla. J^»-
j^her^ in apicis corollx cavo feffiles. Recept, villofum.

16. Leucadendron (nanum^ Foliis fubulatis dijftichf

imbricatis, capitulis folitariis terminalibus
,

piftiliis radii
longioribus.

Conophoro« capenfis Pini folio. pEXiv. Gazoph. p. 49.
25-./, 7. Raj. SptppL app, p, 243.

Thymelaea sethiopica, Abietiformis , fioribus phoeniccis.
Pluken. maKt. 180.

Descr. Cai^lh fruticofus, pedalis, teres. Rajsii
flibvcrticijlati. Fö//^ fabiilata

^ compreffiufcula
, mucrx)-

iK fpinofo terminata, pollicsiria, diftiche imbricata bifa-
riam fpeöantia, glabra. F/os cephalodes terminalis. Ca/,
imbricatus, rubro-purpureus.^ florumin ambijtu flo-
rum difcr ftylis multo longiores. Recept, paleacemri,

17. Leucadeni;)RON irace?nofum) foliis filiformibus,

^
flofculisracemofis, calycibus unifloris.

Lcucadep^ron ( r^Cfemofum) folii$ fetairéis, fJofculis dis-
junöis racemofis. lumn.fp.p/^ 134. Pro^
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Protea foliis fetaccis floribus raccmofis. Linh. hart.

Thymclxa fruticofa, Pinaftri brevioribus foliis, fioribug

villolis, cx Prom. b. fp. Pluk, ma?f(, 180.

Desck, Caulu fruticofus. TJ^^w umbellati , tcrc-

tes, pvirparei, glabri, interrupte anguloli, ereäi, ramU'
lofi. Åamuli viUoti^ d\\il\. Folta filiformia, infcrnc?

jittemiata, fupra fulco longitudinali, fubtus convcxa, bi*

pöllicaria, Iparfa, frequeiuia, ercéto patcntia, inferior^

glabra, fuperiora pilofa. Flores raccmoli, pcdicellad.

Braäea^ lanccolat35,acut3D,hirfutoe. Peria»tL tnphyllum^
cxtus birfutum. P^^^^/ä 4]ineari-fubulata,extus tomentofa,
apiee concavaj tna reflcxa, unicum ereäum, paulo majus.
Anthr(e in cavo petalorum feffiles. G^-r^^i^» tomemofum.

LeOcabenpron (f^^^^^/Z-^^/^w) foliis fubulatis^ r^»

mis fparfis, floribus latcralibus. Linn. //?. 134^
Lepidocarpodendron ; foliis anguftiffimis,gramineis; fru--

öu ci^ncellato ; femine coroimo. Boerh. Lu^d^
Bat, l.p, 193. /. ^93.

Scolym^cephalas africanus , foliis Rorismarini acutfi^

Heku. afr. 20. Raj, äendr. IQ.

19, Leucadenpron {froteoides) föliis fubulatis, ra-

mis detcrminatis » floribuä terminalibus. Linn. fp^
j>l. 134.

Protea foliis linearibus fimpliciffimis, ramis detcrminatis

,

floribus terminatricibus. Roy. Lugd, Bat, \^6.

Descr. Caulfs fruticofus, teres. Rami verticillati,

fflmulofi. Folia liiieari-fubulata, fupra plana, fubtiis con-
^'^exa, fparfa, approximata. Capitula fubrotunda, in ra-

mis terminalia, folitaria, fcffilia, magnif. Pifi. Rtcept.

villofum.
^ ^ * foliis pinnato - multtfidis,

%o. Leucadendrok (cyanoides) foliis fetaceis femitri*

fidis. LiKN. fp. pl. 137.

Prote^i foliis linearibus ramofis. Roy. Lugd, Bat^ 186»
WaCh. ftltraj, 202.

Cyanus jEthiopicus rigidis cåpillaceis tenuiffimis foliis trw

lidis cx Prom. b. fp. Pluk. tnant, 61. t. 345*, /. ö.

Pescr. Caulis fruucofus. Rami filiformcs, terc*

tt%. Ramuli umbellati. i^»//^ f\|bulaco - tritida, inter*

duni



17^6, Odob. Nov. Dec^ 327

dnmbifida, fparfa, frequcntia, nngvicularia, glabra. Ca-
globofa, fubfeflilia, folitarik, magnit, fr. Cerafi.

^.i, Leucadenpiion {fpicattim) foliis fubulato- mwltir
fidis, fpicis cylindricis tcrminalibus longe pedunciilatiV.

Descr. Caulis frut-icofus. Rami teretes, ferruginei,

pctiolata, glabra, fparfa, bipolHcaria, tnchotomo-
dichotoma: laciniis fubulatis, obtuliufculis, fupra lujco
longitudinalL 'Pednnculi cor/jmunes terminalcs, craiiitié

ftre ramulornm , teretes , palmares , tomentoli
, fquaniofi.

o/»/V^ cyiindrica^lripollicaris.

il. Leucadendron {Sph^erocephalumyfolns jfii bula tis
*

multifidis, capitulis globofis tenninalibus, caiyciDU*
turbinans nudis.

^
Anethifolius frutex africanus, minor, capitc tomentofo.
H£RM, afr. 3.

Descr. CauHs fruticofns. Rayni tcrctes, rubrc-
caftanei. FoUa fere prsecedentis. Capitula fubgioboft,.

niagnitudine O vi Columbini, terminalia, folitaria, fub-
pedunculata.

23. Leucadendron (^/ö;?^/?/^?^;^;) folii^ fubclatis mul-
tifidis, capitulis racemolis fquairofis, pcdunculis com-
munibus dongatis nudis aggregads.

Descr. CauUs fruticofus. teretes, glabrf
,

fquamofi, fuperne foliofi. Folia compofita, pinnato-

multifida: laciniis fubulatis^ apicibus fufcis. Pedunc.
^•o»fw«;^fj" aggregat!

,
terminalps

,
fpithamasi, glabri, fqua-

mofi. Caphula fubrotunda, magnitudine Pifi magiif^

racemofa, pedicellata; fuperiora priora. Braäca^lm-
ccolat£E, acutae, glabrse. Rece^tac. paieaceum.

24. Leucadendron {Serraria) foliis fobulatis multi-

fidis ,
capitalis corymboiis: pcdunculis propriis axilla*

ribus
,
fquanais calycinis ovato - lanceolatis, petalis lon-

giflimis.

Leucadendron (Serraria) foliis fctaceis multifidis, capi-

tulis foUtariis. Linn. fp. pL 137.
Abrotenoides arborcum monomotapenfe , floribus in ra-^

mulorum cymis. Vi^vn. mant/p,\. t. '^xg. f\

Serraria foliis tenuiflime divifis, noribus rubris apetalis.

BuRM. 4fr. 264. t, 99./. I, Descr.
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Descr. CW/j- fruticofus. Ä^»?/ teretes, jPibnodofi,

fuperne raniofi, Folia praecedentium fimilia. PeduncuU
corymbofi

,
fimplices , uniflori , ^xillares

^
fquamoli,

Receptaculum paleaceum.

ay» Leucadenproh {glomeratum) foliis fetac^is mul-
tifidis, capitulis glomeratis. Linn% 7/>/p/. 137.

Scrraria foliis tenuiffime divifis
,

capitulis torii^ntofis,

BURM. afr, 265-. t* 99./, Z.

26. Leucadendron (jt>Åy/Vo/i/^x) foliis fubulatis mul^
tifidis ,

capitulis terminalibus aggregatis pedicellatis

,

fquamis calycinis linearibus ri^gofo-verrucofis.

Descr. Caulis fruticofus. Rami fufco-brunnd, jdi-

fehotomi. Ramuli teneri e dichotomia. FoHa fere prae-

ccdéntium. Capituia 3 vel 4, terminalia, pedicellata,

fubdivaricata. Recej)t. paleaceum: Paleis Ignecolatis,

extus hirfutfs.

A

^hermometrifka^Ron ofver ajforande medels^

famt til mat nyttjade Svampars , verkan

pd Månnifkans kropp , i afjeends
påVårma och Kold

\

af

ANTON ROLANDSSON MARTIN,
Medic. Candid»

Afforande medel kyla kroppen ftra^ efter ifftägandet
^

och under paflaende 'Verkning elUr ofningar hetta

den faynma^ men efteråt kyla och fvalka honom
^ fgm

Jes nogare af följande Ron,

Den 16. Julii togs % quintin Rhabarber. For medn
camentets intagande hade handen 32 gr. och broftetjy

gr, vårma; men efter afFårningen befants värman i han»

den okad til 3 gr. och pä bröftet til i grad. Detta

bragte mig at fårfoka det fom afFordes, dä jag åfven

fgnn det vara några grader varmare, ån eJjcft vanligt v^r.
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Pen 1^ Oétobr. förledet är, intogos Mercurial-

^filier. Strax efter öpningarne befants handen liafva år-

hållit 8 gr, ftörre varma än förut, famt brödet och f^-

ren hvardera en tilökning af 2:ne grader.

2 Lod Engdjkt Sah nyttjades en annan gång. För
intagandet var vårman i handen 36 gr.; i armhälen 3$
gr. pä brödet 3f gr, vid nafveln 35 gr. i Ijiimfkan 36
gr, under knået 32 gr. under fot -bladet 31 gr. rum*^

mets vårma var j8 grader. Strai efter Medicarpent^ts

intagande ble;f vårman inuti handen endaft 34 gr. i arm»
hälen 3f gr. pä bröftet 3f gr. vid naflan 34 gr. i Ijum^

fkan 35" gr/ under knået 32 gr. under fot- bladet 29
gr. Pä alla ftållen tilhopa tagne, var altfä nu efter in-

tagningen en minlkning af 7 grader. Efter 3:ne ver*

kade öpningar och utan företage;n rörelfe blef värm^an

uti handen gr. uti armhälen 37 gr, pä bröftet 3)' gr,

vid naflan 36 gr. vid ljumlkan 37 gr. under knäet 32
gr. under fot-bladet 32 gr. Hår var altfä, dä alla

defla ftållen tilhopa låggas oeb jämföras med tilftändet

ftrax efter intagningen , en tilökning uti kropps- vämian
af 12 grader, och, jåmfördt med tilftändet för inragnin-

gen, en tiiökt kropps-värma af 5- grader. Om aftonen,

jLaxerings - dagen , befants vårman uti handen 36 gr. uti

armhälen 3^ gr. pä bröftet 34 gr. vid nafveln 34 gr,

V\Å ljumflcan 36 gr, under knået 32 gr. under fot.-bIar^

det 26 grader; kroppen var altfä om aftonen, när alla

ftållens vårma jämföres med tilftändet fl:! as efter öp^
ningarne, affvalnad til 10 grader, och, jåmförer man
kropps -vårman om aftonen med den fiS^r intagningen,

fä var, alt tilhopa lagt, o€kfä kroppen f grader ^fkyld,

oaktadt rummens varma na var %o grader. Om mor-
gonen, dagen efter affprnings ^ dagen , befantg värman
uti handen allenaft 26 gr, uti armhålen 3f gr, pä brö^

ftet 33 gr, vid naflan 32 gr. uti Ijumflcaia gr, un-
der knäef ^2 ^r. nnder fot-bladet 26 gr. värman var

A rummet äter 18 grader, fäfom förtå morgonen. Krop^
pen hade altfä nu , när alla deffa ftållens värma jäm^
föres med tilftändet om morgottei) för intagningen, och
iBcilnaden af värma tilhopa lågges ^ förlQrat i lin värma
och blifvit afkyld hela 22 gradar ^ emot hvad den var

liiocgonen förut,
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Svarnpar^ ftufvade och tilredde fäfom annat Ragoåt,
bafva vikt följande verkan pä min kropp. För deras
nyttjande befants min hands varma 36 gr. bröftets 34 gr,
inagens vid nafveln 33 gr. men fedan de voro åtnc,
förmärktes vårman uti kroppen ökad

, nän\ligen handen
hade 37, brörtet 3 f och magen 3f graders varma.

Jag har pä famma fått forfökt ätikiUiga andra Me-
dicamenters och Mat -rätters verkan på kroppen, i an-
feende til vårmens ökande eller minfkande, hvilka för-
fök jag anftält både pä mig fjelf och andra , och vil
eii annan gäng hafva den åran at meddela K. Acad.
Refultaterne deraf.

FÖRTEKNING
På de Rön, fom äro införde i detta Qvartals Handlingar.

^' T-Jydrojlatifka Ron
^ af Jacob Faggot pag. 249

2. ^ ^ Utdrag af et Bref ifrJin Herr Prohften Ti-
BURTius: 1:0 om ovanligt ftora Mdnni/kc
hen ; 2:0 Om et fatt at fordrifva Fdgglofs 26

J'

3. Anledningar ^ at af vijfa delar pa mdnnijkans
kropps dnma om hela kroppens Jlorlek^ af Ro-
land Martin - - - - . 27©

4» Forfok med Extraäum Datur^e , af JoH. L.
Odhelius - - - 277

5^, Aeripila^ til Fader- växlings drhallande pd
Skeppa af Jaco^ VEt^TVKA - - 286

6. Locus Geometriens^ af NiLS Lindblom - - 291
7. Afhandlings om Magnetifka kraftens upvdckan-

de genom Eleéiricitet^ <af/JOH. CarlWilcke 294
%. Forfok til fHllJiändtgare upjldllntng af Leuca"

dendri Genus i ört -riket^ af Petek Jonas
Bergius - - - - 31Ö

Thermometri/ka R6n ofver afforande medels
famttilmat nyttjade Svampars verkan po. mdn-
nijkans ^ro/p^^i/ANT. Rolandsson Martin 328

V RE-



REGISTER
På de fornamfta Ämnen , fom fårekomma i

detta årets Handlingar.

fl eken
i
den Stadens belägenhet och varma Bad, 170.

J[X Anatomie\ Anmärkningar om Bl äfan och dertil hö-
rande delav^ 15-4, 162. Om Proportioncrne imellan

månniikans kropps delar, efter längden, i oh*ka åldrar,

170-276.
AJke - tråds- brukäs fom en ftor Medicine af al-

mogen, 122.

AJlronomie\ Nytt fått at finna Solens rörelfe omkring
Planet- Sy ftemets gemenfamma jåmnvigts-pun<ä, 123.

Babian'^ Befkrifning pä en fållfam, 138.

Bad\ Om Varma baden i Acken, deras bruk och nyt-

ta, 169-193.
Barn ; Huru mänge do i fodflcn och i forfta aret, 6-23.
Ben af dÖFda männifkor ; om af deras ftorlek kan dö-

mas, huru läng månniikau varit^ 270-276.
Bergsmannar Vetenjkap. Huru Koppar - flagger kunna til

godo göras, genom roftning med Kol-ftybbc, 222.

Se Mineralo^ie ^ Mechamk.
Brdfwin; Defs Gråvitas Specifica, och fått at préfva

defs ftyrka, 25-1-2^4.

Byggnad. Befkr. pä en Målt- och Torkhus-byggnad, 25^.

Chir^rgie; Rön om en lyckligen förrättad Paracentefis

Abdominis, 39-44. Om Sten-fkåming utur Bläfan,

med uplyfande praftifka anmårkningar, om alla dertil

brukeliga methoder, 148 - 168.

Chyntte\ Huru Rök af förbrånliga ämnen kan fångas
och til et Hyttigt Acidum förvandlas, 116. Förfök
med Ackiflca varma Badens vatten, famt atidra Chy-
miteRön^ 1 71-193. Viétriols-01jeDeftillation,23o.

Datnra ; Extraäum deraf, €t härligt läkemedel, 277-286.
DSdlighets - oidnmgeij i Sverige, i anledning af Tabell-

verket, iried anmårkningar, huru mänge här ärligen

dödt pä 1
5' är , i hvilka åldrar de flere dö , famt om

dödligheten hår år ftörre, ån i andra Länder^ i - 2j'.

Flyg' fand; Medel at dämpa den ,236, 242.
Folkmängden I Sverige och Stockholm, med anmärkn.
jämte antalet af årligen födde, döde och vigde pa
är , 6 - 23.

Y 2 Hifi0-



Regtfler.

åti/i(>njke anmdrhinkar t, Om folk äf otänligt reslig

våxt i fordna tider, 26^-16^,
Hydroflattjka Roa, om ätikilliga Våtfkors, fäfoiri Vi--

ners^ .Mjölks m. m. Gravftates Specificag, med Hyt-

tigä Uträkningar och anmårkningar
^ 249-265*.

Hushullntng\ Beikrlfiiing och ritning pä et fördelaktigt

Målt^öch Tork -hus, och huru Såd dcrpä kan tor-

kas famt rökfritt Malt beredas^ med befparing af

brånfle, 25-- 39. Huru Väderväxling kan århälläs i

Täoiilgs-rum och de upvårmas, med ringa brände,
; 212 ^ 286. Oeconom. nyttan af några i Halland vildt

växande örter, 24!^ Sått at profva Viner, Mjölk
och drycker^ 249-265'* Ät fördrifvä Vägglöfs, 269*

^ord- klotet har en Magnetifk kraft , bevifes med expe*
rimeiiter^ B03"3o7-

iLoppar i
fe Bergjmanna Vet^ iLopprr ^ fé Medicine

^

Könens olika lifs- krafter bevifas, 17*

Leucädendro^\ fe Matural Hift,

Lyncurium^ Plinii^ tyckes hafvä varit cnTourmalih,9i>
Malt och Mdlthuj ^ fe HushallniTe^.

Mathematik\ Uplösning pä en Differential -^quation
af tredje graden, 194* En Locus Géömetricus, 291 *

Sé Aflronomtéi

Meehamk\ Hurit Mafchiiier 1 allmänhet bora vara be-'

fkafFade, 212. Befkriftl. pä en Väderväxlings-mafchine

at brukä pä Skepp ^ i Grafvpfj Väningsrum, m. m^
213» En annan til famma behof^ 286.

Medicine \ Om et vattufiktigt Barn, fom genom tvänne
gänger förrättad Paracentefis Abdominiä, blifvit be- >

friadt ifräti en fvär Buk - Vattufot
, 39. Om en midt

i en Kopp ^ ympning inkommen Mäfslings-fmitta,

ined uplyfande Anmärkningat'^ om bägge defTe fjuk-

domars aft Och fårhällandév 63^88. 199-211* Om
de Ackilka varma Badens bruli *och "verkan emot ät-

fkilliga fjdkdomar^ 169-193» Hus-Cur émot det

flags Vattufot, fom kalläs Anafarca^ 231. F6rfåk
gjorde pä Lazarettet ^ rned Exträåum Daturas^ fom
vifi defs kraft emot viflTa fjukdomar, 277-286. Hu-»

ruvida aiförändiä medel kyla eller våririä kroppen,

Metaller
^

uplöfte af Éleåricitet| gifva hvar fin viflä

fårg, 305?, Me*



jftenens natur och fläkte i Sten - rikcV45'-68. lop- i/iir*

Anmårko. om .några adla Stenar, fäfom Oculus mun-
di, Nonii opal m. m. 227- 230. Gedieget T^nn,
funnet i England, 231.

Mjölk ^ defs gråvitas fpecifica, Ifi.
Mdr/ffifio' kroppens delars proportioner, 270-27(5. Män-

niikans olika liTs- krafter 1 olika åldrar
^
6-24.

Natural-Hifiorifn*^ Befkrifnlng och figur pä en rållfam
Babian, Simia Mormon, 138-147^ Förtektiing pä
de i Halland vildt växande Örter, fom eljeft %to fåll*

fyllte eller ej tilförnc fundne i Svewge, 1 34^247, Ut-
ftakning af Genus Leucad^ndri 1 Oft- riket, med Se-
itrifning pä alla hårtils bekanta Species^ 316. Se

Opal^ en ådel ften , aiimårkii. deroM^ 129*
J^hyjik ; Afhandling om ' rourmalinens eleäriita egenfi:a-

per, ^7-68* Hiftorien om alla hårtils gjorda föiiok

med Tourmalin, 89-108* Gm tvåmic nya Vådet-
växlings -Äiafchiner , 21 2. 286. Afhandling om Mag?-
netifka kraftens upvåckandé genom Eleöricit-et, med
uplyfande ron och förklaringar både om Magrietifmea
och Eleåriciteten

, 294* 315';

fhyfiologie ; Om månnifkans til - och aftagande lifs-

krafter med äten, l-2f. Huru olika lefnads-fätt

bidrager til olika våxt, 265* -268. Om delarnas olika

tätagande 1 proportion emot hvar andra ^ hos Fote
och åldre Månnifkor ,271.

Frof pä Vin, Brånvin och andra Liqueurei:, 25'0'-26f

.

Qyinno' könet h^LT mera lifs- krafter ån Man - könet, nä-

ftan i alla åldrar^ 17.

Sk&gs -hefpariffg ; fe Hushållning,

Skorl; Anmärkningar om den Iten-ärtetl^ ^3 -^7. <iif •

Solens rårelfe omkring Planet- Syft. centrum gråvita-

tis, 123.
Stenkol^ blifvä genom roftmng tjånllge til Jårn-fmålt-

ning, 230. Stenkols-olja, nyttig til ften polering^ 231.

Sten 'jflipnsng ; Huru ådla ftenars hårdhet lått kan pröf-

vas, 228. Se Mineralogi»,

StQckhdm ; defs Folkmängd ^ och om dödlighetens for-

häUaude där, 9-22» Sta-



Regtjier.

Stader y där år dödligheten (torre an pä Landet, 2^ ii.

Svafvel \xt\ Ackiika Baden , ined anmärka. lyi^
Svampar \ deras verkan pä vär kropp

, 330.
TabsU .^Ferket\ och defs befkaffenhet

,
trövärdighéf ocl

nytta at finna Mortalitcten, 1-2^.
Tax9r på Liqusurer, äro nåflan onyttiga^ 261.
TourmaliH , fe Mineralogier

L^^, hvarigenom råk af allehanda förbrånliga ämnea
kan famlas, och til et nyttigt y^cidum förvandlas, 1 16.

Vattens art och verkAti 1 Ackifka Baden, 171.

Venerljk fjiikdom
;
Igenom varma bad afdrifves en oför-

fiktigt gifven och i kroppen qvarltadnad Mercurius

,

i^: ^-

Vfåri(>h- olje- åt^^ den iker i England, 230.
Fin'^ ÄtiTcilliga' flags Viners gravitates fpecificas jåmfö-

ms, och fatt at pröfva deras godhet up«;ifves, med
anmärkningar Om Vin- handelea

, 2f i - 2Ö5'..

Vddervdxltngs - M achiner bcfkrifvas och jämföras, 212-
' 22T. 2S6 -

/^^Vjr/r5/> at fordrifva, 269.
'Zeolit \

Anmärkningar om denne ftcnar&' och defs för-

^vandtfkap med Tourmalin^ H- f?- nf-
Akerhruk\ Huru ct fördårfveligt o^rås på åkrår, Chry-
/anthemum Segetnm, kan forekommas

, 243.

yf/irr ;Huru mänge lefva och ärligen dö i hvar älder i

Sverige, 12. De åldftas älder, fom dodt i Sverige pä

^9 år, 24.

Ajkanij huru den förvillar och förvänder Magnet -nå-

^
lar, 294.

af hvarjehatida trS-flag; huru den kan århällas,

116*119. Defs nytta, 120. V in- ättikas fpecifica

tyngd, 25-1.

O/; defs fpccifica tyngd,
Örlér^ fom växa vildt i Halland, 23^ -247.

®
FÖR-



FÖRTEKNING
Pä Auiäorerne til de Ron, fom åro införde

i detta års Handlingar.
qvart. fida,

Acrel; Anmärkningar om Sten - (kårning

utur Bläfan - - - - 2. 167

Alstr6mer,Clas; Belkrifning på cn fall-

fynt Babian - * - - 2. 135

B2;rgius, Pet. Jon.; Rön om en midt uti

en Kopp - ympning inkommen Måfslings-

fmitta, Förra Stycket - - 1. -6$
^ - Senare Stycket i famma åmne - - 3. i99
- - Botanilk utftakniiig afGenus Leucadendri 4. 3ié

Bergman; Afhandling om Tourmalinens

E!e<äriÉka .egenfkaper - - ^
- i. 5-7

- - Ytterligare Ron, om Nord{kenens högd 3. 224

Blom ;
Anmärkningar om Varma Baden i

Acken och Burfcheit - - 3. 169

Fagcot; Hydroflatifka Rön , om ätikiHiga

vätfkors Gravitates fpecific» - 4. 249
Granatenhielm ; Hiis-Cur emot det flags

Vattu-fot, fom kallas Anafarca - 3. 231

Gripenstedt; Bcfkrifning på en fördelak-

tig Tork- och Malthus -byggnad - I, if
Hermelin; Rön om Kopparflaggcrs fmål-

tände efter Roftning med Kol-ltybbe 3. 222.

Lindblom; En Locus Geometriens • - 4. 291

Mallet^ Uplösning pä en Differential-

-ffiquation af tredje graden - " 3» ^94
Martin, Ant©n; Thermometriika Rön,

^ om manniikans kropps af- och tiltagande

varma, af Laxcrande Medicamenter - 4. 328
MaRTiN, Roland; Om et Vattufiktigt

Barn, fom blifvit botadt genom tvanne
gånger förrättad Paracentelis abdominis i. 39

- - Rön, om Sten-Mrning utur Bläfan 2. 14!^
- - Anledning, at af viffa delars ftorlek på

månnifkans kropp, Huta til bela krop-
pens långd - - - - 4. 270



Forteknlng.
. qvart. fida.

JVlEtANDER ; Nytt fått at finna Solens Or-
bita eller rörelfe omkring Planet- Sy ite-

mets gemenfamma jåmvigts-punfl: 2. 123.

MoNT jN ; Florula Hallandica - - 3. 2.34

NoRPENSCHOLD; Befkrifning pä en Ugn,
hvar med Råken af allahanda fårbrånli-

ga ting kan fångas och til et Aciduixi

förvandlas - - - - %. 116

Odheuus; Förfok med Extraftum Datur^ 4. 277
Qvisx; Nägra Mincralogifka Anmårkningar 3, 227

Rinman; MineralogifkaRön, omTourmalin j. 4^*
• - Ytterligare Rön, om JBrafilifk Tour-

malin ^ ^ ^ ^ - lo^

Tiburtius; Om Månnilkor af ovanligt res-

lig växt - - - - 4.

- - Om et förfökt fått at fördrifva Vagg-
ohyra - - ^ ^ 4.

Wargentin; Om Mortaliteten i Sverige,

i anledning af Tabell - Verket - - j, %

Ventura; Om en ny flags Luft -pump
eller Väderväxlings -Mafchine, at briika

pä Skepp - - - - 3, 2,1^

- • En annan V äderväxlings - Mafchine
^

Aeripila ^ - ^ ^ 4. ^-8$

Wilcke; Hiftorien om Tourmalin, Förra
Stycket - - - - 2> 89

- Kön, om och huru Magnetifme kan
^ .iipvåckas genom Elektricitet . 4. 294

























•.sr


