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Herr CASTEN R&NNOW,
" Stats-Råd och Archiater, Ridd. af K. Nordft. Ord.

Fortfåttntng af Htflörten om TourmaUn.

§. 1.

Sedan jag uti det förra Stycket af denna Hi-
ftorien (*) anfordt de Lärdas Arbeten vid

Tourmalinen, och i allmänhet beråttat,

A z hvad

C*) B»ndl, 1766. p. 89.
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livad därigenom blifvit uptåkt; årnar jag den-
pa gång, i anledning af mina egna, med dc
hitkomne Srenarne gjorde Experimentei:, något
närmare befkrifva defs Ekftnfta egenflkaper

5

och fättet at dem underföka.

X. Om Stenarnes Toler, Afdelnings Spe~

cifica tyngd , och Sattet at underföka
deras Ele&rieitet.

§. 2. Hertigen afNoya Caraffa har med
några Ron velat beftrida Tourmalinens Poler

men et få tjänligt talefått bor förklaras, utan

at forkaftas. Magnet -Stenen åger tvänne oftaft

midt emot hvarandra belågne ftällen eller Sidor,

hvilka utofva ftarkafte dragningen, meddela
ftorfta kraften, famt aga vid dragning och drif-

vandet en contrair verkan. Defla ftålleri kon-
ma under Magnetens fria vändning, at ita Norr
och Söder ut, och kallas däraf Poler. Tourma~

linén åger likaledes tvänne fäda.nc Italien , hvil-

ka utofva ftarkafte dragningen, meddela mafta

kraften, famt aga i anieende til elcftrifk drasr--

ning och Repulfion en contrair verkan. Hyad
hindrar, at man, for fådan likhet med Ma-
gneten, ma kalla defla for Poler, ehuru den e-

génteliga Magnetifka polariteten eller våndnTi -

gen efter vådeHtrekcn icke därhos yppar fig?

Tourmalinens Poler utrönas åfven (öm Magne-
tens, genom dragning och repulfion. Pa Ste-

nen ftros fal-afka m. m. i ftållet for filfpan, (pra

famlar och refer lig, famt utkallar vid Po-

lernas en eller två fmä prof- kulor gifva, hk-
fom Magnet - nålar , Polernas läge tilkårinsrt

Man
(*) Lettre fur la Tourmäline. p. 20.
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Man kan och bor, i anledning af fädan likhet»

gå ån vidare, och jämväl lampa til Tourmali-

nen de ofriga vid Magneter införde talefått och
afdelningar. Således kunna de delar af Stenens

yta, hvaräft de ftridiga Elc&riciteter yttra fig,

och h vilka, likfom vid Magneter, nu intaga ca
ftorre, nu mindre del af Stenen, kallas for/W-
fidor eller Pol-ytor. Deras medel - punft , eller

rättare, den punften, hvaruti hela Pol- fidans til

en kraft och direétion fammanfatte verkningar

förena fig, blifver Stenens egenteliga Pol.* Defla

åro två , en Jakad och en Nekad > efter dert E-
le&ricitet , fom därhos yttrar fig. Rata li-

nien, fom fammanbinder Polerne, och gar genom
Stenen , blifver dåTourmalinens Axel.

, Defs Me-
ridianer dragas på ytan imellan Polerne; den
ofver och igenom Stenen dragne Planen, fom
fkiljer Pol-iidorna ifrdn hvarandra, far ej obil-

ligt heta Mqvator eller Delnings-planen. Atminllo-

ne kunna torf ken genom defla namn bade kår-,

tare och tydeligare beflcrifvas.

§ 3. Anmärkning: Tourmalinens Poler och
Afdelning likna Magneten däruti , at de på af-

brutna ftycken, rätta fig efter det hela. Ste-

nens poler och axel falla efter den ra Cry-
ftallcns längd; likfom Magnet-ftenar behålla dei*

Polaritet de haft uti barget. Deras Poler och
Axel åro där, icke efter det fom vanligen .tros,

flåldc homontelt efter deciinationen, utan faft-

mera up och ned lutande efter inclinationen

,

fåfom den dirc&ion , hvarefter den allmänna
kraften upvåcker Polariteten uti Järn-malmen

,

hälft den, iorn finnes i dag-klyfter/ Tourmali-
nens Poler äga dock framfor Magnctcns den

A 3 egen-
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egenfkapen, at deras Electricitet ofta forbytcs
til ftridig.- Under denna ofvergäng, fom fker
vid ändring af varma öch kold , kan ofvannåm*
de Afdelning tyckas litet flytta (ig* men åter-

koin mer akid til fitt förra rum. Man har ock
icker fom vid Magneten, hittils funnit något me*
del, at rubba, andra eller omvända detta Poler-
ms lagc.

§. 4. Nu far jag kärteligen befkrifva de
Stenar jag nyttjat vid följande forfok, få vida

dårtil behofs$ hålft de> utom den fifta, åro dc
famma, hvarmed Herrar Rinman och Berg*
man anftåWt deras forfok

N:o 1. Tab. I, Fig. 1. Som jag kal-

lar den Stora eller Svarta TCourmalinen^ har varit

oVal, platt pä den ena, och kullrig med tre-

kantiga Facetter på den andra fidan. Sedan en
kant afbrurtit, och Herr Rinman nyttjat fkert-

vorna til mineralogifka prof, år den ånnu lång

6,f bred 6,7 och midt pä tjock 1,2, Geom. eller

Deckpal linier. Vågcr 6ff Tr. afs, och år fåle-

des, naft Herr Wilsons, den ftorfta Sten, fom
varit nyttjad til forlok, Kanterne åro, utom
vid brättet, afrundadc. Et hvitt kantigt quara-

gryn i fjelfva brättet vifor, at Stenen vid defs

danande kunnat inncfluta Heterogenea. Vid
forfta påfeendet år den fvärt och ogenomfkin-

lig/men hålles han imellan fingren emot Sol el-

ler ljus, år den efter långd och bredd genom-
fkinlig med en mark brun-gul färg. Efter tjock*

leken, ehuru kartafte leden, år ftenen dock midt*

pä aldeles ogenomfkinlig, {lappandes endaft i

kan-

(*) Handling. 17^6, p, 47, och ygu
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fcanterne fram et brutit brun-gult ljua. Sattes

Stenen med en fida nåra intil ljus- lågan > up-
kommer et Phenomen, fom nåftan liknar hvad
d' Argenville berättat om fin Tourmalinec
Ce tfefi quune fauffe Opak, cjui reprefente une pru*

nelle noire au milieu cPune coukur doree t$ träns*

farente (*). S renens Åfdelning och Poler åro

i ofrigt til forfoks anftållande val belågne. Po-
lerne intaga hvar fin fida af Stenen $ Axekn AB

f
ar nåftan lodrätt til flata fidan igenom Stenen,

år den år tjockaft$ och Delnings -Planen CD, år

måft parallel med famma fida, kommer hårinc

dock vid tunnare kanten C få nåra, at den
blifver litet tvetydig, hvarfore år håft, at hår

fåfta ftencn. Pä detta ftalle har nyligen en li-

ten tunn flkerfva , genom et fall i Sten-gol^
fpruckit af , hvilket icke åndrat Afdejningéns
låge# Den lilla tunna flifan har, fom ftora fte-

nen, en Pol på hvar fida, och yttrar alla om-
byten ganfka qvickt.

N:o z. Fig. z. Den Bruna Toiirmalintn

liknar et örhånge eller hjärta j lika rundadt på
båda fidor, med hvafs kant rundt oo<kriag.

Längden CD år 6, bredden 4, och tjockleken
midt på 1 Decim. linier. På långd och tjock-

lek år ftencn genomfkinlig, af klar brun -gul
fårg, och kommer efter befkrifningame ganfka
val ofverens med Herr Mpini och Duc de
Noyas ftorre Stenar* Igenom 'kanteme eller

efter Bredden AB år den aldeles mörk. Poler-
ne åro annorlunda belågne på denna ån på den
förra, Axekn går efter bredden AB tvårt ige-

A 4 nom
(*) Lettre fur la Tourmaline. p. t|.
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nom Stenen ; Polerne åro uti hvaffa kanterna A
och B, af hvilka den ena 7? år flat., men den
andra A litet utbruten. Delnings-Plänen ^ delar

Stenen efter längden CD midt i uts Stenen béir

fordenfkul fåftas vid fpetfen C, eller fattas ef*

ter längden CZ>t

N:o 3. Fig, 3 . Den Gula Tourmalinen har

blek gul-brun fårg, klarare ån de förra. Platt

på en 9 och uphogd med facetter pä andra fl-

isan, med hvaffa kanter rimdt omkring. Läng-
den 2.8, bredden 1.7, tjockleken midt på en-

daft o, 8 Dccim. Lin. Är efter tjockleken klar

och genomskinlig, ehuru Polerne intaga hvar fin

fidaj AxeUn gir lodrått emot flatfidan : Delnings-*

flan år därmed parallel, men lutar åt et horn,

fom tjänar at fälla Stenen. Emot dagen mär-
kes dock en {tuggelik (kymtning, fom ftoter

på grönt. Eleétriciteten år ganfka qvick,

N:o 4* Fig. 4. Den Blå Tourmalinen ar

den nunfta> Lång 2, 3, bred j. 8, tjock o, f
Dec, Lin, Sidorna åro platte med facetterad

rand * de kannas igen på aeti ftorrc och mindre
fpegeln, Polerne intaga hvar fin £da, dock
år Stenen emot dagen genomflnnlig med mork*
blå fårg; har qvick Eleétridtet,

N:o f, Fig»f > Gröna Tourmalinen^ var af defla

den forfta jag fick om händer, och dårfore när-

mare granfkade i ån han det förtjänar. Det år

cn flipad bit af Rraffilifk Smaragd, af klar gräs-

grön fårg, måft fyrkantig* Platt på cn, och
uphogd på andra fidan. Längden i.p, bred-»

den 1 , 7 5 tjockleken midt pa j , o Dec* Lin,
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liar ct hvitt moln uti et horn, och några fraå

fjädrar* qvick Eleélricitet , men irregulert be-

lägen Afdelning. Delnings-Planen mn Fig. f,

går fnedt igenom Stenen, hvaraf händer, at fla-

ta fidan, utom en kant, h<5rer til den ena, och
kullriga fidan, utom andra kanten, til den an-

dra Polen* Båda fidorna tyckas fåledes aga tva

Contraira Poler, Jag uptåckte dock redan vid

denna Sten, at kold clectriferar Tourmalinen få

vål fom varma, ehuru med contrair Polaritet.

N:o 6. Fig. 6. Är en Grön rd Brapife
Smaragd? -CryflaU> ganfka klar, utan tvårfpric-

kör, 7 Decim. Juin t lång, af jämntjock prifma-

tifk flcapnad , med plana och refiade fidor, Tom

f'

enomfkärningen vifar, hvars ftorfta bredd år

en minfta i Dec r Linia. Ändarne åro tvåra.

Den år mig communicerad af Herr Pröberareh
yon Engestrom, fom ifnin Ängland medfört
en anfenlig myckenhet dylika Cryftaller, %xxm
de til ytterlig chemifk .underfokning.

§. f< D?Jpi Tourmaliners Specifica tyngd har

Stenarnc uphångdes med et enkelt Silkes-här,

uti rent både Bruns-och Sno-vatten, fom altid

ägt iö til 17 gr. varma. Medlet af åtta forfok

för hvar Sten , har varit följande

:

Vattnet * • - I.ooo.

Svarta Tourmalin * - 3,06:*.

Bruna Tourmalin - ? 3.061*
• Gula Tourmalin - - 3.0(53,

Gröna Tourmalin - - 3-°74»
Blå Tourmalin • - \* l 77*
Den Rä Cry ftallen - | ;i f ti

A 5 De
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De forfta 3, fom (kola vara Ceyloniflca,
komma h varandra ganfka nåra. Den gröna fkil-

jer ej långt därifrån 3 men den Blå och rä Gry-
ftallenår tilforläteligen tyngre. Skilnaderne up-
komma formodeligen endaft af mer eller min-
dre tvår-fprickor. Större olikheter träffas ock
uti de vigningar, fom Muschenbroek an-
fordt uti Introd. ad Phil. Nat. Tom. II.

Tourmalinum Cryftallum nigrum faturo

flamma: colore, ex IndusO
rientaiihus - - - l.pfi.

- * aliud, ex Obfcrvatione /Epini 3.000.
- - aliud, ex Gazophylacio Gaubii

3 1,94. 1*

- - aliud, minus faturi Coloris - 3.111 1.

• - aliud, faturo flammeum - - 3 007.4.

Efter et Medium af alla deffa vågnmgar,
kunde Tourmalinens tyngd emot Vatten i all*

månhet antagas, fom 31 til 10.

§. 6. Sättet at underföka Tourmalinens E/e+

Rrhhet , år i (ig ijejft detfamma, iom vanligen

brukas vid andra Eleftrifka kroppar. Stenens

ringa ftorlck fordrar dock ofta finare Inrätt*

ningar , hvilkas nogarc befkrifning erfarenheten

vilat vara nödig, öm man* vil blifva tydclig for

andra •> hälft minfta ändring i tilftållningen ofta

änfenligen andrar utflagen. ,Som det måfta hår*

vid ankommer pa de ftridiga Electriciteternas

förhållande och ombyten, har jag funnit båffc,

at bibehålla, famma method, fom jag altid bru-

kat (*) Jag drager en fin enkel Silkes - träd

ige-

(*) DiiT de Eleär. Contr. p. 24, 30.
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igenom en liten rund och flat kork-kula, om
träden år 6 ä io tum lång, och kulan vid pafs

§ linia i diameter , bchofves intet mer
;
ty det

ir lika mycket, vid hvad kropp tråden fedan

uphånges. Hufvudfaken år, at kulan år flat,

och utan hvafla horn, fpetfar eller annat fnas.

Dä kan den i torr luft behålla Elektriciteten,

en half, ja hela timen* tager och gifver den
lått ifrån fig , om hon litet fucktas imcllan fin-

gren^ famt tjänar til alla behof, långt fåkrare,

ån Herr Wilsons tvånne kulor vid Linne-trå-

dart och en på Bernften ifölerad trå-bit, fom
fitgora en på flera fått ofåker profvarc. Prof-

kulan hålles altid eleétrifk, dock år beqvåm-
ligt at hafva tvånne, en Pofitiv, och en Nc*
gativ. Kulans tilftånd profvas altid med en
fmal ghs-llång och Svafvel-Cylinder^ ty man kan
anfenligen forte lig, öm man, vid få fina prof,

brukar ftora Cylindrar, '
hvilkas Atmofpherer

liråcka fig ofver hela bordet. Man bor hålffc

nyttja defla kulors repulfioner, at doma om
Tourmalinens Eleftricitetj och då de dragas,

icke gärna låta dem réra vid Stenen, hvararvid
(ma Stenar irringar kunna upkomma. Eleftri-

feras kulan af Stenen fjelf , bor defs art vartämt
och med fmala Cylindrcr underfokas,

$.7. At väl fiffla, och fatta Tourmalin^ år

en hufvudfak vid defla forfok . Jag har redan
anfört, at Stenen ej garna bor liftas vid någon
defs Pol, utan båft vid requator. Tjåniigaft år,

at med litet läck kitta den vid en fmal och
ej ledande Glas~Cylindei\ Lacket hindrar icke

defs Ele&ricitet, ty jag har wted flit åfverdra-

git
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git hela Stenen med fint Lack , §ch funnit at iefs

Ekttricitet, lika fom fårut , verkat igenom Lacket.

Glas - Cylindren år ock få god fupport, fom
kan begäras, hålft jag med flit undviker itora

underlag, hvilkas ytor taga mycket åt fig*

Glafet leder ej eller mera än Lacket, ty Pro fr

ven bora fke i torr luft, annars drager Stenen
fjelf ån mera fuktighet på {ig, fom. binder -defs

Elektricitet. Stenen kan ock med; nytta låg-

gas på andan af et upftaende Glas-ror, hvilket

dock efter Stenens (kapnad endaffc bor fke i dc
håndelfer, då vidrörandet af en Pol-fida är utan

påféigd. Som lacket blifver onyttigt, når Ste-

nen blifver fä het, at det frnålter, har jag i

det fallet brukat tvånne (lags tänger, fom efter

behofvcn gora god tjånflt. Den ena Fig.. 7. år

en klyft af tort trå, hvilken tillkapas få ftor el-

ler liten$ fom det behofs. Dylika tänger bru-

kades ock i Berlin,, ehuru Herr JE pin us feder-

mcra antagit en mindre tjänlig pincette. Det
andra år en Glas-tång^ Fig. 8* beftående af tvån-

ne fmala Glas-ror, fom åro fattade uti fkalmar~

ne, af en Fjåder-tång af Måffing, hvilken itår

uprått på (in fot* Glas-Cylindrarne åro få om*
bogde och intryckte, at de nått fatta om Ste-

nenskanter, och hålla den fri för afledning* Det
ofriga fkal anföras vid fjelfva forfoken.

IL öm Töurmalins EleBrifka Egen-

fkafer.

§ 8. De delas beqvåmligen uti fådane,

fom Stenen har gemenfamt med andra kroppar, och

andra , fom ärq denna Sten-arts' egenteligen egna.

Tour-
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Tourmalin äger i hög grad alt det, fom andm
Ädla och glas-artade- Stenar, Glas, Lack, m. m.

Men det år befynnerligt hos honom , at defs

Elektricitet våckes af värma öch köld. Den pä
fä ovanligt fatt ^leftrifcrade Tourmalinen fin-

nes dock därigenom hafva århållit et Laddnings-

tfiftänd t hvilket til alla delar lyder de förut där-

om bekanta reglor och ändringar. Stenens E-
le&ricitet tyckes vål i fig fjelf altid härröra af

et och (amma Ämne; men detta kan pä olika

fått fattas i rörelfe, och genom flera orfakers

tilhopaftötande undergå iammanfatte ändringar,

hvilka hvar for lig lyda Elektricitetens allmän-

na Lagar* At härom anföra ak, fom är utrönt,

år nu få mycket mindre mitt ämne, fom det

ändock torde blifva for
.

vidloftigt, at uti det

följande utreda det hufvudfikeiigafte, och iå*

dane om Itänd igheter, hvilka hittils ej varit nog*
famt förklarade,

té Tourmaltnens Fårhällande vid de all*

manna Elektricitets Tro/ven.

§. p. Tourmalin sleftriferas både lått och

fiarkt genom Gnidning. ifLpiNUS öch WiLso>är
hafva utförligen befkrifvit omftåndigheterne

,

fom härvid böra i akt tagas. Mina Tourmaliner
åro ock fä lättrörde, at de i torr ltift endaft

behöft med en Silkes-tråd fläpas öfver glas^

lack, trä, filke m. m. eller åia utfore därpå,

for at vila tecken til upväkt Elektricitet. Intet

upiHicker dock denfamma ftarkare, ån rent Qvickjt/f*

ver. Öm Stenen endalt lägges därpå, och än
bättre, om den, kittad vid et Glas-ror, neddop-

pas
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pas dåruti, och något häftigt updrages, finnes

Stenen ftarkt Pofitiv ofveralt* och Qyickfllfret

lika fä ftarkt Negativt r om det på en Glas-pe-
lare, uti en trå-eller glas-dofa affondras, Fig.

p. Bada Electriciteterna flacka dock och forta-

ga hvarandra aldeles, få fnart Stenen åter ned-
fånkes uti Qyickfilfret, hvilket gifver et tgon*

fkenligt bevis om deras ftridiga Natur . Men ibm
Stenen vid uptagandet altid blifver ele&riflc,

har jag måft aldeles flå utur hågen detta, annars

nog beqvåmliga fått, at varma eller kyla Stenen.

§. I o. At Tourmalin under gnidningen kan

fä contraira Elettricifieter > når defs upvdnda fida

gores afledandej år af JEpinus och Wilson nog-
famt bevift.

§. II . At Tourmalin icke afleder Eleftricite*

ten, följer af det förra. Stenen kan brukas til

underlag for andra kroppar^ och då han fät-

tes imellan en fpetfig eleftricerad, och en af-

ledande Ledare, flå gniftrorqa icke igenom Ste-

nen, utan lopa ofver defs yta ifrån en Ledare
til den andra.

§. iz. Tourmalin emottager commmicerad
Elektricitet . Som Duc de Noya aldeles nekar

hårtil, och iiiPiNUs endaft kunnat gifva ganfka

fvag kraft åt flna Stenar har jag forfokt

det vid defla Tourmaliner , hvilka både lått och
ftarkt antaga den meddelta kraften. Jag tåfter

dem med litet Lack vid en läng Sill^es- tråd,

och förer däremot en Glas-och Svafvei-Cyiin-

der, en tum vid, och ofver cn fot lång. Då
dragés t. ex. den bruna Steneri til några tums

Uéni /v' af-

(*) Recueil. p. 107. r.
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afftåndy elcétriferas, och fedan afdvifves, fom en
Metall-kula, finnes ock emot prof-kulan anfen-

ligen Pofitiv efter glafet, och Negativ efter fvaf-

let. Vidrores Stenen med fingret, inom de(fa

Cylindrars Atmoffherer, u/an ett komma åt dem , tar

den i granffcap af glafet Negativ , men uti fvaf-

lets Atmofpher Pofitiv Ele&riatet* Kittas Ste-

nen vid et glas-ror, och föres uti Atmofphe-
rerne, gor det ofta famma tjånfl> fom fingret,

och afleder den fordelta Elektriciteten, hvaraf

formodeligen nägra af de Ron upkommit, fom
Wilson anforer, uti litt Bref til Heberdek
£xp. 2}. z6.

§. 13. Tourmalin kan Laddas. Detta flcer,

da et ganfka fmalt^ men qvickt Glas-ror eller

en Lack-ftång flera gängor ä rad föres emot
defs ena fida eller kant , under det den andra<

frånvånda vidrores med en afledande fpets. Ste-

nen vifar da, fom vanligt, contraira Ele&rici*

teter på defla ftållen tillika. Än tydeligare blif-

verforfoket, om defTa ftållen betackas med fmd
beläggningar af Spegel-folium. Stenen kan fdledet

Laddas uti alla Direftioner > men Jlarkaft efter defs

Tourmalinijka Axel) ehuru denna, fåfom vid den
bruna Stenen, icke altid år den tunnafte kofan.

§, 14. Defla åro de egenficaper, fom Tour-
malin äger gemenfamt med andra kroppar. Sam-
ma prof lyckas vid glas, lack> fvafvel m m.
fom har lika ftorlek med Stenen* Utflagen
tyckas dock nåftan i alla håndelfer blifva tyde-
ligare vid mina Tourmaliner, h vilket vittnar

om det Eleftrifka ämnets både myckenhet och
rörlighet uti denna Stenen \ fom ock uti de £6U

jan-
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jande förföken granneligen bor aktas , for alt det*

fom efter det anförda kan föranlåta någon E*
leftriciteu

i. Tourmatins Förhållande vid Värma
och Kåld.

tf 4 Hvad {bttl egénteiigeil gor ToUf-*

ttiälin märkvärdiga år dels egenflcap , at hlifvä

elcdrifentd genom blott ändring af varma och
koid. Denna på få eget fått upvåckta Ele-

ktricitetens ombyten och forhällande, hafva va*

rit föremålet > af de mänga därvid anftåldé un-

derlokningar. Når defia ftenar forft hitkom-

mo , voro Töurmalinens ändringar ånnu icke

bräkte under någon allmän lag } hvad uplyshing

därigenom vunnits 5
liar jag uti förra Stycket

af Hiftorien kårteligen anfordt* och får nu til*

lägga ätlkilligt , fom länder til denna befynner*

liga Stenens kännedom
f

i det jäg med tjelfva

forfoken ftadiåfter de Refultater, fom jag for

detta haft den åran 5 at upgifva til KongL Ada*

demien (*)« Jag hade dä redan funnit
*

t:ö At det fom ^pinUs och jag förr ffcrif*

Vit om Töurmalinens egenskaper» har fin fulla

fiktighet , dm fotfokdn anftälias på det i Ber-

lin af ofs brukade, och fedcrmera af jEpinus

bcfkfcfnft fåttet*

2:0^ Ät WiLsönS forfok
,

(nämligen det}

fom JZpinus nekade tili Åt Stenens Poler blifva lik*

artade , när en allena värmes ) y
lyckas etter ut*,

feen*

CO Handl. 1 765. p. iq8*
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feendet mycket vål med en af defla Stenar > och

vid någon ändring
5
arven med de ofriga.

y.o, At JEvini och Wilsons lagar ( fd*

dana, 'fom JEpinus dem anfört uti fina Anmärkning

gar åfver Wilfons Bref > fåfom det nyafte jag då
ägde uti detta Ämne) åro ej riktige i alla hån-
delfcr. Jag har tråffat lädane , fom åro ftridan-

de emot bägge* (Jag menar Tourmalinens för-

hallande i köld)*

4iö Däremot år följande kg låmpelig pa
defla och måft alla Mildclfer i (Jag fäde malt
allaj ty ibland fjeifva forfoken tråffas ätfldlliga

ändringar ^ hvilka icke omedelbart lyda denna
lagen ). Tourmalimn blifver eletirifk vid dfvergdn*

gen ifrån en Temperatur til den andra. Defs ena

fida blifver ahid Pofitiv y dä den gdr ifirån varma tit

köld) men Negativ , dä den gdr ifrän köld til vär-

ma\ Defs andra fida tvärtom blifver Negativ
5 dä

värma bytes til köld, och Po/itiv, dd köld bytes tit

värma>

§. rf. För at noga tirfldija ToUrmalinens
olika forhållande under forfoken^ år båft at de-
la deffh uti fiidane^ dar Stenen 1:0 Värmes eller

kyles lika öfveralt* i:ö Där det fler fä en fida aU
lena^ Det form kan århållas, Uti ren luft ^ uti

vatten
-j och öfvef en kol-e/d. Det fenare har1

jag forfåkt med Sol- glas
^ pa varniå och kallet

Metaller
5

och vid Lagan äf et bririnaiide ljus*

Stenen undergår vid älla déffa olika iliethödef

enahanda ändringar } men då ritan ler på ord^
ningen och tydeligheten dåfaf, hafVä de hvar
for fig deras brifter ödh förmåner ^ och kuilna

endaft tilhopa tagne, leda til et låkert flut, fag
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får kårteligen anföra, hvad jag därigenom ut-

rönt.
;

3. Tourmaltn vårmes och kylts i luft.

§. 16. Herr Wilson lärer vara den fcr-

fta, fom funnit, at en ringa ändring uti den ora-

gifvande luftens varma, förmår våcka Tourma-
linens Elektricitet (*) Detta år ock ibland alla

clet renafte Rönet , hvaraf Stenens lynne inhäm-

tas kan 3 ty man fer hår defs originella Ele-

ktricitet upkomma uti et medel, fom icke afle-

der, andrår eller på något fått rubbar defs na-

turliga art. For at nogare i akt taga alla om-
ftåndigheter, har jag anltåldt profven, under en
Glas-klocka, Fig. io # Stenen A år fåftad ,på

ct Glas-ror, och har en liten Thermometer B
Ut med fig y Prof-lculan C> hänger vid drag-tra-

den 2), hvarmed den flåppes ned emot , och up-
lyftes ifrån Stenen. Klockan vårmes ofver kol-

eld, och ftjelpes ofver Stenen: men då den (kal

kylas, år båft, at fora Stenen under en förut i

kold ftaende klocka* Pä det fåttet har jag,

vid den Svarta eller flora Tourmalinen i fynner-

het, ront följande.

i) At j til f , ja ock allenaft 2 graders fkil-

nad pä Thermometern upväckt Elektricitet hos ftenen,

hålft då ombytet (ter häftigt* Vanligen for-

dras dock 10 til 20 grader, om den ffcal blif-

va rått tydelig och itark. De mindre ftenar-

ne åro qvickare.

2 ) Jag har icke märkt , at någon vifs grad

af kåld eller värma går fiörfia verkan} faft mera
kom-

(?) Se F6rra Stycket af Hiftorien. pf 101.
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kommer det an på ftorre och häftigare åpdring

af grad -talet, vare fig ofver eller under frys-

punkten. Stenen kan genomgå hela zo a 50
grader, utan at vifa tecken til Elektricitet , öm
andringen (ker mycket långfamt, fåfom då et kallt

rum upeldas. Hvaremot 10 gracers ändring,

fom fker häftigt, upvåcker den ganfka fnart.

3) Den upvätkta EleBriciteten varar få länge

ändringen yåftår.. Sker den häftigt, och ttenen

får orubbadt behålla den fenaft århållne graden,

kan Ele&riciteten hälla fig hela, ja flera timar;

men med ringa ändring til contrair grad, afta-

ger den, och går ofver til contrair art 3 ty

4 ) Stenens Poler ärhålla härvid altid tillika

contraira Eleftriciteter. Den ftora Stenens kull-

riga fida blifver Negativ under upvårmning , och
Pofitiv under atkylning* hvaremot den flata fi-

dan i förra fallet år Pofitiv , och Negativ uti det
fenare. Jag vi1 til prof endaft anföra et af

de kårtafte forfoken.

Får/Sk.

Sedan ftora Tourmalinen varit en tima ftåld

uti et fonfter, dar luften var något fuktig, och
Thermometern vifade 10 graders varma, betåck-

tes han med lagom varm glas -klocka. Hvar*
efter Stenens up vånda kullriga fida forholt fig

fåfom följer:

Tiden. Thermometern. Stenens ändring,

kl. i2. if/ r n° varma - o.

- - 20/ - ip° - - forfta teken.

- - zz. - zo0 * - Minus.
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lr 1 1 ^ ^ A 1 m
JK1. I i. Z-4' 1 tO

Jm l • jLviinuo*

26. • 22° - Minus.
• 21* - - m TV/T inneXVI lLlLla*

- 30. • Minus.
- - 32. an ivijnus.

— t va dt. 18 - -

}>•
_ T)lnc r*\ /~* Ti IV/Tinne

• 37-
T/<i _ - j. 1U6 orvcitiit.

1 )z * Plnc

• 1 illb diUlgCl.

- - 4.8. I 2 - ån Pllis.

- - fo- - 12 - - - Plus.

- -
J-2.

•- 12 - fvagt.

kl. I p * 12 - - foga teken.

Uti torrare luft, med ftorre vårma, hafva

fdrnma ändringar räckt mycket längre. Afkyl-
nings-tilftändet har dä merendels dragit längre

ut, ån upvårmningeru Men dä jag kylt den

oele&riflca Stenen under kall klocka, har det

endaft en gång,- uti 18 gr. köld, lyckats, at 1

tima och 10 min. fe den ele&rifk, fedan han

förut var upvårmd i munnen. Flyttning utur

17 gr. varm luft, uti 10 a 12 gr. kold, har

fållan V£i*kat ofver 12 a iy minuter*

4. Tourmalm värmes i kokande vatten
,

och kyles i torr luft.

§. 17. - Detta få val for (ig fjelf markvår*
diga, fom til ändamålets vinnande .ganfka tjän-

liga låttet, lyckas utan fvårighctj om Stenen

år val ren, vattnet kokande, ftcnen med kl(5ft

fattas vid defs sequator, och qvarhålles, at dén

far vattnets hetta. Stenen flår då vid upta-

gan-
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gandec fuktigheten ifrån fig, utan at den be-
h5fs eller bor något vidare vidröras. Då finnes

1:0 Stenen forft en ftund utan all Elektri-

citet ; hvilken dock inom en half minut börjar

vila fig, tiltager och blifver defs ftarkare, ju
kallare rummet och luften år •> hvarefter den
under långfamt aftagande, (fom ofta, då Ste-

nen under Glas-klockan varit lagd pä en glas-

pelare, dar Thermometern haft 14 til 16 gr.

varma , rakt hela 3 til] y timar) aldeles for-

fvinner. Den flocknar dock ganfka fnart, om
Thermometern under det famma ftiger 3 a 4
grader.

z:o Stenens Elektricitet har, fom förut»

vid atkylning uti luften, altid varit Pofitiv på
den kulriga y och Negativ på den flata Jtdan. Om
famma forfok gores med de ofriga Stenarne,

blir Bruna Tourmalinen Plus på den utbrutna,
och Minus på den jåmna kanten,

den Gulay Plus på den flata, Minus på uphpg-
da fidan.

(Jen Gröna år likafå, ftarkaft Plus på flata och
ftarkaft: Minus pä den kullriga fidan*

den Blå\ Plus pa lilla, och Minus på ftora Spe-
gelen.

den Rå Cryftallens ena hålft år Plus
y och den

andra Minus.

Detta år hvad jEpinus kallar Stenarnas Natur*

Hga tilftånd-y åtminftonc tjånar det* at emot nå-

got altid fåkert, jåmnfora de ofriga åndringar-

ne under forfoken. Jag vil fordenfkui uti det

följande, vid hvar och en Tourmalin, med A
B 3

fc*
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beteckna dén Polen, fom uti detta förfak blifver j*~
kad^ och med if, den fom blifuer nekad eller Minus.

3:0, Uti varm Spiritus Vini lyckas forfö-

ket pa famma fått; olja lädar for mycket vid
Stenen, och Qyickfilfret förvillar genom den
ftarka gnidningen; om Stenen vårmes dåruti,
bor den ftraxt efter uptagandet hallas emot en
ljus-Tiga, fom afleder den genom gnidning up-
vakta pofitiva Elektriciteten, da egenteliga af-

kylnings-tilftändet fedan kan blifva rent. Kallt
Qyickiilfver år dock nyttigt, at häftigt afkyla
Stenen, når det behofs.

§. 18. Om flenen i klöft vändes och värme*
åfver Åol-eldj och fedan ftålles i glas-tång eller

på en glas-pelare, under klockan til afkylningj
förhåller den fig aldeles lika med det, fom nu
fagt Sr: Sjelfva låttet år et af de vigafte och
kraftigafte. Stenens upvårmda fida har då ofta,

efter en enda upvårmning, hållit fig f a 6 timar,

innan den aldeles forfvunnit.

§. 19. Af de hittils anförda forfok kan ty-

deligaft inhämtas: 1:0 At Tourmalins EleElricitet

bärrorer af Stenen fjelf. 2:0 At den väckes genom
ren köld och värma. 3:0 At Stenens inra ftruUur
eller byggnad år med uti Spelet , utvifar Polernas

beflåndiga låge, och axelens Mllning efter {kot-

tet af den ra Cryftallen. Kold och vårma må-
ite fordenfkul, genom ihopdragande och ut-

vidgande af Stenens delar , fåfom deras allmän-

nafte verkan, vara i ftånd, at fåtta Stenens Ele-

ftrifka åmnen uti rorclfe. At contraira Ele&ri-

citeter tillika vifa fig, år hårvid icke befyn-

ner-
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ncrligt; ty det fter altid uti alla ofrigk bekan-

ta handelfer, dar denna kraften våckes. Men
pä hvad fått härmed egenteligen tilgår, och
hvarfore kölden juft vänder om Polariteten, fom
vårman aftadkommer, kan, utan någon forutfått-

ning, icke val förklaras.

Om jag anjér Stenen fafom upfylld af et ymnigt

EleBrifkt ämne > fom dragés flarkty och qvarhålles

af Stenen y och antager^ at Stenens ena åndaj fida

eller Pol har qvickare känning af köld och värma,
det år^ utvidgas och fammandrages häftigare än den

andra fä borde detta ämne uti de Conifka canaler*

ne nu gifva fig mera åt den ena > nu äter til den

andra fidan ;
Fig* 1 1 . hvaraf uti aelarne ufkomma

en relativ brift och åfverflöd^ fom efter Frank-
lins theorie utgör det våfenteliga af laddning

och contraira Eleélriciteter. Samma fuppod-
tion kan lampas til andra theorier om deffa E-
le&riciteters ftridighet* och går tåmmeligen nä-

ra ihop med alla Stenens förändringar, men år

nu icke mitt ändamål, at vidlyftigt utföra. Jag
far dock i anledning dåraf tillägga den frågan:

Män icke Jordklotets Atmofpher , kan anfes fäfom en

flor Tourmalin , beftående af olika täta och fpänfiiga

hvarf. hvilka dä de af Soljlrälarne olika utvidgas ,

fåranläta Eleäri/ka ämnets fordelning och den At-

moffherifka Elektriciteten > hviiken för/I våckes uti

torr luft , och därutur famlar fig uti mälnen
, fom

•

dragas dit in , och tjäna at återftdlla jämnvigten , fi
väl uti luften y fom luft och jord imellan?

5. Tourmaltnen varmes med Sol glas.

§. zo. Detta går ganfka val an, om man
betjänar fig af fraå och fyaga. glas, hvilka icke

B 4 gjordt

i
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gjordt mina Stenar ringade (kåda. Stenen ftål-

tes på glas-ror, i (kuggan bakom en tafla, ige-

nom hvars opning ftråiarne infalla på glafet,

Fig. u, Prof-kulan hänger ofver det ftallet fo-

cus träffar: då fants vid ftora Stenen, at 1:0),

Eleclriciteten tändes i en haft, pä den fläcken

fom Föcus värmer, utan at fä fnart fordelas of-

ver hela fidart, £:o), Den motfvarande fläcken

på andra fidan, far ock i detfamma en mårke^
lig, faffc ftridig Elektricitet. 3:0), Hålles fo-

cus länge qvar, eller ofverfares hela fidan där-

med
, upvårmes ftenen ganfka fnart j och vifar

Blus pä den flata, Minus pä kullriga fidan, hvil-

ket under afkylningen byter pm til conmirt.

4:0), Vidröres franvända fidan med en fpets , eller

Stenen ligger på afledande kroppar, under det

upvånda fidan vårmes > dga bada fidor vid upta~

gandet enahanda Eleftricitet. Jakad om den flata,

och Nekad om den kullriga fidan vändes up och
värmdes. Deffa Eleetriciteter ftå långe, och for-

fvinna fådanej dåreft icke afkylningen i luften,

fåfom Vintertiden , år defs ftarkare , och gor fla»

tafidan til flut Nekad,

f;q\ Med Bruna Stenen fker på famma fått.

De mindre åro ej tjänlige. Men den Rä Cry-

ftallen vifar flera tydeliga ombyten , fom förtjä-

na at anmärkas. Låt-rfbetekna den Polen, fom
efter uptagning utur hett vatten blifver Plus ,

B den fom blifver Minus y och ftenen vara loft

lagd pä ändan af et uprått glas-ror. Fig. 6 Om nu

i:o. Stenen värmes tnidt pä, blifver den fläc-

ken icke Ele&rifk * men inom kärt, blifver hälf-

ten A Negativ > och hälften B Pofuiv^ fom vid

af-
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afkylning byter om > ftarkafte kraften år vid

fjelfva andarna.

1:0 Om ytterfla ändan A värmes, blifver d§r

cn liten qvick Negativ flack , och närmare med-
let af ftenen finnes Pofttiv pol, hvilken, alt fom
Stenen blifver varmare, fkrider närmare til an-

dra andan B. hvaråft dragningen fluteligen blif-

ver ftarkaft.

3:0, Om Stenen, innan ändan B hunnit blifva

fiark , eller medan Pofttiva Polen viftas midt pä^ dragés

undan Solen , och fdledes kyles: vifar Stenen forft

3 poler 5 en Negativ på hvar anda, och en Po-

fttiv midt på. Hvilket omfider forbytes få, at

Mlften A år Plus , B Minus.

4:0 Alt det [amma händer omvände, om ändan

B värmes* Den blifver Plus, och den Negativa
polen flyttat fig ut åt andra andan A* Under
afkyining får Stenen ; Poler, då B och A åro

Plus, men medlet Minus, hvilket omfider går til

A Plus, 3?. minuf.

§. ii. Dylikt händer på famma lått, om
andan af ftenen hålles i ljus-låga, hvarom län-

gre ned. Forfoken bevifa i ofrigt , at hvar och
en del af Tourmalin år en Tourmalin for fig

Ijelf3 och at Pol-fidorna ftä uti et nåra famband
med hvarandraj eller at Eleftriflca årnnet måfte

lättare röras uti Stenen efter axelcns dire&ion,

ån fido- vårts. Om rå Cryftallen vore längre,

torde ock, fåfom vid Magneter, ånnu flera Pun-
fta Confequentia kunna dårpå upvåckas.

Det ofriga befpares til nåfta Qyårtal.

JOHAN CARL WILCKE.

FÖR*
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MUS Aguti. Syfi. Not.
Eller

Belkrifning på et Brafililkt Djur, Agmi,
Af <•

'

"

. .

CARL v. LINNé.
Kongl. Archiater. m. m.

DJURET år ftort (öm eti Katta, tåmmeli-

gen lang-ftråckt.

KROPPEN, da man noga efterfer, år beftrodd

pä ytterita huden (epidermis) med fmå nå-

itan ofynliga vårtor (papillulis), ftåtde tvårt

fore, på bredden längre utdragne, fädane

jag aldrig fedt pä något annat ; deffe åro tä-

tare pä ofré fidan, mera åtfkilde pä undra.

På hvardera af defle vårtor fitta 3
hår, men

i mellan dem inga 1iår eller något annat ludd .

Håren åro ftyfva fåfom pä Svin , och 4 a f
gånger längre, bart på ryggen, ån fram på
kroppen v h var af fter, at emedan de bårtan

ti! åro längre och ftyfvare, fä falla de bak

på lånderne ej in efter lärcn, utan fer Djuret
dåraf baktil ut, likfom. ftympadt eller af-

bitet, hvilket åfven ar ovanligt.. Fårgén på
håren år ringad af blekgult och fvart* på de
främre hären år den gula färgen fmalare, på
de bårtre bredare. Håraf far Djuret en be-

fynnerlig färg (grifcum). Undra (idan ifrån

halfen, imellan benen, och undef magen

,

år helt blek-gul, utan at vara infprångd med
fvart;

HUFVUDET ar ovalt-aflängt, på fidorne nå-

got hopkramadt och ofvan åfven flatare.

NO-
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NOSEN år mycket utlångd, nåftan fom på
Svin 5

Ldpparne bleka: Den ofre Lappen al-

deles klyfd, oeh en djup fora (Lacuna) går

under Nofen alt til defs anda. Ndsbororne åro

f&itaflånga.

MUNNEN fitter likfom midt under hufvudet,

fa at den undra lappen år mycket kart.

TÄNDERNE åro flora, och på yttra fidan

Buxboms - iårgade ( flavo - ferruginei) . Fram*

tånderne z ofvan , och z nedan: De ofre

åro på inre fidan tvårt utgrafne ; men alla

på ånciarnc tvåre. Oxel-tänderne fitta långt in

uti munnen, uti tvänne rader , fom framman
til gä närmare åt hvarandra.

ÖGONEN åro utftående, flora och fvarta.

MURRHÅR (Vibriffse) många och fvarta , flå

ofver hvardera mungipan, hvilka åro kårtare

ån hufvudet. Utom defTa, år en vårta ofver

hvardera ögat; en på hvardera kinden, och
en under hakan, fom alla hafva några fa murr-
ar pa hg.

ÖRONEN åro rundade, breda, helt nakna-,

och knapt långre ån håren på hufvudet.

FÖTTERNE hafva kårtare hår. Framfötternc

hafva 4 tår, af hvilka tummen år på yttra

fidan, kårtare och tjockare: af framtårne, år

mellan-tåen något långre. Bakf&tterne åro lån-

gre* mörka, och inunder nakne, med 3 tår al-

lenaft, utan någon tumme. Naglarne åro på
alla aflånge, något trubbige, lika Hons-klor.
Fotterne åro vål klyfde i fingrar; men dock
håftas tårne vid bafin medelft huden något

til-
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tilfammans, at de dar åro litet lyckte (ferc
fubpalmati ) , fa på fram, fom på bak-fottren.

SVANTSEN år ganflca kart eller knappaft en
tvår-tum läng, conifk , aldeles naken, och
(på denna; jag vet ej om altid) orörlig, bogd
åt vanftra fidan.

FIGUR håller jag onödigt at tilfåtta, emedan
den figur CATESET carol. vol, 3. t. ig. under
namn af Lepus javenfis, gifvit, på et mig obe-
kant djur, år få lik, at den ej kan förbät-

tras (*) Ja, jag år nu i den tankan, det

Catesby haft famma fpecies at afrita, faft

han gjort färgen réd, och (äger, at djuret

kommit från Java> men om man undantager
Catesbys figurer, få var han ej få nogräk-
nad, och fjelf ej naturkunnig.

MARCGRAW* och defs^ plagiarius PISO fä-

ger, at det har 6 tår på bak -foten, fom år

mifsråkning.

MATEN. Brod, Såd, Frukt, Rötter, hålft

Nötter > men intet Kott, Kål, Sallat, Gräs
eller annat grönt. Når det fick mat, fattp

det fig på huken, holt maten med framföt-

terne fåiom en Ickorn, gnog pä famma fått,

men ganfka fort* det ofverfiödiga gömde det,

och med nofen nedgrof i jorden. - Det var

mycket foalt på mat, faft det fick mer ån

det kunde: åta, hvilket gjorde djuret mer fa-

mi-

(*) Uti Hifioire Naturelle , avec la Defcription du
Cabinct du Rot, Tom. VIII, finnes jämväl Figur

därpå. Uti dårtil hårande Befkrifning, fåges, ibland

annat, at djuret pä framfotterne har y Tår, men det

bcfinnes ej få pä detta.
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miliårt, at det gick fram til folk, fteg up
, med framfotterne på ens ben, råkte fig up,

famt Hickade händerna pä folk, at recoto-

mendera fig til mat , ttien' ville icke gerna

lata lyfta fig up, om det ej var defs hun-

grigare. Dricka iokte det ej mycket, och fin

drick fog det. Mjölk var ej heller defs delicc.

Når han fick nägon mat och begynte gnaga,

korrade han i halfen, gick ur vågen at äta,

och dä det var beftålt, kom han at foka mera.

RÖRELSEN var foga, efter han var bunden,

ty fatt han mail {lilla, och håldre holt fig i

.{kuggan, ån i Solen* där han oftafl flickade

fina tramfStter, och ilrok pä fina nakna oron,

jag vet ej for hvad orfak. Da han år fri,

jfkal han kunna löpa förträffcligen fort. Han
hoppade fällan, hogll | aln högt. Når detta

djur h vilade, fatt det altid på huk, med myc-
ket raka ftråkta framben, fom et Rå-djur

,

hvilket var defs ordinäre Hållning > och det

kryper intet fåfom Mofs.

SÖMNEN var ringa > det fof med 6pna ögon;
och låg måil frarnftupa, eller fatt det.

ALTERERADT på något fått > hogdes håren

upp> ifrån midt af ryggen , alt bart åt. Det
lyftnadc ftadigt. Var mildt och bets intet

j

men når det blef ondt, llampade det hårdt mot
jorden med bak-föttren. Det låter fällan, och

dä grymtar det nå fl:an fom en gris; men morrar

i halfen, nållan fom en katta, då- det far nä*

gon fågnad*

HEM*
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HEMVISTET år Braplim, hvar ifrån vår Svcn-
fke Conful i Liflabon, Herr Jean Bedoire,
férrde det til fin Broder, Herr Bruks-Patro-
nen Frans Bedoiäe, at lämnas til Upfak
Trägård, dar mänge betraktat detta Djur med
nöje; och fom detta år ibland de fållfyntafte

Djur, fom foras til Europa, och jag icke

funnit defs befkrifning hos andra vara tilråc-

keligen gifven, torde det förtjäna, at ej läm-
nas utan attention.

FÖRSÖK,
Gjorde vid Fifke-plantering i fmå

Skogssjöar ,

Af
TIBURTZ TIBURTIUS.

Probft och Kyrkoh. i Wreta Kiofter,

Fifke- plantering och Fifke- förökning, år et

få ftort och nyttigt hushålls-åmne for vårt

kära Fädernesland, at jag håller fore, det eho

fom dåri åger beprofvad infigt, bor tjäna Fä-

derneslandet med fina Forfoks uptåckande. Ju
enfaldigare forfoken kunna fynas i fig fjelfva,

defs förmånligare åro de, når de åftadkomma all

den nytta, fom oufkas och påfyftas> ty inrätt-

ningar med mycket bång och ftor omkoftnad,

åro icke hvars mans hofva, och kunna toljakte-

ligen ej få allmånncligen verk (Ullas, eller til

lin nytta blifva få vidftråckte.

Min
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Min tanka år icke, at tala om 0fterfj6~fi-

flcet* ty dar finnes nog fifk, af allahanda flag,

och planterar fig fjelf, utan var åtgärd. Gif-

ve GUD! at denna Svea Rikes Guld-grufva,

allenaft med någon mera vårdnad anfades, med
någon båttre ordning och upmuntran arbetades,

ån hårtils fkedt ! Men efter alt utfeende, torde

fådant af Forfynen vara utfedt, til et räddnings-

medel for våra efterkommande, når andra ådror

blifvit affkurne eller uttömde.

Jag har icke forfokt updåmningar, på Kårr
och Måflar, fadana fom vid Lårkesholm i Skå-

ne$ ty jag har altid måft anfe dem vara af

mindre båtnad hår längre i Norden , dår de få

låtteligen botten-fryfa, och med all uptånkelig

forfigtighet, icke kunna vårjas for qväfning.

Grafde Fifice-dammar har jag nog forfokt,

och åger åtfkilliga, dem jag med nog koftnad

låtit grafva; men nyttan har icke fvarat emot
befvåret och koftnaden emedan annan Fifk ån
Rudor och Sutare, fvårligen okar fig i fådan
trångfel. Fiflcen, få vål fom alla andra kreatur,
ålfkar frihet, och lår nåpligen gå til lek, da
han mårker fig inftångd inom altfor trånga gran-
for, om jag allenaft undantager Karpen, och
de ofvånnåmde tvånne fifkefiagen.

Mina bäfta och lyckligafte forfok har jag
gjort i helt fmå Infjoar, hvilka i vårt land fin-

nas til många tufende, ja, nåftan oräkneliga, och
t»i åårre delen hyfa allenaft ct, hogft tva eller

tre Fifkeflag, fom vål oka fig til någon myc-
kenhet y men åro merendels lina til växten, och
mindre fmakeiige, genom briftandq motion och

föda >
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foda^ ty dar et (lags fiflc går il {ammangyttrad,
och likafom hopatrångd, blifver födan knapp ^

fifken likafom ovulig och trog, om jag allenaft

undantager det glupfka Gåddc - flåktet , (om ej

fkonar fit eget, mindre andra flag.

Det fynes val låta något fållfamt*, at når

et fifkeilag, fom finnes i en fådati fjo, lider

brift på foda> få at han ej kan komma til be-

tydande våxt> man dä med fordel (kal kunna
ditfåtta flera flag (*). Detta förekom mig ock
verkeligen i början tvetydigt \ men då jag efter*

finnade, hvad forfarenheten mig lårdt, at jag vid

metande, bor råtta angnet på kroken, efter fifk-

{laget jag vil meta, om jag (kal åga nytta

och noje af mitt goromålj få fant jag ljusli-

gen ^ at i fjon kunde vara nog begärlig föda

for andra fifte-flag, faft ån den fifk dår redan

ar ^ fvålter, af orlak, at han ratar fadan foda.

Hårtil kojn, at jag af forfarenheten funnit,

at i de fjoar, hvare (t fants allenall Gadda och
Abbor, var en oåndelig myckenhet fvarta I-

glar och andra Infe&er, hvilkaäro mycket fåll-

fynte i de fjoar, fom hafva ymnoghet af Bra*

xen och annan Blank-fifk. Detta var ock or-

fak, at i de fjoar, dår allenaft Gadda och Ab-
bor fants, kunde agaren aldrig hälla Gåfs eller

Ankor, faft fjon låg bredevid hufcnj ty fvarta

Iglar fåfte fig vid ungarnas fötter > och fogo

dem til döds, fä at man ej fick behålla någon

enda Gäs-eller Ank-unge, dår de fluppo til (jon,

medan de ånnu voro unga och fpåda.

Hår-

(*) Uti K. Fet. Acad. Hanil. fSr år I?f8
?

forjta

flyeket ^ fqg. 64. finnes et R6n i fom fullkomligen bt*

flyrker denna fatt*
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Häremot fant jag, at Rudors planterande

icke Ville forflä 5 ty hvar finnes mera Svart-igel

ån i Rud^dammar? Jag har ofta fedt dem fitta

få faft på Rudan, at hon fvårligen kunnat blif-

Va fin blodfugaré qvitt> dårfore fordrades an-

han blank-fifk, fom betjänar fig af flika kräk

til föda.

Jag hade ock märkt ^ ät de fä kallade län-

gor * eller kullfallne tråd i fjoarnä
,
hade, i an-

leende til Infefter och vidlådande flemaktigé
materier ,

fkiljaktigt anfeende, efter olika Fi~

jkeikg, fom i fjoarna taga fin föda»

Miri ofVertygelfé var faft, ät hiishålliiiiigeit

kunde vitlila ganika ftor foHtofring, oth flera

Fifkeflag planterades i Vara rtlårigå frtiå fjoar.

Men at utröna vifsheten af min tanka, fattades

ånnti bade tilfålle och kundfkap om båita plan-

terings-tiden och fåttét.

Tilfålle fyntes våt at&illlga (ma Öolaf på
Allrhånningen låmna mig: men en trågeti åm-
bets-fysfla forbod mig, at få ofta och långe

viftas i odemarken vid Söknens gtåns. jag var

ialtfå villrådiga til defs Kammarherren och Rid-
daren Hferr Jan Jacob De Geer, lämnade tttig

ädelmodigt
f>å

lifstids * ärrendé, et Fjärdedels

BårgS-FrälfenéiSitoän
,
Grystorp, bredevid ftorå

landsvägen, en rhil ifrån Kyrkan $ och midt uti

den foikrikafte dekri af Forfafcnlingen , hvilket

fclerrimåri pafladé fig äldekis til riiin åffigt* ty

det hade én~ liten fjo, tått vid gården, och feöi

andra på ägorna, utöoi ftbrä MåfTar och Kart*
fom kunde upodlas , andra til upnnuitrari dch
éfterfyri;

C Öért
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Den lilla (jon nåra vid gården, år ungefär-
ligen 600 alnar lång, och icke långt ifrån få

bred, i hvilken ej fants annat ån Gädda och
Abbor: men millioner Iglar, famt andra Infe-

£ter, fom gjordt, at Gåfs och Ankor aldrig

kunde hållas vid gården. Jag var altfå i ftånd

at begynna forfoken : men Innu något ofaker om
råtta planterings- tiden och fåttet, At fora Fi-

lke-råmm ifrån det ena vattnet til det andra, ha-

de jag forfokt vara fvårt, och nåftan aldeles

fruktloft? ty utom det at råmmen ej tål min-

fil luft, få tar hän illa af fqvalpning. Plante-

ringen går ock alt for långfamt på det fåttet,

och måfta råmmen fortåres af de Fifkeflag och
Infe£ter> fom finnas förut i (jon*

Öfvertygad , af ätlfiorCtades gjorda forfok i

at Råmm- planteringen år' en mera (kenbar ån

nyttig fak, började jag befinna, at vintertiden

år fifkeii måft feglifvad, få at han i vattu-kar,

kan foras många mil våg, utan ringafte fkada:

han år åfven vintertiden full af den råmm, fom
fkal våren dårpa (kaffa afvel, få at ftmma vår,

kan blifva lek af det {lag man vintertiden plan-

terat, och kan man foljakteligen på det fåttet,

låkraft håmta både {kyndfam nytta och noje

af fit arbete.

Vinteren mot flutet af ar i7f#, och vid itöo
års början, begynte jag altfå med min Fifke-

plantedng* och drog forft vinter-nöt ide fjoar,

dar jag vifste vara ymnighet af Mort och Sarf,

famt förde i kar ofver land til hemfjon , där

fädan Fifk förut aldrig flinnits. Samma vinter

for jag til en fjo, dar en gråfelig myckenhet
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Rudor fimts, men ingen annan Filt. Rudor*
na voro fmå, til två hogft tre löds vigt, dem
jag med en liten Loje-riot iångade, och förde

i någön myckenhet uti kar til hénifjoru Änd-
teligen for jäg famma vinter til (jon Rmden, där

koltelig Braxen Vankar 5 och fick 14 ftyckeu

medelmåttigt ftofä Bra*när 5 dem jag ock för-

de i kar til hemfjon.

Jag våntäde ältfä^ ät få fe hvad min plan*

tering gagnat : men mäfte om höften 1760, re-

fa til Riksdagen^ och koin ej heili, forfåri Mid-
förrtmafstiden 1761 <> da jäg efter afgjorde liödi*

ga ämbets*mål förfogade mig til G rystorp, at

fe $ huru med mitl lilla fjo Vaf befiaffadt*

Dar farit jag nåftan alt fofåtidfädt. Iglar,

och andra Infeftcf $ vöro I1u ganfkä fållfynta.

Lågtfrmt begynte oCk fä et aiinat Utleende.

Den (jo, i hvilken jag forutj ej lag annat ro*

ra tig på vattnet 5 ån Iglaf och Iniecler^ var
nu på vattubrytiet i full fotelfe af blänk-fifk,

fom jägade efter mygg öcli äntrat yrfä^ hvil*

ket mig nog fågnade: men då jag tog til

mitt Mct-fpö^ blef min glådjefulla forufidfari årt

ft5rre> ty ehuru jag Var ofvertygad$ at jag ic-,

keditflåppt någon Mort eller Sarf, drygare äii

af tfé$ hogft fyra lods vigt^ fick jag nu med
mete Mottar och Satfvaf til ert hälf mark* och
BraXriär til en fjärdedels^ ä lialf marks vigt *

utom Abböfäf, efter vänligheten. På dettä

fått förtfor ja<* den fömnlaren^ ät jäg med riiet^

fpo* på en kart ftttrtd hade mitt kdkfiflc, fl
öfta jag häde tilfålle > ät komma til Grys*
torpi

c ä Af



$6 i7^%. Jan. Febr. Märt.

År 1765, fortfor jag på famma lått med
ttiete, och fick af alla flag jag ditflfippt, ftorre

och mindre, fa at jag tydeligen markte, det al-

la flägen, ifynnerhet Braxen, fig anfenligen for-

okat : och etter jag visfte, at Gäddor förut fuh-

iios i fjon, och blifvit med vinter-not af mig
tagne 5

faft nog fmä, forfokte jag med Stånd*

krok och Svalg-mete, emedan ingen not pä nå-

fra år fått dragas i (jon. Jag fick dä nog Gåd-"

or, når de voro i taget, och nog ftora, til

1
1 k 14 markers vigt, dem jag ock altfedan,

vartiden med Ljufter, och Sommartiden med
Slant och Stånd-krok, tåmmeligen gallrat.

År ij6f) ville jag något närmare utröna

huru det ftod til med Fiflken, och förde med
tnig en Land-not til Grystorp, drog därmed
kring alla kanter, på den lilla fjon, dä jag hvart

Varp fick i kilen, til en half-fpan, mail Braxen
,

Mort, Sarf och Rudor. Jag fkyndade dä i fjon

tilbaka med all Blank-fifken : men beholt Abbor
och Gäddor for mitt befvår, och nyttjade fedan

allenaft Krok-fiflcet til mitt behof.

Ar 1766 Sommartiden, beflotjag^ at något
gallra Fiiken uti min lilla hemfjo, fom begyn*
te blifva trångbodd* Jag tog denna Sommaren
något ofver zoo Braxnar, alt af 1 760, 1761 och
176Z års generationer, fom jag af ftorleken

.kunde fluta, förutan andra Fifke-^flag. I detta
år har jag icke tagit mindre* och ägt den for*

mon, at vålja hvad Fifke-flag mig behagat*
och år åndå i ftånd, at i vinter forfe de andra
fjoarna på ägorna, med Braxen af egen afvel,

famt Rudor. Jag (kal åfven denna vinter, for-

fe
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fe lilla bemfjon.med Lakar, fom dar ånnu ej

finnas,

En altfor beklagelig omftåndighet år, at

ehuru i Lånet åro tyånne Stapelftåder, fins dock
ej en Karp-fump i någondera, fom kunde for-

fe orten med Flanter- karpar y ty. ar fora dem
ofver land ifrån Skåne, år nog både fvärt och
åfventyrligt. Sådana fmå fjoar bredevid gårdai>

na, fom for kok -vatten och Bofkaps-vattnan-

de (kul, altid hållas med öppen vak, vore; i

Norden for Karp de råtta Planter-ftållen, och
om allenaft en i orten, fom har hug;

och drift,

finge,Planter-Karpar, kunde afveln alt mer och
mer utvidgas, fä at Karp (kulle ej blifva me-
ra fållfynt hår uppe, ån i Skåne.

At Plantera Karp i dammar, dar ."vintern

ar få fkarp, at ifen kan fryfa-två alnar, tjock,

det fordrar nåftan for mycken moda och tilfyn,

om man ån äger råd, äC forfkaffa fig detta 3Pi-

flwellagi ty at lita på fit folks åktfamhet, lår

denna tiden fällan lyckas.

Et år ånnu, fom vid Fift- plantering och
Foi*okni

t
ng bor. nog$ märkas, och jag i min lilla

hemfjo och; de flåfta andra fjoärna i akt tagit;

ty det bidrager otroligt til Fiflc-foroknihg ; näm-
ligen: at man, hvar def mojeligt år,^ dämmer
up fmå -fjoarna. Hoftetiden bor dammen vara,

öppen, och åfvqn hela vintern: men når forfta*

Varmvattnet kommer, bor damm-luckan fkjutas

til.. Häraf händer, ,at ifen m fjon inom fl da-
gar, höjer lig.. Så Tnart Fifkeii marker ljuft

vid ftranderna, går han til och leker, famt
lägger, fin råmm i råttan tid ^ i det grunda vat>

C
3 net,
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net, fom af Solen på fådana ftållen fnart ut-

Jtlåckes* fä at man ändock kan vara färdig , at

updraga dam-luckorna igen v få fnart froitnåt-

terria åro aldeles förbi , hvilket alt äfven befor-

drar otroligt gräsväxten omkring ftranderna

,

antingen de nyttjas til äng, eller betesvall.

Af mina .Tåleds lyckade" forfok , kan lått

flutas, icke allenalt livad nytta Fäderneslandet

kan vinna genom Fifke - plantering 5 utan orck

hvilket år det båda fam t fåkrafte fåttet, til

en fkyndfam vinnings årnäende, af fin ofortru-^

renhet,
,

Jag finner ock nödigt, hår vid at pamin-*

na; at jag jämte rätta tidens i akt tagande,
icke tagit Planter-fifk , ifrån Räxens klara och
lätta vatten > utan ifrån fådana Skogs-Tjoar, fom
ågt, i det nårmella , lika vatten med mina \ ty

en Fjfk, fom kommer ifrån et få iått och klart

vatten, fil et fetare och tjockare , vantri fves

och dor fnart, i fynnerhet om man planterar

fådana Fifke -*flag, fom åro fvage 3
och Inare

til at do,

Bevis harpa fick en min Granne , fom
ågde en fjo vid gården, af lika befkaffenhet

med min , faft något litet ftorre, och af början

med flera Fifke-flag forfedd, Dä han hörde

hvad jag om vmtren gjort, och faknade Braxen

i fin fjo, ville han Sommaren dårpä följa mitt

exempel. Köpte alttå Braxen ifrån fjon Råxen,
fom Leke- tiden gick in i Kungsbro katfor,

förde Fiften, nog varfamt , tre fjärdedels mil of-

verJand, och flåppte den i fm fjo: men har

ånnu aldrig fedt nägon fiviki darafj ty Fifken,
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fom den årstiden var fvagaft, blef genom for-

fl^n ån (Vagare, och flåpptes i et vatten, fom
vai\ honom for mågtigt , kunde omojeligen

blifW vid lif, mindre käfta af fig någon åt-

komma.

Hvad jag hår ofvanfore fagt om updåm-
n ingår, fåfom vid Lårkesholm i Skåne, åger ic-

ke den meningen , at jag håller fadana for omo-
jeliga hos ofs> ty om fadana ftållen någorftådes

finras, dår man utan den omkringlMende fko-

gens, eller andra ågors altfor kånbara Ckada, kan
få högt updåmma, at våra vintrar ej hinna is-

lågga updåmningen til botten, elleFaldeles for-

qvåfva Fifken, håller jag fore, at en hushålla*

re, til egen och Fäderneslandets nytta, boren
fådan naturens benägenhet nyttja.

Hvad jag hådan efter med flera Fifkeflags

planterande kan utröna, fkal jag hafva den åran, at

gifva Kongl. Vetenfkaps Academien tilkånna:

torde hånda , til upmuntran for flera , fom
gjort vigtigare, och vidftråktare Forfok i det-

ta åmne, ån jag til denna dag hunnit åftad-

komma.
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PROBLEM,
if/ ^00» rfez Proportionen tti Arw >

och det t fynnerhet for Galerer,

FREDRIC CHAPMAN,
Skepps-Byggmåftare vid KangU GalerefFlottan.

Faft detta Problem blifvit uploft af åtflälik
ge Mathematici , bar det likväl altid fkédt

|>å fådant ^tt , at ej någon fårdeles nytta kun-?

nat hämtas dåraf i Pra&iquen*

3a filman och fimpel fak, fom en Åra år, få

fvärt år det likväl at determinera defs ratta pro-
portioner: och fallån de varit brukade , alt

fedah månnifkor begynte med Fartyg färdas på
vattnet, har den länga pra&iquen likväl ej va-*

rit tilråckelig, at i alla håndelfer gora deffe In*
Ärqmcqter fullkomlige,

Det år troligt, at det gifvits och torde ån-*

hu finnas Roddare-fartyg, hvilkas Aror på alt

fått åro vål proportionerade, i anfeende til alla

de omftåndigheter, fom bordt i akt tagas \ men,
om på et af deffe Fartyg s "hvaråft arorne nu
hafva den båfta proportion , gores någon ändrings

at omftåndigheterne ej blifva de fammej til ex*

empél, om i ftållet ior f man, ? man nyttjas

til hvar åra* ftarkare eller fvagare folk -> om
Fartyget gor mer eller mindre motftånd i vit*

nes, fåfom når det laftas mer eller mindre 5 eb*

ler orrv Ar -bladen §#4r$S til ftorkken; få år

pra-*
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pra&iquen aldeles otilråckelig , at ftrax deter*

xninera deras Ikapnad, at bfifva få fullkomlig

ga, fom mojeligt år. Bor man då annat (luta,

ån at de af en håndelfe fått fina råtta propor-*

ti©ner? Eller lät vara, at forfok blifvit gjorde

med många flags. Aror, til defs man åndteligen

til flut hittat på den råtta proportionen, hvilr*

ket låter (ig gora $ likväl fa. fnart någon ändring

fker, fom fagt ar, måfte for hvarje ändring

,

göras nya forlok , och fådane (kulle göras med
fivart Fartyg, h vilket (kulle fororfaka en alt for

Hor koftnad och tidfpillan.

Hår af bor man dä nödvändigt (luta, at en
fullkomlig Theorie i denna faken vore myc-'

ket nyttig , for at af alla forekommande otnftån*

digheter gora fig den ftorfta fördel,

-mkt ^:^;

V

;;;r; $

Til detta Prqblemets
a
uplofande år nödigt,

at Fartyget, få val fom Aran, fupponeras vara

i rorelfe, fafom det {ker under roende \ på det

naan må kunna fe Ärans ftållning i alla handel^

fer, for at få båttre begrep om fakerne.

Fordenfkul låt ofs fupponera, at Fartyget

%X allaredan i rorelfe, och at defs våg årparal-*

lel med linien MAT, Tab, II. Fig. 1, frän M
at N. Låt OP vara et ftycke af Relingen, AD
Aran , D centrum af Ar-bladet, B Tullen, eller

det
o
ftållet hvaremot Aran hvilar, A inra andan

af Aran dar kraften agerar.

Låt åran hafva Mllningen ABj juft då år*

bladet fånkes ned i vattnet 5 och at Roddarne
'draga med det farorna uti åndan få långe,
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til jdefs Fartyget hunnit få långt fram , at åran
be finnes uti F, och at angelen BFC, fom åran
EG gor med linien blifver lika med ange-
len CBFr fom åran hade då hon fånktes ned i

vattnet.

Efter andan D har. fkridit
.
tilbaka, under

det Fartyget gått fram r få år det klart, at Ii-

ji erne BZ>, FG måfte på något ftålle (kåra h var-

andra, fåfom uti C Om igenom denna pun£fc

dragés linien Hl, vinkelrätt mot A/TV, och om
det fupponeras, at få val Fartygets rorelfe åt gå
fram, fom årans angulaira rorelfe, åro jåmne,
få år punften C af den befkaffenhet^ at den år

oföränderlig til fitt ftålle uppå äran eller linien

BD) och forblifven under hela, rorelfen beftån-

digt på linien

Från B och P, drag BK, FL, vinkelråtta

mot linien MN: drag AK, EL parallelt med lam-

ma ' linca , och drag DG. Så år det klart, at

under det Fartyget gått diftancen BF, har an-

dan D a*
7 år-bladet gått diftancen DG , och Rod-

•
. ne dragit aräris inra anda diftancen AK+LE.

Ty haftighetérne af Punfterne i), B och A,

h ka \ iom DH, BI och AK, eller fom CD, BC
pch AB,

' §* ^
j Det forhållande, fom de nyligen omtaltc

haftigheterne aga lins imeilan, kan åfven på an-

nat fått determineras.

Låt TIF) .Fig. 2. vara ct Fartyg, fom år

faft vid et orörligt ftålle. Låt AD vara äran,

D Centrum af år-bladet, A inra andan, där kraf-

ten
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ten agerar 5
och B tullen, Låt en Ström lapa

från I til B på en gifven tid. Låt linierne AKy

DS vara parallele,, och KS} III vinkelråtte mot
BI) fä Mr linien IH linien BD m\ C, och dä år

det klart, at om Stromens häftighet i fram-

farten, och årans angulaira rorelfe, åro jåmne,
och om år-bladets anda Z), gått diftancen DS,
på famma tid, fom Stromen ru,nnit från / til

B y eller från H til få Iro långderne jSC, DC
oföränderlige, och punften C år beftåndigt på
linien ///, och at AK> BI och D//, dä foreflåi-

la haftigheterne : af kraften i A; af Stromen i

och af den häftighet, fom ärans anda D har nyr
ån Stromen, det år

3
fom AB y BC och fä-

fom tilforene,

Nu fkal den proportionen finnas, fom år

imellan årbladets effeét emot vattnet, och Rod-
darnes effeft uti A, at de kunna fvara emot
Jivarandra, eller komma- i jåmnvigt. Forden-
fkiil, låt V vara årbladets area, multiplicerad i

det motftånd, fom en plan af en quadrat-fot

lider, då den pä en Secund- minut med jämn
vorelfe, föres en fots diftance igenom vatnet:

och emedan vatnets motftånd år altid fom qua-»

draten af häftigheten , få år defs effed: emot ä-

xm uti punäen Z>, fåfom DII 2
, Uf

Låt kraften i åndan A vara s Efter å-

ran i denna håndelfen , kan anfes for en hå f-

ftång af Vorfta fluget, få {kz\7DH*. U. ~B&+Cd]

vi , ~„ CD , r r
var* lika med AB. q-, men DH^—~— 9

där af

blir
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blir M* Qzz —^pr^ U. BC-+-CD eller

Q:^! 2 U^D^TbCHKC/T?!

Således hafve vi fatt den förfta sequatio-

nen , fom gifver ois det förhållande, fom år i-

mellah årans effecfc ernot vattnet, och kraften uti

*d. Men hår återflär ännu at determinera , hvad
förhållande detta här emot vatnets eifeéc pä Far-
tygets bog.

§• 3-

Supponera nu, at Fartyget flåppes löft,

och at ärans effeft emot vamet, medelll- kraf-

ten uti formar hindra Fartyget,- at följa med
ftrömen, men at det blifver falla liggande.

Låt IV exprimeiä refiftance: arean af Fartygets
bog uti fot, multiplicerad med det motlländ.,'

fom eri plan at en fots area lider, då den £5i

res en fots diftance genom värnet
^ pä en Se-*

cmld minut, få fä vi~£C*. 'WzzCI?*. [/, om
jåmnvigten fkal bibehållas, och Fartyget blifvi

ililla liggande, hvilket år det fämma, fom om
ingen ftrom vore, utan at Fartyget fördes fram

med en häftighet, fadan foriv åtn ftromen ha-

de. Och då blifver årans rörellcy .på (amma fått

fom i §. i. föreftåldes.

Således hafve vj z:ne xquationer^ fom kun-

na gifva ofs de 2:ne obekante långdérrte BC och

CDv -eller årans långd ifrån Tullen, til centrum

%i år-bladet.

Men innan 'vi. föke deras värde, måfee vi

påminna ofs, hvad fom i § i. fSupponerades

,

nå ni-
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nåmligen: at Fartygets rorclfc fktille vara jåmn^
hvilket val ej cxifterar efter det vanliga fåttct

ät ro 5
emedan forelfen är olika vid början och

flutet
ö
af et år-tag, åfvenvål imellan är-tagen > lik-»

Val är fuppofitionen dårfore ej orimelig^ emedan
den grundar (ig på en mojclighet, at dela Rod-
darne uti viiTa claffer eller Divifioncr, til exeril-

pel uti Fyra, få at, då en fådan divifion häller

på at lyfta årorne utur vatnet, en annan i fam*
ma ognablick iånker fina åror i vatnet, och
på detta fåttet den ena efter den andra agerar,

få at et lika antal åror beftåndigt gor effeét

mot vatnet.

Denna Manoeuver må vara mojelig i exe-

cution eller ej, få kan man, utan at begå nå-

got fel, fupponera den verkltåld, ehuru Effeéten

då ej lärer vara mycket (kild ifrån hvad den är

efter det vanliga fåttet at Ro*

Om nu årornas antal åro delte uti (**) dt*

CD ^ U
kf, få få vi 'Bd 2

. W=r—— > hvilket efcpri*

merar det forhållande, fom år imellan vatnets

effeft emot Fartygets bog, och defs eflfeft emot
årbladen. Detta antal af åror, kommer ej at

obferveras i forfta.a:quationén §. i. emedan fam-
ifca aequation angår kraften uti A, och årans ef-

feä: emot vatnet på en åra allena.

Låt AB, Fig. 1 och a, v^ra^rtf, BCtzx^
Ct)zzy r häftigheten uti A — ÄK, lät (s) vara

diftancen , och (t) tiden, iom åtgår for Rod-
s -

—

a s*
darne at dragra afan, då år AKzzj, och AW %^j^

Om
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Om defle vården fubftitiieras i vara tvånnc x-
s 2

quatiöqer, iå få vi a*Qzz—. U> *y
2x-+-y*^ och

pc 2 c Wz=:y 2 V) dar af blir xzZy y^|^> hvilket

fubflitueras i förra äeqtiätiönert > få blir

a> t 2 q ycii?

s 2.u.(Vu+Y^ir)

äVt 2 ^ V c IF
teligen y tz 3 .

•

Vs 2 V> (Yv + Vcir)

Låt årornes åiital vara z=tm, arean af et
årbIäd = Z>, det mötftand i tmtfc, fom en plan
äf en quadrat fots area, lider, då den på en Sé-
cund * minut i

förest en fots difbfice igenom vat-
net = p<> låt refiftände* arean af Fartygets bog
Vara zzÄ, låt den kraft, fom en man åger, åt
draga äran til fig, utiunu, vara tS J/, och låt

antalet af manfkapet Vara = n. Så fä vi TJ~pmA
W-pR^ od\ Q-znAf. Om deflc vården fub-
ftitueras 1 nåft foregående aequatioiief , få blir

Imp ä. "V

t

2
, n. M. YTr

XZzyY —fri och yzz
Y

s

2 .p.m.P t (YmP-^YcR)
öeh kän håf af dragas följande Corollatien

t i trio $ ju längre AB eller (ä) år$ defs längre

blir både BC (=tx) och CD (=y)>

irdö ju ttfeni tid (t)
b
fom åtgår at dfaga ån-

dan A en vifs diflance$ det$ lårigre blir bå*

de BC och CD,
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3:tio, om Fartygets refiftance emot vatnet

oker fig, få blifver BC mindre, och CD län-

gre, men hela längden BC-\~ CD blir min*

dre 3 och tvårt om4

4:to, om ärbladen 6kas til ftorleken, fa blir

BC längre, och CD kortare, men hela läng-

den BC -h CD blir mindre ; och tvårt om.
Hvilket alt blifver mera tydeligt at fe, om
de verkelige quantiteternes infatta i sequa-

tionerne.

At gofa tillämpning af det föregående, få

låt Refiftance - planan af Fartygets Bog vara

— R=zii quadrat-föt. Och om den delen af åran,

fom år inriöm Rellmgeil, blir \z fot lång$_ få

kan Centrum af den kraft, fom roddarne an-

vånda pä åran, antagas for at vara sr 8, f fot

frän Rellingen eller Tullen* fåat^=^-8,f.
Låt / varan 3 fot, och m 1 Secund, föm år

den häftighet, hvarmed den medlerfta Rodda-
ren, fom håller i äran, tat rottå lig. ^^40,
Prr 3, f . n— zöo-y nåmlijgen då, efter vanlighe-

ten, f man åro til hvaf ara, och c fom til-

fo.rne blifvit fagt 5
famt p— 16.

Eli Roddare kan inråtta aldramSft
i och

hålla tit därmed aldralångft , når han får allvån-

da pä åran en fådan kraft 5 fom paflar fig balt

med hatts förmåga, och det med fädan häftig-

het, fom kommer båft ofverens med hans be-

qvåmlighet, fårdeles under den tiden, föm åran

år uti vatnet, och då den egenteligeii flcal gö-
ra fin verkan. I denna händelfen kan rodda-

rens kraft eftimeräs ungefärligen til 720 unt2,
. då
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då han enfam forer åran; men då flera hälla uti
en och famma ära, få de, fom åro nårmaft Tul-
len > ej rora lig med den häftighet, fom vore
dem bcqvåmiigaft, hvarigenom en del af Effe*
ften förloras * likaledes de, fom hålla ytterft i

ändan på årorne, måfte rora fig med for mycken
häftighet, om deras egen (kal Vara någöt mer
ån den, fom åran fått af dé andrä röddarne,
få at kraften de fkulle använda på åran , hlifver

därigenom til en ftöf del rtiinfkad, öch gor åf-

ven årans tyngd $ at något af fammå kraft fot*

loras y få at man intet garna fåfom medium kan
antaga, at fri mans kraft i denna håhdelfert ii

mer 111=^448 untz

Öm man da fubftititerar alla defle våtdda
Uti våra i:ne ssqusftioner, få få vi

^_ . :
,

8,f K T* tÖO,. 44g. 4, II

> Ss * —-—: . ,öch
V 9. 16, 40* 3,f. (v 40, 3,5- -4-y4.il)

ar sej* |/42lil£, hvilka adderade tilfammaiiS
Y

4. ii

gora j)^ p^l 17* 43 — 17
*>

3di fot* fom blir

ärans långd utom-bords, från Tuilen til cen*

trum af Vatnets Effeft emöt år-bladet*

På detta fåttet kan årans långd utom-börds
finnas , alt efter fom omftåndigheterne eller vil*

koren förändra fig* Men denne fundna lång»

den, dependerar af den fuppofitionen* at både
ärans långd innom-bords, och år-bladets ftorlek

ärö bekante»

Hvad

\
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Hvad långden innombords angår, mlfte
pra&iquen detcrminera den famma, nämligen

på det fåttet, at Roddarnes beqvåmlighet forft

och fråmft må confidereras, fåfom förut år fagt

;

dock far man med ärans ftorlek ej gå utom vis-

fa grånfor, hvilket (kulle oka tyngden, och då
(kulle en for ftor del af Roddarnes kraft anvan -

das til Ärans handterande : fåledcs bor årans in-

ra anda ej ofverfkrida 11 fot, om hon (kal hand-
teras af f man.

Men hvad ftorleken af årbladet angår, fl
har man fvårt vid at fåga, uti hvad proportion
formonen tiltager, då defs ftorlek okes, pä an-
nat fått, ån at man fupponerar årblader af oli*

ka area, och forer in defle areer uti våra aequa-
tioner, at dåraf upråtta en Tabelle.

Men innan detta fker> påminne vi ofs, at

yttra långden, fom blifvit determinerad på åran,

ar allenaft ifrån Rellingen til centrum af vatt-

nets effcét emot årbladet j Således återftår ånnu
at detcrminera den delen af årbladet, fom år

utom detta centrum , hvilket bor vara bekant %

for at komma i confiderationj men denna lång-

den kan ej determineras , innan årbladet fäte

någon vifs figur,

.

*
. §. p

Arbladets figur kan icke Theoretice de»
termineras > ty faft ån en vifs Figur (kulle for-

orfaka den ftorfta Effeft, få torde åran for fin

oformlighet (kul , ej låta handtera figj utan
har practiquen bringat få vål denna, fom (torre

delen af annat, nåftan til fin fullkomlighet.

D At

/
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At. lata årbladet hafva figur af en Paralle-

.
logram, vore ej fördelaktigt, emedan denna fi-

gur (kulle formycket oka längden af åran: och
fom rorelfen år angulair, få filefve efFecfccn for-

litcn, emot ftorleken af årbladet.

Dårfore år det nödigt , at få mycket fom
mojeligt år, och beqvåmligen kan låta fig gö-

ra, gifva årbladet en fådan figur, at defs area

kan blifva ftor, utan at formycket oka längden

»af åran.. Vi kommc dårfore at hålla ofs unge-

färligen vid den vanliga figuren af årblad, men
på det fåttet, at bredden på alla ftållen blifver,

fom diftancen från C, fåfom EFGH. Fig 5.

Om årbladet vore 4ika bredt på alla ftål-

len, fä blefve vattnets effeft at trycka däre-

mot alle ftådes, fom quadraten af diftancen från

C. Men efter bredden på hvart ftålle af årbla-

det år, fom diftancen från C, få blifvcr vatt-

nets effeét emot årbladet, på alla ftållen, fom
Cuben af diftancen från C.

At nu håraf finna det, fom (kulle fokas,

nämligen den längden, fom år utom centrum
af vattnets effeét på årbladet, fä låt C, fig.

vara det ftållet på åran, fom år orörligt under
Roende. 2>, centrum af vattnets effeét emot
årbladet, och EFr årbladcts långd.

Det kommer dä an på, at finna Centrum
af vattnets efFeft på årbladet •> men til at finpa

belägenheten af detta centrum från inra andan
IIE af årbladet, år aldeles det famma, fom at

finna centrum grävitatis i en plan EIKLF
y
hvars

ordin^ter MK åro alleftådes, fom Cuben af

ftancen från C, Fordenfkul låt CDzza. BF=b.
CSr
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CE= «. EMzzx, och MK—y. il ftal^rr^T^ 5

och Centri gravitatis afiiånd från El år altid fom

Nu år ^=^^3^)^4-3^^, ^ltfa
jydx

fyxdx fc*>} xdx 3 <a 2 .r
2 //.*r~f-

:; ^.rV*-^*4^ .*-

fcA*dx-r~ ^o) 1 xdx l&x 2 dx-*-x* dx

det år — l^ 3 * 2 -4-a> 2 *3 z xs
^

6J 3 a:+ ^-o> 2 .r
2

-i- £>.v 5 -t- £ .re-

nsen når

xzzby ia ar 5
f= _ j-

ä> 3 -4- fp u> 2 b 2 Cd -f-
— UA ~

ftancen £2). Nu år 00 — a — ED\ dar af få vi

t+£f\ + £ 2
] -*-^ 5

]

— * j _A**] ~ Ä^J
f

f

och åndteligcn *>4-+ zb~a.oo* +b. zb-\a7u> 2+b 2
.

b—a. M—\ab*—\b*. Hår af finner man vär-

det af a, hvilket låttaffc kan fke, pa fått fom
i Simpsons Algébra vifas, pag. 14P. Därige-
nom blifver DFlåtteligen bekant. Man har nyt-
jat årbladets längd fåfom gifven, hvar uti ej

år någon orimlighet, allenaft den blifver fädan,
at den kan vara hel och hållen i vattnet, och
ej paflerar punften C.

Den Atea af Årblad, fom år nyttjad i räk-
ningen, år ej årbladets^ verkeliga area, utan det
år Rcfiftance-arean af ärbladet, och måfte den
verkeliga arean göras (torre, emedan effecten
emot vattnet blir mindre, når rorelfen år angu-
Ikir; det blir då nödigt, at finna den florlek pä
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årblad, fom fvarar emot den antagna refiflan-

ce- arean.

Hvar och en ordinat MIC, uti planen EIK
LF, Fig. 3. e&primerar det motftand, fom år-

bladet lider på det ftället, få at fumman af al-

la ordinaterne, eller hela denna planens area ,

exprimerar hela årbladets motftand, och detta

motftåild år mindre, ån om tamnia årblad fkul-

le foras fram emot vattnet, parallelt med (ig

fjelf, med en häftighet, fom kr—CD. Men år-

bladets motitånd* med den angulaira rorelfen

år — dx + J^^xdx + ^a>x 2 dx 4- x* dx =
» 3 * + l***

11 + och når x=?

få år motftändetrr^ 3 + f*>
2£+a>£* +

och årbladets motftand i cn direétion , fom år

parallel med fig fjelf, dä häftigheten år CD

(— a) år fa** co -t-*, dx zza*k 00 +\b, altfå åro

deffe motftånd til hvar andra, fom 3 -+--§- sr

&b* -4- \b* til ä*. 9th måfte årbla-

dens area vara i Reciproque proportion af des*

fa quantiteter*

Når fårikilde ftorlckar af årblad blifva in-

förde i de i:ne sequationerne, och alla de an-
dra quantiteterne blifva oförändrade, få tå vi

följande Tabelle.

Ar-

\
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quad.t

fot.

I

2

3

4
S
6
10
20

ro
IOG

K
I!

c

c
».ca

fot.

16,17

6,94
1 7,5-5-

18,07

18,67
19,15-

19,62

»9,86

II

•X)

G

fot.

16,97
12,67

10,63

<>,36

8,48

6,20

4>49
2,91

2,08

T3

~ c & z
S g I

-a
-o o- _

fot.

3,7 i

^63

i,07

i,9i

1,89
1

o,

o,

2<
fot.

36,86
32,2.

30,ff
29,28
28,46

27,96
5x26,37

,26

,48542

ASwO
t»

77 7

ti

2<
quadrat

fot

1,124

2,1

3
4
5"

.

6,698

*3>77
62,81

1 26,00

jo7 6

fot.

8,0

20f 7

348 6,6

4,o

3,*

tot.

o,i73

0,384
0,62 s

0,926
I,26f

1,646

3>4*

9>M
34,4f

^96,3*

3
it

c
u

fot.

I 2/>9

7,80
6,00

4i J 9

2,7©
1,60

0,44
o,io

Af denna Tabell finner man, at et ftort

årblad har 2:ne förmåner med (ig* 1:0, at Far-

tyget där af frår ftorre häftighet r efter häftiga

heten år fom x; och 2:o v at åran därigenom
blifver kårtare, foijakteligen beqvåmligare for

Roddarne at handtera*, men det fkulie ej lata

fig gora, at betjäna fig af etårblad, hvarsarea

vore i 2.6 quadrat -fot, emedan det ej kunde
handteras, for dsls ofanteliga bredd fkul, (om
kan fes i Tabellen : äfvenvål i anfeende til

vädret dä det blator emot, {kulle defs kraft emot
de ftora årbladen, dnfva Fartyget mera til-

baka, ån ärorne med fin kraft emot vattnet,

kunde fora det fram. Nog kunde grånforne til

arbladets ltorlek detcrmineras, om man toge in
~ rw^jyy •

*
uti
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uti Calculen, det motftand fom vädret gor emot
årorne, iméllan hvart år-tag, åfvenvål emot Far-
tygets fl;rå# ofvfer vätnet, ork dåraf tå et år-

blad, hvars effcft blir et maximum. Men pra-
ftiquen har allaredan gifvit ofs gran forne til år-

bladens ftorlek for Gaiérer , fom år å 33
quadrat fot, och bredden ej ofver -| fot.

Hvad årans fkapnad i anfeende til ftyrkan
angår, få år det en fak, fö ni ej få egenteligen;

horcr til detta Problemet, men jag torde en
annan gång få yttra mig dårofver.

Innan jag fluter, måfte jag likväl härvid!

påminna: at en del quantiteter, fom åro inför-

de i sequationernc , åro tagne blott efter pro-
babilitet, och kunna ej noga determineras, in-

nan nödige FSrfék förut blifvit gjorde, och då
forft kan fullkomlig nytta göras af detta Pro-
blem. DefTa Forfok hora beftå i at utröna 1:0

forhållandet imellan refiftancerne af olika ftora

planer, då de röras i et och famma fluidum, med
lika häftighet 5 ty det år vifst, at en plan af 4
gångor fä ftor area, lider i fjelfva verket mer
ån 4 gångor få 1

ftort motftånd , når alt annat år

lika. z:do^ huru det förhåller fig med mot-
ftåndet på kroppar;, då de röras i et fluidum,

ty den refiftance, fom calculen gifver efter de
vanlige och antagne principer, blifver falfk, e-

medan principernc åro oriktigc. 3:0, huru ftor

verkan en karl i allmänhet kan åftadkomma vid

olika haftigheter? 4:0, hvilken häftighet, år

honom beqvåmligaft , under det han har årbla-

det i vattnet ?

FÖR-
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FÖRSÖK
På

En del Ktefel-Arter , och i fynnerhet

de hårdare få kallade Äkta Stenar: af

BENGT ANDERSSON QVIST.
Dire&eur och Öfver-Masmåftarc

1:0 "Diamant.

*) Cmålter icke per fe uti den ftarkafte het*

ta man kan åftadkomma, tager icke el-

ler an under glodgningen den eld-grad, fom vi

bruke utmärka med hvit-hettä

:

h) Fint pulveriferad , far en mork-grå fårg, nå-

ftan fvart, fom icke händer med andre otår-

gade Stenar, om de eljeft åro klara: behåller

ock famma fårg efter glodgningen.

c) Med Borax går Diamant- pulver häftigt til

et opa& hvitt glas, likt det, fom gores med
Tenn-afka, men genom vidare drifning i ftark

hetta, blifver det half genomfkinligt, likfom

åkta porcellaine. En liten del Diamant-pul-
ver emot Borax ,gor famma verkan. Igenom
ftarkare drifning begynner glafet klarna, då
fmå hvita, opaca, fkingrade delar yifa fig uti

det klara Borax-glafet. Samma particlar fmål-

ta omfider igenom en ftark och långfam het-

ta , til et ganfka klart , ofårgadt och tått

glas, fom federmera blifver låtrimålt, klara-

re och renare, ju mera det varder drifvit.

Diamant fynes hafva nog attraftion til Bo-
rax i elden, ty en anfenlig del af defTe pul-

ver kan bringas in uti Boraxen, och därmed
D 4 up~
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uplofas til et klart glas. Utom defs tager Boraxen
til fig nåflanmed famma häftighet Diamant pul-
ver, fom Gips, Tung-Spat, oflåkt Kalk &c.

t) En myckenhet luftblafoj" ltiga upp, når fmålt-

ningen rått begynnes, och innan denne rorelfen

år aldeles förbi , varder glafet icke rent.

f) Diamant-pulver, kokadt uti oleum Vi&rioli,

'

fyntes icke lida någon förändring, utan viftc

uti fmåltningen med Borax famma phenonae-
na, fom förut.

z:do Rubin.
A. Högröd Qrientalifk.

m) Låter rifva fig af Diamant.
!>) Smaker icke per fe uti ftarkafte biås-hettar'

Behåller fårg och klarhet i det nårmafte, men
förlorar litet af tyngden, ifrån i til 3iproCent*

i) Pulveriferad helt fin, får en matt blekröd farg.

d) Detta pulver, fmålt med Borax, fordrar

en långfam och ftark hetta, innan det full-

komligen uplofes, mpn fnart nog tingerar det
glafet med en gron fårg, fom år beftåndig i

elden, och liknar nårmaft den vanliga Beryl-
lens (matt gräsgrön\

*) Om Tung-fpat, fom en lång ftund gåfer med
Borax, blandas med Rubin -pulver, tingeras

glafet forft med en hog colophonie fårg , hvil-

ken egenteligen tilhorer denna Tung-Spaten;
men igenom en liten drifning forfvinner fam-
ma fårg, då den hSg-grona fårgen åter igen
börjar vifa fig, utan at förlora fig i elden.

Denna Tung-Spaten Tynes nog befordra up-
lösningen, il at glafet igenom liten tilfats dår-

affnarare drifves rent och fritt for bläfor el-

ler fina ofaiälta delar. Öm nytt Rubin-pul-
ver
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ver tilfåttes, formårkes åter igen liten gås-

ning därmed af Tung-Spaten.

f) Oflåkt kalk blandad med Rubin-pulver och
fmålt med Borax, går ånnu lättare til klart

rent glas af famma fårg, fom förut.

g) Den gröna fårgen, fom Rubinen igenom fmålt-

ning fåtter pä glas, kan icke concentreras i-

genom en ftorre tilfats af Rubin-pulver* utan

om det kunde fmåltas allena , fkulle det fåkert

falla ut med en klar ljus-gron fårg, icke ftort

djupare, ån den Borax-glas får, faft det var-

der något dilueradt.

h) Kokad med oleum Vitrioli, famt fmålt med
Borax och Calx viva, fom förut, år afena-

• hända forhållande.

B. Blekråd Orientalijk.

a) Låter rifva lig af Diamant.
Förändras icke i elden, forr ån den

c) Varder fint pulveriferad , dä pulvret fer ni*

ftan hvitt ut, fom ftott glas, och fmålt med
Borax &c. fom nåftforegående , förhåller fig

lika, undantagande de tvänne omftåndighe-
terne, at denna bleka Rubinen fordrar nog
ftarkare hetta, ån den högröda, innan den
fullkomligen fmålter, famt färgar Borax*gla-
fet med en mattare gron fårg, fom ickekan
concentreras igenom dubbel eller 3 ."dubbel

tilfats af Rubin, men likväl ftar faft i elden^

utan at mårkeligen förlora fig.

C. Spinell Orientalifk.

ét) Låter rifva fig afRubin, Saphir och Topas*
b) Behåller färgen i elden och fmålter icke per fe0

4) Rifven til fint pulver, får en blekröd färg.

D S d)
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d) Samma pulver fmålter lått med Borax til et

glas af hog-grön fårg. Om ungefår lika myc-
ket pulver tages emot Boraxen, får glafet i

forftone. en gron fårg,. lik Chryfoprafs, och
blifver opaa: eller målnigt, men drifvit viti

behörig ftark hetta, går til et fkont Smaragd-
grönt glas.

e) Både Tung-fpat och oflåkt kalk fynes be-
fordra frnåltningen, utan at mera verka uppå
fårgen, ån hvad ämnets myckenhet, i anfeen-

de til dllueringen, beträffar* ty fom anmärkt
år (d) kan den gröna färgen hår concentreras.

3 :tio Saphir.

A. Hvit - målnig
,

Orientalijk.

a) Låter rifva fig af Diamant.
b) Går oförändrad igenom Elden.

c) Rifven til fint pulver, får hvit fårg.

d) Samma pulver fmålter ganfka trögt med Borax.

i) Med tihatt calx viva, fmålter något lättare

til et ofårgadt klart glas.

Obf. Delar, fom icke åro helt fint fondcrftot-

te, fmålta aldeles icke.

B> Ljusblå
y
Ören, Orientalijk.

a) Låter rifva fig af Diamant.

b) Smaker icke per fe,

c) Håller uti glodgnings-hetta två timar^fpraka-

de da fonder i flera bitar, förlorade fårgen, och

blef helt hvit, famt vågde efteråt inemot

10 proCent mera.

d) Rifven til fint pulver , fom far en hvit fårg,

fmålter ganfka trögt med Borax: långe drif-

ven med tilfatt^calx iriva r uplofes åndteligen

til et klart ofårgadt glas.

c) Med

/
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9) Med Tung-Spat och Borax gåfer en lång
ftund, och går därmed til et ljusgult glas,
fom, vidare drifvit, varder klart ofärgadt:

Obf. Denna gula fårgen hårrorer afTung-Spa-
ten, men verkar icke

jpå
Rubin-glafets gröna

fårg, fäfom mera beftandig.

C. Blå Spat-formig , ifrån Brafilim,

a) Låter rifva (ig af Diamant.
b) Uti Calcination, förlorar ftorre delen af blå

färgen , och far rödbruna meilan-losnor : tor*

andras icke til tyngden.

c) Rifven til fint pulver, biifvcr helt hvitt.

d) Samma pulver imalt med Borax 8cc. fom,

foregående, vifar fig af enahanda forhållande,

D. Ljusblå, helt klar, Orientalifk.

a) Rifves af Diamant.

b) Under två timars calcinations hetta förlorade

inemot 2 proCent af vigten, men beholt blå

färgen til någon del, och var nåftan få klar,

fom förut.

c) Pulveriferad , får den hvita fårgen, fom man
kallar perl-farg.

d) Smalt med Borax > fom föregående, forhål-

ler lig lika.

4--/0 Topas.

A. Ljusgrön från Ceylon.

a) Låter rifva fig af Diamant , Rubin och

Saphir.

b) Uti calcinations hetta förlorade fårgen; blef

hvit-durikcl, och vågde 4 proCent mera ef-

ter glodgningen.

c) Smaker icke per fe, men
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d) Rifven til fint pulver, fora blifver helt hvitt,

och f milt med Borax och calx viva, gar til

ct ganfka klart och rent glas utan färg.

B. Brandgul , få kallad Qlive Topas frän Ceylon.

a) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

b) Calcinerad, förlorar fårgen helt och hållet,

och blifver hvitmoinig, våger ock federme-

ra t a $
proCent mer ån fornt.

e) Inpackad i torr fin fand> och få brand i lin-

drig hetta, blifver ljusgul til fårgen, men
om elden graderas, förlorar fårgen helt och
hållet, och varder hvit-klar.

d) Smålt med Borax, uplofes trögt, fkumar.

ganfka långe > men går om (ider til et klart,

ofårgadt och rent glas, hvilket federmera, få

fnart det b ifvit bragt til en nog homogen
blandning , år låttfmålt., åfven få vål fom aila

föregående.

C Ljusgul\ klar, Qrlentalifk.

g) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

b) Far liten tilokning på tyngden uti Calci-

nation, men förlorar fårgen, och blifver

dunkel.

c) Calcinerad uti torr och ren fand^ förlorar far-

gen, men behåller klarheten, och väger lika,

fom förut. '

i) Puiveritcr id och (malt med Borax , forhål-

ler lig lika med föregående A* B. och C.

D. Jagoon^ klar ofdrgad.

a) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

b) Går oförändrad igenom Calcination
^
til an-

dra omftåndigheter, utom klarheten, fom var-

o
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der litet ikåmd, dock icke få mycket, fom
nåftforegående.

c) Underlok t i fmåltningen, har varit lika med
foregående A. B. och C.

E. Grönaktig frän Braflien.

a) Är af famma hårdhet i det nårmafte, fom an-

dre Topafer, men rifves likväl af Rubin och
Saphir nägot lättare*

b) Brånd i calcinations hetta, fprakar fonder,

om den icke varder gradatim upeldad: faller

da i lamelleufa ftycken , aldeles lika Spat r för-

lorar fårgen och blifver dunkel, men vinner

4 a f proCent til5kning i vigten.

e) Smälter icke per fe, men fint pulveriferad

gar med Borax lättare til et klart ofårgadt

glas^ ån alla föregående.

d) Likaledes, om Tung-Spat fåttes til, fmål-

ter med Borax, fedan gåsningen år förbi, lått

nog til et klart gla$.

K Ljusgul^ Stötande pä grönt (Perodoll) frän
Braplien.

a) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

b) Calcinerad, förlorade något af klarheten , be*
holt fårgen, och fick 4 proCents tilokning

på vigten.

c) Underfokt i fmåltning med Borax &c. For-
håller fig lika med foregående under ($:tio

och 4:to) och går til klart ofårgadt glas.

G% Hvit klar frän Bfafilien.

a) Är litet lofare ån n&ft foregående.

b) Uti calcination blef ful, opac, med en mörk
c rulla.

c) Calcinerad uti fand, behåller klarheten.
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d) Smälter icke per fe, men fint pulveriferad,
går med Borax til hvitt klart glas.

K Brandgul, ganfia klar > frän Ba/ilien.

a) Rifves af -Diamant, Rubin och Saphir.

b) Uti calcinations hetta förlorar fårgen helt

och hållet. blef opac med en mork (korpa

och vägde lika fom förut.

€) Brand uti torr fand ofver lindrig eld, förän-

drar den brandgula färgen til matt rod, hvil-

ken, om ftarkarc hetta användes, aldeles for-

fvinner, tillika med all färg, utan at ikada

klarheten.

Obf denne Topas var flipad.

Det påftås , at rä Topafer af detta {laget, cal*

cinerade pä berörde fått, icke kunna bringas

til at antaga denna roda färgen , forr ån den
yttre fkorpan varder bårttagen. Fårgen uti

Calcinations-eld uppå de rå, fkal, fom fore-

gifves , ftraxt forfvinna.

d) Smälter icke per fe, men rifven til fint pul-

ver, gar med Borax efter ftark drifning til

ofårgadt glas.

/ Ljusgul, matt, från Sachfen och Sneckenftein*

a) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

b) Smälter icke per fe.

/) Rifven til fint pulver, far en hvit-grå fårg.

d) Samma pulver fmåit med Borax, uplofes til

et hvitt, klart glas, hvartil likväl fordras bå-

de länglam och ftark hetta.

e) Uti calcination for z*timar, fplittrade fonder

. uti tunna parallela ftycken , blef opac och

fick en mork ful yta, men förlorade intet af

vigten. .

'

\ 2

AT. Så
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K. Sä kallad Hyacint Vtritahle.

h) Af rödgul färg.

b) Rifves af Diamant, Rubin och Saphir.

t) Smälter icke per fe.

d) Inpackad i find, och brånd i lindrig eld,

förändrar färgen til matt rod (få kallad pink-

farg).

Starkare brånd, förlorar all fårg och något

at vigten, men behåller defs förra klarhet i

t) det nårmafte.

f) Rifven til fint pulver, och fmålt med Bo-
rax, förhåller fig lika med foregående lorter

Topafer.

I$:t0 Smaragd.

A* Aqukmarin, Ljusblå\ klar
, fiåtande litet pd

grö»t.

a) Låter rifva fig icke allenaft af Diamanten,
utan ock af alla foregående

, undantagande

Spinellcn.

jk) Uti två timars calcinations hetta, förlorade af

vigten iproCent, men var eljeft oförändrad

både til farg och klarhet.

t) Smaker, per fe, om villa handgrcp i akt ta-

gas, til et hvitt opaft glas, Tom icke kan
drifvas klart, utan tilfats af uplofnings-medclv

d) Pulveriferad fåren hvit fårg, iäfom ftorre de-

len af foregående flenar, och forhäller iig un-

der fmåltning lika med Saphirer och Topa-
fer, få at fint pulver håraf kan med Borax
fmåltas til et klart ofargadt glas : Dårtil for-

dras val icke aldeles fa lång tid , fom at fuil-

komligen uplofa Diamant, Rubin, Saphir och
Topafer til lika rent glas* men det år til at

mår-
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mårka, at fedan man gått igenom dc behö-
rige eldgrader hvar och en fort fordrar til

en fullkomlig uplosning, fom altid åger et
vifst forhållande til de ingångne blandnings-de-

larne, kan man federmera foga mårka någon
åtfkillnad dem imellan, hvad fmåltbarheteti

angår; få at en glas-pårla af Aquamarin och
Borax rendrifven, fordrar ungefår famma tid

och hetta at fmålta, fom en lika ftor och li-

ka ren glas - pårla af Diamant - pulver och
Borax.

B. Mörkgrön, egenteligen kallad Smaragd\ //<•

tet oren.

a) Låter rifva fig utaf de 4 forft: anförde ften-

forter, och år icke val få hård, fom Aqua-
marin.

b) Kan igenom vifla handgrep fmåltas per Te*

t) Uti 2, timars Calcinations hetta, förlorade

4 proCent, men var til farg och andra egen*
fkaper oförändrad.

d) Uti Smältning med Borax 6cc. fdrhlllcr lig

lika med Aquamarin.

6:to Chryfolity ljusgrön.

a) Låter rifva fig af Stål.

b) Calcinerad förlorade 1 . proCcnt , blef helt

opac 5
hvitaktig, men behok inuti litet af

gröna tårgen.

c) Smaker igenom viffa handgrep per fe til et

hvitt opaä glas, fom nåft föregående z:nc

{lag, men
d) Skiljer fig ifrån dem och alla dc Sfrige hår

frammanföre omrörda dårutinnan, at den vid

toalt-
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fmlltnings-momentet gifver phosphorefceran-

de fken, fom Alan-jord > oflåkt kalk, Tung-
Spat &c.

o
s : ; Q {%

e) Handterad på fmåltnings-vågen med hvarjc-

handa uplosnings- medel på forberorde lått,

förhåller fig lika med Aquamafin och Smaragd.

7.700 Granater.

A. Carbunkels jå väl blek*gul~röd ifrart Ruinerna

i Rom i fom mera eldröd ifrån QjlIndien ^ hvil-

ka 2:ne Jlag förhållit fig lika, •

*) Rifves af Topas och alla hårdare ftenar.

b) Calcincrad behåller färg och klarhet aldclcs

oförändrad *, men förlorar litet af vigten.

c) Smälter per fe til et mörkt hog-gront 'glas,

fom dilueradt blifver ganfka klart af fmaragd-

gron färg, och kominer nära ofverens med
det glafet S pineilen gifver uti fmåltning med
Borax.

B. Hyacint^ Gulbrun.

a) Är af enahanda hårdhet med föregående.

b) Calcincrad förlorar litet af tyngden, men in-

tet af färg eller klarhet.

c) Smälter per fe til et mork-gront glas, (to-

tande på brunt, fom dilueradt med Borax väl

behåller den gröna fårgen, men ockfä därhos

någon unblandning af brunt eller fvart, fom
fkiljer detta glafet vid forlta påfeende ifrån

det, fom år beredt af Rubin, Spinell och
Carbuncle.

d) Tål nog ftarfc hetta, innan den låter drifva

fig til rent glas. ]g*

E C. Båb-

7
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C. Böhmijk Granat, klar , med vanliga Granat-

Vårgen.

a) Defs hårdhet år lika med föregående*

b) Uti z. timars calcinations-hctta , förlorade in*

emot i. proCent, hade färg och klarhet i

behåll, men var bräckt i tvänne ftycken och
hade på ytan fatt en tunn fetaktig hinna 9

cj olik dem ^ fom vifla malmer antaga i luf-

ten, dem vi kalle anlupne, men denne hade
likväl nog matta fårgor.

Smälter per fe til et fvart glas , fom mera
delueradt, får fvart - brun fårg, och omfider

igenom vidare utfpädning gar til et glas af

dylik färg, fom riåftforegäende^

Z>. Sd kallad Rubin Moder från Oftlndien.

*) Är mork brunaktig, lik grott granat-berg,

och fynes vara fammanfatt af jåmnfidiga La-
meller, men läter icke etter clcm kiyfva tig:

Rifves af Stal.

b) Smaker icke per fe, icke eller med Borax,

förr ån den varder fint pulveriferad, men tär

i elden litet ljufare färg.

c) Pulveriferad far en gråfarg: particlarne fy-

nas igenom Microfcop lika vanlige Qyarts*
delar, k lare och genomfkinande.

d) Utur detta pulver dragas några fa delar up
af Magneten: om det calcineras, tyckes fam-

ma attraktion litet okas. Deffe fa delar, fom
röras af Magneten, påfedde igenom Micro-
fcop, likna particlaraf fvart jårn-malm.

e) Berörde pulver, fmält med Borax, gar til

et klart glas af tå matt gron färg, at det icke

utan jåmforclfc med et ofårgadt, kan flciljas

dårifrän. f)
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f) HVad igenom Magneten kunde famlas, {mål-

tes lårfkildt med Borax, men dåraf blef icke

glafet annorlunda, ån det ucaf hela blandnin-

gen, fom uti nåftforegående.

8:0 Berg-Cryftalkr.

A. Ametift ifrån Oftlndicn,

a) Rifves af Stal.

t) Efter undergången calcination i två timar,

vågde lika fom förut, fj>jelkäde fonder i nå-

gra ftycken, förlorade fårgen helt och hållet >

och blef hvit, litet dunkel, famt full med
fprickor.

c) Smaker icke per fe, men går med Borax
efter någon drifning til klart ofårgadt glas.

;
B. Så kallad Topas frän Båhrnén.

«) Rifves af Stål.

b) Förlorar färgen i eld, och kommer ut med

gj Smålter icke per fe, men pulveriferad up-
lofes af Borax, til et klart, ofårgadt glas-

en Berg~Cryftall ifrån Oftlndien% helt klar och ren.

a) Rifves af Stål.

b) Uti häftig eld fplitrar fonder, och förlorar

uti Calcination en ftor del af klarheten där-

igenom , at den blir alt igenom full med
lprickor.

c) rå fmåltnings-vågen förhåller fig på enahan-

da lått med föregående.

ymo Agater.

J. Onix från CoromandH^ btftåtndt <f fvartaocb

hvit* bvarf.

fprickor, iåfom foregående.

ii
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#J Låter icke rifva rtg af Stil.

^ I häftig hetta fpricker fonder i fkårfvof med
mycken häftighet.

O Opglodgadj förlorar fårgéil och blifver gra,

dunkel.

d) Uplofes trögt i Borax , utaii at gifva glafet

någon farg,

B. Sardonix från Japan, bejiäendé af hvitä och

röda hvarf*

a) Är lika hård med nåft^foregående, fåatdeil

kan icke rifvas med Stål,

b) Blifver dunkel uti calculation, förlorar färgen^

och varder ljusgrå, helt opac, il at den lilla

genomftinlighet den förut har, jjldeles förgår,

c) Smälter trögt med Borax, utan at gifva nå-

gon färg;

C. Carncola) Pierre de Mocca och dtfkilHge an*

dre Jlags Agater, hafva vid för(öken varit af
enahanda förhållande, och ingen ätpillnad til mar*

kändes imellan Orientalifka och Europeifka.

D. Sd kallad Prime d Emeraude ; gräs-grön med
bruna fläckar , genomftinHg , men litet målnig.

ä) Är litet lolare, än foregående Agat--forter.

b) Bragt i haitig eld, fiifar fonder i ffcärfvor.

c) Förlorar färgen, och blifver grå opac,

d) Smälter icke med Borax, om icke. fint pul-

verilerad, då glafet blifver klart, utan färg.

£. Blåaktig Dito med bruna fläckar > vifar uti

Cahinations hetta och fmältning , lika förhål*

lande med den gröna .

\o:mo Zeölit.

A, Hvitj halfgenomjUnlig^ frän Skrat.

*)
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q) Rifves af Stål, fä- val fom af alla flags kie-

* flår.

b) Har vid qlla ofriga Forfok förhållit fig en-

ligt
.

hefkrifningen uti Herr Cronstedts
Mincralogie jo8.

B, Hvit Opäl j Orlentaltfh , fom fy&r igenom med
éldfken y med hvarjehanda Jhiftanae ffrgon

ifrdn ytan.

a) Är gande a los och lättare ån nåftforegäende.

b) Förlorar fårg och genomfkinlighet , f$ fhart

den pores med min fät hetta, och blifver mörk-
grå, dunkel och oren,

c) Har icke den egenfkapen, at gåfa i elden,

fom en del Zeoliter, men opnar fig utan at

fpricka fonder, under det volumen varder

liter ftorre,

d) Har icke eller velat uplofas eller gelatinera

med fyrliga våtfkor, fom nåftforegäende Zé-
olit gor.

e) Smaker icke per fe, men fint pulveriferad

uplofes lått nog af Borax til et ofårgadt glas,

fom igenom liten drifning varder klart.

En knapp tilgäng uppå defla flags Stenar, och
det ogemena varde man fåtter pä dem, har

hindrat mig at fullfölja forfok en få långt, fom
fke bordt. Längre fram torde det gifvas båt-

tre tilfålle och lägenhet, at genomgå atfk il-

liga flera Forfok, fom naturligen följa utaf

defla hår frammanfore anförda. Större delen

af Kiefel-flåktet har i alla tider fyffelfatt tiiM-

nifkors nyfikenhet och åtra, lamt åg f
t ct a&tt

våfde^Jrarn for alt annat, men famma varde

finnes icke altid vara nog val afmått för kvart

E $ och
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och et flag, i anfeende til invärtes värdet $ ty-

en Smaragd af vacker färg och klarhet år icke
allenaft mänga refor dyrare * ån Aquamarin , fom
likväl til invårtes värdet fynes hafva liten for-

mån 5 utan jåmvål öfta ftigande til famma pris

med den vackrafte Rubin eller Saphir af lika

ftorlék* når Hkvål tyngd och hårdhet få myc*
ket fkiljer dem imellan.

Hvita Opaler* med vackra fpelande fargor,

galla ibland högre * ån de vackrafte Öiamanter
af famma ftorlek * når den förra kan helt och
hållet foHkåmmas af den fvagafte hetta och flo-

gafte Fil, hvaraf den fenare icke den minfta
fkada undergår.

Sållfynthet , Vurmerie och okunnighet kun-
na hvar for tig hafva del uti fådane felaktiga

vårderingar.

De tvånne förra regera i fynnerhet famla-

re : och når det fker til at undanrodjå den fe-

Hare for Vetenfkapens riktande 5 fynes det vara

forlåtcligt*

Til de Hydroftatifka Forlok jag gjort up-
på fä många {lag hårda ftenar, jag kunnat 6f-

veMcomraa, har jag bifogat en larftild cölumn,
at utmärka hårdheten uti vifla ordningar ifrån

N:o t. och få vidare. i:fta Cölumnen vifar

tyngden emot vatn, fom år tagit til 10. 2:dra

Columnen utmärker hårdheten* ifrån den hårda-

fte Diamantens N:o t. til och med Zeoli-

tens N;o 13.

Diamant*

Så kallad Dievels-ften ifrån Ormus -

Rod ( få kallad Pink) matt färgad > men
af ganfka mycken eld - * H 1

Gron y
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Gron, blekare ån Smaragd -

Blä, matt: tärgad -

.Gul, nog lik Orientalifk Topas af dju-

pafte färg

Frun, lik brun Topas, men af mera eld -

Ofärgad klar, 6-fidig, med $-fidiga flata

fpetfar i båda åndarne, Orientalifk -

Dito Cubiflc - - Ih -

Oétoédrifk klar ofårgad frän Brafilien -

Rubin.

Orientalifk, hogrod O&oedrifk -

Dito hvit och rodflåckig

Ra, Oren, 6-fidig med 3-fidiga flata

fpetfar

Ra, mera oren, utan vifs figur *

Arnetift färgad , få kallad Orientalifk

Ametift, 8-fidig

Ametilt färgad frän Brafilien, få kallad

Rubies palc

Spinell Orientalifk

Dito Brafilifk -

Saphir.

Orientalifk, mork, blå-aktig, i reflexion

opaliferande, har en olivatre rand, i

refra&ion klar, gul-rod. 6-fidig med
en 6-fidig fpets - -

.

-

Mörkblå opac i reflexion, men klar,

grönaktig i refraétion

Grönaktig klar

Mörkblå ordihaire -

Ljufare, klar -

Ametift-fårgad, far ofta heta Orienta-
lifk Ametilt

E 4 Hvit
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Hvit klar

Gul -
,
-

Matt, blä, rhalnig" * -

Opalaktig med eklften

Opalaktig mera tu $1nig, ftotande pä grönt

M.prk blä opac, blandad med mörkare
parallela fjädrar, fom gott, at denne
ofta far heta Kättoga (Fieudopai)

Mörkblå, oren, {pat fbrmig, ö-lidig med
ined 6-fidig fpets, frän Brafilien

Grönaktig från CcVlon, 4:fidig, råttvin-

klig , eolumnarifk med en 4-iidig fpets -

Ljufare gron, frän Dito
Mörkbrun frän Dito, 4-fidig, rattvink -

Jig, columnarifk med 4-fidig fpets i

ena andan, och aftryck af en dylik

fpets i den andra

Ljusgul från Dito -

Brandgul frän Dito.* OltVe Tonas - *•

Matt rod, f fa kallad Pink) ""frän Dito -

Ljusgul , rå från St, George, fkadad

til Figuren - -

Gulaktig, oren blandad med mörkare
parallela fjädrar, fom gor at denna

fidftar fårgen, och därfore får heta

Katt-oga ; Pfeudopal).

Brunaktig Dito i pebble form
Mörkare Dito .opac -

Hvit klar Orientalifk -
.

Från B ra fi li en .

Brandgul colurrfnafVfb ra, fnedvinklig,

4-fidig med en 4-fidig fpets

Dito

\
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Dito Ra, rättvinklig, 4-fidig med en

4 fidig fpets

Rod , la kallad Pink, rå, columnarifk

6-fidig med fen 3-fidig fpets

Balis af denne afritad , är en trian-

gel med alla 3 hornen affkurna,

Gulrod, rå, Columivanik 4-fidig med en

4-fidig fpets -

Gul, Hotande pä grönt, fnedvinklig,

cubifk (fa kallad Perodoll) -

Matt, grönaktig klar -

Hvit klar - - -

Matt ljusgul 8-fidig, prismatifk , af-

ftympad for åndan med 7 a 8 facetter,

Från Sachfen och Sneckenftein, -

Sä kallad Hyacint, ra, 4-fidig , med
4-fidig fpejts , eller ock 6-fidig med
3-fidig Ipets ofta i bagge åndarne

Jagoon, 4plitrad Tapas, klar, gul-eller

gron-aktig -

Smaragd*

egenteligen lå kallad

Mörkgrön, 6-fidig, prismatHk, tvår for

åndarne - -

Ljusgrön af famma figur

Aquamarin.
Grönaktig 6-fidig, prismatifk, tvår for

åndarne -

Ljusblå klar af famma figur

Mörkblå oren -

Chryfolit.

Mörkgrön
Ljusgrön - - • -

E f Gra-

346

34<S

34Ö

I

37<S

3f7m
i

1

!

3f,7
I

i

I

43'6
i

;

;

.

4ftS

28p

1.8 9

m
i

»7 i 1
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Granat.

Carbunkel, gul-rod, klar, frän Oft-
lndien - - -

Dito af famma rår£ frän Ruinernc i Rom
D tto mera eldröd frän O ft Indien -

Vanlig granat från Dito
från Sardinien

frän Böhmen -

Hyacint från Oftlndien.

Sa kallad Rubin Moder från Dito - •

Berg-Chryftall.

Kvi t, klar 3
fran O It Indien

från Ceylon
fran Brafiliett ~>

från Jemtland •

Åmetifl J från Oftlndien
från Carthagena

Topas från Bohmen - -

Rauk Topas från Armenien Mt

från Oftlndien
från Carthagena- -

Hvit målnig, fa kallad Mån-ften - «

klarare Dito
gul Dito

Qvarts.

Klar Cryftall från America .

-

Klar Chryftall frän Sverige

Dito Dito ikifrig från Jemtland -

Opal från Riddare-hyttan -

Svartäktig frän Svart fkårpningen -

Blandad med mörkare parallela fjä-

drar eller främmande delar af annan

£arg '(Pfeudopal), nämligen:

Mork-

44TI
41 9

43
4? ;

4i 9
4-'. <>

0

K

2.6

y
2.77 y
2.6 r r\

l vj

IS T m
l Q

Z7
zl (O

10

10

ro

9

16 fö

;>

z6 II
2,0: 1

1

*7 1

1

16 1 1

30 ii
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Mörkbrun, fkiftande färg 'pä ytan - *

Gulaktig målning
Bli - - -

Rödbrun fkiftande *

Agater*

Onix, opac från Coromandcl -

klarare från Dito
opac från Eornco
klarare från Dito - *

Sardonix frän Japan ,*

Prime d' Emeraude, gron
Blåaktig -

Carneol, orientalifk, hvit

Rödbrun
Gulaktig -

Från Irland^ Rödbrun -

Gulaktig -

Pierre de Mocca orientalifk

från Tyfkland - -

Jajpis.

JafpiSj gron Irleliotrop, orientalifk -

matt gron, Jedde d
f

Orient - -

gron Från Cafpifka hafvet -

Rodgul-odi hvit-flåckig från dito

Zeoät.

Gulaktig, half genomfkinlig frän Su-
rat * • -

Opal, Irrit, fkiftande med flera fårgor

:>å ytan , lyfande igenom med eld*
* en* frårt Perfien

ZZ II

*9 I I

*7 II

16 I I

z6 P

*f 9
16 9

*f 9
16 9
16 ro

26 10

l7 IO

16 10

16 IC

16 10

16 IO

16 IO

z6 II

2-7 10

lo
to ii

1

1

21 n
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Anmärkning: Åt Zcolit; blifvit uptagen tukibknjd
Jvicici~artcr*e, har il ed t cndatt ror

' Opaiens
fkuli, foQi altid blifvit räknad ni (amma
fläkte, peflc Fojrfök gifya nu ti i kanna
med hvad ratt.

Sjutton ars Qhfervatiomr pä Såmngs-

och Skirdeltiden
y

tn. m.

Uri Qviekjocks och Jockmocks För*

farqlingar i Luleå Lappmarks
gjorde,och ingifne af

JONAS HOLLSTEN,
Kyrkoherde dårfammaftådes.

Qvickjocks kyrka eller Capell ligger (*) vi4

pafs 30 mil i NW. ifrån andan af Bott-

ni-

(
#
) Herr Ingenieure^ Marelius har behagat gif-

va följande länder\rdttelfer 5
om belägenheten^ m.

m, Vid Piefka-jaure eller Pithe-Tråjh > har jag

funnit Pol hogden ungefärligen £7. gr 2 min.

Vid Alfyerms fammanlopp
, fom komma utur Salo

och Wafii Sjöarne, 67 gr. 30 min. Qvickjock

^ligger därimclian , och lärer fäleJes Pol-hogden

där vara vid pafs 67 gr 20 min. Närmare
kan jag [äga det-, när jag hunnit fammanfätra

{
Chartan. Belägenheten är under Jjelfva fjäll-

foten , och lagt ned. jag
.
påminner mig än~

nu, hvad mö.* a vi hade y at med "vära Häftar

komma utfure en lång och nog brant Jluttande
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nifka Viken , nedan for Norfica : Fjåll-ftråcknin-

gen, dir Lmeä Alf tager fin borjrin 3 men Jock-

mock allenaft 16 a 17 mil frM funmå vik. Or-
ter, belägna fä nåra Polen och inom tjeVfva Pol-

Cirkelen, kunna ej annat än mycket fldljä fig,

uti Climut och fä väl Phylifka fom Oecbnomi-
fta omftåndigheter, ifrån de Sydligare' och når-

mate Öilerfjön liggande Soknar. At fa fe,* hu-

ru ' det här förhåller fig, har jag, ifrån år 175$,
gifvit akt på, och uptekfrarde forna rtifta folg-

def af väderleken ^ fafom Sånings och Skörde-

tiden, famt dagar och Månader, dä Vår - och
Sommar-Floderne kommit > och Ifirnä tilfrufir*

Et utdrag dåraf har jag nu den åran ät medde-
la KöngL Academien, tillika med några anmärk-
ningar. Obfervationerna år gjorda 1 Jöckmock,
de" 8 forfta årens men i Qyickjock, de p le-

nare. Tiden år ältid efter nya Stylen.

.
• \ Ar

Fjäll-Jlräckning , til Qyickjock. I de Sodre Lapp^

fnarkerne , dä man nedftiger ifrån Fjällen, mö-*

ter forft Gran-fkog, och längre ned Talt-fkog.

Men l Torne Lappmark var tvärtom: når vi

kommo frän de bara Fjällen
, fingo vi för/l Talk

fkogy och flera mil längre ned ät Landet , änd~

teligen Gran-flcog. Däremot fans vid Qyickjock

både Gran och Tall. ffr>g tyckte det var en af
de fördelaktiga/le belägenheter jag träffat i hela

Lappmarken: ty dä man eljejt firtner allenafl

fmä bördiga plcitfer här och där? nog långt iwe!~

lan, Iägo vi här- vacker: 'bere (-och gfåsmnrh,
til anfenlig. vidd tilfammans : Vid Qyickjock har
eljeji i förra tider varit en Hytta, til Kjeäkjc'-

Xvari och "Jlkietyari Silfver - »rufvor , hfaraf
I ' lemnmgar annu fynas.
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Ar Sånings-tiden. SkSrde-tiden.
175-0 d. p Maji - d. 14 Aug.
I7H " Zl Maji - 23 Aug.
175-2, »

- 6 Maji - 21 Aug.
I7f3 - i? Maji - 20 Aug.
I7f4 - 17 Maji - ij- Aug.
17ff - 22 Maji «• 13 Aug.
I7f6 - 8 Junii - 6 Sept.

I7f7 • iö Maji • *2 Aug.
17^8 - 18 Maji - 28 Aug.
17f9 - 7 Junii - 8 Sept.

Xj6o - 2p Maji - 22 Aug.
1761 - ip Maji - ipAug.
1762 - 18 Maji - 23 Aug.
1763 - 30 Maji - 27 Aug.
1764 - 6 Junii - 7 Sept.

I7öf - 24 Maji - 9 Sept.

1766 - 24 Maji - 16 Aug.

Genom medium af alla 17 åren, har 3a-
nings- tiden infallit omkring d. 23 Maji, och
Skördetiden den 24 Augufti: Såden har fåle-

des merendels mognat pä 3 månader. At Vå-
ren med fin ljuflighet få tidigt kan fagna den-
na aflågfna ortens invånare, och at man hår kan
gora utfådet nåftan få fnart, fom på andra ftål-

len i Våfterbotten, torde hårrora af Landets
fluttning emot Söder. Men at låden behofver
hela 12 veckor til fin mognad, tyckes komma
dåraf, at då den utfås, ligger annu mycket fno

i flvogarna, fjoarna åro jåmvåi betåcktc med is,

och Fjällen ofveralt hvitaaffno, hvarfore Nor-
dan och Vaftan-vådren, fom i Maji och Junii

månader oftaft blåfa, fora en kall lutt, fom hin-

drar
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drar växten. Mot höften åter, fedan Solen blif?

vit lägre och nätterna längre, tager Säden hår

foga någon mognad mer , ehuru långe han ån

ftode ute, oflcadd for froft. Defs båfta växt

år ifrån medium Junii, til medium Augufti, da

han, om väderleken år tjänlig, gan(ka fort och
härligt växer och mognar, fa at man nåftan da*

geligen kan fe mon på honom. Men om han,

i britt af nödig vårma och lagom rågn, ej hin-

ner mogna til flutet af Augufti, få blifver det

året mifsvåxt, befynnerligen i byarne, fom lig-

ga närmare Fjällen, hvaråft då foga kärna fin-

nes uti axen. Ar ij6f , fåddes vål i någorlun-

da god tid, men det myckna rägn, fom foll

nåftan dageligen, hela Sommaren, Ikåmde grodan.

Utom åren ijf6, I7fp> 1764 och 176f,
då fåden flog felt, har han, de ofriga 15 åren,

blifrit någorlunda god och mogen, jämväl vid

fjelfva Fjall-foten. Och ehuru åkren hår aldrig

får hvila, utan belås alla år, fedan han höften

förut blifvit tticd hand-fpada upgrafven och vand*

få käftar han dock af fig, i medelmåttigt go-
da år, fjette kornet 5 ja ock fomliga år något
mer. Icke defs mindre, emedan defTa Soknars
Invånare ej hafva få ftora åkrar, ar de få fåd
nog til husbehof; fä nödgas de flrfte ärligen

kopa något Korn ifrån Vefterbotniflu Lands-
bygden, hvjlket de gemenligen nyttja til Sädes-
korn. Detta lifta håller jag for et fel uti hus-
hållningen: ty forfarenheten harlårdt, at fådes*

kori& hamtadt ifråfi Sydligare öc\\ mera frukt-

bårande orter, vil ej få fort uti kallare och
magrare orter, fom det, hvilket redan år vandt
vid kallare éller åtmmftone lika hårdt Climar.

I
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I Fjällen, hvaråft man ofta på en gäng kan, få

til lagande,-.vara åfkådare ät alla fyra arfens ti-

der, i det man på et ftålle fer fno-drifvor, til

flera fanmars djup* på et annat > en nyligen bar

blefven mark , där orter börja upkomma$ på
et annat j fullvåxta orter i fin blomma $ och å-

ter på et annat, redan mogna växter, fom flåppt

fina frön-, dar, fager jag, far man fe, at ortens

egna växter behofva ganfika kärt tid til mog-
nad ^ hvaremot orter, fom växa fort i Skogs-

bygden eller varmare Climat, fordra här längre

tid*
.

Samma art har Sådes-kornet. Det (kulle

darföre mycket gagna deffa vSoknars Inbyggare
5

om de nyttjade hemvåxt Säd til utfäde, h vilket

ock Herr Probiten Högström, i fin Befkrif-

nitig om Lappmarken, påyrkat. Där Somma-
ren år få kärt, ankommer det mycket pä Så-

des-kofticts qvickhet och fkyndfkma art*

År Vår-flod^

ijfö d. 17 Juni i

i7ft - 21 Junii

17 fl - 17 Junii

17^ - zf Maji

I7:f \ - t o Junii

ijf6 - if Junii

.I7f7 * 1 2 Junii

I7 f8 - 20 Junii

I7f9 tT 8 Junii

.1760 - 28 Junii

176 t - 20 Maj i

1762 - 1 Tunii

17Ö3 - 8 Junii

17Ö4

Sommarflod. Is-fryfning.

d. 18 Juiii - d. 3 Nov.
- 16 Ju li i

- ti oa.
- 1.7 Juli i

- z6 oa.
- 1 1 juiii - '

2.9 oa.
- if [uli i

- 4 Nov.
- 8 Juiii - 20
- 21 Juiii - 4 Nov.
- 20 Juiii - 20 oa.
- 22 Juiii - 1

1

Nov.
- 12 Juiii - 14 Nov".

- 8 Juiii - oa.
- 9 Juiii - 28 oa.
- 6 Juiii - 16 oa.
- to Juiii - 1 Nov.
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1764 - 8 Junii - 2Z Julii * 2p Oéfc*

ljöf - 24 Maji * 20 Julii * 1 0£t*

lj66 * 22 Ma) i - 20 Julii -

Var -floden i de Norrlandfka Älfver for-

orfakas af Solvärma och något rågn
, hyaraf fnon

i fkogarne och på fiåtthndet nedan for Fjällen

fmålter, och Ifen lofsnar i Älfvernaj menSom-
tnar-floden, fom gemenligen kommer en manad
fenare, hårrorer af fnons (måltning i fjelfva Fjäl-

len , och af Is-lofsningen uti de ftorre Sjöar el-

ler Tråfk» Pen förra floden år ej ftor, i fyn-

nerhet når den kommer tidigt , och varar alle-

naft nägra dagar: men den fenare år gemenli-

gen ftorre, och varar nägot längre, Defta Flo-

ders forhållande
5

i anfeende til mer och mindre
vatten, lamt längre och kortare tid, tyckes ej

endaft bero af mer och mindre Sno, fom det
aret fallit, ej heller af mer och mindre vårma.

gon del, af väderlekens befkaflfenhet på Våftra
iidan om Fjäll-ryggen: ty om dår år varmt el-

ler mycket rågnar, hafva våra Älfver altid kan*
ning dåraf, falt ån det hos ofs år klart och ku-
let, emedan ÄJfverne hafva lin uprinnelfe ifrån

hégfta FjålU ryggen , fom ligger närmare Va-
ftra fidaiif

Hvad Is-frysnings* tiden om Hoftarne an-

går, har jag tipteknat den, når de ftorre Sjöar

eller Tråfk tilfrufit : ty de mindre beläggas of-

ta med Is, redan vid Michaélis-tiden, men gå
gemenligen up igen med blid-våder, fom plågar

komma en vecka eller par därefter. Ibland de

ftorre Sjöar uti defla Soknar k Luleå Tråfk,

den tiden floden

fom
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foro Sr 14 eller if mil längt. En mindre Sjo
finnes hår*, uti hvilken djupet pä viffa ftållen

går til 60 famnar: den lägger fig ej forr* ån
kölden kommit til lin högd. Somliga år blif-

va tfarna hår 4 fot tjocka, men andra är, alle-

naft t fot* hvilket måft ankommer på Snöns
myckenhet : ty når Ifarna il vara långe bara om
höften, blifva de tjocka 3 men faller nog fnö,

ftrax de lagt lig , fom fedan mer och mer
okas, fä blifva Ifarne fvagare, ehuru ltark och
långvarig kölden fedan mä vara. Aren ijf6 och

1764 var hår den matta Sno, til 4 fots djup pä
lianen* men Aren 1760 och 1765- , litet fnö.

Vid en ftock-eld under bar himmel, kan man
hår åftadkomma både rägn och fnö, da kölden

år ftark : nåra in vid elden känner man fåfom
et dugg-rågn , men långrc ifrån faller en vcr-

kelig och naturlig fnö, falt det eljelt icke

fnögar.

I December månad år hår ej mer ån en ti*

ma på dagen få ljuft, at man fer låfa i bok:
däremot börjar man, redan i flutet af April,

kunna låfa i bok hela natten.

i^m^^^zmwSi oSÄss&ssae®rass®»

Be/parmg vidKoppar-Forman får Stäng*

järns och Plät-Smtdet
^

Forfokt och upgifven af

LEONHARD MAGN. UGGLA,
Bruks -Patron.

en benägenhet * hvarmed K. Academieii up~
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tager alla nyttiga Por(ok
j

UprtiUntrår mig, ät

til Defs beprofvände Upgifvä ett, fom jag nyli-

gen gjort, öCh (öm i lä vida jag vet 5 ej år af

någon forUt nyttjadu

Med ärlig tilVerkning åf 3 å 400000 Skep-

purid Stång-och Ättines-Jåfn$ lära vid pafs iooö
Härdar hår i Riket Varä fyiielfatte. Hvär och
en Hård tarfvar ett Koppar-Forma af et Lifs-

punds vigt* eller något dårofver. Defla For-
nior mäfte ofta ömfmältasy med fofluft på Kop-
paren > och med ny arbets-lon For hvarje gång^

efter vigten* fom alt okar Jåtrt-brUkens omkoft-
nings-råkningai\ At fädartt til hälften befparä*

har jag låtit af Aadigä Järnplåtar farhmannagla

hela* bakdelen af Formän, eller den del dåraf,

föm fitter inmurad i Härden öch där titoril, til

mm for Bålg-tåttörrta eller piporna* tilråckeli-

gen vid, for gödt rUm til delta Pipor och Blå-

itren* Den ofriga eller fräta(k delen äf Fof-
faan har jäg låtit Utdrifva öch förfärdiga äfgod
fCoppaf, fäförii den i mynningeri vanligen Vara

bor, öch få lång* at den går til en liten del in

uti form^muren på Håtden \ fämt i bakändan få

Vid och afpätfad* at denna Köppar - ftrut kän
trängas ofvef deh äf järn plåtar gjorda bakde*

lett: hvarefter Köppären väl packas öch hätti-

fas in til Järnet, til rtiå&a täthet öch ftädighet*

fom rhojelig år: lluteiigen fartlrtianhåftas bägge
, delarna ttiet! 4 Nägläi*. Kopparen bor Vid fog-

ilingen gå åtminftöne i| tUm inpå jafti-platäf*

ha * til meta ftadighets Vinnande*

Den del af Forman* fom fitter antié Uti

Hård-muiféii ödk dår ttåfl Utanfore> lider ej iia-
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gon våldfam hetta af kol-elden, och hålles fval

af Blåftern eller den fammantryckta kalla luf-

ten: Hvaremot den delen, fom gir fram ofver

Form-våggen in i Härden , underkaftas nötning

och gemenligen fpricker. Dårfore år onödigt,

at til hela Forman nyttja var dyra Koppar, hällt

den deL, fom afJärnplåtar forfärdigas, kan män-

ga år brukas. Koppar- llruten eller framdelen

kan aftagas och omgoras, når dettarfvas, h vil-

ket gor en vacker befparing, emot förra van-

ligheten. Detta fått brukas nu allmänt hår vid

Billingfors.

ANMÄRKNING
Vtd fåregående RöNy

Af

SVEN RINMAN.

Detta påfund finner jag, for min del, vara

både nytt och låmpeligit vid Stång-Järns

och Plåt-hammar Härdar, med famma verkan,

fom af vanliga Koppar-formor kan väntas, och
med den påfyftade befparing : allenaft tilgång

finnes på få (Kckelige Klen- Smeder, fom af

Jårn kunna, med tilborlig accurateiie och ftyr-

ka, förfärdiga bakdelen af Forman, och därvid

häfta Kopparftruten fä nått och ftarkt , at hvar-

ken vädrets fart af fkarf-och nagling hindras,

eller at ftruten under arbetet i Härden låtteligen

los-

v
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losbrytcs. Men dar Formans bakdel icke kan
århållas afjårn, lå val fmidd fom årfordras, hvil-

ket, i brift af fnålla Smeder, på flera ftållen

kan hånda, vore åndock någon, faftån mindre,

befparing, om dårtil nyttjades en gammal Kop-
par-forma, fom på bemålte fått kunde forfes

med en ny firat eller mynning, och fåledes

länge nyttjas med utbyte af nya mynningar,
når få fordrades.

Vid en del Plåt -hamrar, och vid alla de
Härdar, fom endaft nyttjas til Järnets vårmning,
och dar Forman ej behofves få långt in uti hår»

den, fom for fmåltning brukas, kunna val gw>
ne Tackjärns -Formor gora famma nytta, fom
af Koppar.

Anatomi/ka Anmärkningar
y

öfver ea
fållfam ftållning på några ftörre Puls-

ader-ftammar , nåra vid Hjärtat,

funnen på en död kropp,

Af

ADOLPH MURRAY.

En nog ovanlig diftribution af Aorta afcendem

har blifvit af mig funnen, forledne Vår-
termin, på Anatomie- Salen hår i Stockholm,
vid mina Angiologifka ofningar* af hvilken jag,

på Herr ProfefToren Doftar Martins råd,
harmedehl fordriftar mig at förelägga Kongl.

F 5 Ve-
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Vetenfkaps Academien en kort Bé{krifning< O-
fullkomligheten dårvid anhåller jag i ödmjukhet
at Kongl Academien täcktes öfverfe, for den
korfa tiden fkull, fom jag ännu haft tilfålle, at

njuta en få vård och trogen Ledares anvifning,

I fynnerhet vidgar jag, ai vid delarnas atritning,

Tab. III. 5 Luft-röret och Larynx, genom Ri^
tårens mindre vana at fe fädana delar, kommit
at aftagas annorledes, ån naturen medgifver,
hvilket jag låtit därvid bero, emedan det icke

varit på defle delar, fom jag hår velat up-gif*

Va någon anmärkning.

At Pulsådrornas fmarre grenar andra fit lå-*

ge och ftållning, finner man rått ofta v men at

ftora hnfvud-grenar , fom komma nära ifrån hjår--

tat, dda fig olika, år mera fallfynt,

Det år bekant, at af Puls-ådrorna åro tvä

bufvudftammar , hvaraf alla de andra hårkomma,
nåml. Artetia pilmAwris och 4orta mogn*. Den
förra foder allenaft Lungorna, och gifver bio-*

den en fri och open gäng til Venerna af fam-*

ma namn, fom falla igenom finns, pulmonaris i

vånftra Hjårt-kammaven. Den fenare meddelar
blod åt hela kroppen, och delas af Au&orerne
i afcenåens: och defandens. Aorta afcendens bor^

jas vid ftammens utgång utur vånftra hjårtkam-»

maren, vid pafs under fjärde Cofia vera, bibe^

haller tor fit up {i igande detta namn* til defs

hon fullbordat fin krokning från höger til vån^

#er bakom Lungorna, då hon ioljer ryggkno-*

tornas kroppar neder i Abdamen, och förvänd-,

lav fit namn i defcendsns,

Den



17*6& Jan. Febr. Marti 87

Den ena delen gifver grenar åt hufvudet,

och ofre extremiteterne j den andra foder de of-

rige kroppens delar.

Afcendentis vanliga delning tager jag mig
den friheten at något närmare vidröra, då jag

(kall nämna
J om en ovanlig och mindre bekant.

Så fnart Arteren vifarfig ur Hjärtat, kä-

ftar hon af Coröharix cordis en anterior och
en pofterior, fom pmfatta Hjärtat likafom cn
krans, och foda Hjärtats fubftance.

Den bågelika krokningen, fom Aorta afcen-

dens gor, meddelar vår kropp 5
mårkeliga och

ngtiga hufvudgrenar. Den forfta går åt hö-

ger , och kallas Arteria innominata , hvilken

producerar Subclavia och Carotis dextra. Defs

q.re&ion år nåftan midtfore Afpera arteria, och
ahid mera framfore i brödet, ån den fednare*

Den andra grenen kallas Carotis finiftra. Hon
kattas 4 linier ifrån den förra, ofverft ifrån ar-

cus, ligger under Mufculus fternomaftoidcusj

och följer helt nåra ät Afpera arteria, utan at

gifva någon enda gren ifrån fig, til defs hon
hunnit til Larynx, då hon delar fig i externa

och interna. Externa går til de mera yttre de-

lar af anfigtet, men Carotis interna går, tilli-

ka med vertebralis, til Hjernan, Tredje gre-

nen år Subclavia finiftra. Hon år den lifta

fom kommer ifrån Aorta afcendens ,
gor en me-

ra fpetfig vinkel emot den förra, och måfte,
at ofvervmna Cofta prima, forråtta en k rökning.

Utur Subclavia, få vål dextra fom finiftra,

gä f grenar, Mammaria interna, Vertebralis,
Intercoftalis fuperior, Cervicalis, Thyqiica el-

F.4
i ler
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ler Herr v. Hallers Thyroidea inferior. i)

Mammaria interna, kommer ifrån fråmrc fidan

af defs ftam
, gifver fig up emot Sternum , at

följa cartilagines coftarum anda til cartilago en-

fiformis
i dår Puls > ådern ävancerar på buk*

nuiflvlarne> och anaftomoferar. med Epigaftrica.

Hon gifver val på denna fin våg många grenar
ifrån fig, hvtlka til ert del hafva fina fårfkilda

namiij men det blefve fot vidlyftigt * at dem
hår upnåmna* z) Vertebralis kaftas utaf bäkre
fidan af Subclavia , och gar igenom alla 7 fo-

ramirtä transverfa VertebfärUm Colli , och fora*

men occipitale i cranio, dår defle båggé flam-

mar anaftömoferä med hvarandra uti bafilari

3) Intercöflalis gar ifrån undre fidaft äf Subcla*
via

, gor forffc ert bugt upåt , iHen vånder fig åter

nederåtvid roten äf forfta och andra Cofta, gif-

ver, grenat4

til medulk y?fhalis och närliggande

delar. 4) Cervicales åro tre, transverfalis col-

li, transverfalis fcapularis,' öch cervicalis pro-

funda> af h vilka cleit ena gar til fcapulab ärti-

culation, och de andra båggé til hals-tnufidar*

fte. Det händer icke fållan, at deffe grtSnir af

Cervicalis Utkomma af fjelfvä thyroidea, då de,

efter Hr. v. HalLéäs indelning, uti förfta Icon
artefiaä thyroidece inferiofis, därunder uptägas. f)
Thymica gifvés grenar til medullä fpinälis, til

glaiidula thyroidea, och 6Fre delen af afpera ar-

teria och Oefophagus*
Refynrterligt år, at ällå Subclaviac grenar

komma af flammen häftat* pä et fegment ut*
rundt omkring ddftfilrfmrf.

Sa fnatt nu Subcfoviä pafierat igenom t :fi:ä

Scaleni muflicl, andrår hon fit mmh och kallas

äxiltaris* Aqy>

l

/v.-
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Aort£ afcendentis diftribution var pä det nyfs

©mtalta fubjeft i foljaode fkiljaktig*

I:.mo> G\oråc arcus ej någon råt båge, utan me-
ra en öbtus vinkel.

II:do, Ur denna kom allenaft forfi Carotis dex-

tra
5
och fedan Carotis och Subclavia (iniftra,

men ej fubclavia dextra. Carotis dextra låg

då mera fnedt öfver våderftrupcn , ån eljeft

arteria itinominata plågar gora. Carotis fini-

ftra var något långt ifrån afpera arteria be-

lägen. Men Subclavia fmiftra låg i fit ratta

..

låge.

tILtio, Sedan Aorta afcendens hade förvandlat

(ig til defcendens, kom ur hanne vid 4:de

ryggkotan Subclavia dextra, hvilken var nå-

got mindre ån vanligt. Arteren tog då fin våg
under luft -och matftrupen oblique upåt til

Clavicula, at komma igenom Scalenus primus
til armen» Af fjelfva Arteren fyntes ej mer
ån knapt en tum under Clavicula liggan-

de 3 forr ån hon paflerat igenom mu&eln, då
hon dock vanligt, och i naturlig ordning,
fins måft fyra tum bar under Nyckelbenet»

Af denna Puk-åder kommo allenaft följan-

de grenar, irmo* i Intercoftales inferiorcs til

vånftra fidan, fom kaftades af arteren ftrax froti

kommit utur aorta
5
hvilka bagge grenar folgde

nedre margo af hvar cofta, fom vanligtår. udcy
Cervicales, På detta fubjeft fans bafa en cer-
vicalis , fom delte fig fedan i i grenar, da den
ena blef cervicalis profunda, men den andm
transvcrialis colli: transverfalis fcapularis kom
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åter af axillari. 3 :tio , Intercoftalis fuperior.

4:to, Thyroides inferior* Deffe fiftnåmndc bäg-
ge arterer diftribuerade fig på vanligt vis. Sub-
clavia hade nu förvandlat fit namn til axillaris.

IV:o, Dä axillaris paflerat 8 linier, luftade den
af fig Mammaria interna, -h vriken maftc gå
med en krokning om forfta cofta inuti bro-

ftet, til de hanne forefatte vanliga vågar.

V:o Vertebralis kom på detta fubjefl: utaf Ca-
fotidis bakre fida, och gick da forft in i fjär-

de Vertebne colli foramen transverfum % up-
ät Cranium*

De hår nu anförde befynnerliga Hållningar

af fubciaViae grenar åro val af Auctorerne, med
andre ändringar, redan anmärkte^ man ibland alla

defTe obfervationer, har jag ej fedt någon hafva

anmårkt en tå llor och vigtig ändring af den
fä mycket betydande Puls-ådern Subclavia.

Denne faleetes befqndne Subclavia? ftållning

leder ofs ät bruka mycken aktfamhet uti Re-
nunciatione vulnerum åfven på deffe ftållen, hu-

ru vida de kunna vara abfolute dodeliga eller

ej, Et gifvet får hade, pä detta fubjeft, vid ex-

tremitas fternalis Claviculse, ej varit få abfolute

letale, få vida det icke hade rakat Puls-ådern,

fom på en månnifka, dar arteren legat i fit van-
liga rum/

Är det ock icke troligt, at den högra ar-

men hade hår fått mycket tunnare och fåmre

föda, då bloden icke allenaft varit föranlåten at

gå en längre och befvårligare våg, utan ock
fenare ån vanligt kommit af ftammen, få at

mycken god blod redan var til de andre ofre

de-
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delar utguten? Man fant ock verkeligen högra

armen hår mindre, och dårtil fpådare mufklar^

ån på den vånftra fidan,

Torde icke bolus alimentaris, då han ige^

nom mat>ftriipen pafTerat Subclavia , fom fatt

med en tunica cellulofa därvid faft, hår haf-

va fom oftaft förorfakat någon tryckning pä ro-*

ret, och altfå gjort mycket hinder uti fjelfva

cirkulationen til defle delar?

En wågot lik obfervation finnes viti tvånne
rått vackra afritningar, fom Herr Philip A*
Polph Boehmer, ProfeflTor i Halie, utgifvit,

då han år 1741 med et Programe började de
vanliga Anatomifka ofningar. Daruti på den
ena kroppen fes a fårfkildtc ftorre grenar af->

gädt af Aorta, och på den andra j\

Andre Au&orer hafva ock ofta fedt denna
numer i antalet vara okt •> ty både Heistei^

0)^ Winslow b) och Palfin c) anföra dy-*

likt, och det läges icke få fållan finnas, af dem
fötn mexa arbetat i Anatomien $ men få mycket
jag hordt och lårdt, hafver ännu ingen funnit

antalet pä deffe ftorre Aorta? grenar fä rninfkas,

(om här ar befkrifvet.

Pä Herr Profeflbr Martins tilftyrkan, får

jag ock lägga det til, at, vid anatomifke diflc^

ftionerne den fifta termin 5 ånnu en nåftan dy*
lik anmärkning varit funnen på en dod kropp,
hvilken Herr Schleitz, Compagnie«*Fåltikår

vid Kongl, Lif- Gardet, opnat, hvareft åfven

fl

a) Com.. Anat, Tom. U, N. 64, p, 123.
I?) Expoiition Anatomique Tom. III. %%% pag. 5-6.

f) Anat. Chiryrg. Tom. II. p.240. artic. 1.
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fa vål Larynx fom Oefophagus framgick ofver

Arteria fubclavia, dock med den ftilnaden, at väl

detta ror kom ifrån Aorta ftrax under dcfs krok-

ning., men imellan andra och tredje ryggkno-
tan, och fåledes mycket ofvanfore, och med-
delte denna, fedan hon hunnit under Nyckel-
benet, de f vanlige grenar 5 dä likväl pi det

fuhieét, fom jag forehaft, allenaft 3
grenar dar-

af funnos utdelte. Ibland de ofrige kom den

ena, fom lagt år, af Carotide dextra, den andra

af axillari.

Ritningens uttydning > Tab. III.

A, Hjärtat med defs auricler. B, Aorta a-

fcendens. C, Coronariae cordis. 2>, Carotis dex-

tra. Vertebralis. £, Carotis finiftra, hvil-

ken år närmare til våderftrupen afritad, ån hon
verkeligen fans på fubje&et. F, Subclavia fini-

ftra* b, Mammaria interna, r, Vertebralis. dy
Intercoftalis fuperior. Cervicalis* /, Thyroi-
dea mferior. G, Aorta defcendens. Subclavia

dextra. gg{ tvä Intercoftales inferiores til vånftra

fidan. Å, Cervicalis, * Tramverfalis colii. ^Cer-
vicalis profuftda. i? Intercoftalis fupevior. k, Thy-
roidea inferior, /, Axillaris. /, Mammaria in-

terna. KKKK, 4 Intercoftales inferiores til vån-

ftra fidan, fom komma ur fjelfva ftammen. Z,

Larynx. M, Continuation af Larynx, fom kal-

las Afpcra arteria. NN, De z delar af den ur

lit fkick lagde Glandula thyroidea.
,

O, Oefo-

phagus»

UT-
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UTDRAG af Kyrkoherdens,

Herr GUST. FRED. HJORTBERGS,
'Dagbok, ofver de afHonom, dr 1766, gjor-

da Fårfåk, med Elektricitetens nyttjan-

de mot hvarjehanda Sjukdomar.

llalf Hufvud-vdrk: Tvånne Perfoner, af hvil-

JlJ ka den ena dragits med denna pläga i z år-,

hafva genom Elektriciteten blifvit hulpnc.

Värk uti Tung-fpetfen har blifvit botad hos en Huftru.
Tandvärk hafva åtfkillige fluppit, eker en eller

annan operation.

Styng (PleuriticaL.) hafva tvånne ofvervunnit, ge-
nom några dagars Eleftricering.

Rheumatifmus cervicis; därifrån haren blifvit befriad,

genom vattu - fprutande och Elektricitetens

bruk i f dagar.

Värk i Axlar ocb Armar (Rheumatifmus) har blif-

vit botad hos 4 fjuka, genom Ele&ricering och
Kall- kalle-vattens pafprutandc.

Värk ofver handen, efter 11 veckors foregängen

# Frofla, gick ofver hos en, genom Eleftricering.

Rheumatifkvårki Lår och Ben har blifvit håfven, hos
en genom Ele&ricitet allena, och hos en annan,

med Kall-kålle-vattens påfprutande tillika. En
annan fprutades med kålle-vatten och eleftrice-

rades, 6 eller 7 gånger pa en dag : andra dagen
klagade han,at varken flyttat fig i andra Benet,
fom dä på lika fått eleftricerades och fpruta»

des, men utan ändring eller forbättring.

Värk ofver Fotbladet (Rheumatifmtis) fom varat et

års tid , har igenom Eleftricering blifvit hos
en botad* • Peria-
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Periodifk vdrkibägge benen (RheUniätifmtts tibia»

tum typum quotidianä! tenens). Därmed har Hr. Kyr-
koherden fjelf Varit befvårad, fotii kom hvar afton

kl. 4^ och varade til efter midnatten, med en
ganlka fvar värk inmnpå bagge fnial- benen.

Sedan frotterin^, Iglar pä det Värkande IMHet*
åderlåtning pt foten och otaflag med varma du-
kar^ fruktloit blifvit brukade, anvartJes Elektri-

citeten, forft pä vänitra benet, med f a 6 ttotar,

ftåldc juft på den fläcken, där värken var^medellt

den {krttf-rnachine, fom uti K. V. Acäd. Handl. år

i 7<j f /fab.XLfig.ii är afugeil. Operationen pä
vånltra benet gjordes en formiddag, mert högni
benet lämnades. KL 4 e. m* började detta pä van*

ligt fatt värka, men i det Vandra började det foril

kL 6 at nägot iVickå och mulra, fom dock pa ert

tirttäs tid gick ofvef. Ändra dagen elefbricerades

åter vänftra benet några gånger på fammå fått fa-

fom fornt 5 men det högra rördes ej Vid. Når pa-

foxyfmcrt kom eftermiddagen tit i högra beilet*

lades en Spanflk fluga på det lämma$ hvilken lik-

väl icke kunde tålas i i timar, ty varken blef

dåraf olidelig, och mail fant^ at deft hade bördt

påläggas fore paroxyfmen. Det vän fira benet var»

nu aldeles gödt, och kändes knapt något mulrari*

de i det farrtmä. I anfeende til det högra benet
$

rådfrågades Hr. Afleff. Död. Schultz i öothe*

borg^ förn rådde til Eleclricitéten jämte- Chinchi^

nas bruk. Elektriciteten nyttjades dårfore nu me-

ra odkfå pa famma ben j men 1 ftållet for Chinchi*

fiäil, bruktes etafforande KrVdd-Thé, h varigenom

denna befkrcfnafvårighet biel: ofvérvuiinen.

kylen (Öjieocopus L ). Ifrån denna pl 'igihttia Värk

hafva pm perfoner^ inom ig til ii dygn, feÉf»

vit
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vit befriade med Eleftricering och Kållc-vattens

fpriitning på värkande delen. Hos en opnade (ig

andra dagen efter elcétrieeringen et Fiftel-likt häl

pä låret, hvarutur rann en hop gulaktig blcd-
blandad materia.

Hälft Slag (Hemiplegia nolha f rheumatica) ha-
de Bonden Axe Olfen ifrån Norige i 7 år hatt uti

högra fidan, Tom pä f dagars tid, genom et flitigt

och ganfka ftarkt eleétricerande
, 6iVervans

f
t a,

at den fjuke åter fäfom forr kunnat ffcrifvi^ kän-
na, taga och rora fig, likmatigt defs eget, af
Walla d. 18 O&obr. 1767, utgifSc betygande.

Dofhet (Cophofts). Håruti hafva z:ne, fom va-
rit dofve på båda öronen, blifvit med Elc&rici-
teten hulpne på ena orat til hörfel igen 3 men c 1

annan på båda öronen, och z:ne lom-horda perlo-
ner hafva aldeles blifvit aterltålde.

Anmärkning. Det Kall-kalle- Vatten, fom Hr.
Kyrkoherden nyttjat til fprutning , år en åder-
kalla, fom upkommer midt uti en Torf-mofTe,
hvars dy, dä den gnides ftarkt imellan hånderne,
luktar litet beckaktig j men vattnet år utan fmak
och lukt, (amt andras icke af Bly-focker, Gall-
åpie, och Viol-fyrup. Vatten-fprutnjngen flcer

medelft en Spruta, fom har et rörligt rör^ hvil*
ket kan ftållas i hvad direftion och på hviiken
flack, fom behagas. Sedan en fjnk del

, på 10 å
II alnars afftånd, blifvit ftarkt (prutad , har Hr.
Kyrkoherden ftrax dårpå anvåndt Elektriciteten,
hvarefter den lidande delen blifvit ganfka varm.
Hr. Kyrkoherden har ock hos frlgra gjort om*

{lag med SerVietter> doppade f kall-kille-

Vatten
%
och federmera ele£iricerät.
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men raedforer få mångfaldiga ombyten och for-

ändringar, at det varit fvåraft for mig, at i den-
na håndclfen utreda Stenens Art och Lynne.
Hår träffas alla mojeliga ändringar. Stenen kan

,

fåfom forr, förbyta contraira Eleétriciteter , men
båda Polerna kunna ock, utan all vidare åt-

gärd , finnas tillika Pofitiva eller Negativa. Et
ringa vidrörande kan utom defs få förvilla Ex-
perimentet, at man ofta foga vet hvad man fer.

Såfom ingen no^famt utmärkt deffa ombytens
ordning och förhållande , torde jag endaft uti en
håndelfe vid ftora Stenen, få gifva en befkrif-

ning dårät. Til den andan anfer jag ftenen 1 :o

Orörd, lagd och liggande pä Metallen. 1:0 Up-

tagen därifrån , utan vidrörande. 5:0 Vidrörd

och urtagen. Det ena ftyrer ordningen af det
• andra. \ * ^M-H A ayi .

n §. 23. Om ftora Stenen med flata fidan

B (*;> lågges på ep varm Metall, ften ra. m.
blir defs upvånda kulliga flda A y

fom bekant

år, 1:0 Negativ; 2:0 tvetydig eller oeleBrifk, och

5:0 under fortgäende afkylning Pofitiv. Hvarmed

4:0 all ting Jlocknar. Den förfta af vårmen här-

rörande Negativa Elektriciteten, upkommer få

mycket häftigare, ju hetare kroppen år, h var-
på" den lågges : men forfvinner ock nåftan i (am-

ma mon, eller -rättare, fä faart den forftc år-

håline hettan börjar aftaga, hvilket mycket be-

ror på den värmande kroppens ftörlek. På en

Kopparflant, fom nyfs vant glfidande, upkom
och flocknade detta tilftåtid inom en half mi-

(*) Figurerne fes Tab. I. uti nåftföregåeode fjårde-

3»'0 dels ärs Handlingar.
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nut. På en likafa v^rm Metall-Cylinder t om
14 lods vigt, paftod det z minuter. "Når den*

na Cylinder endaft legat uti kokhett vatten

,

räckte Negativa Elektriciteten iz til if minu-

ter. På en ftor Kakelugn dåremot, få långe em

utmed Liggande Thermometer jåmnt vifade f%

grader, har den hållit fig 4, f til 7 hela timar,

och torde ån längre blifvit qvar, om Ugnen
behållit famma varma. Stenen bor under alt

detta icke röras eller uptagas. Lågges Stenen

ifrån början något kall på en lagom varm kropp,
och, då defs Negativa tilftand börjar afta*

ga, flyttas på en varmare, famt därifrån fe-

dan på en an hetare , kan det genom denna för-

nyade uphettning åter uplifvas , hvaraf ock hän-

der, at famma tilftand, på en kropp, fom fmå-

ningom tiltager i varma , blifver långvarigt

,

men fållan ftarkt.

§. zj\ Når A omfider mifter fit Minus,
blifver den oeleftrifk eller tvetydig. Det förra flcer

vanligen, når vårmen häftigt aftagef > det fed-

nare, når ombyte* går långfamt ror lig.

§. 16. A blifver därpå under afkylning Pofi-

th. Ju häftigare ombytet går for fig > defs ftar*

kare blifver detta tilftand. Stenen kan då, ef-

ter omftåndigheterna, vara j>ofitiv, hela 4 til 10
timarne å rad. Kyles den altfor långfamt, fåfom då
Stenen på en Kakelugn kallnar på f a 7 timars tid,

blifver Pofitiva Eleftricitcten nåltan omårkelig.

Med et ord: den ufvåkta Zleftricitetens flyrka be-

ror få ändringens häftighet och florlek > dejs varak*
tighet äter

, få orubbadt fårblifvande uti dep drhåll~

ne tilfiåndet. $AMt i alla förfoken, har Stenen,
G a j*u»*
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jåmte Thcrmomctern , varit betakt med glas-

klockan.

§. z<5. Jag har utforligen velat tiåmna Ste-

nens ombyten innan den vidrores, ty därefter

kunna de följande åndringarnc endaft rattas och

träffas, når Stenen med en träkloft eller ginstäng

varjamt uptages oeh fåret emot Profkulan y för ut

mnderjlka bada Jidorna tillika. Sker detta , få

1. När A dr Negativt finnes A negativ $ och
ibm var nedvänd, Pofitiv.

3. När A är uti tfvergången i åro både A
och B Poftive.

3. Sedan A blifvit Poftivi finnei A plus, BmU
TJHS.

4. Sedan A ntiftut all Elettricitet, åro A och B
ånnu vid uptagandet ftarkt Negative.

Säfoni alla deffa hårfdelfer, dels lyda grund-
lagen ogönfkenligen, del* kunna därmed före-

nas, dels åter kunna hafva fierc orfr.ker, vil

jag ej uppehålla m\f* därvid, utan enda II nåmria,

At 1:0 torfta tilitandet fortär fnart, och bor
ftraxt underfokas, annars gar Stenen uti luften

ofver til det tredje. 2:0 Det undra träffas få-

kraft, juft i detfamma A vil blifva Politiv, eller

litet förut; 'håller fig långe pä uptagne Ste-

nen, och ofta utan ombyte ilar' til (luty bytes

dock ibland til det tredje. Det y.d]c år

låttaft at träffa fafom endaft beroende pa af-

kylning. At for det 4:dc finna Stenen Nega-
tiv ofveralt, bor A hafva miftat all Eic ftncitet,

rnen ej fa ligga alt for långe. Det torde ock
förtjäna anmärkas; At m\ Stmen urtages i z.-dra

kan-
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bdndelfen, dä A och B dro Pojitive , oeb ftretxt ned*

iägges igen> blifver A d nyo Negativ. Men lika*

fuiit dro A och B, fdfom fårr y Plus
y
då Stenen å nyo

uptages. Sa händer ock vid den 4:de. A och B

åro vid uptagandet a/tid Negdtive, men dtcrlagd*

blifver A, fdfom fårr, Plus, bvilket flera gånger i

rad kan firfo/cas. Fordenfkul är båft , at i atom

, uti färfkiidta forfok, al-bida alla håndclfer ifrån

början, efter upfidans anförda ändringar.

Vid alt detta bor man dock varfamt und~
.vika at vidröra Stenens Poler med någon aflc*

dande kropp, hvaraf Stenen altid blifver likar-

tig pä bäda fidor* och gor en märkclig irring

uti ordningen af de anförda profven.

7. Om Tourmalinens vidrörande % når defi

ena fida värmes på Metaller m. m.

§. 2.7. Jag vil endaft uti nägra håndclfer

anföra värkningarne af denna brydfamma irring,

hvilken vid alla forfok noga bor undvikas*

1:0 När ftora Stenens flata fida Iägges pa
den varma Metallen, och upfidan A h' Negativ>

bjtde vid uptagandet, §. 16. ^/-finnas Minus och.

B plus. Men lat ofra Ciåans Minus förut genom
et pålagt finger, fin fpets', eller annan afled-

ning, blirVa fortagen, fä finnes efter uptagandet

bdde A och By (ajom uti andra handelfen , §. 2 é 9

ftarkt po/inve. Atcrlagd , blifver A väl ä nyo
Minus , men uptagne, äro A och B åter Pojitive;

hvilkct ofra häller ut, utan ombyte, til flut. Det
fer ut, fom hade z:dra händelfen därigenom
blifvit pafkyndad , ehuru Stenen ännu år gan-
Ika het.

G z z:o
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t:o Afbides ujsvånda fidans ofvergang til

Plus, och Stenen då vidrores, finnas båda fidör-

né vid uplyftningen Negative.

3:0 Likafå händer omvåndt, orn den kull-

figa fidan ^iågges pä et utgropt Blyilycke. Un-
der upvårmnirtgen, då B är Jakad, gor vidrö-
randet Stenen ofveralt Nekad. När B åter un-
der afkylningen år Nekad', biifva båda Jakade.

4:0 Om Tourmaiinen lågges pä en is-kall

Metall, hvarigenom A blifver />////, och vid o-
rordt uptagande Alx Plus, B minus y äftadkommer
vidrörandet , at A och B finnas båda ftarkt Nega* m

tive. Vandes B up , och A vidrores , blifva dc
Pofttive.

-V §. z8. Vidrörandet på den ofre fidan gor
låledes uti alla håndelfer den verkan, At Stenens

/o/er efter uftagningen finnas likartade; ägandes den

Ele£iriciteten , fom den nedvande värmde eller aj
c
kyl-

de fidan efter ömftändigheterne äga bår. At detta
icke hårrorer af den ofra fidans kylning el-

ler yårmning genom vidrörandet, utan af Ele-
ktricitetens til -och afledning vid den uti ladd-
nings - tilftänd befinteliga Stenen, inhåmtas dels

dåraf, at fina fpetfar, värme eller kalle, fom
fcnapt rora Stenen, gora famma verkan, fom
fingret; dels at Glas, Lack, m. m. fom ej

leda ftarkt, icke gora tydeliga utflag; men i

fynnefhet fes det af den verkan, fom vifar fig

i den underliggande Metallen , och längre ned
kommer at fkårfMdas. Jag bor dock icke för-

tida, at dåreft de vidrörande kropparne tillika

jpa vederbörligt fått kyla den ena Polen, under
uet den andra vårmes , blifva åndringarne diraf
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ån tydeligare och ftarkare. Om t, ex* flora Ste*

nens flata fida fättes emot en kall Metall , och de*

kulriga emot en varm^ eller emot lågan af et ljus ,

eldkol m. m finnas de både ftarkt pofitive. Orfaken
år, at A nu kallnar uti luften och blifver plus, da

B fom genom Metallen crholts kallare , ånnu up-
vårmes af A, och blifver dårfore jåmvål plus.

På famma fått uti andra håndclfer, hvaråft defla

kylningens och vidrorandets verkningar komma
ofverens > men bora likafullt fåfom fårfkildte

orfaker anfes. Monne alla, fom ofta haft iå lått

for at finna Stenen likartig pä båda fidor, nog-
famt undvikit denna hittils obekanta irring?

%. Z9. Emedan ringa åndringar uti tilftåll»

ningen ofta foranlåta olika phenomener, har

jag icke allenaft, fom fagt år, lagt Stenarne på
Metaller, utan ock, efter Wilsons fått, Kittat

flora Stenen på et Glasrår , och fårt den emot run- .

da och platta åndar af horizontelt liggande jd väl

Metall (om Glas-Cylindfär , hvarvid jag rönt:

i) A t Stenen altid foril kommit uti up-
vårmnings tillländ. A minus B plus.

t) A t detta tilftånd vid afkylning uti luf-

ten fållan eller aldrig genom et likartigt, utan
genom o gått ofver til afkylning, da Akv Plus

och B minus.

3) Det förut nåmda rönet, §. 16. n. t. Då
Stenen forft afdrages uti fjclfva öfvergången,
och då finnes likartig, har fållan velat lyckas
på det fåttet.

4) Dåremot blifver Stenen utan fvårighct
Negativ åfvcralt^ om A vidrores med en fpets,
under det hm iv Plus men Pofitiv åfveralt; om

G 4 man
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man dröjer, til defs A, jämte Metallen »-•kall*

na t til Minus $ och Stenen därpå afdragen un-
derfokes.

>. At imcdlertid närmare vifa, hvad flora oT
likheter icke allenaft af vårmnmgs-fåttet , utan
jåmvål af fjelfva Stenarnas fkannad horrora kun-
na, vil jag ånnu tillägga några Forfok med
en annan Sten.

8. Forfok med Bruna Tourmatin.

§* }cu Såfom denna Sten har Polerna uti

hvafla kantcrne, kan den icke, fäfom den flo-

ra, endaft laggas pä Metallen, utan b6r til hälf-

ten nedfleåras uti en bly-kula, fom fedan kan
låggas på varma och kalla kroppar, och nått

palfar åt Stenens yta. Om nu denna Metallen
vårmes och Stenens kant lågges därpå, finnes

t:o ht få långe Stenen ligger på kulan,

förhåller fig upfidan aldeles fom vid flora Ste-

nen* Om det år utbrutna kanten A, biifver

han forft Plus, fedan oeleftrifk $ och därpå minus.

Z:o Vptages Stenen, under det upfidan är uti

fårfia ändringen minus} fä finnes den nedvända,

kanten B altid forft äga Plus, få at Stenen år uti

upvårmnings-tilftånd. Men detta går icke ge-

nom intet eller o til afkylning; utan båda kan*

tema blifva likartade > och fd minus. Hvarvid år

märkvärdigt, at midfpä hvardera af fdorna, där

JEquator går fram , finnes en Contrair Pol eller po*

jit-iv fläck. Fig. 13. När A vårmes, biifver forft:

B Plus : uptagen är A minus, inom kart båda
plus, hvarvid rrddtpä äro 1 negåtiva poler. Hvar-
efter uti båda håndelfernc äter följer A plus^ B
minus^ falom vid aikylning vanligt år.

Eme-
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3:0 Emedan det forfta upvarmnings-tilftan-

det fnart förgår, och man läledes kan hälla den

andra ändringen for den forfta, bor Stenen var-

mas val., och fnart underfokas. Sjelfva vårm-

nings-fåttet kan ock likafom undandolja denna

forfta håndelfen, eller ratta upvårmnings-til&än-

det 3 faforn dl

9, Tourmalinen vårmes vid Ljuslågan*

§.31. Om Bruna Tourmalinen medfpet-
fen kittad pa Glas-ror, hålles med en Pol-kant

nära til lågan äf et ljus, och ftdan, afdragen

därifrån, underfokes, finnas

1:0 Polerne äga foga kraft, om icke den
övårmda år litet eleftrifk.

2:0 Men innom kart blifva båda Polerna
likartade , hvarvid ftdorna hafva en contrair PoL
Om A värmdes, åro bada plus^ och minus på li-

dorna; tvärtom når B hålles til lågan, åro Po-
lerne minus och fidorna Plus.

3:0 Ändteligcn blifver aitid Aflus. B minus.

§. 32. Detta märkes än tydeligare vid den grå»
na tå Cryflallen. Om ändan A hålles uti lågan,

blifva ledan åndarne , och medlet af Stenen
minus. Tvärtom, når B vårmes, åro Polerna
minus , och medlet eller Stenens aequator Plus;

hvaraf åndteligen under afkylningen jämväl blif-

ver A plus* B minus.

§. 33. Stora Tourmalinen däremot , har på det~

ta fättet aldrig funnits blifva likartig på båda fidor^

när den ena enfäm varit af ljufet , närmare eller

längre bort > upvärmd. Däreft icke något vidrö-

rande, eller atkylning å andra fidun befrämjat

G 5 det-
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detta tilftänd, har den for fig fjelf ofta fun-
nits uti upvårmnings-tilftandet, (om génom o
gar ofver til afkylningen, A plus, B minus; men
oftaft börjat ftråxt vita detta filta tilitändet

,

fäfom ren folgd af kölden.

§. 34. De mindre Stenarne åro aldeles ofkic-

keligc, at pa det fåj&tct få likartig Ele&ricitet;

mm kommer vidrörandet til, år prof-kulan .al-

lena i iland at gora dem likartade pa bada lidof.

I offigt förhålla de fig fom de ilora.

§ 3f 4 I anledning af de hittils anförda for-

token
,

gor jag mig om Tourmalins bdynner-
liga ändringar och förhållande, i anleende til con-

mira Elektriciteter, den foreftållningcn.

t ) At fd väl hela Stenen > fom hvar och en defs

del fårjhildt > när den genom köld och värma eleElrU

ctres , bor fd contraira Eleftricitetet > hvilket vid

ak annat denna kraftens upväckande år allmänt.

2 ) Således kan uti ingen defs del upvdckas det

ena Jlagetf utan at defs make Jkal pä något annat

Jlälle igenfds.

3 ) Läget af dé ftällen , hvaräfl diffa EJetlriä-

teter vifa fig , rättar pg efter axelen eller ftottet af
den rd Stenen, och pa denna axelens längd til-

lika med Stenens fkapnad kommer det un, om
och hvaråft flera Poler kunna vifa fig.

4) Det ytterfta af axelen , eller fjelfva Pol-

fidorn^i, harva, i anledning af deras olika rör-

lighet, och däraf timande olika utvidgande och
fammandragning, §. tp. den uti Lagen anför-

da Egenfkapcnv Åt värmd går den ena plus, och

den andra minus, men köld går den förra minus,

och den fenare plus.
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j) Samma egen/kap hafva alla, delar uti Ste-

nen, efter famma läge y eller axelens direttion
y fd

väl dd de fltta fafl y fom då de dro Jkilde vid Ste-

nen. Däraf kommer, at

f) Om Stenen värmes lika 6fveralt , bår den

icke få mera än tvdnne Poler, efter de medlerfta

delarnas contraira Poler förtaga hvarandra. Li-
kafom flera fmå ihoplagde M agneter, utgöra en
enda med tvä Poler fårfedd Magnet.

7) Om åter en del vårmes eller kyles olika emot

den andra y kunna flera Polariteter y fåfom puntta Con*

fequentia på Magneter
,

upkomma på flera ftållen, Så-

ledes kan Stenen vid ändarne få likartade Poler,

men midt pä en contrair Pol, m. m.

§> }<S. Låt ACB (Fig. 6.) foreftålla axe-

lens långd af enTourmalin, fom vårmes vid an-

dan- A, hvilken dåraf blifver Pofitiv, fä finnen

emot C, et Negativt ftålle* hvilket fkrider fram
til B, under det halfva delen A C, blifver Po-
fitiv. Stenen far dä endaft t poler, ehuru oli-

ka fordelte, och olika ftarke, efter andan A
altid år varmare ån C. Om andan A därpå hä-

ftigt aikyles, och fäledes blifver minut ^ bor e-

mot C utkomma en pofitiv Pol, hvilken fkri-

der framåt B, men under detfamma därigenom
blifver ftarkare vid C, at B år förut Negativ,
och låledes fjelf vacker denna pofitiva polaritet

emot C. Detta bänder, om axelen AB har tilrdc*

kelig längd, men icke då A och B årp lå nårå,

at de näftan tillika vårmas och kylas j ty da felas

rum for Medel- polen, och åndarne blifva altid

contraire. petta förmodar jag vara råtta orfa-

ken til olikheter vid Herrar Wilsons och Ae-
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pint^ lamt mina egna Stenar, ndr- dé vdrmts pd
en fiå® ällenct. Irringarne, fom därvid åro mi>
jeliga,feeh ofva, fäfom härrörande af Stenens ladd-

nings * tilftand 5 ingen farit ildt förklaring. De
åro nära forbundne med det, fom ån behofver
anföras, och kunna däraf tillika närmare foriKs.

IIL Anmärkningar om Tourmalinfka Ele~

Brscltetens meddelande dt Metaller.

§. 37. Så vida Tourmalin genom varma och
köld far en verkelig Ele&ricitet, få kan den
ock meddelas St andra kroppar. Men dårtii for-

dras viffa vilkor, fem htttils ej varit nogfamt
utmärkte. Sattet huru därmed tilgar, och de

olikheter, fom i anfeende til Elektricitetens art

därvid yppa figi förtjäna karféligen nämnas.

l) En fpetfig fots-lång Järntråd A, Fig. tJft

fållad pa Glas-roret J?, fåttes med fpetfen emot
Hora Stenens ena fida C, under det den andra

tipvårmes med Solglas. Stenen blifver itarkt

eleetricerad } men järnet far aldeles ingen Ele-

ktricitet, innan andra fidan jämväl far en dylik

ledare, eller vidrores med en fpets eller et fin-

ger: da blifver tråjJen A häftigt likartig med
den fidan han ftär emot och rorer.

"
t% i) Stora Stenen lades på en Måfiings-lini-

al A Pig. if. hvilande p:i Glasfot, hvilka dels

värmde, dels kylde Stenen, eller hvarpå den

värmda Stenen lades til afkylning m. m. Uti

alla handelfer undergår Stenen fjelf alla de ro-

refkrefne ombyten, men Metallen vifar inga fp^r

til elektricitet, forr ån Stenens ofra fida vidro-

res med en ledande kropps då den i halt etc*

Än-
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ftriceras, och får famma art fom Stenens ned-

vända (Ida aga bor; §f> til exempel, Metallen

varm och flata fidan nedvänd> blifver Metallen pofi-

tiv fd långe upfldan var Negativ i men Negativ dd

uppdan blifvit under afkylningen Pofiriv, Stenen

fjclf blifvcr uti detta hänUelfer* fäfom forr be-»

/kritvit ar, ältad likartig på bada fidor.

jj Om den kroppen, fom vidrorcr ofra fidan,

år ifolcrad, blifver den ock eleftricerad , och

f$t famma art fom tipftdan, fäfom i lifta kan-

dcifen, forft: Negativ^ fedan Pojitiv.

4) (Jptages eller afkaftas Stenen ifrån Me-
tallen, utan föregående vidrörande, år Metallen

forn förut oeleftrifk. Men härden genom mim-
da vidrörande blifvit cleftrifk , behåller han det,

ehuru Stenen aftages eller ater paliigges,

f) Är Metallen, fom Stenen ligger pä el-

ler vidrorer, mycket liten, lått, och forfedd

rned utftromande fpetiar, få forhäller han lig

i:o ibland fom nu fagt år ? 2:0 Ibland
. eleftri-

ceras den, utan at Stenen vidrores* och da når

Stenen aftages, 3:0 ibland behåller den undfang-

-ne Ele&riciteten, 4:0 ibland byter likfom frivil-

ligt om arten, fa fnart den flåpper Stenen.

38. Af. de (Ta Ron inhämtas, at Tourma-
lin, ehuru elcftrHk han vara ma, icke meddelar
någon kraft dt fturre Metaller ,> innan defs andra

fida tillika vidröres. Orfoken år icke otydeli-

gen den famma, fom vid alla laddade Glas, hos
* hvilka, når en fida år utan beläggning, och den
andra forfedd med ftor ledare, gifver fig all

Eleftriciteten ut pä den fidan, dar minfta mot-
(landet år; Men utdrifves jämväl til förra leda-

ren,
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ren, når andra fidan far en dylik eller ftorrc

ledare til motvigt. Jag kan fordenfkul icke
med Herr Bergman (*), af ledarens oeleétri-

fka tilftand fluta pä Stenens fida. eller Pol, fom
ligger därpå. At denna Pol verkeligen år ele-

ftrifk, följer redan af Tourmalinens art och con*
traira Eleftriciteters natur, hvilka altid tillika

bora upkomma, men rones ock ogonfkenligen
dels vid Stenens uptagande, dels å^ér däraf, at

Metallen får häftigt Elektricitet , når den for-

tages pä ofra fidan, hvilken enfamt {kulle vara

electrifk, och nu lå mycket mindre kan eleétri-

cera underliggande Metallen, fom dennas Ele-
ctrifka art altid finnes contrair emot den ofras,

men likartad med nedvända Polfidans Elektri-

citet.

§. 39. Hvad de mindre kropparnas eleåri-

cering af Tourmalinen angår, fa år ingen fvå-

righet at" därvid infe, dels den vanliga ofver-

gängen, deis åter fordelningen inom Stenens E-
leétrifka Atmofpfyerer. Tilytterligare uplysning om
Stenens laddnings tilftand, torde jag dock tå utfö-

ra några Ron vid tvånrre egenteligen dårtil in-

rättade verktyg, hvarmed, utom defia, flera vac-

kra expenmenter kunna vid Tourmalinen de-

mon ft re ra r-, och vifa defs verkan på Metaller.

Den förfta Machinen Fig. 1 6. beftår af en fmal

Glas- Pelare -rf, -hvarpä' utter en concav Måflings-

fkäl 2?, fom paffar til ftora Stenens* kullriga li-

da, och har en tipbogd arm C> fom formedelft

ledgången JD, kan fållas ihop med ofra belägg*

ningen^H, hvilken beftår af en liten oval Mås-
fings*

'(*) Hand!. 1766. p. 66.
' * * j.-^
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fings-bricka, med en kart ..upftåndare, byars

knapp år i famma hogd med ,
(.len

.
/icdifrän up-

bogda armens hufvud. Den andra machinen, Fig.

17. Liknar den förra uti ak annat, utom ut

fkålcri B\ hvarpa Stenen hvilar, for mindre af~

ledning fkul, uphållcs af tre, uti en ipånlijg

Mäilings-b.åge utfpånda Silkes-trådar, hvarjåitue

under Jkålen hvarjehanda oglor, l*pct(ar, ledare

och trådar kunna fattas efter behof. Jag vil

endaft anföra något af det fom händer , nar

Tourmalin uti k lyft värmd öfver eldkol, låg-

ges til afkylning imellan beläggninga^ne af for-

fta Machinen.

1) Sä fnart Stenen år nedlagd, börjar den

lilla prof-kulan, at fpela af och an imellan con-

dufteurerne, hvilket eftei- omftändigheterna pä-

ftår ibland några ti mar.

2) Den éfra ledaren år under alt detta Ne-

gativ, den andra åter Pofitiv.

}). Falks ledarne ihop, forfvinner all Ele-

ktricitet dåruti på en gång, och fkulle Tour-
malinen, pm den vore ltornog, uti denna ladd-

nings-cirkel gifvaen Muschenbroekisk Itöt.

4) öpnas ledarne fnart igen, återkommer
den förra Elektriciteten lmåningom} hvilket fle-

ra gånger å rad kan forfokas 5 och år famma
Ron, löm jag for detta upgifvit , ehuru jag

då endaft ofullkomligen hade anftaldt det i Ber-

lin med Herr Aepini Stenar, då litet famman-
vridit Spegel-folium brukades til beläggning.

fj Om en ledare vidrores , hlifver den an-

dras Éleftricitet ftarkare, och kan Ele<5trici-

tc-
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teten, fåfomvid laddade Glas (*), faledes lån-

ge drifvas ut och in.

6) Om den ofra lilla ledaren £, med fin

bricka aftages formedelft en Silkes-tråd eller

Glas-tång, förekomma därvid åtfkilliga håndel-

fer* hvilka närmare förklara meningen §. 37.
n. 6.

1:0 Sker det ftraxt, innan kulan fpelat,

eller ledarne vidrom, finnes defs Elefrricitet va-

i\\ Negativ 1
likartig med Stenens fida. Men 2:0

öm kulan fpelat, ledarena varit ihopfålde, el*

ler vidrörde, finnes brickan Pofitiv. 3:0 Ned-
lägges den Pofitiva brickan, utan at vara berof-

vad eller vidrörd, pä Stenen,' blifver knappen
ftraxt fom forr, Negativ, uptagen däremot, altid

fom forr, Pofitiv. 4:0 Öm brickan uplyftes, fe-

dan ledarena vid Stenen långcfedan förlorat all

kraften, pä hvad lått det vara måy finnes den
likafullt ånnu ftarkt Pofitiv. f :o Fortages det-

ta uti brickan, kan hon å nyo återlagd pä Ste-

nen blifva Negativ , ehuru ibland fvagt. 6:0

öm brickan iäledes återlagd icke blifver tyde-

ligen eleftricerad, behofver man endaft vidröra

henne med fingret, eller fålla ihop ledarena,

for at vid uptagandet finna hanne Pafitiv Pä
det fåttet har jag ibland $o> ja 48 timar efter

Stenens inläggning, funnit ogonfkenliga tecken

til defs ånnu varande Elektricitet.

40, Om man hårmcd jåmforer hvad jag

for detta haft den Äran til Kongl. Academien
upgifva , om Laddnings-glafens och deras leda-

res contraira Ele&riciteter (**) j Lårer man
icke

(*) Handl. 1762. p. ay8, (**) Handlr 1762.

*
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icke kunna tvifla, det ju Tourmalin aldeles likv

nar dem, och år uti verkeiigt laddnings tilMndy

alla ändringar bero fåledes dels på Eleétricite-

tens vanliga communkation^ dels pä defs fördelning

inom Stenens Ele&rilka Atmolphcr, De leda

ock fordenfkul til ingen ting vidare, ån rädda-

de Glas tydeligare åftadkommay men förtjäna &t

val urflciljas och kannas, når man vil doma om
fjelfva [Stenens egcnteliga ändringar af varma
och kold. Dcruti bor man ock til llorre de-

len loka orlaken, hvårföre AuÄorérne åro fa

mycket oenfe om Tourmalinfka Elektricitetens

varaktighet» Denna beror i och for fig fjelf

ganfka mycket på tilftållningen , vårmnings-gra-

den öch luftens torra fartit gynnande beflcaffen*

het. Men fa tyckas dock Forfoken jämväl ty-

cleligen vifa, at man bor hafva affeende pä tvän-

ne färfkilda Laddningar. Den ena, fom hårrorer

af ren värma och kold, och kunde kallas Ste-

nens naturliga laddnings år mera ombytelig och
ändras oftalt fortare, än den andra fom ältad*

kommes genom vidrörande med til^-och afiedande

kroppar, och blifver fäledes Årtificiel. Hvar-
fårc (kulte den uti verkeligt laddnings - tilftand

ftadde Stenen icke åfven däruti äga någon lik-

het med laddade, Glas , hvilk-a hela tnanadtr be»
hälla den imdfangna laddningen, om den med
forfigtighet aktas för afledning? Den naturliga

laddningen är väl fjelfva orfakeri til den artin»

cielle^ men orfaker kunna långe hafva uph6rt|
då verkningarne dåraf märkas länge efteråt*

H tv
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IV. Om den EleBrlcltet\ fom Tourmalih
ineddelar dt Glas.

§. 4IV Ibland de vackra Forfok, fom Hr.
Wilson anftåldt iped fin ftora Tourmalin, åro

några 5
' fom angå krafteris meddelande åt Glas.

Denna Stenens,, ehuru tontraira Pol-fidor, haf-

va kunnat gifva likartad Eleftrieitet åt andan
af et Glas-ror, hvaraf Stenen värmdes. Jag har

med defla mindre Stenar icke kunnat träffa fam-

ma verkan, ty Stenens tontraira Poler hafva al-

tid aflemnat tontraira EleUriciteter åt ändan af Gla~

fet y utan at någon ytterligare contrair Elektricitet

upkommit längre fram på ftången : Imedlertid har

jag>i anledning dåraf,vid tunna Glas-lkifvor blif-

vit varfe några phenomcner, hviika uti famman-
hanget af Forfoken, och i jåmforelfe med det

fom händer vid Metaller, förtjäna at anmärkas.

Jag vil endaft nämna hvad jas funnit vid en

cirkelrund Glas-fkifva, af Frånuct glas, en half

linia tjock, och 4 tum i diameter, hvarmed en

Compafs varit betåkt.

1 ) Om ftora Stenen vårmes i klyft, och låg*

ges på Glafet ofver Compafs-nålens ånda
?

lyf-

tes denna up dåraf emot Glafet.

2) Sättes Glafet verticalt, och Stenen hål-

les emot defs ena fida,, verkar den på en for an-

dra fidan hängande Prof- kula, nåftan få fritt,

fom vore intet Glas .dårimellan. Bet är forden*

Jkul icke Stenens egenjkap > at icke verka genom

Glas.

3) Om Stenen lågges tått at Glafet, och

fom vid de mindre Stename fker, fuger fig faft

därvid, verkar Glafets andra fida, med famma
Ele-
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Ele&ricitet, fom Stenens åtvånda fida hyfcr>

likfom intet glas vore dar.

4) Afkattas Stenen däremot y finnes Glafe*

ftraxt contrmrt på bada fidor. Til ex, flora Ste-

nens flata fida år nu under afkylningen Negativs

men lemnar Glafet Pojitivt.

f) Vårmes Glafet, och Stenen pälåg|es kall,

blifver fidan af Stenen Pofitxv) men Glafet år

på båda fidor Negativt.

6* Vidrores Stenens öfra fida då den ligger

på Glafet, år Stenen uptagen öfveralt likartig t

men Glafet, fom förut, C&ntrmrt emot nedvän-

da fidan. Defs kraft tyckes dock därigenorji

biifva an ! enl igen ftar.kare.

7) Kuilriga fidan af Stenen gör all ting om-
våndt, fatt pä lika fått. Men utfiagen biifva

ej få tydclige, efter Glafet vidrores uti få fl

puncier. Sakens riktighet kan dock påliteli*

gen inhämtas genom Gula Tourmalänen N:ö
3, hviikens flata fida fvarar emot* den ftoras

kuilriga.

41, Metaller och Glas förhålla fig fak^
des olika, når de af Tourmalin eleäriceras. Me*
tallen får ingen, da Glafet antager kraften utan
vidrörande. Vidrores Stenen åter, få åfhåller

Metallen ttridig art, emot hvad Glafet. undfår.

Imedlertid kunna verkningarne ganfica val for*

enas, om man påminner fig, \) At Metaller

altid eleébriceras ofvefalt på en gång> men Gla*
fet kan. f-ä Ele&ncitet på et ttålle allena, t)

jit Metaller behofva mindre Ele&rifict åmnc , ån
Glafet, för at tå Eleétnfk atmofpher. Uti det
förra behofs foga mera, ån atdet naturliga för*

H 1 rl«
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rådet fåttes utur jåmnvigt; men då Glafet lad-

das , likafom infuper dec åmnet och bor fyllas,

innan det vifir fig utanpå. $)" At alt- meddelan-

de eller communication börjas med ämnets for-

delning, få val i Metaller, fom Glas. Om nu
Tourmalinens åtliggande fidä icke formar fatta

ftörre Metallers naturliga forråd uti rörelfe , och
aflemna tillika defs eget, innan ny motvikt och
tilledning fker på andra fidanj men uti fma Me-
tall-bitar redan formar (å väl det ena fom det

andra: om Glafet åter, val tillåter fordelning,

men icke kan af Stenen jåmvål under vidröran-

det tilråckeligen fyllas > och for den tröghet

hvarmed åmnet rores däruti, någon ftund efter

Stenens fråntagande, behåller det tilflåndet; lä

komma åndringarne på et ut, ehuru af det fom
föregår, den ena omlländigheten tydeligare ro-

nes på den ena, ån på den andra af deHa krop-

par. At fordelningen allena, utan påföljande

ofvergång, gor Glafets fkilnad i frun Metallen,

följer ån tydeligare dåraf, at det fallet, fom Ste~

men vidrört midt på Glafet, finnes ofta > likafom et

centrum, omglfvit af en firidig sch med Stenens Pol*

ftda likartig rand eller peripherie, Hvalla kanter

och for&la andar af Glas, fä vål på (leifvor fom
ror, kunna likafom Metaller århålla en , med
Sten-iidan likartad eller verkcligen mcddelt E-
JcÄricitct-' örfakci* år falcdes enkel} men verk-

ningarne mångfaldige.

V. éfke-For]okeU

§. 43. Detta år fä vål det låiTgft bekante,

fom et af de vackrafte experimentcr vid Tour-
roalincn. For atibåde med lätthet och närhet
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obfervera huru Stenen fpelar med afkan, låt jag

midt på en rund, fvårtad och med 3 fötter for-

fedd Mäffings-fkifva AB Fig. 18. gora en rund

opning, hvaruti tvånne lika ftora Metall-Cylin-

drar C, kunde inhängas, hvarpå fåttes en liteii

tunn bricka eller tallrick , fom beftros med aflca,

eller fin fäfp*fpän af trå. m. m. och hvarpä

Tourmalinen T ligger. Den ena Cylindern hål»

ies altid varm och den andra kall ^ hvarefter,

når Cylindern inhlngcs uti fkifvan, Stenen med
fin bricka och fkifvan pafåttas kan. Stenen bor-

jar då pä den varma Cylindern, at fnart fpela

med afkan öch utkaftar den ikring och utofver

den fvårtade fkifvan, ofta til 6 tums afftånd,

nltfom nflce - particlarnc åro ftora til. Under
fjelfva ofvergången til atkylning, uphorer detta

Afke-fpel j men börjar a nyo, fedan Stenen me-
ra kallnat, och ån fortare, om den kalla Cy-
lindern inhånges i ftållet for den varma. Genom
detta ombyte kan Forfoket uprepas Fä ofta man
vil , och alt det i akttagas fom därom blifvit

bekant. Stora flenen år härtil flcickeligaft ^ den
Bruna borde med en kant (kåras .ned , om det flral

lyckas 5 ty da den ligger pä (Ida, draga Poler-

ne endaft pä tig Afkan, och förenas formedel it

tallriken, hvaraf all äterkaftiiing hindras. Li-
kafom den gruna rå ChryftaUen icke vifar tecken
til Electricitet, når den efter längden kommer
at ligga pä Metall och de vänliga Polernc, li-

kafom vid en Magnet, famtmnbindas genom Me-
tallen. De mindre Stenarne äter likna i fitt

matt den ilörfta Stenen.

VL
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VI Om tvånne Tourmäliners inbårdet

^Dragning och Repuljlon.

§. 44. Detta faller ganfka artigt i ögonen
vid den afiånga rä Cryflailcn och den ftora el-

ler bruna Stenen. Om den förra uphånges
vid en fin filkes-träd, och de andra, '

kitta-

de pä Glas-ror foras dåreraot, vänder och vri-

der den gröna Stenen lig li k atom en Mag-
net - nål efter Polerne af defla Stenar ^ få
at altid Stenarnas Pofittva och Negativa Po*

kr drifva bdrt^ men cn Pafniv och en Negativ dra~

ga hvarandra. Likafa vänder Stenen lig, når
en gniden Glas-och Lack -Cylinder hålles emot
honom, Glafet drager den Negativa, Lacket
ater den Pofiti va Polen. Glafet drifver den Po-
fitiva o£h Lacket den- Negativa ifrän (ig, hvil-

ket båft flconjes , om Stenarne på tjänligt fått

låggas at fimma pä vatten. Hade Duc de No-
ya icke varit fä intagen emot contraira Ele-

&riciteter, fä hade han nogfamt kunnat rona

Stenens vändning, dä den efter hans Ron altid

drogs, men aldrig repellerades af Glas- röret.

Endaft for hans myndiga motfågelfe emot Ae-
pjn* och mina Forlok, bor jag ännu tillägga

VII Om Tonrm&tinens Eldfkeit*

$. 4J\ Om den ftora Tourmalinen gm*
des, eller ock uti Glas-tängen vårmes ofver kol-

eld, och fedari häftigt vidrores med orat af en

polerad Nyckel, flere sånger ä rad, gifver den

ehuru tyfa dock gnnfka fynligt Eldfhen ifrän Jtg.

Jag har ock, falt: fållan , fedt knackande eller

klara gniftror upkomma, når den legat imellan

*
•

s de
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dc forr beftrefne beläggningarna och ledarena

dä fällas ihop. At få fe detta Stenens eldfken,

bor ogat vara en ftund uti mörkret: man får

icke bruka fina fpetfar, utan trubbiga och fla-

ta ytor at framlocka elden med, ej eller vänta

ftarka fmållar. Man har hittils intet exempel,

at verkelig Elektricitet varit utan eldlken, om
kroppen och kraften åro tilråckelige , hvartil

medlen bora utletas.

§. 4<5. Jag fluter härmed min beråttelfe om
Töurmalins Ele&riflka egenfkaper* men fer För-

ut, at Forfoken åro icke härmed fluta.de. Hvad
har icke endaft blifvit tilgjordt genom dc hit-

komne Stenarne? hvad {kulle kunna uträttas ge-
nom ftorre Tourmaliner? Monne icke naturen

äger flera flags Tourmaliner? Hvad gemenflcap

har kold och varma med Elektriciteten ? Hvad
Mechanismus uti denna Sten lyder de förra, och
upvåcker den fenare? Hvad frågor och Forfok
åro icke gjorde med Magneter, innan Knight
frambrakte dem genom konft, och EuLiBR be-
räknat Compaflens ftållningar? Monne vid en
kropp, den vi for få kart tid lårdt kanna, ingen-
ting {kulle äterftå ? Jag förmodar- det mäfta.

JOHAN CARL WILCKE,

H 4 ANT-
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ANMÄRKNINGAR
Vid Repflägeriet.

Ingifne af

Herr NILS P S 1 LANDERSCHIÖLD *
Amiral, Ridd. af K. Svårds-Ordea-

Rcpflagcricrnc hafva, likaforn de rnåfta Kon*
fter, varit lämnade ät Verkmåilare eller

fädant folk, fom arbeta for betalning, och iål-

lan hafva kunfkap eller tågenhet, at bringade-
ras Metrer til ftorre fullkomlighet.

Den årfarenhet, hvarigenom de kommit i

fit närvarande tilftänd, har varit med allmånjbe-

tens forhift, och läng tid måfte forlupit imel-
lan hvar grad af förbättring.

Ändtelrgen r dä uti närvarande Seculo, vit-

tert folk funnit Konfterne varde deras tid och
eftertänka y hafva hos ofs Herrar Polhem ocb
N. Wallerius, lamt utomlands, ibland andra
flerc, i fyrmerfiet Herr Du Håmbl Du Mon-
geaiT, gjort ilg mycket förtjänte, igenom en

pä Forfok gmndacl Thcorie. om Bane- vafendet-:,

Herr Du Hamels Bok år fä fortråffelig* at

den, fom äfhindar de$e infrgter, icke bör va-

ra henne förutan: mm far där uti et famman-
hang, befkrifning pä Hampan*' ifrån det hon*

växer pa marken, och under cfet hon &eredes,,

Kåcfcla» oeh fpinnes^ fumt intii defs de däraf

fpundne garn ihopfKs til träffar oeh tag ,
jämte

mångfaldiga Forfok pä flyrkan af olika fkget
tag - verke.

Alla
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Alla Forfok beftyrka den fatfen, at hopa-

vridningen minfkar ftyrkan, och torde hånda^

at ån äterftår något at förbättra ät i det affeén-

det. Efter nu varande bruk, enår Fitfarnc ut-

dragas til ifo famnar, iå hårdvåndas de til no,
och hopflås til 100 famnar for ftående godfetj,

men for löpande godfet, hårdvåndas tii izf r

och hopflås til iof famnar, la at hela hopdrag*

ningen blifvcr f§ af längden for flående god-

fet, och -f$ fér löpande godfet. .Herr Du Ha-
mel vil, at hopdragningen bor blifva ån min-
dre men få vida de Forfok , fom åro gjorde i

Frankrike, icke ånnu därftådes förmått åftad-

iomma en fädan minfkning af hopvridning, fa

kan man icke vänta , at den antages annor-

ftådes.

Utan at bygga pa andras Ron, åro, år

*7fo, vid Amiralitets Rcpare-Bgncn i Carls-

crona, gjorde åtffcillige prof, hvilka hafva låndt

til at årnå en til praxin lämpad noghet, i det
fom fordras at få jåmngodt och lagom dyrt tåg-

verkej och fom än i denna dag vid de priva-

te Repflagerier lårer faknas kunftap, få år in-

tet billigare, ån at åt det allmänna lämnas an-
ledningar, til at åfven dårutaf kunna vinna nå-
gon ladan flags förmått , fom redan tilflutit

Kronan.

Det forfta, fom blefgjort i Carlscrona, var,

at andra flåp-bådden fåledes, at fiadarne, i ftål-

let at de tiltorene ftåpat på fjelfva grutiden, nu
mera åka på Balkar,

Dårnåft blefvo ftenarne, hvarmed Slådarnc
belaitades, vågde, och vigtcn pålkrifven, famt

H f rin-

1
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ringar i dem inflagne: och gjordes prof ofver
vigten, vid det ätfkilliga träffar flogos, och
blef vigten för det otjärade Tag -verket fyra

gånger träffens vigtj men for det tjärade, tre

gånger träffens vigt, hvaraf kom pä ,Siädaji få
for det otjärade, och |£ for det tjärade 5 famt

pä Hufvud-flädan 3% for det otjärade, och ^ for

det tjärade v men pä Knip-linan var f Lifpund

pä träffar från 10 til och med 6 tums circum-
ference, och federmera proportionaliter mindre,

fä at en * 3 tums träfs fick 50 marker* det ftä-

cnde Godfet fick ^ ftorre tyngd på flädarne..

När flådarne aka pä Balkar,, fordra de
Ihkre tyngd, än om de fkulle åla pä fjelfva

marken, emedan gnidmngen blifver läogt min-

dre-, fl at man vid en jämn jordmön kuapt far

bruka hälften fä flor tyngd, när flådarne åka

pä marken, fafom fker vid fmårre inrättningars

men där fom Verkets ftorlek kan lona käftna-

den, at lägga Balkar längs efter under Slåd-

roearne, fä har man mycket vunnit uti jämn
godhet, fä at tågverkets ftyrka altid blifver

proportionerligt emot garn-talet eller qvadraten

af träffens circumference, och fälcdes fcan man
ila trallar til fä mänga forter, at endaft j- tum
difFererar imellan den ena forten och den andra,

fäfom här vid Banaii nu for tiden pra£ticeras,

ifrän träffar af 4 tums, til träffar af 1 tums cir-

cumference. Hvarmedelff: en forftändig Tac-

kel- Måffare kan nogare utfåtta tjockleken for

fk tägverke, til god .befparing vid et Skepps

Uptackling.
Pä-Häcklmgen beror fornämligaff den hus-

hållningen, at tågverket icke må biifva for dyrt,

och
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©ch ändock aga tilråcketig ftyrka. Mycken hack-

ling gifvcr väl finare garn och ftarkare tågver-

ke-y men det faller dyrt, få val i anfcendc til

mera arbetslon, fom ock mycken forluft af

Hampa. Ibland åtta fårfkildte flags garn, år den

forten befunnen fordelaktigaft, fom fpinncs af

Hampa , hvilken en gäng år dragen igeno^m grof-

va häcklan, til den finhet, at et garn om ifo
famnars långd våger 3 Mark z6 lod, dä pä et

flceppund Hampa beftäs 8 Marker ren forluft y

men ? Lispund blifva blänor til dref. Hvil-

ket alt forftås om Träffar och Cabel-flagit tåg-

verkej men til Klen-verke utvåljes den håfta

Hampan, då pä et Skeppund groft Klen- ver-

ke blifver p Lispund och r marker blånor> men
pä fint Klen-verke, i z Lispund och i o marker blå-

ner, hvaraf 17 marker räknas fåfom ren forluftj

men reften användes til lårding, ledan blånorne
blifvit redda for grofva häcklor.

Når man qvadrerar Träffens circumfcren-
ce i verk-tum, faiiit multiplicerar med f|, irär

man defs garn-tal. For fammanvridningen, bår
et garn pi Lispund ungefärligen ^ men iämman-
vridningen forfvagar det, til vid pafs hälften,

få at man kan efter hopflåmngen ej räkna me-
ra ån f Lispund på hvart garn. Men at fä

tyngden af en träfs, multipliceras garn-talet med
3 marker y 16 lod, fom et garn af ifo famnar
våger.

Vid Tjårningen i akt tnges, at Cabel-gar-
nen utdrages på bankar, noga aktandes, at in-

gen fand eller orenlighet medföljer , börandet
Tjäran icks vara kok-het^ hvarigenom garnet

för-
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forbrånnes. Til et Skeppund garn åtgår ^rdels
famn Ved, z marker Fläfk'$ famt til Cabbel-
flagit gods, x tunna Tjära; men til Tråfs-fla-

git och Klen-verke, \ tunna Tjära.

Arbets-loncn for detta flags tågverko har

varit, for et Skeppund at fpinna, f Daler 6f
ore SU&njtj at flå, $ Dal. 4 6re$ at tjära, 16

orc Silf:mt, hvilket år ^ mera, ån förut varit

vanligt, dä grofre garn blifvit fpundne: däremot
åro Arbetarne forbundne , at fpirina garnen
jämnt jocka , fa at pä ij"o famnar vigten icke

må iTcilja n^cr an 3 lod, och vid hopflagningen

icke mä fkiija mer ån -^idels tum i circum-

fcrencen , eller f marker i vigten pä löpande

God fet.

Linor, Garn, Troflar och Segel-lik, hvil-

ka fläs otjärade, hafva 2^ marks afgäng under

hopflåningen.

Tagverkets confervätion år et vigtigt äm-
ne, och ler man, at redan de forflutne tider

gjorts ätfkillige Forfok här vid Kongl. Varf-

vet* om det bäfta fåttet (*)'. Tjårrririgen ar

nu för tiden det cndafte; men tjäran forltockar

tagverket, når det flpal ligga uti Lager. Ige-

nom Ron, gjorde pä 9 å 10 är, har jag fun-

nit, at otjäradt garn confervcrar fig längre, ån
ofpun-

(*) Kongl. Academlen häller fore, at til Tågverkets
confervätion mycket fkulie bidraga, om Magazi-
nerne voro fS flora och fä inrättade, at hvart och

et Tag finge ligga får fig fjelft pä hyllor eller rib-

bor, fä ät det ena taget ej rörde det andra, och

om tillika Luft-hål vore pa våggarne, at vädret ii ri-

gg fpela igenom .Magasinet, fifom pä uägra (lallen

utomlands ikal vara bmkeligt.
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ofpunnen Hampas famt at flaget otjåradt tag-

verke, längre conferveras , ån antingen tjärad t

tåg -verke eller otjärade garn, fora ttä pä fipa

rullar.

I den fuppofition, at otjåradt flaget tag-

verke aWralångft conferveras, fkullc det vara

bart, at flå fadant tåg -verke otjåradt, fom
kommer at ligga någon tid innan det brukas,

dä man flculle hafva en Badftuga eller et Stok*

hus, at upvårma träffen, innan den iamma korq-

tner i Tjäran. Vid hvilken operation grader

af varma, med flere omftändighetcr, bora de-

termineras efter experimenter eller ärfarenhet,

fom ånnu torde åftundas.

FÖRSÖK
Med SmåUndfka Hvtt4eran^ och om

defs nytta i Alun-Luttringen*

Af
PEHR ADRIAN

o
GADD,

Chem. Prof, i Åbo.

$. i. Af Herr Archiatern och Riddaren von
JLX Linn6, finnes i defs Skånfka Refa,

Trykt 175*1 >
pag* 30, denna Lera forfl: om*

nåmnd. Han trodde i början den vara en Mär-
gel, men igenojn Forfok med Skedvatten fant

federmera den ej Vara en fådan Jord^art. Vid
Bergqvara och Engelholm, hvaråft denna Hvit>

lera
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lera måft finnes , fkal folket ibland hvitlimma
därmed lina Spifarj men hon afnotcs låtteligen

och fmutfar kläderna.

§• t. År 1 76 5 ^ når under mitt Praefidio,

Herr Johan Lindwall, fodd i Småland, ut*

gaf en Phvfico - Oeconomifk befkrifning ofver

Bergqvara Gods i Smaland, var jag mycket an-

gelägen, at hi något ftycke af denna lera, til

Forlok af defs befkaffenhet; men af Leran fick

jag intet, utan igenom fkrift-våxling med Hr.
AfTcflToren Johan Rothman i Wexio, blef

enda fl underrättad, at under Forfok vid Pip-

bruket, man icke eller funnit denna Lera hårds

na i eld. I Herr Lindwalls Academiflca Ar-
bete, uptogs altfa p. 2p, på hoft, tils vidare,

Bergqvara Hvitleran, antingen for en Terra
Gypfea, eller ock, at den torde vara en fin

Mo, fom til gluten i alt for ringa mångd, hyfte

någon Lera, Ar 1764, bekom jag åndteligen

något af denna Hvitlera, och har ledermera i-

från Laihela Socken i Öfterbotten åfven fedt

prof af en dylik Jordart : och fom den åhnu ej

linnes i något Mineralogiskt Syftem rått kand
och uptagenj jag ock under flera flags Forfok,

rönt defs nytta, fa vid Alun-Luttringen^ fom
ock annars , få at den förtjänar upmarkfamhet *

ty har jag den åran, at därom meddela..Kongl,
Vctenflcaps Academien mina gjorde Forfik.

§. 3. Laget for denna Hvitlera, fkal i åefs

hembygd vara fidlåndte ftållen, och ofta under

vatten. Jag har ock funnit i det mig Sfverfån*

da (tycket^ fmå rötter och ftjelkar af Equife*

to paluftri , Kärrfråken. Åt därpå år tämme*
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lig tilgång i defs fofletbygd , år mig berattad t,

hvilket ock fkonjes dåraf, ät den i flera tider

af Bondefolket blifvit nyttjad til HyitUiDning

och i Murbruk.

§. 4, Til utfeendet år denne Lera mall fa

hvit fom krita > faller til färgen dock något i

gult. Den doftar af fig, och fmutfar fingren

vid påtagandet, och torr år den nog los j lamt

ej fa t|t|, ;>hlrd och faft, fom vanliga Leror,

hvilket härrorer af den rnyckna fina Moen hon
i fin fammanfättning hyfen

§. f. Når -doftet.af denne Lera gnuggas
imellan fingrarna, kännes det mera fträft an lent.

På et eller annat ftålle, i fynnerhet dar trådar

af grås-rotter trångt fig i Leran och formult-

nat, fynas dåruti helt fmå ftrimmor och gul-

aktiga.flackar, och år Leran på flike ftållen altid

hårdare ån annars.

§. 6. Et hälft lod af denna Lera forfoktcs

i et glas kallt vatten, då den i haft drog vat-

ten til fig^ och efter 10 minuters tid maft al-

deles uploftes;, lamt fick tillökning pä tyngden
til et hälft lod. Lerans feghet och klibbighet

med vattnet, rogde fig dock tydeligen härvid*

10 timmar efter det Leran ivptogs ur vattnet,

kunde den rned fingren åter hopältas til et ityc-

ke, och i j dygn gick förbi, forrån hon hård-

nade och h vitnade, fom förut. Så vida denna
Lera torr, år mycket los, få forfekte jag med
anfuktning af helt litet vatten oka och under-
hålla defs feghet men den forblef ändock (a

los, at dåraf ej kunde tilredas något åmne, el*

ler Leran nyttjas igenom tilmaknmg och fvarf-

ning. ^

§• 7-

v
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§. 7, Igenom flamning och vafkning, for-

foktc jag, at affkilja den fana Moen, fom hin-

drar Lerans fafthet* men forgåfves. Den var lå

fin 5
at den folgde med Leret igenom et fint

flon Efter fiamningen har jag med Microfcop
granftat det nederfta fedimentet emot botten i

jglafeti mett ej kunnat utreda eller uptacka nå-

gra (kärfvor, glasaktigt gry eller doft af någon
fin qvartz-fand* Det fina, hårda och ftråfva jord-

gry, fom finnes i denna Ler-art , år altfä ej an-

nat , ån Lepta?nnos, Mo : och beftår denne Hvit-

jera helt vifst af en del fin Mo emot två delar

Lera.

§. 8. Det vatten, hvaruti Leran blifvit up-
loft och flammad, athåldes, fedan det klarnat,

och forfoktes med vanliga media reagentia och
prxeipitantia; men befans ej vara faturerad t af

något flags falt, eller innehålla andra främman-
de ämnen, fom förtjänte fårfkildt upmärkfamhet*

§. p. Når denne Ler-art fuktades med vat-

ten flere gånger, och ymfom utftäldes i luften

at torka, fick den deraf en ftorre faflhet och
hårdnad ån förut»

$# 10. Calcinerad i eld, och fedan upblan-
dad med vatten, häfdnade den ej, fafom Gip*
fen, icke eller marktes undet <defs calcinatiöö

någon Hepatifk Mkt%

§å 11. I eld behåller hön fiö- hvita färg,

hårdnar ftraxt något, och en half timma drifven

for puften, ihopgyttrar ti! at ljus* grått, ften-

härdt ämne, fom tager eld mot Stal, Om Le-
ran förut forfoktes med Spiritu Nitri, och fe-

dan
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dan Calcinerades 5 blef hon i början mera los ån

vanligt, och ville icke gerna hårdna: men fort-

fattes eld-graden långe , hårdnade hon.

§. 12. Hvarken calcinerad eller obrånd ef-

fervefcerade denna Lera med Spiritu Vitrioli,

falis eller Nitri; icke en gång med Oleo Vi-
trioli.

§, 13. Forfokt med Aqua regis , flkeddc icke

eller någon annan ändring, ån at, fedan med
detta menftruum et ftycke Lera i et glas flerp

gängor omrördes och omfqvalpades , och det

därefter flått en tid, få decanterades Aqila regis,

och Leran fkolgdes flere gånger med fnovatten,

famt vid forfok i eld , betänts hvitare ån förut.

Det lilla och fvaga jårngry, fom i denna Le-
ra ibland fororfakar frnl gula ftrimor och flac-

kar, var aldå nu igenom Aqua regis alds-

les affkildt.

§. 14. At utröna, om med Acido vitrioli

denne H vitlera förmådde gifva Alun, få uplö-

ftes cn del dåraf med Oleo Vitrioli i en The-
kopp, hvilken fedan fattes i Sand-Capell, och
därpå med behörig eldgrad blef abilraherad»

Under kokningen marktes härvid, at folution

blef något brunaktig, och ofverdrog* tilllut

med en fyartaktig hinna. I eld kunde Leran
fedan icke mera hårdna, fom fom Härpå togs

den famma och uploftcs med vatten, hvilken fo-

lution en tid därefter infpiileradcs och utftåides

til Cryltalliiation, då det gaf en hop Alun Gry-
Jftailer, och mera ån jag flculle förmodat, at

Leran i denne Jord-art bordt kunna äftadkotnma.

Torde hända, at något af den fina Moen-, i

I den-
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denna Lera åfven år et åmne , at med Vi&ril-

fyra kunna gifva Alun. Chemifke Forfok med
Liquor filicum och Aeido Vitrioli, tyckas be-

ftyrka något lädant.

§. if. Sedan jag fåledes blifvit ofvertygad

om denne Lerans halt , i anfeende til Alun-Com-
pofition, gaf mig tå val detta, fom ock Herr
ProfefToren Bergmans nyligen ingifne artiga

Ron, om Jårnfria Lerors nytta i Alun-luttrin-

gen, anledning, at igenom närmare Forfok ut-

reda, hvad gagn -Smålåndfka Hvitleran därvid

gora kan. At Controllera den Svenfka Alun fä

mycket mera, fä uploftes ock nägot förut af

ren upriktig Romerfk Alun, och fedan de bag-
ge blifvit forfok te med media reagentia, blef

den Svenflka Alun luttrad dels med tilfats af Smä-
låndfka Hvitleran, Pårlfärgad Maftricker-Lera,

dels ock med Oleo Tartari per deliquium, til

at utröna , hvad utflag hvart och et flag af delfe

åmnén fårfkildt kunde gifva.

§. 16. For Svenfka Alun fordrades mycket
mera vatten til defs uplosning, ån til den Ro-
merfka , hvilket ftraxt utmärkte, at den förra ån

var något Viftril-haltig;ty all Alun fordrar mindre
vatten til fin uplosning, ån Viflrillen. Af Re-
flna Gallorum och fonderftotte Galläplen, blef

•Svenfka Alun, inom 1 minut, violet, och efter-

hand ån mörkare j men den Romejrfke under-

gick ingen åndring. En igenom kokning af

vatten, och Berberis-bark tilredd gul fårg-lblu-

tion, blef af Svenfk Alun åfven mera mork och
matt ån förut: men fick af den Romerfka ftor-

re lyfter. At någon Jårrihak altfa ån rådde i

be-
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denne Svenfka Alun ,
dårpå var redan nog

bevis.

§. 17. Svenfka Alun-folution fordeltes har*

pä i 3me lika delar i fårfkildte glas, I glafet

N:o lé nyttjades til defs luttring Smålåndfta

Hvitleran. 1 glafet N:ol eldfall
, pårliårgad

Lera ifrån Maftrikt, öch i IS£;o 3. tilflogs ef-

terhand Oleum Tartari per deliquium, til defs

all effervefcence med Alun-folution uphordc.

DefTe blanningar omrördes 5 å 4 gånger, och
fedan de fatt fediment, marktes ftraxt, at bå-

de ibland och på Smålåndfke Hvitleran taft fig

en Crocus martis, fom blifvit prascipiterad ur
Alun. Med den ifrån Maftrikt marktes detta

ock något > men minft och foga i glafet N:o
3 , hvaruti Oleum Tartari per deliquium var

tilblandadt> faft mera fyntes i botten af detta

glas, en hvitaktig klibbig jord, med några råft-

fläckar, fom måtte varit denLer-jord, hviiken

förut med Jårn-jorden och Acidum Vitrioli ut-

gjordt den Svenfka Aluns fammanfåttningj men
hviiken nu var praecipiterad, fedan Viftril - fy-

ran fkildt fig därifrån, och med det tilfatte Al-
califlce Saltet förenat fig til en Tartarus Vitrio-

latus.
(

§. 18. Defle blanningars folutioner, läm-
nade jag fedan et par dygn , at ftå qvar i glä-

fen, famt ömrorde dem f a 6 gångor hvart dygn.
Dårpå decanterades Alun - folution ifrån hvart
glas, och fårflcildt infpiflerades, famt utftåldes

til Cryftallifation. Alun-folution, hvaruti Små-
låndfke Hvitleran och Maftriker- leran nyttja-

des til luttring
,

gaf en hvit och vål luttrad

I a Alun j
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Alun> men folution med Oleo Tartari, gaf en

falt-blanning af Tartarus Viåriolatus och Alun >

den fmakade ej få adftringent, fom Alun> for-

fokt pä eld-glod, pofte icke eller.

19. Den falt-blanning, fom upkom ige-

nom Cryftallifation i glafct N:o 3, §. 17. ve-

geterade ock omkring bräddarne i glafet, til

utfeende af frnä blad och ftjelkar, h vilket tyc-

kes härrört dåraf, at Vin-ften, af hvars Alcaii-

fke del Oleum Tartari blifvit tilredt, ej varit

nog calcinerad, och at något af defs inflam-

mabile underitodt denna vegetation.

§. 20. A t fluteligen ån mera blifva för-

villad dårom , at den Svenfka Alun, igenom det-

ta luttrings-fått med Smålåndfka Hvitleran, nu
var Jårn-fri, fä uploftes äter af Romerfk Alun
i et glas vatten, och i et annat, af den fäledes

luttrade Svenfka Alun -

y hvarpä dä de forfoktes

med Gall-åplen, och Refina gallorum, den Sven-

fke, utan at til det ringafte åndra fårgen, holt

til alla delar få godt prof, fom den Romer-
fkzy men falt-blanningen §. 19, gulnade något

af defle Media reagentia,

Slutfatfer.

irmcu Forfoken §. 10. utvifa, at denne jord-

art ej år någon Terra gypfea; icke eller år den
en Mårgel-art eller Alcalifk jord. §. 1. 12. 13.,

For en terra Leptamnofa eller Mo - art kan den
icke eller anfes 5 ty dä kunde den ej hårdna i

eld. §. 11. At Leran dåruti har ofverhand,

och at den bor foras til Ler-arter, det beftyr-

ka
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ka och utreda tilråckeligen Forfoken §. 6. p.

14. och § 17. N:o 3.

2tdo. Denne Lera år, ibland hårtils bekanta

Svenfca Leror, måft ren ifrån Järn-halt* och
fri ifrän Salier, famt andra främmande ämnen
och inblanningar. §. 8. 11. 15.

3 ; tio. At hon malt altid finnes hård pade
ftällen, h vara fl: af formultnade våxter något in-

flammabile träffat' det ringa och fvaga Jårngry,
fom dock rått fållan

, pä et och annat ftålle i

denne Lera röjer fig. §• f. 13 -> det tjänar til

uplysning for dem, fom vilja gora Forfok, at

kunna tilreda fafta Jordaktiga Kitt - arter och
Murbruk ; och utreder, at utan tilkommet in-

flammabile, Vi&ril-fyran eller Järn-jorden en-

famme ej forma nog fäfta eller äftadkomma be-
hörigt häfte i Ler-haitiga Jord-blanningar > Ja,
icke eller med Alcalifke jord-arter, och hvarpa
jag har förråd af flerc Ron och Forfok.

4: to. Som denne Ler-art med Acido Vi-
trioli gifver Alun, §. 14* Den ur Alun åfven
praxipiterar Järn-jorden, §§. 17, 18. 20. Den
år en Arg!Un fiticulofa, fom fnart uplofes af vat-

ten, och låtqr väl blanda (ig med Alun-foiu-
tioncr §, 6. At ej fortiga, det den fina Moen
i defs iammanfåttning ockfå til någon del tor-

de gå in i Alun i fä år ej tvifvel om dtis nyt-

ta vid Alun-luttringen.

f:to. Når detta fpecies Lera, framdeles

kommer at uptagas i något Mineralogiskt Sy-
fteme, få lårer, i anfe^nde til nu omformålta
Forfok, den tå heta ARGILLA Laföea^ Leptamnofa

Ftrinacca y Sitlculofa , Tenera , Maculans,

ÄN år



134 i7#8. Apr. Maj. Jun.

Til Anatomien upfordes, vid flutet af April

manad 1767* en Qyinno - kropp irran

Spinnhufet, hvilken fåfom til Angiologifk pne*
paration haft tjänlig > blef af Herr Adolph
Murray, fom detta är bitrådt mig i Profc-

éfcors fyfslorne ,, med vax - blanning injicerad

ifrån Aonx bugt vid hjärtat.

Som til någon annan dijflection pä denne
kropp ingen affigt var, gafs pä honom ingea
vidare aktning ; men efter Vax - infprutningen ,

berättades mig, at nnderlifvet var nägot up-v

hogdt, hvilket jag dårfore låt og-ria, for at til*

fe, om icke uphogntngen härrörde af en med
Fofter forfedd Lif- moder. Detta befants få,,

hvarfore jag val låt fortfara med pracparatioti

pa dö ofrigft Mödraren $ men delarne i bäcke-
net afhåmtades i fitt fammanhang, få at partes

fjenerationis både externce & interna bibehol-

o$„ och alla Peritonei duplicaturer, fom utgö-
ra de fa kallade Ltgamenta lata & rotunda, få

antefiora* fom pofteriora, kunde medfölja, jäm-
te Ovaria^ tuba: Fallopu^ och Fimbria ute-

Med
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Med dem fullfolgdes ock prseparation på
puls-ådrorne, fä at alla Hypogaftricae til Ute-
rum afgäcnde grenar, fbm i fynnerhet åro un-
derdelningar af Pudenda circumflexa Halleri,
eller Winslows Honteufe commune, och v.

Hallers Hsemorrhoidales medias & externse,

famt uterince arterix , hår imellan duplicaturen

af Alis vefpertilionum , redigt upfoktes : och
oaktadt affigten med denne kropps injicerande

icke af början varit, at demonftrera defla delar,

preparerades de dock, emedan de med Vax-
ålänningen iå val funnos fyllde och infpru-

tade.

Jag gaf Artis Obftetricix Profcflbren Hr.
Doft* David Schultz, del af denna cafu, fom
dagen dårpå infantfig, och onfkade af detta til-

fållet blifva ftadiåft i fin grundade tanka om
puls-ådrornes omedelbara infogning i Placentse

uterinse ror, och dårfore garna fett, om man
hår med flit injicerat Arteria illiaca interna el-

ler hypogaftrica. Jag trodde, i anledning af de
fundne arteriers nog (lärka vidd och tilräckeli-

ga fyllnad med rodt Vax, at vi nog fkulle fin-

na deras fortgång, faft injeftionen ej af början

egenteligen blifvit dårtil årnad: och i fall tå be-

funnes, blefve fkålet få mycket ftorre, fom va-

xet utan all forcerad pådrifning dåruti infunnit

fig. Når delarne voro af Herr Murray val

och händigt uthämtade, verkftåldes, til båttre

kännedom af en Uterus gravidus, följande un-
derfokningar.

i:mo. Gjorde jag på bakre fi.dan af Lif-

modern, en incifion genom Uteri fubftance, af

I 4 en
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en hands bredd i längden, och fant Moder-ka-
bin juft dir lina anvåxt, fornt pulsåder-grenar
i hela incifionen efter Lif- moderns inre yta,
pa flere Italien, alt til placera, med Vax up-
fyllde. Detta var fälcdes nog til ofvertygelfe,
om livad af ofs åftundades at veta. Sedan fullfölg-
des incifionen på denna furfacen ej vidare j men
pa« främre fidan gjordes

2-"do. tilråckeligare opning crucia?liter , ge-
nom hela Lif- moderns fubftance, hvars bräd-
dar funnos få tjocke, fåfom på en uterus utom
groflefien, åtminftone til ingen del i män af
utdanmgcn fortunnade.

3:tio. Fortfattes incifionen genom hinnor-
na omkring det inneflutna Förtret, nämligen:
forft chorfon, hvilken på fidan til uterus med en
ftarfc Cellulofa fants vidhäftad, fom for fitt tra-
diga utfeende, blifvit af nyare Au&orer kallad
ftlamentofoi fcdan genom Amniot

y hviiken var
fin och genomftinlig , och då den opnades, var
intet fom kunde hindra det inneflutna vattnet
omkring Foftret at utflyta.

4ftcu Bcfags barnets flåHnlng inom Lif-
modem, fora fants ladan, at ryggen lag åt van-
ftcr- qonvex krökt (acqroupic) , och främre
kroppens del a nicav åt häger $ Inom concavi-
teten lägo fötter och armar, famrnafrcl-ftrån*
gen, fom vid fin ena anda häftade i barnets
nafle, och den andra i Moderkakan, genom hin-

nan Amnios , hvilken bekläder få val Moder-
kakan pä defs inre fida, fom hela Lif-moder-
fubftanccn nåft mnorh Chorion. Hufvudét låg

vid cervix uteri^ emot Moder-munnen, Efter

hela
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hela bakre delen af utero, fom veteer emot In-

teftinum reftum , var Moder-kakan, dock mera
upåt, faft til fundus. Vånftra fidan afFoftret

låg ock dårintil, men den andre, til Lif-modrens
främre del.

Af denna prceparation, hvilken i Spiritu

Vini finnes förvarad, och får Kongl. Acade-
micn kan upvifas , åro följande uplysningar at

hånleda.

i:mo. Maftc cireulationen imellan Foftret

och Lif-modren vara få mycket mera omedel-
bart genom öpna blodror, fom hår en ingalun-

da exprés förrättad injektion, och foljakteligen

utan all forgfållighet til denna cafus anftåld,

likväl formådt drifva Vax ånda fram til placen^-

ta, dä infprutningen i de ofre pulsåder-grenar,

varit fa litet pådrifven, at ock cceliacse rami-

ficationer, fom ofvanfor bäckenet afgå til de-
larne omkring magen, icke blifvit gifnc; men
defle arterer icke deftomindre fyllde och indref-

nc, for deras vidd och opnare capacitet fkul

under grofleflen.

Jag får åfven genom denna obfervation be-
kräfta, fa mycket fom dåraf dragas kan , cir-

eulum reciprocum imellan uterum och placen-

tam
, hvarigenom jag vinner en påokning af e-

gen årfarenhet i den mening, fom eljell tro-

värdig auktoritet fatt mig uti, hvilken Kongl.
Academiens värde Ledamot Herr Profeflor

Schultz for detta andragit. Auctorernes både
antal och tilforlitelighet, har utom defs fädan
ofvervigt ofver de mottåiikandes , at faken nu
mera näppeligen borde dragas i tvifvelsmåi, fe-

I f dan
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dan mera ån 10 årkånde Anatomici denfamma
utrönt, och däribland ej allenaft de åldre Fa-
dernes Hippocratis och Gal e ni meningar
kunde anföras , utan ock de ftorfte nyares -

y här-

ibiand böra i fynnerhet nämnas, Columbus a),

Bartholinus (b), Vieussens (c), Drake
(dX CoWPER(e), HoMMEL.OCh HOLLING (t),

Taury (g), Noortvyk h), Alxhnus (i),

von Haller (k), Mery (1), Hertod (m),
Kerkring (n , Cheselden (o), Heister
(p-), Denis och Trew (q) , Lieutaud (r),

Hartrampf (s), Snaker (t), Preston
Kaaw (u), Heuerman (w), och fluceligen

var framledne faälle Profeftor, Herr Hedin.

Det nekas, efter min ofvertygelfe, icke, at

ju de Vafi, fom opna {ig i Lif-moderns inre

yta, emot pjacefotoe ror, åro decrefcentia, eller

utom groHen en och Fruentimrens renings- tid ,

blott lafom ror af mindre ordningen at anfe,

hvilka framföra ferum eller vattenvåtfka , och
at läledes äfven i hafvande tilftåndet, ej ge-

nom

(a) Anat. pag. 35-0. (b) Anat. p. 311. (c) fe Man-
geti theatr. anatom. Tom. II. pag. 139. (d) Ana-
tom. L It, c. 7. (e) Anat. Tab. f4. Att erudit.

Lipf. a. 1699. p. 53. (f) Holling difTert. deoffic.

obftetr. p. 16. (g) De la generat p. 89. (h) A-
natom. uteri p. 26. 101. (if Annot. anatom. L. L

p. 35*. (k) Comment. in Boerh. inftit. p. 264 item.

Elem. phyfiol. Tom. VIII. §. xxxv & xxxvi. (1)

Hiitoire de V academic des fciences, an. 1708 & 1709.

(m) Crocolog. p. 280. (n) Obf. 5-7. (o) Anat.

p. 282. (p) Compend. Anat. T. II. n. 36. (q)

Mylof. fcetus p. \f. (r) ElTay anatom. p m # 373-

(s) De fecund entr. p. 7. (t De lab. lepor. p. 13.

(u) no 1049. (w) Phyfiol. Tom. iv,p. 410.
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nom alla, ren blod framflyter, utan ock ferum

och vatten 5 fafom källor til våtfkorne, h vilka

inom amnios finnas; dock fynes det med all

theorie vara enligt, at Lif-mod rens artcriela vät-

återforas därifrån genom Lif-tnodrens Vener un-
der groflefTen, utan fnarare i Moderkakans ve-

ner inflipper, der den til Foftret genom Naf-
vel - ftrången och vena umbilicalis dirette fram-

kommer 9
%

at abfolvera en gemenfam circulation

med Lifmodern.

2:do. Synes tankan emlaCulbute^ eller Foftrets

ftjelpning med hufvudet den Jidjla månaden
, äga fd

mycket mindre grund^ fom detta Fofter, i anled-

ning af bukens ringa uphogning^., ftraxt ofver

os pubis imellan nafveln och famma ben, näp-
peligen kunde vara mera ån pa femte månaden
gammalt, och nu likväl i fin Hållning inom Lif-

modern fants med hufvudet nedfore. Jag år

icke fallen fore, at a particulari fluta univer-

feltj men pa 4 å f kroppar, fom jag af döde
feafvande Qyinnor opnat, hår vid Anatomiae-
inrättningen, och de Abortus jag ofverkommit
(hvaribland et i iynnerhet, fom med alla fina

hinnor inneflutet i form af et Ägg, for vatnets

jåmna tryckning, var genomfkinligt, få at de*
larnes läge kunde fynas)> har altid denna ftåll-

ning af obfervation och årfarenhet, funnits aga
grund och hålla ftånd, hvadan jag per indu&io-
nem åger rått, at gora min {lutfats.

Herr De Hacn uti fin Bok, kallad Ratio

medendi, hn\ Volum. IL parte VL under j:dt
Capitlet de Cardialgia chronica > åfven anförd t

en

fka icke bchofver taga den
e
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en Anatomia utcri gravidi, hvaråft barnet , fom
blott var fju månader gammalt i utero, fants

med hufvudet utforc, anfigtet emot os coc-

cygis,

Jag förbigår de grunder en fund theoric

härtil eljeft framräcker, utaf hufvudets relativa

ofvervigt emot andre kroppens delar , anda ifrån

forfta conceptionen, och defs i vattnet innom
hinnorna beftåndiga propenfion at falla ned åt.

3: tio. Et Fofters naturliga läge i ofrrgt^ at

med ryggens convexitet ligga at ena fidan af

utcro, och med buken concave ät den andra

,

utvifts följa pä rymdens ftorlek af bäckenet i-

från högra til vånftra mera, ån framifrån bak-
at, lamt flexorum mufeulorum foetus ofvervigt:

varandes likval hufvudet juft: ej med fin främre

del eller anfigtet i lika plan med broilers och
magens, utan något vridit bakat, hvilketafdcn
concavitet fynes härröra, fom uterus emot fm
nedre del gor

5
i det han dar blifvit lämpad ef-

ter Offis facri kupighet, emot Os Coccygis.

Djuret NA RICA,
Befkrifvit af

CARL v. LINNé.
Kongl. Archiater, Ridd. af Nordft. Ord.

Intet tidehvarf har varit få mycket upmårk-
famt pä alt livad Naturen producerat, fom

det-

1
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detta närvarande. Förra Seculum upfokte for-

nåmligaft de Europreifke växter; men detta Lar

utfträkt fig til bagge Indierne, ja, til hela verl-

den. Vare upmårldame , kallade Curioli, hafva

icke varit nogde med växter. allena, utan åfvcn

gätt fä långt i Stenar och Mineralier, ja, uti

Djuren af Snäckor, Infe&er, Amphibier, Fo-
glar och fyrfotade Djur, at om man jåmforcr

närvarande kunOcap i defle, med förra Seculi,

inälte hvar och en tilftä, at ingen Vetenfkap
någonfin hunnit fä fort, fom Naturkunnighe-
ten. Härtil har Potentaters luft, at fe Ska-
parens verk, aldramåft bidragit. I förra tider, då
et fällfamt djur förekom, fäg man det an fom
et vidunder 3 nu däremot, om nägot dylikt

förekommer, och det lämnas til glomfkan, til-

fkrifver man det en fofvande Natiön.

Hennes Kongl. Majeftet vår Allernådigfta

Drottning, hade et främmande Djur på Drottn-

ingholm, fom ingen i Sverige, och rätt få i

Europa någonfin fedt. Detta var mig allernå-

digft årnadtj men juft i det famma dog det,
då Hennes Kongl. Maj: t taktes famma dag det
til mig ofverfånda, 'at det måtte tjäna hvad det
kunde til den Vetenflcapen, fom Deras Maje-
ftåter gifvit Lif och Ljus i vårt Fädernesland.

VIVERRA Narica grifeo-fufca, cauda conco-
lore, Syfi. nat. XII. tom. I. p. 64. n. 3.

Urfus nafo produfto & mobili, cauda unico^
lore. Br/jf. quadr. 7^2.

Södra America år detta Djurets foftejrland.

Bris*
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Brijfon har fedt et fädanfiios en Diftillateur

i Paris, och där befkrifvit det kårteligen*

nämligen : ifrån Hufvudet til Svantfen ij

tum; frän Ndfan til Halfen > i tum. Nofen

läng och r6rlig> %

> undra Käken mycket kårtare.

öronen karta och runda. Tår j> med krokuge

klor : fä framfåttren längre. Taffarne nakne.

Hären grd-mårke, äfven fä fvantfen.

Detta Djur, Se Figuren, Tab* III. fordrar

en fä mycket nogare befkrifning, fom jag

icke finner det tilforene af någon tydeligt

föreftåldt.

KROPPEN år något ftorre ån en Katta, utom
hals och fvants , % aln långt, o.ck nåftan

lika få högt, dar det ej ginge på taflarne.

FÄRGEN år brun - grå (grifeus), utom hal-

fens undra fida och broftet, fom åro hvi-

ta. Imellan bak -låren år den nåftan gul.

HAREN fota lofa, et tvårfinger långa, midt pa

fvarta, mot roten mörkaktige, och vid fpet-

fen gul-bruna (teftacea (. ferruginea). De
hvita håren på broftet, åro allenaft mot ro-

ten något morkc. I anletet åro håren helt

karta.

HUFVUDET {lökar nederåt, pä en kart hals,

likfom på Bjorn-flågtet. öfra och undra
Lappen åro hvita, fom åfven kanten af 6f-

ra Lappen.

En hvit flack år ofvan, och åfven en under

hvardera ogat.

En hvit flack på hvardera kinden.

En
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En hvit kart rand bak om hvardera mund-
gipan.

En hvit ftrimma ftryker ncder från hrvvr-

dera ögonbrynet, neder til den b vita ofver-

låppen, dar bägge ftreken gå tillamman.

Anletet imellan ögonen och hvita nofen år

mörkt.

NOSEN eller Trynet af ofra lappen år gan-

fta mycket utdragit, längre än på Svinen,

och dubbelt få långt, fom undra Lappen*
Djuret böjer denna Nos på alla lidor, mer
ån något annat Djur. Nofen år naken,
fvart och af(kuren nederåt. Nåsborarnc

gå fom en halfmåne, i kram , på fides up-
åt. Imellan nåsborarne år en fora (La-
cuna ).

MURRHAR. fvarta och långa, fitta omkring
nofen, både pä ofra och undra lappen.

VÅRTOR på detta djur åro följande , alla med
f a 6 fvarta borftar förledde ^ fumma XL
En ofver hvardera ogat.

En uti hvardera hvita fläcken på kinderne.

En uti hvita ftrimman bak om mundgi-
porne.

En allena under hakan.

En på frambenen, bart om hvardera taiTen.

TÄNDERNE åro in allés 40 (tycken:
Iramtdnderne ofvan 6 , fmå

, något trubbige

,

ftå litet ifrån hvarandra, befynnerligen dc
medlerftav alle helt upråtte.

I Nedre Kåken åfven 6, parallela, fta tått

in til hvarandra, och något mer framåt
utftående.

BE-
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Betarm > en på hvardera fidan , i hvarde-

ta Kåken, längre ån de ofrige 5 på fråmre

och bartre fidan längs åt kantade (anci-

pites), af hvilka de ofre åro rake, men de

nedre något bårtåt krökte ; på inre fidan

framåt , med en ftrimma utholkade > af

dcfle åro de ofre fkilde från fram-tånderne,

och de nedre från Oxel-tånderne.

Ox/arm uti hvardera Kåken, på hvardera fi-

dan , 6 , af hvilka de 3 förre åro med en-

kel fpits, de ofrigé med mångfald krona*

ÖRONEN åro fmå, runda,, utan och innan

ludne, utanpå af lika tårg med kroppen

5

men inuti hvita.

SÖMMAR (Suturse) finnas på hela kroppen
allenaft 2:ne par.

En bakom hvardera mundgipan, dragen ef-

ter det hvita ftreket.

En bak om hvardera frambenet, vand åt

yttra fidan.

FÖTTERNE gå alla på talTarne med krökta
knån, fåfom Bjorn-flågtet, och åro klådde
med fvarte, flåte och intrykte hår.

Tajfarne åro på undra fidan nakne.

Tär pä hvardera foten åro 5* alla på fidor-

ne hopkrammade , af hvilka tummen år

halfparten kärtare.

Klor åfven få många, nedåt krökta, fvarta,

hopkrammade pa fidorne, fä långa, fom
fjclfva tåcnj på undra fidan forade (cam-
iiculati ) , och bak-kloerne nåiian kärtare ån

framfottrens klor*

SVANT-
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SVANTSEN ar nåftan längre ån hela - kröp-
pen, rund, tåmmeligen tjock och hårig, med
lika fådan tårg, tom kroppens. Djuret
har denna fvants merendels rakt up flående.

KÖNET: det jag befkrifvit, var en Hanne, u-
tan tecken utvårtes til fcrotum.

DJURET ^rafver behändigt i mylla med
nofen, fa djupt, at allenaft fvantfen fynes

ofvan jorden, dår det foker Met-mafkär,
fin Mfta föda. Det vågar ock ofta fprin-

ga neder i vatten > klifver ock -färdigt up
1 Tråd» Äter blott Brod, Frukt,- Råt-
tor 8cc.

DETTA Djur år fa nåra fligt med VlVER*
RA Nafua, at man fnart kunde tro, at

det endaft til könet vore ftildt ifrån Na-
fiia* fornåmfta (killnaden beftår i följande;

1. Det år något ftorre ån Nafua,

• 2. Fårgen på kroppen år ej rod fom.cn

och på fvantfen ej hvita ringar, ej eller år
' fvantfen pä undra fida.n flat*

3. Ingen vårta under ogat kunde jag finna

på Narica, fom år tydelig på Nafua»

4. Hvita itrimmor fran égoncn neder åt nå*

fan, eller bak om hvardera mundgipan y fjr-

nas icke på Naftia*

K Tvåa-
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Tvånne ANMÄRKNINGAR
Uti Natural- Wtflörten >

. . ' Af
,

. t^^-m
CARL v. LINNé.

1 " '

'
'

'

,.- %;

i:mo Om Simiä Oédifius.

Hår til tär jag ock lägga et litet, alt for ar-

tigt och fållfynt Djur, fom Hennes K:gl.

Majeftåt taktes allernådigft feråra mig lef-

vande, och Hans Kongl. Majrt lika Nå-
digt detta Djurets präktiga målning , hvil-

ket var SIMIA Oedipus , det jag befkrif-

vit uti Syft. nat. XII. p. 41. n. 2;. och Ed-

vard, aves. afritat^ Tab. 1$ y, hvärvid jag aktar

nödigt tillägga följande anmärkningar.

Denna Markatta år val den minda i fitt {låg-

te, och ej ftorre ån en Rätta.

Den år nårmafte Hägringe med Simia Jacchus

til flcapnad, ftorlek (dock något mindre),
hvafia klor på alla föttrcri, utom tummar-
ne, fom hatva rundade naglar; luktar åf-

ven lika, nåftan fom Mofchus.

Anletet år fvart , med flftå hvita ftrodda hår.

Färta> en på hvardera kinden.

Hufvudet år betåkt ofvan uppå med längre hvi-

. ta hår, forq hänga neder åt nack-Tidan.

Öronen åro fmå, rundade, nakne och fvarte.

Ögonen ro ftfärgade.

Sätet (Regio ani) år täckt med roda hår, fom
äfven fvantfen nårmaft kroppen är rod> men

fmal
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fmal och ej yfvig mcdclft 'hår, fåfom på
Jacchus.

2.7/0. Om Goräius Medinenjis.

ÄFVE-N taktes Hans Kongl. Majrt vifa mig
. en GORDIUS Medinenfis. Syft nat, XII.

Tom. I. p. 1 oj j* n. 3. forn nyligen var fun-

nen lefvande vid Göthcborg;, den man al-

drig förmodat finnas i Svferige. Han var

tjok, forn en grof tråd* xk\ tårgen blek,
och inemot £ aln lång* Detta kräk år namn-
kunnigt uti Indierne, dar det gor invänar-

ne ftorfta olågenhet, och kryper in uti fot-

• tren pä de barfotade fiafvar, fororfakandes

Febrar^' frnårta och ofta fjelfva döden.

FÖRSÖK,
At allmånneltgen upUfa et Problem

>

om Geometri/ka Aberraiiomr*

,Av; ;
•

v
af ..j .. !

Baron FREDRIC PALMKVIST.

Når jag for någon tid fedan ville foka mig
det nöjet, at noggrant genomlåfa Herr

KåsTNERS vackra Alhandling, om Geometrifke
Aberrationer, fom uti Kongl. VetenfCaps Aca-
demiens Handlingar, 2:dra Qyart. 17f$ blifvit

införd, föreföll mig det 3 :dje Problemet mera
infkrånkt, ån det kunde vara» tjplosningen tyk-

tes mig bora kunna ledas ifrån någon allmänna-

K % re.
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re, uti hvilkcn förändringen fä val af den gif-

na vinkeln, fom af de gifne iiniers ftHlning, vo-

re intagen. Och fom jag. tillika fann, at den
gifna utfoknings - vågen (Analyfis) fornåmligaft

pafiar fig, når Subtendenten tages in åt pun~
étcn A (fe Au&ors figur eller min hår Tab. V.
Fig. 1.), men icke utan någon mårkelig ändring

kunna brukas t når han ftal tagas på andra fi-

<Ian om 5, i anfeende til A (Fig tl'% : eller då

man fruktar, at Aberrationen igenom en litet

for liten vinkel , kunde gora den motftåendc

fidan litet for kärt; få onfkade jag kunna
råka på en få allmän våg, fom vore låmpelig

uti bada håndelferne. Om alt detta kunde vin-

nas, tykte jag Problemet forvårfva fig et vär-

digt rum, få val for defs vidd och allmänhet,

fom for defs tiliåmpclighet och nytta.

De Forfok jag uti denna affigt gjordt,

hat jag åran, at underkafta Kongl. Academiens
omprofvandc^ uti formodan, ät de med vanlig

gunft uptagas* Herr KIstner lårer ock ej

inifstycka, at jag fokt utvidga grånforne til et

Mathematilkt Problem, fom han med heder

anfördt.

Sedan jag vifat min affigt, vil jag fkrida

til fjelfVa åmnet, och begynna med följande

Problem, fom til innehållet år likt med Herr
KaSTNERS.

§. 1. ^Problem \.

När tvänne räta linier BA, CA f Fig, i« 2.),

fom räkas Hti tn punft A y dro til läget gifne\ och

0
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pä den ena AB en punft B Jr gtfven (*) i at di

på den andra AC finna en puntl C fd belägen r at
%

när en gifven rät-linig vinkelL med fitt em ben lig-*

ger vid den gifna punften B $ wb med fin fpits fiår

uti C, defr jubtendent BE^ tagen uppå AB %
må va*

ra den minfia y fom möjelig dr.

Utfoknings - vågen,

Jag antager ftraxt, at vinkeln BCÉ fatt fitt

fokta rum C, och at han fedan, igenom vrid-

ning omkring den gifna pun&en B, med fin

fpits fkridit oåndeligen litet pä AC, til en punft
My hvarifrån jag drager MF fä, at vinkelen

BMF blifyer lik med BCE y det år med den gi&
m L. Arten af de minfia ( natura minimi) for~

drar då, at BMF åger pä AB lika ftor fubten-

dcnt, fom BCE åger; hvarfore MF mäfte tråffa

in med ME. Ock efter läledes vinklarne BCEy
BME åro fins imellan lika flora, få (tå de uti

et och famma Cirkel-fegmcnt, hvars bas fa BE.
Låt Cirkeln , hvaraf nyfsnåmnde fegment år et

ftycke, vara hel och hållen upritad; få år lått

funnit,, at CBE, fom ftär pa bagen EMC, och BCE,
fom ftår på bågen BE, åro tilfammans tagne li-

ka ftora med vinklarne BCM CBM tilfammans

tagne.

Men CBM år efter antagningen få liten , at

han kan forkalUsj dirfore år BCMzzCBE+BCE.
K 3 Tag

(*) Uti Au&ors Propofition år val ingendera af pun-
öerne B eller C beftamd : men efter Problemet
bléfve ouplöft, ^!ler rättare odetermineradt , med
mindre der iker; få lirer någon mifsikrifning eller

något tryckfel vara fleuld til utefhitandc* af en Ci
angelägen omftåndighet.
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%ag bkt dm gemeniamma BCE , få år ECMzzCBEs
i följe hyäraf-råta linien AC uti C tangerar Cir-
kclcn , fom gar igenom puncteroe B £, och dy-
öiedelft- på AB beftåmmer den- minfta fubten-
den ten» •

\ * - ^

Vidare , om vinkelen EBG gores lika ftof

med den gifna Z, få är han ock lik med BCE;
h vårföre GB måfte uti M tangera Cirkeln * fom
fkar AB uti puncterne fi, £, och fom uti £
tangeras, af AC\ Drag ut GiS, tils hon råkar

uti någon punéfc Ä, och låt ifrån B en emot
GB vinkelrätt linia vara dragen på Gamma fida

om fom vinkelen EBG ligger 5 (å måfte don-
na vinkelråtta linien, nog utdragen, gå igenom
nyfsnåmde Cirkels medel- pun£L Låt jåmvål i-

från C en emot AC vinkelrätt linia vara dragen*

få måfte den åfvenvål ga igenom famma Cir-

kels medel -punfh Denna medel-punft måfte fä-

led es vara, dår defla tvänne vinkelråtta linier

motas. Låt det fke uti /, och fammanbind Hl;

fa år lått bevift, at BH år lika lång med HC.

Håraf upkommer följande uplåsnlng eller

Conjfruermg.

Uti den gifna punften 5, fått vid rata li-

nien ABj på den yttre fidan om hanne, och på
den fidan om J5, fom den minfta fubtendenten

(kal komma, en vinkel GM, lika ftor med den

gifna vinkeln L. Dräg ut Gi?, tils hon råkar

AC uti någon punft, lom må vara H. På HA
affått en långd //C, lika ftor med och det

på famma fida om H, fom A ligger , få framt

É fkai komma imellan B och A (Fig. men

jpä andra fida om Hy
i anfeende til A, når B fkal



176%. Apr. Maj. Jun* i jt

ligga på andra fidan om B (Fig. z.). Jag få-,

ger, at C år den fokta punden.

Ty, om ifrån B och C emot och CH
vinkelråtta linier dragas, fom råka hvarandra uti

cn punft /, få år lått bevift, at BI— Cl. Hvar-
fore, om J.taggs til medel-punft, och min ri-

tar en Cirkel igenom C, måfte dehfamma åfven

gå igenom B. Och efter BI ftår vinkelrätt e*

mot måfte BG tangera Cirkeln xatiB , hvar-

af icke allenaft fynes, at AB måfte flcåra Cir-

keln uti en punflt til , fom må fke uti£, utan

ock, om BE BC farximanbindas , måfte vinkekn
BCE blifva lik med G&E, det år med den gifna

L. Defsutom tangeras famma Cirkel uti C af

AC, i anfeende til den råtta vinkelen ACl. Alt*

få hafve vi hår en Cirkel J?£M7, fom tange-

ras af AC uti en pund C,* och fom af AB (kk*

res uti irne få belågne punfter JB, £, at BCE år

lik med den gifna L; hvarfore punften C, i an-

ledning af utföknings - vågen , måfte vara den
fokta, få at BE år den minfta fubtendent* fom
den gifna vinkelen , efter betingade vilkor> kan
åga på AB.

På det åfven de, h vilka ej finna fig vid

den hår nyttjade utfoknings- vågen, uti hvilken

man hämtat grunder ur låran om de ftörfta ocb

minfta (de maximis & minlmis)^ må få ofverty-

gelfe, at pun&en C, funnen på fått, fom con-
ftrueringen innehåller, vcrkeligen år den rätta \

fa vil jag nu, faform en ofveriopps - gärning,

bevifa det på följande aldeles Geometrifka vis.

Om icke C (Fig. 3.) vore den ratta pun-
kten,) fårat ; *BE icke vore den minfta fubtenden*

K 4 ten,
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ten, fom den gifna vinkelen, efter betingande,

kan aga pä AB, få låt K vara den fannfkyldi-

ga pun&en: och efter, fom fades, BE icke år

den rninfta, få mäfte någon del af hanne vara.

det. Låt" BM vara den tamma, och famman-
bind BK, MK y få ikal efter antagning BKM va-

ra lik med den gifna L. A ter igen, efter AC
tangerar Cirkelen uti C, och K ligger på AC
Utom C, få måfte K ligga utom Cirkelen v och
foljakteligen mäfte BK ftåra Cirkelen uti en
purtft til. Låt den vara 2tf, och fammanbind

få år klart > at NE måfte fkära MK uti nå-

gon punft O, och därigenom formera en trian-

gel NOK Nu år BNE— BCE, det år, med den
gifna L, i anledning af conftrueringen. Men
det år redan bevift, i anledning af antagnin-

gen, at BKM fkulle vara lik med den- gifna

dårfore flculle BNEzzBKM, den yttre med den
inre* hvilket år omojeligt. Altfå mäfte C va-

ra den rätta punden' \

§. z. CdroHarte i.

På det vi om det andragna må fä få myc-
ket fullftåndigare begrep, och dåraf vid tilfäl-

len kunna håmta den riiåfta nyttan y fä v il jag

nu vifa, huru den gifna conftrueringen limpas
uti de mårkeligafte ftålinmgar af limen GH ,

hvilka altid råtta ftg efter den gifna vinkelens

ftorlek. Uti den affieten företage vi ofs til en

bor-

(*) Punden K kunde våt tagas fä belägen, at detta

bevifetej aldeles blefve låmpetfgt; men efter* nå-

gon genomgången vidlyftigbet, kommer man dock
til famma flut. Hår {kulle det göra en Låfare mc*
ra ledfnad ån nöje.

1
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början at fe, huru det gar til, når fubtenden-

teni BE lic al ligga imellan £ och A
s
och märke

1:0. Nar den gifna vinkelen år få liten, at

han kan förkaftas, bor AC tagas lika lång med
AB (Fig. 4.). Ty, efter B6 da träffar in med
BAj mäfte BG råka AC uti A^ då punden H träf-

far in på A, BH blifver denfamma med BA, och
HC med AC, Hvarfore, emedan HC (kal tagas

lik med #//, få kommer i denna händelfen AC
at tagas lik med BA. Altfom den gifna vin-

kelen, eller nu mera ABG blifver itorrc, fä flyt-

tar (ig puri&en alt längre och längre bart

pä andra fidan om A y i anfeende til C, hvar-

emot C flyttar fig alt närmare til A, til defs

2:0. Den gifna vinkelen blifver lik med
BACy det år, til defs BG blifver parallel med ACy

uti hvilken håndelfe (Fig. f.), man finner C,
om man ifrån B faller emot AC en vinkelrätt li-

nia BC. Ty efter linierne BG CA, då icke kunna
råka hvarandra, forr ån uti et oåndeligt långt af-

ftånd ifrån 5, få mäiie vinkelen BHC y den de dl
formera, blifva oåndeligen liten, och faledes

forkaftelig. Vinklarne HBC HCB gora dä enfam-
ma få mycket, fom z:ne råtta: men efter con-
ftrueringen , bor HB vara lik med HCy dårfore

måfte nyfsnåmde vinklar vara lika flora (in$

imellan, och i följe dåraf HCB en rått vinkel.

3:0. Ehuru den gifna vinkelen, eller GRA
okar (ig, låter dock problemet til fullo uplofa

lig, få länge nyfsnåmde vinkel icke blifvit lik

med DAB, Men få fnart det (kcr, blifver tiC

zzHA (Fig. <J.). Hvarfore, om man fåtter#C
titi den led > fom conftrueringen förefkrifver,

K f näm-
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nämligen pä fimma, fom A ligger \ rakar C at

falla på dy hvarigenom ingen ting blifver vun-
nit. Sätter man åter C på andra fidan om Hy
kan pa AB ingen fubtendent finnas til den gif-

na vinkelen, men val til defs fyllnad i 2:ne rä-

ta vinklar.

4:0. Blifver den gifna vinkelen ån ftorre

(Fig. 7.), tar man på båda fidor om B de min*
0

ila fubténdenterne til hans fyllnad i z:ne råttas

men icke til honom fjelf. Och åndteligen når

f:é. Den gifna vinkelen blifver fä flor, at

defs fyllnad uti z:ne råtta blifver foraktelig, träf-

far H in med tovatföre HC eller nu mera^C
tages lik med AB.

§. 3. Corollarte z.

Sedan vi nu betraktat de mårkeligafte QM*
len, fom puncfcen C kan få, når fubtcndentcn

ffcal tagas imellan A och By återftår, at (oka

defs olika belägenhet, när fubtcndenten (kal tag-

gas på andra fidan om By i anfeende til A.

Vi märke då i;o, at nårdcn gifna yinkelcn L
eller defs like GBE fFig. z.) år få liten, at han

ar forkauelig-, träffar BG in med BEy RH med
BA\ och H med A; hvarforc HCy eller nu mera

JiC n bor tagas lik med AB. Altfom den gifna

vinkelen blifver ftorre, fä flyttar fig ock pun-

kten C längre ifrån Ay och problemet blifver

til "alla delar uplofligit, ända til defs

tio Nyfsnåmnäe vinkel blifver lik med
BAD y det ai;,, til defs (Fig. f/j GB blifver pa-

rallei med AC* Punqten C uptåckcs uti denna

han-
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håndclfen igenom en ifrån B emot AC vinkel-

rått linia. Men man far dårfore icke någon

fubtendent til den gifna vinkelen, utan til defs

fyllnad i 2:ne råtta, och den fubtcnderiten far

man ändå icke pä den råtta, utan på den oråt-

ta fidan, nämligen åt A.

}:o Biifver den gifna vinkelen ån (torre, får

man på otfife fidor om B (Fig. 8. ), de minfta

fubtendenter til hans fyllnad -

y men man bor då

låtta HC på motfidan, i anfeende til den regel,

fom conftrueringen innehåller*

4:0 Ändteligen når den gifna vinkelen biif-

ver få ftor, at defs fyllnad år forkafteligj eller

at BG vridit fig åt BA^ träffar H in med A%

och HC eller AC tages då lik med BA*

§. 4. Scholium.

Om vi (kårfkåde den håndelfen , fom anr

fördes uti i-fta punden af § 1. finne vi den
famma aldeles komma ofverens med den , fom
Hr. KåsTNER antagit uti utfoknings- vågen til

fit 3 :d je problem. Och fom jag igenom tillämp-

ning af min allmänna conftruering til denna hån-
delte, rakat på famma flut, fom vålbemålte Au-
ftor, få har jag dåruti vunnit et af mina än-
damål. Jag hade val flraxt midt uti min ut-
(ökning kunnat finna detfamrna , om jag, ledan
det var bevift, at BCM—CBE+BCE, velat ute-
fluta BCE r fäfom uti närvarande antagna hån-
delfe forkafteligj ty fnart kunde fedan vifas^.åt

AC borde tagas lik med AB: men då hade Jag
förlorat nyttan och nöjet af en orden telig folgd

Ml-
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Mathematiffce fatfer, och fjelfva vetenfkapcn
hade lidit en liten fSrluft.

Imedlertid, antingen den ena eller andra
vågen til at .finna detta befynnerliga flut, är

balt ^ blifver dock oftridigt, at den regel, fom
Auétor dåraf ledt til ftationers utväljande, är

ganfka nyttig. Och fom denna regel egenteli-

gen år hämtad ifrän den håndelfen, då fubten-

denten tages inåt Ay och fäledes pafiar, när man
fruktar, at igenom en for ftor vinkel fä den
däremot ftående fidin til ftorre längd, än hon
verkeligen ägerj fä år nojfamt, at af 1 :11a pun-
cbcn uti §. 3. inhämta, det man igenom famma
coaftruering och igenom famma regel til fta-

tioners utväljande, kan få ftålla {ig, det ängu-
ler aberrationcn må gora den motftäende fidan

fä litet for liten, fom mojeligt år.„

I ftod häraf kan man nu vara förfak rad, at,

når man följer Herr KåsTNERS regel, äger et

begånget fel uti vinkelens afmåtande, den min-
fta päfolgd uti den motftäende fidans längd, an-

tingen han tagits for ftor eller for liten. Och
efter jag fäledes förmått leda denna for bada
händelferne tjänlige regel ifrån en och fiimma

utfoknings-våg och conftruering, få har jag dar-

uti vunnit den andra af mina affigter.

§. 5. Corollarie 3.

1:0 Om de til ftållning gifna linier voro

parallela, anfer man dem for fådane, fom uti

ct olndeligen långt afftänd forft råkas, h varige-

nom en får rättighet, at nyttja och följa den
gifha allmänna eonftrueringen, fä at jag icke
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hår behofver gå igenom alla -markeliga Hållnin-

gar, utan nöjer mig med, at nårtina en enda,

nämligen då den gifna vinkelen år fä liten,

at han kan forkaftas* man finner då C (Fig. f.
N

,

om man ifrån B faller en vinkelrätt linia BC
emot AC. Jag Ville icke förbigå denna håndel-

fen, efter man dåraf far låra, at, nar man vil

mata en råt linia (?£, på hvilken en pun& B är

gifven, och man år tvungen at hälla fig uti en

med 6B parallel linia AC , bor man til (htion

hållt välja en fådan punÄ £, fom gor vinkclcn

GBC eller ACB rått, pä det Abcrrationen vid

vinkelens GCB afrpåtande mä åga den minft: fozr

deliga päfoigden uti längden af linien GB.

z:do Til at
ficke förbigå någon ibland de

rtiårkcligare ftållningar och håndelfer, mä jag

åfven nämna, at, når linierna BA CA (Fig. p.),
(tå vinkelrätt emot hvarandra, och den gifna

Vinkelen år få liten, at han år forkaftelig, kom-
mer den fokta punften C få långt ifrån A, fom
B ligger ifrån A, Jag nämner denna om llåndig-

heten, efter vi dåraf lare, at, då hogder fkota

matas, vägar man minfta felet igenom aberra-

tionen, om man har tilfälle at fta få långtifrån

hogdens fot, fom han år hog til, eller få, at

flkt-Iinien ifrån ftationen til en vits pun£t af

högden må gora en half rått vinkel med vattu-
linien (horizonten ).

§. 6. Scholium.

Om man jåmforer det jag uti i:a pun&en
af nåltforegående §. lade, mecl det, fom Herr
KäsxNfiR anférer uti de 7 fifta raderae af Co-

rot-



ij8 1768. Apr. Maj. Jun.

rollarium til fl t 2:dra Problém, tyckes vara myc-
ken (kiljaktighet. Ty i det ftållet jag, dä li-

nierne åro gifne uti en parallel Hållning , och
.den gifna vinkelen år ganfka liten, beftåmmcr
punätcn C helt noga pa et enda ftålle, följer af

Auétors anförande, at aberrationen blifver en

och famma, ehuru punden C fkulie tagas på
flera ftälleo af den med GB parallela linieii AC.

Mitt anförande tyckes vara bygt pa ofvfkeliga

grunder: men Auftors tanka är icke allenaft

bygd pä lika fåkra grunder, utan öck beftyrkt

igenom ofvercnsftåmmelfe med en annan Aucfcors

\Arfkä« Vid en fådanjåm forelfe förekommer na-

turligen en fruktan, at kunna förena deffa, uti

forfta päfeendet, mycket ftridige fatfer. Före-

ningen år dock mojelig. Ty om vi ga tilba-

ka til det ftållet af Atiétors i:dra Problem, dar

han tagit expreffion på dz^ finne vi, at han,

icke utan giltig orfak, allenaft nyttjat forfta

termen af ferien , fom exprimerar dz. men om
yi , til at följa en öfverflodig noghet, hälle fore,

at man borde äfven nyttja den andra termen af

nyfsnåmnde ferie, blifver dz icke utan ef

Och fom finus p for ACB löper inuti
z abp

1

detta värdet på den motftäende fldäns aberra-

>tio.n dzy få kan den icke blifva en och famma,
når ACB ändras, eller når C flyttes och faledes*

når ACB och foljakteligen p år beftåmd, måfte

C äfven aga et heftamdt rum. (Se Auftors.fi-

gur). Tilfälligt-vis tår jag åfven hår anmärka,
at fä fnart man anfer dq~ , och de följande di*

'gnitcter afy^ for få fmå, at de med dem för-

enta qvantitcter kunna forkaftas, kunde uplos-

nin-
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ningen af Herr Kastne rs z:<\ Problem endaft

beiia uti differenzierande af det uti i ra proble-

met funna värdet V'a* rb z—zabq på 2; ty når

det ditferenzieras, far man ftraxt dzzz—

utan at nyttja låran om ferier. Som jag, efter

mitt begrep om fäken , nu äfhandkt det förr

nåmftä, fora forefaller uti den tom håndclfcn*

fä v il jag nu forfoka den fériaré.

§. 7. Troblem.

När ftdllningen af i:ne räta linier AB AC
(Fig. 10 ) , forn gä tilfqmmans uti en puntt A , är

gifven y tillika med en punft C pä den ena AC* at

då finna ftdllningen BCE af en gifven vinkel hy fä

at , när han med fin fpits flår uti C , de/s fubten-

dent BE uppd den andra limen AB, må vara den

minfia , forn mojelig är.

^tfokntngs-vågen.

Jag antager då ftraxt, at BCE^ forn ar li-

ka ftor med den gifna vinkelen £, fått jfitt råt*

ta rum, och at han vridit lig oåndeligen litet

därifrån til bCe. Arten af de minfia fodrar då,

at fubtendenten be år lik med&E, och följakte-

ligen at BbzzJZe. Antag G til medel-pyn<^, och
rita igenom E de fmä bagarne BN^ EM^ fora

råka bC eC uti JV, 3/; få åro nyfsnåmndc bågar,

i foljc af Låran om de oåndeligen fmä, nta ii ni er,

ock vinklarne vid M, rätta. Ifrån C fåll emot
AB en vinkelrätt li nia C7>; få aro trianglarne

BjN EeM likformige med trianglarne BCD ECD^
hvarfore BN:Bb::C£:BC, och $e : £M;:EC:CD.

Nu
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Nu år redan bevift, at = dårfåre förhål-

la fig defla linier utan ordning, och följ akteli-

gen måfte af likhet BN: EM::EC:BC. Men efter

vinklarna BCb ECe upkommit, då den oförän-

derliga vinkelen BCE vridit fig omkring C 5 fä åra

de fins imellan lika ftora, och fäledes BN:EM:
;BC:EC-y dårfore år EC:BC::BC:EC, och dåraf

BCzzEC. Håraf fe vi, at den gifna vinkeien

bor ta en fådan ftållning, at han med ^5 for-

merar en likbent triangel, fom på hanne åger

fin bas BE 7 hvilken med det famma år den min-
fta fubtendenten. Håraf upkommcr följande up*
lösning och

Conjlruering.

Ifrån den gifna punden C (Fig. ti.}* fåll

emot den andra til ftållning gifna linien AB en
vinkelrätt linia CD. Uti larnma punft C och
vid den råta CD, fått pä båda fidor om hånne

vinklarna DCB DCE , hvardera lika ftor med den
gifna vinkelens hälft* Om linierne, fom for-

mera delTa vinklar, dragas ut, til defs de uti B
och £ råka AB, måfte, i följe af utökningen-,

vinkelen BCE hafva fått fit fatta rum; och BE
vara den dårtil horande minfta fubtendentenpå AB.

Az man igenom nyfs anförde conftruering

verkeligen vinner det fokta, kan til yttermera

viffb bevifas på följande Synthetifkc fått.

Ty, om icke BE, funnen pa fått, fom nu
lårdes , år den minfta fubtendenten, och fäledes

BCE icke den råtta ftållning af den gifna vin-

kelen, få lät honom vridas til den rätta, fom
må vara bCe, få at be nu tros vara den minfta

fubtendenten. , Ifrån b,EAl\\ iildc rata BC, O,
da



ty 6%. Apr; Maj. Jun. i6i

de vinkelråtta bti EM. Férdenfktil , efter tri-

anglarna BbN EcM bNC härigenom blifva likfor-

miga med trianglarna BCD eCD EMC, få it

ib:bN::BC;CD^ Ct:Ee::CD:EM ^ bH:bC::EM:EC.
Om defla tre analogier fämmanfåttas, hlifvcf

Bh.CecCk Ee:;BC:EC\ men i följe af conftrue-

ringen, år BCzzEC, altfå fäullc Bb ; Ee : :Cb: Ce.

Nu antogs BE vara ftorre an be i dårfore, om
det gemenfamma ftycket bE bärttages, borde
Bb vara ftorre ån 2fc, och då borde Cb vara ftor-

re, ån Ce. Men det år lått bevift* at vinke-

len EbC år ftorre ån beCj dårfore är fidan Ce ftor-

re ån fidan Cb, Nyligen btfviftes efter antag-

ningen^ at Cb bordt vara ftorre ån Ce\ dårfore

ik alle C6pä en gäng vara både ftorre och mindre

än Ce^ hvilket år orimligt. Når det ombytes,
fom vederbör (mutatis mutandis)^ råkar man
ut för cn dylik orimlighet > om man ville tro

cn mindre fubtendent, ån i?£, kunna falla på
motfidan om B; altfå mafte BE vara den min*
fta fubtendenten , efter fore&refne vilkör.

$. $ Coröllarie*

Båraf följer s iip\ om den gifna vinkelen

år få liten, at han kart forkaftas, förena (ig

puncterne B och É uti Z), h vårföre det fökta åt

funnit, fä (hart man ifrån C dragit CD vinkel-

rått til AB. Alt fom den gifna vänkelen ,blif*}

ver ftorre, få nalkas ock B til få at' når

i!ö Den gifna virikfcléns llålft öplyifcj BéC
til éto rått, faller B uti A^ och MC tflMr in

med AC, livarfore man dä allenaft behofver af-

fatta DEzzDAy och fammanbinda CE, Är derv

L gif-
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gifna vinkelen ån ftorre , fa Fäller B på andra
Sdanom^, i anfeende til B ^ och därmed fort-

fares tils

y.o Han ar fa ftor 5 at fyllnaden i i:nc

råtta blifver forkafteKg* då Problemet med det
famma blifver ouplofligt.

5* 9* Scholium.

Åf r:fta pun&en uti nåftforegående §. lare

vi, at, når man ifrån en antagen ftation C, vil

på en annan linia AB utvälja något vifst ftålle

2), til interfcéHon eller annat behof, fkadar aber-

rationell minft*, om CD kan tagas vinkelrätt

emot 45, det år, om man kan gora^fCDrrÄ—A.
Uti den håndelfen, fomHr. KIstner omtalat- vid

flutet 9 då i:ne ftationer fordras, ar fåledes for-

mödeligt, ät aberrationen ffeal gora mätningen
aldraminft ofåker, om man til ftattonernes och
interfeftionernes utväljande har tilfålle at följa

de anvisningar ^ fom både uti §. 4. och uti den*

na §. åro gifne*

% 10.

Emedan det merendels roar* gagnar och
ofvertygar, at på flere fårfkiide vågar komma
tii et och famma malj få vil jag hår til (lut

vifa, huru jag forfokt , at på et firilkÖmllgen

Algebraifikt fått få famma regel, fom jag förut

funnit pa et analytico-fynthehftt fått.

i:ftä Håndelfen y når B är gifven*

Om man ifrån den gifna puuften B (Fig.

iz.), fäller emot AC en vmicelråit .linia BR y

pch ifrån C emot BH en vinkelrätt cqy få åro

tri-

t
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trianglarne BHR^ CQH fins imellan likformige.

Altfå, om BH fattas »r, i?X=£
5

och ACzzxi Q år CQzz~£, Hqzz *x~%
och dåraf fiC eller V q b q -+- ^ C ^
Yaa+ff-+-zbf—zbx— zfx+xx. Vidare låt

£i> gå vinkelrätt til få måfte vinklarne
qBP, qCP, uti fyrfidingen BQCP, gora tilfam-

mans tvånne råtta vinklar , emedan de ofrige två

vinklarne vid q och P åfven gora (a mycket.
Således måfte vinkelen GBP~qCP. Men GBEzz
BCPi dårfore år EBPzzBCq, och foijakteligen

triangelen BPE likforming med triangeln BQG7

hvadan BE — ~
C '?P'

*

Låt finus til den gifna vinkelen BCE vara

r, når radien år 1 5 få år BPzzrBC, och låle-

des BE=arm^ xhf xbx - %fxVxx
, hvilket

r# — cf~

kommer at anfes for det minfia. Når nu den
beftåndiga faroren nr uteflutes* och det ofriga

differentieras efter reglorne, får man igenom
behörig rensning och ordinering xzzf-ta. En
equation, fom utan fynneriig måda kan lampas
til alla de håndelfer, hvilka förut åro uptagne,
och ifrån hvilken man uti nyfsnåmnde håndel-

fer kan leda famma flut 5 fom for dem på geo-
metrifkt vis åro fundne. Til et enda prof vil

jag allenaft nåmna, at då/=0, det år, da GBB
år forkaftelig, blifver xzz±a, hvilket fullkorn*»

ligen ftåmmer oiverens, iå vål med det Herr
L t Kåsx-
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KåsTNERs folution innehåller»» fom med det jag

anfordt uti N:o u af§. §. z. 3.

dra Handelfen > når C är gifven.

Låt vinkelen BCE (Fig. 13.) , hafva fatt fin

råtta MHning, och CD vara vinkelrätt dragen

til AB. Tag C til medel-punét, och rita ige-

nom D en Cirkelbåge, fom rakar J?C, £C
5

uti

T, och drag ifrån D vinkelråtta linier DS DQ
til CR C T-, men ifrån T en vinkelrätt TV til

CR. Om nu CD eller C T tages til Sinus torus,

måfte TF> DQ DS vara finus >, men CF, CQ
?
CS

cofinus til vinklame £C£ 5 DCÉ , jDCS. I följe

af Trigonömetriflca grunder år då bekant, at

DSzz— DQ . CT-f- TV . CQ j öeh CSzz Dq .

CF. CQ. Låt CD=a, DEzzx, få blifver
—

—1: #0

Vidare låt den gifna vinkelns BCE finus vara />,

och cofinus # , når radien år ti få år TFzznp^

och CF— aq. Når deffa värden fubftitueras

och expreffionerne på i)*? och Ci*, befinnes

DS- ,—L -S och CJ=-~=^. Och
y öä + jr jr V äa xx

efter trianglarna Ci)*?, DSB åro fins imellan lik*

formige, blifver BDzz— - • • < — r
ö CS px r aq

hvårföre
~ a <i x^ aat -4- kommer at vara vårt
px + aq

t

minjla. Når denna ilorheten di^en:nt:eras, och
den daraf kommande lequationen j^fjtfa^ fornt

ord i-

\
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ordineras, far man xx**-~
a
~%^-—aazzo* hvadan
P

x — = <7.
~ 1

, och hvarigenom E
P P

ö

blifvcr beftåmd. Til at fa veta, huru långt B
kommer ifrån 25, ma en allenaft uti den fund-

na ex.preffionen på BD? fatta in värdet pä#, da

man finner BD = al±^l = azzl±l. Och ef-

ter BD fåledes blifver lik med D£, få far man
hår af en regel, fom til alla delar ftåmmer of-

verens med det jag anfordt uti §. 7.

Vi mårke fluteligen, at exprefilonen.pl £2)

eller DE gifver anledning til följande artiga con-

ftrticring, fom med den forutgifne kommer of-

verens. Drag CP få, at DCP blifver lik med
den gifna vinkelen. Tag P til medel-punö:, och
rita igenom C en Cirkel, fom råkar AD uti en
pimft £, få år £ den ena af de fokta •punft^.i-

ne. Antingen man då vid den rata CE vil fat-*

ta den gifVa vinkelen, eller ock följa (amma
conilruering på andra fidan om CZ>, fotn

bruktes på den förra fidan, blifver altid B lika

fåkert funnen.

SAM-
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SAMMANDRAG
Af de inkomna fyra Svaren pä Kongl.

Academiem Fråga y
om båfla fåttet

at inråtta och underhålla Fi-

fke -Dammar* (*)>

tro) Indelas Fifke-damrnar, 1 anfeende til de

X lårfkildta åndamai, fom med dem påfyf-

tas, i tvånneflag, nämligen: utt få kallade

Planter - Dammar och Sump Dammar. Planter*

Dammar kalks de y hvareil Fifk planteras, up-
våxer och förökas; Sump-Dammar , hvareft ftor

Fifk någon tid underhålles > at til dagligt be-
hof efterhand nyttjas.

z:o) Vid Jiorleken af de forftnamde Dam-
ittar gores den påminnelfe, ät emedan det flcal

vara en genom 1 åker årfarenHet afgjord fak, det

uti fmå Dammar, Fifk en, fom, ej mindre ån
andra kreatur, ålfkar frihet, utryme och om-
byten, gemenligen blifver liten til växten, farot

genom Drillande rorelfe och foda, jåniVål min-
are

(*) Auäorerne til 3 af delTa Svaren, aro: AfTefToren

famt Lands -Camereraren i Halland Herr Davii>
Thomaus, borgmåftaren i Linköping Herr C. F.
Luhd, famt Rådmannen 1 Fahlun Herr J. Berg-
ström* Auöoren til der fjerde Svaret har ej gif-

vit fitt namn tilkånns, Detta Sammandrag år gjordt

af K. Aeademiens Ledamot >
Herr Capitaine Knut*

Berg, hvilken ock tillagt några anmärkningar % i

anledning af egeft förfarenbét uti detta ämne.
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dre fmakelig (*;: fä bora fådana Dammar vara

nog ftora, och af tilråckelig vidd* få at, om
inrättningen kan blifva fådan, at Fifken dår pä
något ftalle med beqvåmlighet kan fångas, det

hålles fore, at ju ftorre fådana Dammar åro,

defto fördelaktigare (kal det ock vara. For faro-

rna orfak, och på det de om vintertiden icke

må botten-kala , fkal åfven vara nödigt , at

defle ftorre Dammar hafva tilråckelig och åt*

fkillig djuplek.

3:0) Vid belägenheten af defle nu omtaltc

Dammar, gores den århindran, at til århållande

af beftåndigt frHkt vatten, fåfom hogftnodvån-
digt til de flåfte flags Fifkars bibehållande vid

at fådana dålder af ljung -eller annan mark, lom
til mulbete icke kan eller behofver nyttjas, til

denna inrättning utfes , hvarigenom någon, rän-

nil från kärr, golar eller källor årligen framgår*

få at af h6gderne på alla fidor rundt omkring
vattnet må kunna inneflutas , och allenaft på et

enda och det fmalafte ftålle Halldam må behöfvas.

Lågenheter af fådan befkaffenhet fkola i vårt

land icke vara fållfynte, och åfven fådana,
hvareit (kal vara mycket lått, at damma flerc

Damrn^r, den ena ofvanfor den andra, alt fom
rånnilens längd imellan hogderne tillåter, hvar-
af et ftålle til prof åberopas, nämligen: vid
Kongsbro Öfverfte-Bo ftålle i öftergotland, hvar-
all en åder-källa, belägen fnart en tjerdedels mil
öfvanfore, fkal biifvk inledd i Trågårdarne

,

L 4 och

(*) Jamfor Fårfia Stycket, af Kongi. Vet Acad
HaadL för är 1768. p* 31.
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och uti- fådana efter hvarandra med mycken for*

del 'inrättade Dammar. Men emedan mycken»
koilnad til fadana ä nyo anlagdq Planter-Dam-
mar fkal merendels årfordras, om de råt.tciigcn,

och fom (ig bor, (koh inråttas-, fä gifves for-

flag', at få kallade Gölar och fnpa Sioar , hvar-
af oräkneliga i vart Land finnas, hälft til det-

ta behof böra nyttjas och tjänlige göras, h var-

vid ofta allenaft en håll-dam, af en eller två.al-

nars högcf, kan göra tilfyllelt, eller ock ofta

foga ftorre koftnad årfordras, ån hvad til Fifkens

plantering upgär.

4:0) Vid Ijelfva anläggningen af defle ftorre

Fiflve-dammar, hålles det före vara ganfka an-

geläget at i akt taga, at något ftålle i Dam-
men, förr ån vatten påfläppes, må til dragning
med Sommar- not göras beqvåmt, til. hvilketi

anda alla ojämnheter, tufvor, ftenar, bullar och
rötter på farorna ftålle böra förut barttagas : och
detta ftålle vid iiranderne utmärkas : lamt äter

andra ftållén| fyvaräft något fmalt fund, vik el-

ler, trängfel år, til Katfe-eller Mjårde-iHlming
apteras, och de ofr igä lemnas med flit ojämna,

med ftenar, fhibbar, gamla vindfällen, lågor

och hufkar, på det Fifken må hafva tilnlle, at

ftyddä fig för Sol-hetta och rof-fogiar, m. m.
Och hvaråit botten år jämn, bör åtminstone på
något ftålle grop eller dike gräfvas , pä det

,

vid vattnets uttappande , all fifbéii icke må
iladna på det torra. Sådan, vattnets uttappning

bor fållan fke, dar allenaft en dam år, emedan,

ehuru med galler, rmkor, eller ris framför den

ncdanfore befkrefne pump - (locken förebygges,
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fkal likväl altid hända, at en del af fmå fifken

med vattnet bärtgär och förloras*

f:o) Vid Håll-Dammens byggnady hvarpå få*

dana å nyo anlagde Planter * Dammars beftänd

fornämligaft (kal bero, tyckes det vara angelä-

get at ihugkomma,at til vattnets aftappning,fom

i framtiden, for at galra fifken> eller for annan

orfak kan profvas nödig, bor en af Ek eller

mogen Furu förfärdigad Pump -flock, pä det

lågfta ftållet nederft i jordvallen, där aflops-di-

ket år, inläggas, med en i främfta andan infott

propp, fä gjord, at den häller val tätt, och
at den, når vattnet ftär fyra eller f alnar där-

ofver, beqvåmligen ma kunna uttagas. Denna
Pump -flock fkal ock bora vara af den längd,

fom jordvallens hogd fordrar, och af den cali-

ber, fom vattnets myckenhet tillåter. Och pä
det icke nägon laka mä fororfakas omkring den-

na Pump-ftock, hålles det for nyttigt, at efter

hela dcfs lån^d bädda den in uti BjornmäfTa på
alla fidor. Pa de ftällen, dar man icke har verk-

tyg, at därmed bära en fädan Pumpftock, fö-

renas, at en Furu-flock kan klyfvas, ränna i

hvardera halfvan uthälkas, bägge halfvorne äter

fammanläggas, och med tunn-band omgjordns.
At jordvallen vid defle ftorre Planter-Dammaf
icke af Kreaturen må nedtrampas, eller af vat-

ten utfkäras, anfes det til mera beftåndighet
tjäna, at pä yttra fidan en Gräftens-mur, til

den hogd och längd, hvartil man årnar up-
damma vattnet, blifver upfatt. Emot denna
Gräftens-mur hålles fore, at fyllningen eller re-

véteringen borde fke i följande vid alla Sten-
ig f dams-

i
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dams-byggnader maft tjänlige ordning. Aldra-
forlt och närmad: intil muren, på den (idan

vattnet kommer at ftå, fylles med klapperften*

framfar klapperitenen, grof fand * få finare fand,

och framfor den fina fanden, Lera. Pä detta

fått tyckes det vara tydligt , at graftcns-muren
kan qvarhålla khpperfteta, klapper il en den grof-

re fanden, den grofre fanden mota den finare

fanden v den finare fanden hindra, at Leran icke

kan utfkåras, och Leran Damma for vattnet.

Når en fädan Dam ftåndigt påfylies, til des den
val fatt lig, formenes, at den alla tider flcal haf*

va beftånd. Det tyckes val icke vara rädeligt,

at foka befparing i deir koftnad, fom bidrager

til en fådan håll ---dams varaktighet, hvaruppä
hela denna inrättning fig grundar > men fom [>å

alfa ftållen af få mangfalldig fyllning icke år

tilgartg, och en hvar garna foker at bcfpara

koftnader, tyckes vara nödigt, at foka fådan

belägenhet, hvaråft cn fådan håll-dam kan blif-

va af min Ila långd och hogd , och i iHllet

for klapperften, kunde låggas nårmail muren
roåfla, och dårofver med fand fyllas och torf-

fattas.

6:0 Vid vattnets utlopp ur en fådan Dam,
Jivarigenom, til (Mndig vattu-våxling, en rän-

nil framgår, fkal det bora i akt tagas, at fom
i fynnerhet hoftochvar, och 'då längfamt regn-

väder infaller, vattnet i fådana rännilar til an-

fenlig myckenhet framfiodar, få ftulle uti en

enda fmal utlops-rånna, vattnet da ftiga til den

hogd, at åfvcn de ftorre Fiflrar (kulle hafva til-

råckelig opning, at gå utur Dammen, x^t vid

ut-



1768. Apr. Maj\ Jun* 171

utlopps - rännan fatta galler af trå eller jårn>

(kal hafva den olågenhet, at om detta galler

ar gleft, går den fmå Fifken bart: år det få

tått, at Gli icke kan ga igenom, (lockar det

(ig fnart af grus och annat, fom med vattnet

flyter, och vattnet dåmmes och ftiger til (lor-

re hogd, famt foker utlopp, dår man ej åftun-

dar. Til forekommande af defla ölägenheter fo-

reflås et lått, fom i 14 års tid med godt be-

ftånd (kal blifvit nyttjadt, och (kal beftå uti

en (ä kallad (len-låda eller Sil, fom ifrån aflopps-

rånnan går ned til botten af Dammen, och år

af den bredd , fom det flodande vattnets myc-
kenhet fordrar. Den framila våggen af denna
(len- låda år en half aln högre, ån hogfta vattea

plågar ftä i Dammen, och hvilar på (len-pela-

re, fom ned åt botten låmna fa Hora opningaty

at de gifva obehindradt inlopp åt ofverflöds-

vattnet. Den våggen åter, fom år nårmaft af*

lopps- rännan,, år icke högre ån famma ränna*
men går ända ned til botten i Dammen, och
täpper våt til vid fidorna och botten af utlopps-

rännan, få at vattnet kan ofver famma vågg
hindcrlSfl: flöda in i utlopps-rånnan*

På bottnen och nederft uti denna (len-lå-

dan, gores ofver ofvannåmde (len-pelare er git-

ter eller galler af (len-flifor, och ofvan på derri

lågges förft flora klapper-flenar et hvarf> fedant

derpå et par hvarf fmarrc, och ofverft helt fmå
kulinge, til få (lor myckenhet, at (len -lådan
blifver full jämnt vid utlopps-rånnan. Hvarige-
nom (kal hånda, at vatnet val går ifrån Dam-
mens botten in i denna Silen^ och väller dår

up
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iip igenom gittren och ftenarne, och faller fa

ut genom aflopps-rånnan, få långe flod-vattnet

varar; men den fmårre Fifkén kan icke kom-
ma igenom cn fådän myckenhet af Ilen, utan
biifver i Dammen förvarad. Skulle flod-vatt-

nets myckenhet fordra en ftorre opning, ån nu
beflrrefne 'Sii eller ften - låda tillåter , tyckes
åf - n lamma ändamål kunna vinnas, om vid, en
fiédn iten-dam, fom ofvanfore år befkrifven ,

tö i jord-vallen eller fyllningen i vattnet fram-
for inuren, nedflås tvänne, eller i proportion af

hrdi-darnmens långd, flere ftadiga pålar, til en
z\r$ hogd ofver vanliga vattu - brynet , och på
6r ra ändarna af defla pålar intappas |et hammar-
band

i
fa långt , fom håll-dammen åf ,

4

emot hvil-

ket harnmar-hand, på den fidan, fom vetteråt

muren, z å 3 alnars långa £n- ftorar nedflås,

mbå ned ra andan något lutande åt muren, och
fä tätt ^ at de kunna qvarhålla klapper- ften, fom
däremot fy lies. På det at defle ftorar icke må
behofva, at nedflås mycket djupt i

.

jordvallen,

kunde på befagde ftda en ftock i vattnet ncd-

lånkas nårmaft til pålarne, emot hvilken ftock

iSn-ftorarne med deras nederfta andar ftoda, och
fåledes komma at ftå i den lutning, fom for-

dras. De ftorfta klapper- ftenar låggas nårmaft til

en-ftorame, och de mindre dårutom, och bor

denna ften - fyllningen gå 3
qvarter eller en aln

djupt under , och
3
qvarter ofver vattu-brynet*

På detta fatt frias- vattnet igenom defla klap-,

per-ftenar, och kan icke gå fram i myckenhet

pä et enda ilaUe, utan ofver hela h'11-dammens

lari^d. Men pä det vattnet, igenom defs fall of-

ver muren, icke må den famma under- minera,

lag-
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Hgges vid foten utom och nårmaft til muren,
fom utom defs bor hafva god grund , några lafs

ftenflifor eller grå- Ilen , hvarpa
.
vattnet öfver

håll-dammen kan falia och lig uriprida* För

denna orfak bor ock ofra kanten på inuren låg-

gas i någorlunda horizontelt läge efter vat-

tu - pafs.

7:0) Fifk - Dammars qvalmning, hvarigenom

fifk merendels vintertiden dödas, fkal i det må*
ft-a förekommas, om rånnilen ofvan Dammen är

få belägen, och af den hogd och fluttning, at

,den om vinteren icke tiltryferj men til full-

komlig fåkcrhet (kal tjåna, om detta d am ro a rs

belägenhet år fä nära by, at öppen vak dar

ftåndigt kan hållas, til kok -vattens hämtande
och- håft - kreaturs* vattnande. Om qvalnrmng
befaras vid någon Fifkdam, hällas Rudor i detta

affeendet vara de minft ömtålige.

8:0) Siftnämde belägenhet tjänar ock, at

litrar icke må drilla (ig göra flcada, galra och
dela fifk med agaren, i fynnerhet fom i byar

eller Herre^årdar merendels en eller flere hun-

dar pläga hallas.

9:0) T'il Fifk- Plantering i fådana Dammar
hålles före, at Vinteren år den tjånligafte tiden,

då Filten fkal vara minlt ömtålig , och da den
minfta filt, (bm med vinter-not fångas, från når-

mafre Sjöar, uti yattu-kaf, til ftallct beqvåm-
ligatt kan framforas. .Råmm-plantering an fes for

mindre nyttiga åfvenledes pkntcring af den -fifk,.

fom fångas i lekrider, iom den tiden (kal , Vara

måft ömtålig, och ofta, fom vid Alp-fiOce fkal

yara oblerveradt^ plägar vara af enahanda kon.

, ; . a • ic:o)
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de Dammar beträffar 3 få flcal det vara af någras

årfarenhet bekant, at de uti kalla climat, dår

fomliga år en af fno oholgd is kan fryfa til z

alnars tjocklek, fordra for mycken moda och
tilfyn, och fållan til annan flags Fifk-plantering

i fådana climat (kola vara tjänlige ån til Rudor
och Sutare, hvars afvel for trångfeln anda plå-

gar blifva nog fmå : och fåledes hålles fore,

at fådana fmå Dammar i kalla climat åro mera
koftfamma ån nyttige. Men om fommartiden
itorre Fifk dår (kal underhållas , til dagligt be*
hof, anfes det nödigt, at til vattu-växling rin-

nande vatten ftåndigt därigenom pafTerar* och
at, til fkygd for ftarkafte Solhettan, antingen

lof-tråd och Pil, eller Staket fåttes omkring
en fädan Dam, famt at til foda for Fifken och
defs bibehållande vid lif , draf eller annat dit-

lågges. A t plantera Karp i fådana Dammar,
under den Polhöjd, fom Stockholm ligger (

#
),

hålles fore vara räräng moda.

I Öftergotland, fom har lindrigare climat

In Upland, ikal fådant vara forfokt med kofl>

nad

(*) Den fom eljeft om Karpe - Dammars inrättning

och ans äftundar en utförlig och grundelig under-

rätte! fe, kan finna den uti Förfta Bandet af Dan*
marks och Norges Oeconomi&e Magasin , fom ut-

kom i Köpenhamn, är 17^7. Sädana Dammar kun-

riges Lands -orter, hvarom förfarenheten 1 Skäne
intygar. Se Herr Archiatern och Ridd. von Lin-
Nés Skånfka Refa, pag. 576 och de följande, h var-

ärt förtråffeliga anmärkningar vid detta högft nytti-

ga ämne finnas anförde.

na fäkert med ftor fördel anlåj i de Södra Sve-
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nåd* och ingen båtnad. Dock, ho vet, om
icke Forfoken mifslyckats mer af något forfeen-

de uti fjelfva anläggningen och anfen, ån af

Climatets ftrånghet, fom ofta oforfkyldt far

fkuld? Lake, fom år van vid djupt vatten, och
af Fifkare dår hålft fokes, flcal ej trifvas i fä-

dan Dam. Al (kal ej kunna hållas dåruti qvar*

ty igenom ler-vallen, fom gemenligen piågar

vara i fådana Dammar, emedan den båft däm-
mer och innehåller vattnet, minerar Alen (ig

under, och gar fin våg, famt fororfakar laka

på Dammen»

1 1 :o) Huru fa kallade Sjö Dammar uti op-

na Sjöar, for ifens (tigande och fallande, ml
byggas fåkre och beftåndige, til hvilka Sjo*

Dammar en af Au&orerne formenar, at vid

hamnarne omkring Stockholm (kola gifvas for-

<3elaktigafte lågenheter , dårom åftundar KongL
Academien, at Hr. Au&oren täcktes meddela ut-

förligare befkrifning, jåmte ritning, famt för-

<lag til koftnaden* jåmfprd med nyttan»

DJUR,
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DJUR,
fom med en firång i ändan åro fåfie

vid andra lefvande djur

;

Uptåckte af

CARL De GEER,
Hof-Marikalk, famt Ridd. af Kgh Nordft. Orden.

Uti jorden finnas åtfldlliga flag af Acari, på
Franfyfta Mites kallade. Ibla d defie tå-

Ila (omlige fig och lefva på Torndyflar och
Humlor, utur hvilkas kroppar de fuga faft til

fp föda. De åro fäfom defle Infe&ers Lofs, och
finnas ofta pä dem i fådan myckenhet, at Torn-
dyflen fer helt vanftaplig, ut. De vandra om-
kring' på hans kropp, i fynnerhet under buken.
De hafva fatt namn afÅcarus (Coleoptratorum)
ritfus : ano alhicante, Linn. Faun. Svec> Eä. 2.

n\o och de finnas afritade Uti Roesels
bok öm Infeftcrne, Tom. 4* tak i>

fig* 4- to. 11.

Uti Mars månad är i/fp, finn jag, i jor-

den af en blomkruka, fom llod i min kamma-
re, et Infeft (Tab. IV. Fig. 1.) af det Slag-

tet fom kallas Stapbflinu-t , och fom var något
ftorre ån en Jord- Myra. Defs färg var fvart

och glånfande > men fotterne och Antennernc
voro brun - gula. Det tyktes vara den, fom
Herr von Linn é kallar Staphylinus (rufipes) äter

glaber*, pedibus rt/jis>. faun. Svec. Éd. %, n 8j8>
Denna Stäphylinus hade något rått befynnerligt

på fig, fom föranlåt mig at betrakta honom
nogare.

,



176%. Apr. Maj, Jun. 177

Jag Tag inunder och på fidorne af defs kropp

några Häckar af helt fma aflangÄ gryn, fom
tykres pläga honom mycket och hindra honom
i defs krypande: ty de futo falt vid kroppen.

Genom et fyn*gls*s blef jag varfé, at defle fma

gryn eller korn (Fig< i. m n. ) voro verkeliga

lefvande Infcfter af Acari (lagtet.

Det bcfynnerligafte deflfc Acari (Fig. 2. m
fom ej äro ftörrc an fand-korn, hafva r år

fättct, pä hvilket de åro talte vid ftora djurets

kropp. /;
)e Utta faft därvid med en läng itrång

likibm cn ftjelke (Fig. z. fom gar af de*

ras bak-del (Fig. z. och hvars andra anda
år inplantad uti Stopbylinens hud. Samlingen af
defle Acari) fom äfven lins imellan åro förenade

med deras itrångar* utgör de fma matfbr (Figf

I.i,. 5 fom rnan fer under kroppen af ftoi
4a

djuret. Således har man hår fma infefter, fooi

åro förenade vid et itörre Infcft, medelft en
pr|ng 9

en ftjelke eller fafom en Itjert, lik-

ibm örterne åro planterade pä jordens yta.

Denna Itrång eller ftjcrt år helt fin, lik*

fom cn träd, genomfkinande och bojeligj han
futer taft vid bakdelen af lilla Infe&et, likfom

med cn liten platt fot, (Fig. i. £.), eller, hvil-

ket år det fammä, Itrången utvidgar fig dår

likfom i en platt fot. Denna ftrån^ kan helt

val liknas vid nafvel-ftrången af ettofter. Vid
något afftand frän foten har ftrångett ibland en
liten knol (Fig. l.n.)-, men icke hos alla, Den
andra and-An > fom år inplantad i Sraphyltnem htid<>

utvidgar fig något, i fkapnad ^f en cönifk fot

(Fig. fom fältet honoté#

M Dclfc
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Dcfle Acari åro ej hvar for (ig förenade vid

Stafhylinen med deras ftjertar, utan, h vilket år

ånnu befynnerligare, flere Acari hänga tilhopa i

en rad , tåfom lånkor af en Kjåd > ftjerten

(Fig. 3- *•') -^f den ytterita Acarus i raden, år

fåft inunder kroppen af den följande > dennas

(b.) åter vid den tredje , och få 'vidare hela ra-

den intil den filta, fom med fin ftrång (VJ år

•inplantad på Staphylinens yta. Sårfkildte (ädane

famlingar af ihojphångande Acari utgöra åfven få

många maflor pä Staphylinens kropp. Jag har

fedt detta ganfka tydeligt, och at alla Acari
,

fam fåledes hängde tilhopa
5 voro lefvande: ty

alU rörde de fötterna.

Ändamålet, hvarföre defle fmå Infefter på
et få befynneiiigt fått åro förenade med Staphy-

linens kropp, år utan tvifvel, at kunna draga
nårings-fafc utur honom \ de lefva och växa på
honom. Som de endaft åro fåfte vid defs hud,

och den ena på den andra, med fma tråd -lika

ftrångar, och ingalunda med hufvudet, fä år

klart, at nårings-faften mätte gå igenom defTe

ftrångar, och faledes blifva förd i Acari kropp,

nåftan fäfom et Fofter drager fin föda af Mo-
dren genom nafvel- ftrången. De fuga förrno-

deligen Staphylinen genom deras ftjertar. Men
hvad fom år än mera förunderligt, år, at defie

Acari fuga hvarandra* at närings- faften, fom
dragés utur ftorre Infeftet, måite gä från den

ena Acarus til den andra, genom fträngarne,

hvarmed de hånga tilhopa-, det år juli fom man
fkulle inbilla fig, at flere Fofter hängde tilläm-

mans genom åfven få många nafvel - ftrångar.
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Jag känner inga andra djur, fom på et få ovan-

ligt fått foda lig; de ljkna i detta mälet oifter-

ne, hvilka draga vatten til lig ur jorden ge-

nom deras rötter.

Men vara Acari blifva ej ftåndigt filtande

på Staphylinen^ de •fkiljas åndteligen från deras

ftjelk eller flrang : jag har tydeligen fedt hu-
ru detta gar til. Det lilla Infeftet tager fig

Falt med fntterne vid det forfta ting det kam-
mer åt, och fedan arbetar det fig lott ^ då ftrån-

gen fkiljer fig från defs kropp vid det ftället,

hvaråft han är fått vid kroppen, och dar han
har den breda foten (Fig. z< h j, fom omtalt
år. Dä år det ledigt och kryper hvart dec
vil.

Skapnaden af defle Acari (Fig. z och 4.) år

afllång, men fpetfig ät hufvudet ( Fig* 4. t. ),

Deras fårg år brun, Hotande något på räfttärg.

Kroppen är kupig ' convexus) ofvan uppå, och
liktom betåckt med et härd, flått och glånfan-

de Skal, fom beftar af et ftycke. Detta Skal,

gar med fina bräddar något utom fjelfva krop-
pen, och deffe, bräddar äro genomfkinande, få

at man fer en del af fotterne därigenom. In-

under är kroppen platt, och dar fi t ta fotterne^

fom äro orta til antalet och karta ^ men de tvån-

ne fråmth. åro längre och nägot tjockare ån de
andra de åro alla genomfkinande, delte i mån-
ga leder, befattc med fmä här, och vid åndap
hafva de en liten bläfa. Imellan fråmfta fotter-

ne ler man tvånne lik fom fmå karta armar, fom
åfven åro delte i leder, och fom ej ftråcka fig

långrc ån til hufvudets fpits, fä at man roåfte

M z be-
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betrakta Infeftet inunder, för at Mifva dem var-

fe. Imellan defTe fmå armar fer man cn liten

fpitfig conilk del, fom forrriodeligen är ct ffty-

te, hvarigenom djuret fedcrméra iuger iin lo-

da, når det år i ledighet eller fkildt frän lin

iMng.

De hafva en mycket härd hud, Ta at de

cj låtteligcn fonderkroffas. Jag har ftmnit* at

jordens fuktighet år dem nödig at kunna bli?-

va vid lif, ledan de fkildt fig från det ftörre

Infe£tét, hvarpå de til defs lefvat: ty de, hvil-

ka jag ville forvara utom jorden , lefde ej

långe-

Vid början af Augufti manad förledet är,

farit jag pä en ort uti min Trägärd, cn Leptu-

rä af det flaget, fom kallas Leptura nigra y tho~

råte tlprisqm rnfis. Linn. Faun. Succ Ed. 2.

n. /Ji. p., och hvars kropp, hufvud och an-

tenner åro fvarta, men thorax och vinglkalcn

inork-roda. Hon var aldeles vanfkapelig, ge-

nom en grufvelig myckenhet fmä brun-gula och
fkal-aktiga Acarl, fom betåckte mått hela defs

kropp och alla defs leder. Jag fant , at de vo-

ro af famma ilag, fom dc föregående pä Staphy-

linen. Deras antal var obcfkritveligcn ftoru ja

tufendetals, och betäckte alla kroppens delar,

i fynnerhet inunder buken, hvarålt de voro

tjockt upftaplade 3 de hängde ock vid benen i

ftora klumpar, och gjorde, at denna Leptura

hade et hifkeligt och otäckt utfeende (Fig.

ofverholgd fom hon var af en fadan myckenhet
ohyra. Hon kunde med moda krypa och rora

fig med denna ohyggeliga börda, fom plägade
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hanne ganfka mycket, hvilket nogfamt fyntes

dåraf, at hon ouphorligen genom lina rorelfer

tilbod
9

at aMTcuckhv {ig detta fållfkap af Avart y

hvilket dock var hanne omojeligt. Ganfka mån-
ga af defle Acari futo fall: vid hannes kropp s

och afven pä hvarandra med fädane ftrångar,

fom vi fedt hos de förra 3 men andra åter voro

ledige och kröpo fram och tilbaka pä Lepturens

kropps i flcre lager pä hvarandra. Det var

omkeligt, at fe denna itackars Leptur* fä angri-

pen af fiender, fom hon var nodlakad, at föda

af fin egen fubltance, emot fin vilja.

Jag förvarade hanne med alla fina gåfter

uti en glasburk, och blcf varfe, at de fmä A*
cari dageligen alt mera ofvergäfvo hanne, och
kropo hit och dit uti burken,, få at hon inom
några dagar blcf dem alla qvitt. De lefde fe*

Öail ej långe, i britt af fuktig jord at uppe-
hålla lig uti, Men cljeii åro de feg-lifvade nog:

ty ehuru jag doppade dem uti ftark Spiritus vi*

ni, fä lefde de dock länge uti denna itarka li«

qucurcr* ., fom cljeii pä (lunden plågar döda. måft
alla Iniccter , hvifka man låggcr dåruti.

Jag haller det for ganfka befynnerligt, at

finna letVantje fnfe&er planterade och fäflc pä
andra ftörrc Infeéters kropp, mcdclft en tråd-

lik t&räng, Iwarigennm de draga och likfom
fuga deras närings-luft mur det ftörrc Infe&ct,
tom ar nodfakadt at bara dem, och det därtil,

genom bakdelen, Hvad fom rnåft liknar detta,

\\to fmä röda aflänga ägg (Fig. 6.) , af et fiags

vuttciv^77r/, fom finnas 11hängande med en
liten itjelke (/.) vid benen och kroppen af åt-

M 3 fkil-
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Te Vatten- 1 nfe&cr, fäfom Vatten-
Baggar (Dytifci), Vatten- Seorpianer (Nep<e) och
flere fådane. De {Te ägg växa och tiltaga i ftor-

lck, hvilket år tecken \ at de draga foda utur
fnieftcts kropp, vid hvilken de faltutta; men
åndteligen kläckas de ut och frambringa fmå
roda Acari (Fig. 7*), fom (halt (imma i vattnet.

Herr von Linn6 kallar -'dem 'Amr^n (aquaticus)
abdomine deprejfo tornentofo poftice obtufa} aquaticus.

Faun. fuec Ed. 2. n. 191$* och tager, at de i

Sm Hand heta Qvalfter. Men jag har funnit, at

ibland deile fmå Vattenkar* finnas flere ån et

ilag, fom vid något annat tilfålle torde kunna
vifas,

Imedlertid kunna våra fma på fljelk växan-
de Acari få namnar Acarus (vegetans) cruflaceus

tufus , abdomine Jupra convexo
y fubtus piano.

q< q< q<

Figuremes r
Qttydnlng.

Fig. t. år en fvart Staphylinus , ritad ffcorre

ån naturen: flockar af helt fmå Acari , fom
åro fafte vid hans kropp med fina fträngar cU
ler ftjelkar.

Fig. 2. år en af förenämnde Acari ,

ftild från Staphylincm kropp och mycket ftor

° 0ritad. For blotta ögat är han ej ijrorre ån en

punct. Han ligger på ryggen i denna Figu- 1

ren. bnp är ftjerten eller Itrången, fom Utter

vid bakdelen b % och fom med andra ändan p>
hvilken år utvidgad fom en conifk fot, varit

fåft
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få fl: vid Staphylinens hud. Vid n fer man ei\ li-

ten knol.

|3fe. 3- vifar trenne Acarir mindre ftort ri-

tade ån den foregående, fåfte vid hvarandra med
deras ftrångar abc

y genom hvilka de formode-

ligen draga foda och näring af hvarandra.

Tig. <?* år famma Acarus y fom den af Fig.

2./, men ledd på ryggen, och fom fldldt fig

från defs ftrång, famt nu befinner fig fri och
ledig at krypa hvart han vil. Vid t år htif-

vudet, fom år fpitfigt^ -men bakdelen år af-

rundad*

Figura j. år en rod-brun Leptura i naturlig

ftorlek , hvars hela kropp år öfverholgd med
famma flags fmå Acari y fom de förra , hvilka

gifva hanne et hifkeligt utfeende.

Tig, t. foreftåller et rodt aflångt agg, myc- •

ket ftort ritadt, fom medelft en liten ftjelk s

varit f&ft vid en Vatten - Scorpions kropp.
Naturligen år detta agg ej ftorre ån et groft

fand-korn.

Tig, 7. år en rod Vatten-Jcarus , fom bllf-

vit kläckt utur foregående agg, och fom hår

år ritad genom famma Microicop - glas, fom,
agget.

M 4 RÖN,
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RÖN,
Som bevila

At Såmn /valkar Mämiifkam kropp
}

gjorde och ingifnc af

ANTON ROLANDSON MARTIN.

Ua faaima fått , fom jag tilforcnc (*) medelft

X Thermometer, fökt utröna, huru-vär kropps
varma förhåller fig, famt til- eller aftager af ätfkiU

liga orfakerj har jag ock underfökt, hvad ver-

kan Sömnen hafver , at oka eller minfka Blo-
dets varma. Af mänga i denne afligt gjorda
Ron, vil jag hår allena il anföra några" fä, med
hvilka de atrige in (Kim ma.

Rönet i. Pä en Karl af 38 ärs ålder, da han
klockan 1 1 om aftonen lade (ig, och innan hart

fomnade , befants Handens varma 36 grader,

Armholans 36, Bröftets 3f, Magens 34, Knä-
veckets 33 och Fotbladets 33: tilhopa Z07 gra-

der. När han följande morgon kl. f vaknade,
var Handen allenatt 34, Armholan 36, Broitet

34, Magen 34, Knävecket 31 och Fotbladet 32,;

tilhopa 10 z grader. Ältfa hade alla defla delar

tilhopa blifvit
f:j men hrardera nåftan en hel

grad fvalare genom Sömnen. Värmen i Rum-
met, dar Karlen lag, var 1 f grader.

Mnet i. En annan gäng hade, på famma
Karl, efter z t imars Sömn," Handen blifvit z

frader (Vakre, firoftct äfven z, Magen 1, och
bten 1 grad: tilhopa 6 grader.

Rå-

(*) Se K. V. A. Handl. år 1 766, pag. 3x8, fhmt 1 767,
pag. 1 66.
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Rånet j. Efter 4 timars Sömn, befants på
famma Karl, en annan dag, Handen 3, Armho-
lan 1 , .Broftet 3, och Foten 1 grad kallare, än

de voro förr ån han fomnade.

Rånet 4. Pa en Man om 40 ars ålder, fora

dagen förut haft Itark rorelfe, var, da han om
aftonen lade fig, Handens värma 37, Armho-
lans $7, Brottets 36, Magens 35, Knaets jf,
och Fotens 31 grader. Når han, efter 8 timars

Sömn , vaknat, funnos Handen, Armholan, Bro-

ttet, Magen och Knäet hvardera 1 grad fvala-

re. Forr ån han fomnade, flog hans Puls 79
Ung i minuten; men nar han nyfs vaknat, al-

lcniift 60 flag. Under fjelfva Sömnen, gjorde
han 14 eller if ande-drag i minuten* men fa

fnart han vaknat, 2.0 i minuten* Vårmen i Rum-
met var 10 grader.

Rånet j. Pä en Gaffe om p ar, da han la*

de lig at fofva, var Kindens varma 33, Han-
dens, Armholans, Brödets och Magens hvarde-

ra 36, Knäveckets 33 och Fotens 31 gr. Sju ti-

mar dar efter och medan han ånnu fof, fants

Handen 1, Armholan 1, Broftet 3, Magen i,

och Knäet
3 grader fvalare. Men når han, ef-

ter 8 timars fomn , en liten ftund varit vaken ,

fann jag hans varma malt återitåld, i det fo ro-

lige delar voro litet fvalare, fomliga varmare,
andra åter lika, fom då han fomnade.

Rånet 6. Nåftan på famma fått forhåll det
fig en annan gång med famma Gåfle. Sedan
han fofvit i 1 timar och medan han ånnu fof,

var Handens varma 3, Armholans 1 , och Bro-
ttets 1 grad mindre, ån dä han fomnade* Når

M f hm
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han något därefter upvaknade, het och oluftig,
tants Kinden 3, och Brottet 1 grad varmare,
ån vid infomnandeti men Handen och Armho-
lan lika.

Rönet 7. En Gåfte om j år, hade, innan
han fomnade, i Handen 3f v Armholan 36, pä
Broftet 34, och pä Magen 35* graders värma.
Medan han ån fof, pä 8:de timan, hade Handen
förlorat z % Armholan 1^ och Magen 2 grader
af lin vårma^ . men Broftet var lika varmt! Når
han, efter tö timars fömn, vaknat, fanrs värmen
icke allenaft aterftnld , utan ock i fomlige de-
lar nagöt ilorre, ån for fomnen, undantagande
Handen, fom nu allenaft var %z grader.

Af de ila och flera dylika forfök
, fynes klar-

ligen, at Sömnen fvalkar månnilkaris kropp, i

fynnerhet fä länge lian ånnu päftår j men at vär-

man nog häftigt aterftålles , fä fnarc man va-

knat. Jag talar hjir endaft om den invärtes vår-

man , hviiken jag med Thermomcter kunnat
profva: ty at döma af Urinen, fom gemeniigen

har famma vårrna af 36 eller 37 grader, bäde

för och efter .Sömnen , tyckes den invårtes vår-

men ej hafva undergått mårkelig förändring. Af
några Ron, befynnerligen pä Barn , har jag an-

ledning at tro, at värmen under fomnen begif-

ver fig in åt kroppen , men drifver til periphe-

rien igen, dä man vaknar.

Har bor ock göras fkillnad på rolig och c~

rolig forVin, Orolig forrm år midt imeltan vaka

och fofva, hvarom dromar nogiamt intyga. När
Barn fofvit oroligt, blifvit röde om Kinderne,

vaknat häftigt, gråtande^ hafva de efter fomnen
fun-
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funnits flera grader varmare, ån förut. Men
at god och rolig fomn fvalkar dem, kan flutas

af Pullens och andedrågtens forhållande : ty dä

Pulfen, torr ån de lommat, flagit 100 a iof
(lag i minuten, har den under fömnen, pä 3 a

f års Barn, ej flagit mer ån 8f å 905 men få

(hart de vaknat, åter 100 å iof flag i minu-

ten. Hvad Åndedrågterne angår, få år märk-
värdigt at fe, huru juli lika mänga de åro pä
Barn af 3 ä f år, och på fullvåxte af 30 eller

40 års ålder: nämligen under fomnen if a 16,

men fedan de vaknat, 2.0, zi a 2.3 i minuten.

Hår af fynes, at Barn ej hyfa ftorre värma,
ån fullvuxet Folk: ty jag har ofta funnit, at

deras yttra varma, i fundt tilftånd, ej gått 6f-

ver 36, hogft 37 grader, hvaremot ock den
inre fvarat, låfom Urinen vilat. Sä högt fti-

» ger den ock under armarna och ofver Naflen
päfullväxte, når de varit i nägon rorelfe, druc-

kit varmt och åro val klådde. Men på en i

hvila ftadd och mindre betåckt, kan 36 gra*

ders varma ofver Naflen antes for en Feber-

hetta, ladan fom jag den ock obferverat pä en

Kopp - Patient. Någon flällnad år ock imel-

lan Conftitutioner : hos fomlige häller vårmen
fig mera til Peripherien eller hullet, ån inåt:

hos fomlige efter tvårt om. Hos bagge kan dock
vårmen vara ofver hufvud nåltan lika Hor.

CM-
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Chmefernes Sått at utkläcka Ägg y

befkrifvit af

CARL GUST. EKEBERG,
Capit. Lieuten. vid K. Amiralit.

Når jag i Canton fedt, huru Chinefcrne til

otrolig mångd upfoda Ank - ungar, och
påmint mig, huru envifa och oftadiga tfefla Fo*
glar åro hos ofe at ligga, har jag däraf fatt an-

ledning at efterfråga Chiuefernas Satt at utkläc-

ka aggen, hvilket jag funnit ganfka entaldigt

och behändigt. At förekomma bedrägeri, frå-

gade jag fårfkildt flera af dem , fom idkade den-

na handtering, och til flut låt jag hämta en i

ldåcknings-konften långe ofvad Chines
3
fom up-

fatte ugnen, och förklarade for mig hela pro-

ceflen, fom jag hårmedelft har den åran at for

Kongl. Academien upgifva.

\Jt'\ något drag-fritt hus, fom harjord-gälf,

fatta de pinnar, fom åro tre qvarter langa, uti

en ring af en alns tvår-linia, få nära til hvar-

andra, at de bcqvåmligen med Bambu- fprotar,

qviftar eller halm kunna val fammanflåtas, och
federmera med ftadig och val arbetad lera, bå-

de utan och innan, jåmnt tilftrykas, fä at den-

na runda ler-väggen blifver et par tum tjock.

En lindrig kohl- varma bor torka den famma,
och alla fprickor med leran upfyllas och filt

åter torkas. Denna kallar jag Ugn.

Fyra ltycken 6% qvarters ftadiga Bräder,
af en alns bredd, ftållas pä kant emot de i hor-

nen nedflagne fmå ftolpar, fom uti en q vädrat

om-
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omgifva ugnen, och uti hvart horn gores i jor-

den en liten cldftad, 3 tum djup, rund, af et

qvarters diameter; 4efla eldftåder tå ej komma
ugnen närmare ån et godt qvarter, at for myc-
ken varma ej må fkada.

Två af Bambu flätade flata korgar, i llcap*

nad af SSU,- med qvarters höga bräddar, och

af den vidd, at de ftjålpte, tjäna fåfom lack

ofver ugnen > tvånne tre qvarters höga, och fa

breda korgar med handtag, fom jåmnt palla

fig in uti ugnens famt et tjockt papper eller

en tunn Filt, få itor, at den betacker hela fyr*

kanten j år alt hvad til denna operation behöf-

ves, utom kohl och agnar af Ris. H vete-agnar

torde gora (amma gagn.

Uti ugnen itrSs et par finger tjockt med
agnar, dar uti fättes eh af de djupare korgar-

ne, med ct paj- tums tiogt agnar i båttnen, fom
betåckes med en valmars-lapp ; den flata korgen
eller lacket lägges ofver ugnen, och uti hvar
eldftad lagges en hand full agnar > dåruti Eld-
morja, fafom af utbråndt ris, hvilken betackes

med agnar: hela fyrkanten ofverdrages med Fil-

ten, at en half dag få upvårmas. Eldnings-
fattet under hela klåckningen,blifver lika jåmnt,
utan minita tilokning eller minfkning: de hal*

va fördenfkul i famma Rum en fpis, altid for-

fedd med fina glödande kohl eller eld -morja,
af hvilken de hvar fjette tima, med et matt^ få

ftort fom en goppen full, altid forfe eldftåder-

ne, hvilka hvar gång betäckas med agnar, fom
hindra kohlen, at för fnart utbrinna och for*

orfaka ojåmn varma. Den fäledes upvårmdc ug-
nen
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nen opnas, korgen fylles med frifka Ank-ågg:
for beq/'ämligheten tagas tre agg uti hvardera

handen, ibm är fä mycket den kan .hälla r och
därmed fortfires, utan {fotande, at Itapla honom
full. Han betåckés med lin valmars-lapp , eld-

ftadren forfes med lin morja , betäckt med ag-

nar, och hela fyrkanten med filten. Efter fex

t! mur opna* äter hela fyrkanten med ugnen, den
andra djupa korgen upvårmd, med agnar i bott-

nen, framtages, den förra med ägg fyld, lyftes var-

famt utur ugnen, äggen tagas utur denna, och
i den torna inläggas. Igenom denna ombyt-
ning, blifva äggen vände, de låg Ila kommö ©f-

vanpä, och de mellanliggande ta. åfven nå-

gon ändring. Korgen
,

ugnen och äfven fyr-

kanten, fedan ny eldning på förra fättet Ocedt,

blifva efter vanligheten betäckte. Med äggens
ombytande och eldning fortfara de hvar (jette

tima, *ati 9 dygn, och tillåta #vid ugnens 6p-
nande intet drag, ej heller handtera äggen med
ovårmde händer.

Efter 9 dagars forlopp
,
tages den andra flata

korgen fram, make til den, lom varit ugnens

läck ^ aggen låggas pä et i defs botten utbredt

yllet kläde*, korgen Ifåiies pä underftroddc ag-

nar, uti en annan af bräder upreft fyrkant, hälf-

ten ISgre än den förra: fyra ften-fkälar blifva,

en uti hvart horn, eldltäder, med en tredjedel

mindre eld-morja uti, öfver och under omgifne

med agnar f Korgen betackes med valmars-ili-

ken
, upburen af i kors lagde käppar, at den ej

kommer at rotfä äggen, och hela fyrkanten täc-

kes, efter förrättad eldning, uti varmt väder med
et
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et Likan, och uti kallare väderlek med filten.

Ombytningen med äggen uti korgarnc, och med
eldningen, iortfättcs utan uppehåll i följande (ju

"dagar:*" feldlkålame flyttas, om vårman bfifVer

"for itark, närmare fyrkantens horn ; men när-

mare til korgen, om värman är tor fvag.

Nu flutas eldningen, och äggen bredas ut

pä et bord med uphogde kanter. Om de åro

varmare ån uti den fednafte eldningen, fom pä
ogonlåcket kan kännas, betackas de med et la-

kan men dä de åro ivalarc, med Filten, fom
ej får vara for tjock och tung. De vändas fy-

ra gånger om dagen, och efter 11 dagar kom-
ma Ungarne fram. Om eldningen år ojämn och
for ilark , få händer, at Ungarne vantrifvas, fä

fendrag och do men förrättas den varfamt , hvar-

om de åro mycket forgfäilige> fä mifslyckas ope-

ration fållan : forfummas vändningen , fä finner

man ofta rutna ägg.

Detta klåcknings-fått öfvas i China alla års-

tider: jag har där fed t fpäda Ank-ungar i Nov.Dec.
och Jan. månader, fom ej åro varmare an April
och Maji hos ofs: alleftaft man aktar fig vid äg-

gens vändande, får kalla vind-puftar och drag,

famt at de ej handtcras med kalla händer.

Jag tviflar ej, at det ju gar an hos ofs, at ut-

kläcka ägg pä lamma fatt. Genom någon liten öf-

ning, torde de fmä fvärjgheter, fem i forftone

kunna meta, latteligen öfvervinnas.

»1
FOR-
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derfoktj men tillika uti Sjöfart och allman Na-
turkunnighet ftorre upmårkfamhet vård y ån den
få kallade Inclinationen, hvilkens befkaffenhet, hi-

ftöria och nytta, jag kårteligen årnaribefkrifva.

Denna egenikapen har Varit under händer, fa

långe Magnet-Nålar blifvit ftrukne och Sjomån
medfört Compafter på vida Refor. Ty , fa fnart

cn förut jämnt -vågande Nål vidrores af Magne-
ten, blifver defs ena hålft ftrax likiom tyngre,

famt lutar ned-åtj och fedan denna ofvervigten

blifvit på en vifs ort rattad, måfte Skepparen
likafullt årfara, at Sjo-kofen på andra orter af

fig fjelf kommer utur denna jåmvigten, få at

defs Södra fida lånker fig längre ned uti de Sö-

dra orterne-, men den Norra fidan uti de lån-,

gre Norr-ut belågnej hvarfore denfamma altid

genom en liten mot-vigt måfte återftåilas til fitt

horisontella låge. "Detta, fom af de måfte an-

fågs for en mera brydfam ån nyttig omftåndig-

het, foranlåt omfider en förfaren Angelik Sjö-

man och Konftnår Robert Norman (a), at

med en egen Nål, fom pa frorizontella axlar

fritt kunde vånda fig up och ned, underfoka,

huru långt denna fånkning (kulle gå, når Ma-
gnet t kraften enfam får rada om Nålen. Han
blef då varfe , at Nålens lutnirtg uti London

,

if?6, var hela 71 gr. fo min. Han var fåle-

des forfte Upfinnaren af denna Magnetens märk-
värdiga egenfkap, och, af den til defs utrönan-

de årforderliga nya InclSiations-Compafien, hvil-

ken, tid efter annan, undergått flera förbittrin-

gar,

(a) New attra£Hve, Cap. 3. 4. it. Gilbert. de Ma*
gnete, L. I. c. i f
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gar, famt banat vågen til många nyttiga decou-

vertcr uti Låran om Magneten.

Efter Norman, började fnart flere lågga

handen vid (amma Forfok , i fynnerhet har Lso-
taudus (b) , en Fratiffc Jefuit och Mathenaati-

cus, inrättat en liten Inclinations • Compafs, at

bruka på Sjon, hvarmed jåmvål åtfkilliga (kola

hafva gjort forfok * men dårom år intet pali-

teligt mig bekant. Vid början af 1600- talet,

hafva dylika obfervationer en tid varit mycket
i gång, hvarigenom man ock då redan årfarit,

at Nålens ftupningar på olika orter åro mycket
föränderlige; at Nålen ikring ^Equator håller fig

våg-rått y längre S6der-ut vänder hon fodra fpet-

fen ned -åt 3 men lutar alt 'mer och mer med
Norra fpetfen, ju närmare denna Polen 5 få at

ock Hudson, åren 1607 och 1608, på en Nord-
lig bredd af jf gr. 2,2. min. funnit Nålen ftu-

pa 8p gr. 30 min., eller frå i det nårmafte lod-

rått * men vid Noord Cap och Nova Zembla
träffat hanne fänka fig 84 gr. under horizont-
linien (c). Hade man nu iladnat dårvid, at med
flit anftålla, famla och jåmfora dylika Ron, få ha-
de denna Vetenfkapen ledan den tiden kunnat vin-

na anfenlig tilvåxt. Men fedan några börjat giffa,

at Inclinationen rättar fig fullkomligen efter La-
tituden (d), andra åter, af några dem bekanta
Ron, utgåfvo Tabeller (e) ofver Nålens forhål-

N z lan-

(b) In Magnetologia , f de Magneticis Philofophia.
Liön 1660. it* Ivlufchenbr. DifC de Magn. p. aoo.
Tab. VII. Fig.

(c) Purchas Pilgrim f Vol. 3.

(d) Sturm. Phyf. Eleäiv. T. t. p. 1090.
(e) Keteltas Gebruyck der Naeld-^iifing^ 1609.
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lande vid olika Latituder, hvarefter man genom
en dylik Kål akid fluille kunna finna Pol-hog-
den m. m,, och alt detta uti fjelfva verket ic-

ke befants hålla ftreck; fkadade defTa hypothe-
fer Vetenflcapen mera, ån de gagnade, upvåcktc
mifstroende for fjelfva faken, arbetet uphorde,
och kärnan föraktades, for det fkalet icke ännu
kunde brytas. Imediertid vore val, om defla

åldre obfervationer, hvilka, likafom de Aflrono*

mifka, vinna något genom tiden, blefvo famla-

de, hålft icke alla deras Compaffer aldcles kun-
na forkaftas.

Vid början af detta Seculum , då Halley
genom fina'Magnetiflia uptåckter drog allas up-
xnårkfamhet pä Magnetiflta Forfok, vidtogos ock
defla Inciinations-obfervationeT ä nyo med ftör-

re flit. Hållet ikal fjelf på dels refor haf-

va medfört et dylikt Inftrumcnt, och därmed
vid Öarne Capo Verde, 1700, funnit Nålen hålla

något fåkert bevis. Samma ar hafva dock Poun-
dius och CttNNiNGHAME på en rcfa til Chi-
na famlat dylika Ron, jämväl Noelltus} men
i fynnerhet har den berömde Åftronomen, Pe-

re Feuillce, på defs refor til och ifrån Sö-

dra America, forfkaffat ofs en ganflca vacker

och fammanhångande långd af Inclinations-Ob-

fervationer, fom längre ned med mera komma
at omtalas. Sä goda föregångares exempel ha-

de ock nu fakert upmuntrat flera, at tråda uti

deras fotfpår, dåreft man icke olyckligt vis trodt

fig finna få flora Ikiljaktigheter uti få vittra

hvarom jag likväl icke funnit

Måns

(f) ,Vet. Acad. Handt. 1744. P- #«*
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Måns obfervationer, at faken dåraf blef a nyo
inveklad, och man förlorade hoppet, at nägon-

fin dåraf draga verkelig nytta. I fjelfva ver-

ket hafva ock fedan den tiden inga fådane Com-
pafler varit fedde på opna Hafvet , forrån Herr
De la Caille, år 175*0, och Herr Eke-
be r g ganfka nyligen , åter därmed foretagit

nya Forfåk.

På fafta landet fkulle val, efter alt utfeen-

de, dylika Forfok kunna anftållas med ftorre

lätthet och fåkerhet, ån på et gungande Haf,
hvarfore ock flere Lårde, tid efter annan, där-

med gjort åt(killiga tilbud. Jag forbipår de
mindre betydeliga, for at kärteligen anföra det

hufvudfakeligafte, fom därvid blifvit utråttadt.

Början och forfta anledningen, at åter utur mör-
kret framdraga Magnetifka Inclinationen, gaf
Herr Whiston Cg), få val genom de , år 1710^
uti London, med flera och til en del mycket
långa Nålar, anftålde Forfok, hvarigenom han
ock aldraforft banat vågen til en vigtig Theo-
rie om detta Inftrument, fom ock genom defs

bekanta forflag, ät formedclft Magnetifka De-
clinacions och Inclinations Obfervationers fore-

nande, finna Geographifka Longituden pä fjon.

En tanka, fom i fig fjelf är mindre orimelig,

ån fvär at vcrkftålla. Honom folgde, är 1715,
Herr Graham, fom, med en fots läng Nål,
gaf akt pa Inclinationen , och tant den famma
vit i London hälla fig i mellan 74 och 7f gra-
der (h)j famt kärt därefter, 1724, den berom-

N 3 de

(g) Longit. found by the Dipping-Needle. London,
(bj Phil. Tnnlaft. N. 389.
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de Mussghenbroek uti Leyden, hvilken i fyn-

nerhet harpa anvåndt mycket arbete (i). Whi-
ston hade redan funnit, at Inclinationen med
en fots N al utmärktes til 73 gr. 4f min., dä

en annan fyra fot läng Näl angaf jf gr. 10

min. Det famma årfor Mussghenbroek vid

flera olika Nålar. Den ena, fom var 48 tum
lång, flupade 67 grader, den andra af 42. tums
långd , 72, gt^ och den tredje, om t fots långd,

vifade endait 60 gr. Han gaf därpå i flera år

noga akt på den långfta Nålen, och fant, at

den (amma näftan aldrig ltod ftilla, utan ändra-

de fig pä et fått, hvaruti han icke kunde fin-

na någon ordning (k) , hvilket ock foranlätit

honom, at få val på det hogfta yrka fvärighe-

terne, fom vid en dylik^ Nåls inrättande före-

falla, fom at ftadna uti den meningen, at få

val Nålarnas olika längd, fom fjelfva Magnet-
kraftens forånderlighet, foranlåta defla flcilnader,

göra obfervätionen befvårlig och ofåker, fimt

fortaga all den nytta, fom dåraf ftode at inhäm-

ta (i). Foga mera hade bchofts, at fatta den-

na laken uti forgåtenhet; ty hvilken vil fpilla

fin tid och moda pä 'et befvårligt, ofåkert och
onyttigt Forlok ? Ganfka många hafva därige-

nom biifvit tilbaka hällne, at vidare befatta fig

därmed. Några fä hafva dock hållit den for

angelägnare, och har i fynnerhet Herr Cel-
sius (m> , är 1737 uti Torne, och 1744 i Up-

fala

,

(i) DifT de Magnete, p. 200, feq.

(k) Traflfaft. N. 425*. 426. I73 2 -

(i) Introd. ad Philof. Nat. T. I. p. 333.

(m> A£h Liter. & Scient. Svec. 1738. p. 42g.
Kongl. Vet. Acad. Handl. 1744. p. 10.
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fala, med mycken noghet utftakat iMagnetifka

Inclinationen 5 hvilken på det förra ftållet, ge-

nom åtta tum långa, Nålar, fom vid alla om-
kaftningar icke varierade ofver 10 minuter, fants

78 gr. f min., och på den fenare, med en f
tums Nål, 7f gr. f min. Uti Memel har Du-
han de Jandun, 173 £j funnit Inclinationen

ikring 72. gr. (n). Men i allmänhet har detta

ken efterlåtenhet alt mera hade tagit ofverhan-

den, dåreft icke någon utmärkt upmuntran ä

nyo uplifvat hug och luft for detta, i (ig Jjelf

altid for nyttige anfedde , och ofveralt efterläng-

tade , Inclinations-obfervationer.

Vi kunne med (kål råk na en ny Period uti

denna Vetenfkapen ifrån den tid, då Kongl.
Franfka Vetenfkaps Academien, är 1741 , utfat-

te den vanliga belöningen for Inclinations-Com-
paflens förbättrande, och tildelte denfamma Herr
Bernoulli i Bafel , hvilken grundeligen af-

handlat orfakerna til Inclinationsi - Nålars felak-

tigheter, jämte nredlen at afhjelpa de famma (o).

Nålens axlar hora enda (t rulla på horisontella

planer, och genom påfatte vigter bor få lagas,

at Nålens egen tyngd, fom altid genom en fka-

delig bogning fånker defs Centrum Gravitatis,

må gifva hanne famma Itällning, fom den Ma-
gnetifka kraften. På h vad lått detta beqvåmli-

(n) Nouv. Bibi. Germ. T. 18 p. 388.

(o) Pieces fur les Boullbles d' Indmaifon. Paris.

1748. Memoire fur la Manicrc de conftmTe les

Bouff. d' luclin. pour concourir au Prix de V an-
oce 1743.

N 4 galt
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gaft: fkcr, formedelft en liten få kallad Mcju^
tions- vifare , har famma Auétor fenarc utforli-

gen befkrifvit (p), och tillika närmare utredt

defla Nålars förut icke nogfamt kände egenfkap:
at pd en och famma ort, uti olika Vertical Planer ^

kunna utvifa gan/ka olika Stupningar, fom alla åra
jtörrcy än defs rätta och högjla Stand uti f/e/fva

Magnet - Meridianen ; men altid lyda den regelen:

At Sinus totus år til Cotangens för Nålens Hufvud-
Inclination uti Meridianen; fom Cofinus för Ver tical-

Planens afvikning ifrån denna Meridian dr til Co~

tångens för Nålens verkeliga flupning uti denna Ver-
tical-Planen (q). Håraf följer, hvilket ock år-

farenheten intygar, at pä alla de orter, dar Nå-
lens råtta Stånd år lutande til Horisonten, hal-

ler hon fig hogft i fjelfva Meridianens men uti

alla andra Planer lutar alt mer ned at, til defs

hon uti den Plan, fom gor råtta vinklar med
Meridianen, flår aldeles lod-rått. Pä de orter y

dir Nålen uti Meridianen år horizontel, kan hon
uti den förenämnde Planen få alla rnojeliga ftåll-

ningar. Men år Magnetifka direftionen fjelf

lod -rått, behäller ock Nålen detta ftänd, på
hvad-fida Inftrunientet vandes. Alt detta hår*

jörer dåraf, at Nålen år tvungen a t fvånga uti

en Vertical-Plan. Vore hon aldeles fri, fkullc

hon altid ftrax fulikomligen ftalla fig uti Ma-
gnctiflU dire&ionen. Deffa olika ftupningar gif-

va båfta anledning vid handen, at proIVa god-
heten af- en Näl: man fer ock dåraf, huru an-

geläget det år, at obfervera Inclinationen uti

fjelfva Meridianen, och huru mycket de kun-
nat

(p) Journal des Slavans, I7f7- P- *7*

(q) L. c. pag. 41 é
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nat fela, fom ej vetat af eller i akt tagit denna

omftåndigheten.

Musschenbroek har fordenfkul fjelf å da-

ga lagt oriktigheten af defs ftorfta Nål, då han

til råtta vinklar emot Meridianen fant hanne

luta 84, i ftållet tor 90 grader (r)#

Herr Bernoulxi ftadnade icke uti defla

underökningar vid blotta fpeculationer, utan
lat genom en fkickelig Konftnår, Herr Diet-
Ricnä Bafel, förfärdiga 12 Nålar af olika långd,

hvilka alla til pricka fvarade emot den anförda

Regeln, famt gåfvo Indinationen uti Bafel til

fif grad, hvilken for Jord-båfningen varit jz
grader, Nordlig. Et af defla Inftrumenter fan-

des til Herr Euler i Berlin, hvareft jag,

fjelf ägt tilfålle , at fe defs inrättning, hvilken
ock Herr Euler utforligen befkrifvit (s): och
fåfom därvid årfordras, at Nålen, vid aequations-

ringens delning, år utan all Magnetifi: kraft, fom
vid en härdad Nål år fvårt at århålla, har han
vi fat, huru man vid en redan Magnetiferad Nål,
af tre correfponderande obfervationer, kan finna

och uträkna Inclinationen. Denna fants, I7f/,
i Berlin, 71 gr. 4f min. Nordlig, hvarjåmte
Theoricn om detta Inftrumcnt få utforligen år
af-handlad, at foga något mera i den delen tor-

de fak rus. Imedlertia har ingen, få mycket jag
vet, hittils gjort någon vidare nytta af detta

Decouverter, mindre på Hafvet foriokt den nya
N y in-

(r) Diflert. de Magn. Exp. 103. p. 211.

(s) Mem. de Berlin för iySS j
ut^ifnc i?57i p. 117.

Thdorie de V inclinaifon de V Eguille Magnetique
f

confirmée par des experiences.
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inrättningen, utan de måfte hafva bibehållit de
enkla Nåkrpe. Herr De la Caille betjen-

te fig, på defs Capifta Refa, af en af Herr Mag-
nys Compafier med enkel Nål, fom vunnit myc-
ket bifall* och Herr Bruggman, fom, ibland

många vackra Magnetifka forfok, åfven upgif-

vit et aldeles nytt fått, at med Jårnftång och
Declinations- Compafs finna Inclinationen, har

jåmvål brukat en lotum lång, enkel, faft efter

Eulers fått med .päfatte vigter afvågd Nål,

hvarmed han, 1764, uti Franeker fant72.gr.
iz min. (t). Alla deffa inrättningar (u) aga

hvar för fig deras briller och förmåner j på fa-

fta landet kan ock inclinationen därmed finnas

med nöjaktig fåkerhet* men det fom ånnu måft

faknas, år en fkickelig tillämpning dåraf, til

Sjöfarandes och refandes nytta och tjenft, hvar-

gå hittils ingen med flit arbetat. De af Herr
Bernoulli foreflagne Nålarne, fom (imma på
qvickfilfver eller uti vatten, låra fvårligen få

Smart komma at verkftållas* Det måfta kommer
an på en tjenlig ftållning for de redan påfund-

ne, och på landet brukehge, Nålarne, uti hvil-

ken affigt ock Herr Ma gnys CompaiTer varit

de båfta, ehuru de, i anfcende til nyare decou-

verter, ånnu behofva någon förbättring.

Jag började, for några år fedan, at gora For-

fok med dylika Inclinatorier til Sjöfartens bruk,
hvil-

(t) Tentam. 'Philof. de Materia Magnetica, p. 107.

217.
(u) Om hvilka mera kan efterfes uti tvånne i Upfala,

1763 och 1767, under Herr Prof DuRySUS, af

Herr Avelin utgifne vackra Difputationer , de In-

*Unation c Magnetna.
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hvilka hittils ftadnat vid. det Inftrument, fom
Herr Capitaine Ekeberg medfört på defs Oft-

Indifka refa. Det år ånnu ofullkomligt 3 men
de därmed gjorde Obfervationer, jämförde med
andras, gifva mig båfta hopp, at dylika Inftru-

menter genom ytterligare förbättringar kunna
få en årforderlig rtoghet, och med tiden tjäna

Sjöfarten til itfårkelig nytta.

Hvad fom aldramåft legat i vägen, at- här-

om blifva åfvertygad, år det, at man uti de
hittils gjorde Obfervationer aldrig kunnat fin-

na någon havmonic och ofverensfiammelfe. In-

ftrumenternas ofullkomlighet , okunnighet om
Nålens forhållande, och brift på nog många
Ron, hafva dårtil hvar for fig kunnat bidraga *

men få har man ej heller altid fokt denna harmo-
nien på råtta vågen. Merendels har man, lå-

fom for detta med Declinationerne håndt, fokt

finna någon ordning uti Inclinationerne efter

jordens Geographifka afdelning til långd och
bredd, hvarmed de famma likväl icke äga den
minfta gemenfkap. Jordklotet verkar i och for

fig fjelf, fom en ftor Magnet, hvilken flyrer

alla vara Magnet-Nålar, och rundt ikring defs

yta gifver dem famma lagen och ftållningar ,
fom hl-fpänen antagen ikring hvar och en Ma-
gnet- tl:en, och hvilka endafl råtta fig efter den-
na ftora Magnetens Poler och magnetifka afdel-

ning, utan affeende på de rorelfer och - lagen,
fom denna Magneten åger i anfeende til andra
Himmels-kroppar, och hvarpä defs Geographi-
fka indelning beror. Fordenfkul år det, efter

min tanka, torgåfves, at arbeta på Magnet-Nå-
lar
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lar utan mifsvifning och Inclination. Alt hvad
vi härvid kunne uträtta, år, at genom Nålar-

nes obferverade ftållningar emot vådcrftrecken,

utreda den flora Magnetens Poler och Afdel-
J

ning, fom vi bebo, famt gifva akt på de förän-

dringar, fom uti defs Magnetifka egenfkaper

förekomma. Til den andan, år nödigt* at lika-

fom ifrån en hogd anfe Jordklotet, bellrodd med
M agnet-nålar, och af den likhet, fom deras ftåll-

ningar aga med fil-fpånen ikring en vanlig Ma-
gnet-ilen, fluta til defs Magnetifka Afdelning.

Detta har ock varit framl. Herr Ekströms af-

figt med den artificiella Jord - magnrten , fom
han haft under händer (v). Man kan ärhålla

famma affigt långt iåkrare och lättare, om man
på en någorlunda flor Jord-glob upritar fmå
Magnet-n&lar uti den Hållning och pa de orter,

dar de verkeligen blifvit obferverade: defTa ut-

göra naturliga filfpåns -rader , h vilkas ftråckninj»

gifver Magnet-meridianernas gång tilkånna. Pa
en Charta kunde detfamma fke (w), men faller

då icke fa väl i ögonen j h vårföre ock Hal-
ley vid Declinationerne brukat en annan och
ganfka nyttig n^ethod, at genom vifla updrag^

ne linicr gifva Nålarnas låge tilkånna, och fa-

lcdes på en gång foreltålla hela Magnét-fylte-

men på et åfven for de Sj ofirande omcdelbar-

ligen nyttigt fått, uti de bekanta Deciinations-

Chartorne, af hvilka den filta och nyaile for

år i/fo år i Upfala utgifven, under Herr Pro-

feflbr Stromers infeende, af Hferr Zegoll-
STROM

(v) Åminnelfe-Tal åfver Dired. Ekström, p. 26.

(w) Da Tour Difcours fur V Aimant. Tab. 11. III. !
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ström (x). Detta blifver ock vid Magnetifka
Inclinations Syftemens foreftållande den enda och
båila utvägen, emedan dcfla Nålar alla ftupa

emot Jord-ytan , och fåledes endaft uti profiler

kunna foreuållas, hvaraf dock en oåndclig och
därigenom oredig myckenhet (kulle årfordras.

Hitnls har likväl brift på nogfamma obferva-

tioner legat mojeligbeten dårar aldeles i vågen*
men fedan jag genom Herr Ekebergs obfer-

vationer århållit likafom nyckelen til de förut

bekanta
5 har jag därmed vägat et, ehuru ånnu

ofullkomligt, dock lä vida lyckligt, Forfok, at

däraf ogonftenligen kan inhämtas, at detta år
råtta vågen til ytterligare framfteg uti vår kun-
fkap om Jord-klotets magnetifka fyftem. Til
den ändan har jag, efter Herr Åkermans
nya ftora Glober, upritat den bifogade redu-
cerade Chartan Tab. VI. 5 på den famma til

långd och bredd utmärkt alla de orter, dar nå-
goo Inclination blifvit obferverad* utfått defs

ftorlck; och ofver de ftållen, där den famma
funnits lika flor, updragit krokota linier eller

fä kallade Inclinations Paralleler , ifrån f til f9

10 til 10 grader, hvilka tillika utftaka Inclina-
tionens forhållande på oräkneliga andra ftållen

ikring hela jdrden,

Sjelfvft obfervationerne, hvilka jag, utom de
redan anförda, hårtil nyttjat, och, fa vida rum-
met det tillåtit, uti fjelfva Chartan finnas in-

förde, åro

1. Nu varande Kongl. Academiens Praffi-
dis, Herr Capitaine Ekebergs, på refan til

och
(x) Theoria Declin. Magnetic». 1 7f
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och ifrån China, 1766 och 1767,. obferveradc
Inclinätioner (z)

5 ikring Africa, uti Atlantifka

och ^thiopifka famt Indifka Hafvet, til anta-

let fp, hvilka uti Chartan beteknas, för utre-

fan med fmå Pilar ^ och for hemrefan med Ptm-
Ber. Sjelfva Inftrumentet beftär af en verticalt

hängande MåfTings -ring, fom noga kan itållas

efter Meridianen, och leder lig uti et dubbelt
kors. Näten af ohårdadt, men väl hamradt Stål

,

år enkel , efter de fammanlatte hittils ej velat

lyckas, 10 Sv. Dec. tum lång, z lin. bred, famt
rullar med fina axlar pä Glas-cylindrar, forfed-

de med Stäl-{krufvar, och tvånne knipare, hvar-

med Nålens axlar altid behändigt hållas uti

eentro af ringen. Genom fyra omkaftningar
och contrair itrykning , kan ock få val Nå-
len, fom Inftrumentet, altid verificeras, och
många fårflcildta obfervationer inom kart tid

därmed anftållas, af hvilka fedan tages et Me-
dium.

z. Herr de la Cailles, år 17^0 til I7f4,
på reforne ifrån Frankrike til Södra 'America

,

Cap de Bonne Efperance, Ifle Royale, och
hemvågen därifrån, gjorde obfervationer (a) y åro

<Sf, och beteknas uti Chartan med fmå Stjernor>

dårtil brukades en af Herr Magnys Compas-
fer, med en 6 tums Nål, fom vid Inftrumen-

tets omkaftning hållit fig ganfka val, få långe

den

CO Se detta Quartal.

(a) Mem. de Paris, 175-4. P* 94» Diverfes obferva-

tions faites pendant le cours de trois diff. traverfei

Jour un Voyage au Cap de bonne Efperaace & aux

fles de Fraace & de Bourbon.
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den Norra fpetfen var nedvänd , men fedän In*

clinationen blef Sydlig, gaf olika utflag til 3 k

4 hela grader, hvårföre jag uti Chartän infort

et Medium af de anteknade vifningar.

3. P. Feuillces, åren 1710 och 1711,
ikring hela Södra America förbi Martinique til

Frankrike, famlade vackra långd af 137 Ma*
gnet - Inclinationer, med en half fots .Nål, ut-

märkas genom fmå Kors, och åro fammandra-
gne utur defs Journal d' Obfervations (b). Dc
karta utdragen hos Musschenbroek, och uti

A&is Eruditorum, åro felaktige (c)>

4. Cunninghames (d;,ar 1700 uti yEthio-
pifka och Indifka Hafvct , förbi Java til ocli

ikring China, gjorde Ron, beteknas med en
liten Ring. Af deffa 33 obfervationer har Mus-
schenbroek under Pounds namn infort en
del uti fin Declinations- Charta. De åro et me-
dium af Compaflens olika vifningar vid om-
kaftningen, och torde ej få raknäs ibland de
låkrafte.

Gerna hade jag onfkat, at jåmvål få nyt-
tja Jefuiten Noelli pä defs Indifka refor fam-
lade Ron (e). Men deffe gå lå långt ifrån alla

de

(b) Hvaraf Tom. I. och II. utkommo i Paris, 1714.
men Tom. III. fom innehåller de måfta obferva-

tioner, 1725*.

(c) Differt p. In. Den forftl obfervationenygr. 14m.
år en Deklination, och Longituden bör räknas ifrän

Callao, utom vid de 2 filta.

(d) Phil Tranlaéh Vol. 24, for the years 1704, 1705-.

p. t 6
"

9

(e) Obferv. Math. & Phyf. in India & Chm fadfc.
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de ofriga, at de tjånt til ingen ting, om icke

at vifa, huru nödigt det år, at oblervera Incli-

nationen uti råtta Meridianen, fom Declinatipns-

Gompaflernfc utvifa» Jag har all anledning at

tro, at hela fkilnaden dåraf upkommer* eme-
dan icke allenaft alla Noells Inclinationer åro

mycket ftorrq ån andras, utan Nålen jåmvål of-

ta it funnits lod-rått, hvilket kan hånda ofver-

alt. Dårtil kommer, at juft de tvånne obfer-

vationer, hvarvid man pä det låttet ej kan fe-

la, då Nålen vid Brafilifka och Indianifka ku-

ften träffades horizonteU hvilket med en god
Nål ej kan finnas, dår det icke få förhåller fig,

åro de enda, fom noga inträffa med min Char-

ta , och på vifst fått hålla mig flcadeslos for de

ofriga, famt de inkaft, fom dåraf ledas kunde.

Vid ljelfva Jåmforelfen af delTa Inclinatio-

ner, och defcas forenande med hvarandra, har jag

forutfatt

:

i) At Inclinationerne, lika fom mifsvisnin-

garne, med tiden kunnat på en ort vara beftån-

dige, på en annan aftaga, och åter tiltaga på
den tredje. Hvaraf följer

z) At åldrc och nyare obfcrvationer på nä-

ra belågne orter icke bora fammanfogas uti Char-

tan* men åro Stationerne mycket flkilde, hällt

i Longituden, kunna linierna med nytta ledas

dårofver, for at någorlunda vifa "fammanhanget

och ordningen af Inclinationerne, famt tjåna til

närmare efterfeende.

3)

a. P. Fr. Nocl, S. J. äb A:o 1684 ti 1708. Fr*,

ga. 1710. it. Muflch. Differt. p. ai*.
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5) Vid nu varande Inftrumentets ofullkom-

lighet bor man icke vara nogräknad om en half

eller hel grad} men val taga det for en fel-

aktig obfcrvation , fom afviker 3 til y hela

grader ifrån den ofriga Syftemen. Imedlertid

kunna

4) Icke alla fmå afvikningar* fom förefalla

uti Chartan, endaft tilfkrifvas Inclinationen fjelf,

utan affeende på de til defs ut fläkande pä Haf-
vet upgifne Longituder och Latituder. Om
defle icke åro paflade til famma tid och ftålle

då Inclinationen obferyerades , kan den bada ob-
fervatipn blifva onyttig, hvilket ock flera gån-
ger for den orfaken håndt vid FEuiLLéEs ob-
fcrvationer. Efter deffa grunder åro nu Inclina-

tions - linierna uti min Charta updragne, h vilka

fordenfkul behofva någon fårfkild förklaring.

Om man börjar vid nedra delen af Ame-
rica 5

få finnas -de med
, 70, 6y> 60 och f

f

beteknade linierna rättade efter Feuillces
famtidiga obfervationer. Hvar och en af defta

linier år väl endaft dragen genom två gifna pun-
fterj kunde fåledes taga oräkneliga andra vägarj

men Feuillces ofriga Inclinatioher ifrån %q
til 2,0 grader, vifa åtrninftone tydeligen, at defla

Earalleler icke vånda deras convexitet nedåt j

vårföre jaj* ock gifvit de fenare famma böj-

ning, få långt de ftråcka fig ofver fafta landet

af America, £6r at mota de pä andra fidan ge-
nom La Cailles och Ekebergs obfervatio-

ner utftakade linier* På denna fidan foreftäller

Chartan fåledes egenteligen Inclinations-tilftån-

det for Åren 1710 och 171 1 , och kan i briffc

O af
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af nyare R5n icke med vifshet fågas, om det

federmera ändrat (Ig, eller icke.

Öfver Hafvet imellan America och Africa,

Söder om ./Equator, åro Indinations-Parallelerne

rattade efter La Cailles ech Herr Ekebergs
nyarte obferv^tioner, hvilka ock hårftådes ftåm-

ma närmare ofverens med hvarandra , ån jag

kunnat förmoda, Magnetifka Inclinations-meri-

dianen , eller den med 00 utmärkta linien, ofver

hvilken Nålen, funnits horizontel, tjänar, jäm-
te de med hån|ie ä ymfe fidor til nåftan lika af-

itänd jämnt -löpande linierna, 10,10. och 20, 20,

härvid til grund. Linicrnas böjning nederat ar-

fordras, fa väl af Herr La Cailles obferva-

tioner imellan Rio Janeiro och Gap , fom Herr
Ekebergs vid 19 graders Lathud fundne 7 gra-

ders lutning.

Samma liniernas böjning och parallela gäng
har jag kunnat bibehålla, Norr om iEquator,

där Herr Ekebergs ftationer falla in imellan

Herr La Cailles, på ut-och hemrefan. De
komma ock här ganfka väl ofverens, och äjp
Linierne 30, 40, fo, f f, 60 och 6f därefter up-
dragne. Vid linien 30 får jag anmärka, at fom
Herr Ekeberg, bäde på ut-och hemrefan, fun-

nit denna Inelinationen nära under ./Equator på
Södra lidan > men De la Cailles motfvaran-

de 26, 29 och 3of på utrefan, mcdgifva långt

ftorre afftånd, imellan 29 och }o£, fom fkilja

pä if grad, ån 26 och 29, fom fkilja på 3 gr.

få harJag tagit den medlerfla 29 for riktigaft,

och darofver dragit linien.

De
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De ofverfta liniefna 70 och 75 beftyrka

ånnu mera denna gång. Den fenare eller jf
flyres af La Cailles, vid 4f och 46 grader

nordlig bredd , på Hafvet fundne Inclinationer

74 och 74% > år fedan dragen ofver London,
dar Graham träffat 74 til 7f, och Stockholm,

hvaråft Nålen nu for tiden kommer närmalt 7f
gr. Herr Ekebergs lifta obfervation ut få t tet

vål cndaft75 grader något ofver denna Linienj

men fä vida famma lutning redan funnits lån-

gic ned uti Fayals redd, pä en trakt, där de of-

riga Forloken vifa at den år ikring 72 gr., och
FEUiLLéES obfervationer redan for fo ar tiiba-

ka lätta Inclinationen ,
något litet högre up

74 grader, hvilken troligen dragit fig längre

ned; .har jag icke kunnat råtta mig därefter.

Linien 70 år val endaft lagd genom Herr Eke-
bergs obferverade 70 och 71 } men tillika fä

dragen, at den rättar fig efter Linien 75-, och
med hanne innefluter alla uti Paris, Bafel, Ber-

lin, Franeker, Leyden och ikring Azorifka Ö-
arne, anmärkte Inclinationer til 72 å 73 grader.

Någon ytterligare anledning til defTa Liniers

tvära dragning lipåt, har jag haft, dels af Ma-
gnetifka Jord-Polens förmodade belägenhet ikring

och utofver Sinus Baffini, dels af harmonien
med andra Obfervationer} låfgm Hudsoks vid

Nord Gap och Nova Zembla fundne 845 Eke-
bergs, 81 gr. if min. vid FrcroHka öarne>
Celsii 78 uti Torne*, och vid Linien 6f , af
Ozanams for Italien eller Rom nåpide <Jz,

fom nu torde vara nägot ftorre^(f).

O z Gi&+

(f) Recreat. Mattam. Tom. II, p, % 79.
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\ Gifsnings-vis har jag utdragit Linierna 7f,
jöy 6f , 6o och yf til Norm America, med
den fuppofition, at Feuillces därftådes fund-

ne Inclinationer fedan hans tid andråt fig,; vid

pafs f hela grader. I brift af forntida motl varande

Ron på Europcifka fidan, hafva ock defla obfer-

vationer hittils ingen båttre nytta, an at daraf rned

tiden inhämta Inclinationens ändring $ hvilken

jag pä defla trakter jgiflar vara mårkelig. Jag
har jämväl utdragit defla Linier på -andra fidan

ofver en del af Europa och Africa, endaft för

at gifva anledning til närmare granfkning^r på
de ortcr,fom af våra S jöfarande dagcligen befökas.

Vid de ofver lndifka Oceanen utdragne

Linier, (kulie jag onfka hafva famma grund,
fom vid de hittils belkrefne. Men därvid ftö-

ter brift på Obfcrvationer fa nära tilhopa med
fjelfva observationernas opälitelighet, at, vid för-

ita påfeende, målle jag endaft gifsnings-vis leka

harmonien , dar den aldraminft fyntes trolig.

Vid Caput Bonx Spei, möter ftrax den be-

fynnerlighet , at Cunninghames äldre, och E-
kebergs nyare Ron, gifva Inclinationen pä
Hafvet til 47 gr., dä La Caille icke långt

därifrån endaft funnit 42, til 44. Jag gillar,

at Linien 4f går hår fram , och har fordenfkul

lagt alla defla obfervationer, imellän 40 och fo.

Denna fenare Linien fo ftyres efter Ekebergs
och La Cailles under Africa anmärkte fi >

år fedan dragen förbi Ifle de France, dar La
Caille träffat fi til f$> och fift Cunning-
hames ofver Nya Holland utfatte f z-> fom for-

modeligen nu finnes längre ned. Linien ff ar

dragen genom Ekebergs $4% under Madaga-
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fcar, farnt f4 och ff-| vid Nya Holland på ut-

réfan. Defs böjning har denna Linien fatt ef-

ter linien fo, Tom fjelf pä höger, efter Ekébergs
fundne hade bordt ledas litet längre ned 5

men for de ofre Limemas fkul, är hon tils vi-

dare lemnad födan. Defla bada Linier inncflu-

ta tillika imellan (ig Herr La Cailles obfer-

vationer imellan Cap och Ifle de France, hvar-

vid defs Compafs gifvit fä olika utllag, hvilka

dock alla hälla fig inom fo och ff grader. Herr
Ekebergs tvånne obfervationer pä hemrefan un-
der Madagafcar, f^och tyckas va! komma
Linien fo for nära 5 men fä vida äter pä utre-

län fo Fams längre ned, komma alla deffa Ron
hårftådes at ligga nägot oredigt om hvaran-

dra, at jag ej annat kan, ån hälla några däraf

for felaktigej hvilka det träffar, får tiden ut-

vifa. I ofrigt år nog troligt, at defia Linier

gä längre ned, for at mota det genom Feuil-
l6es Obfervation ikring Sodrä America utfta-

kade lika nummer-talet, hvartil jag uti Char-
tan lämnat open lågenhet. De tvånne neder-

fta Linierna 60 och 6f, uti Afiatifka Oceanen,
åro endaft updragne, dels at rangera Herr E-
kebergs 6i%

9 dels at därmed någorlunda vifa,

huru CuNNiNGHAME, vid nåftan famma Latitud,

men mycket andrad Longitud, kunnat finna de
af honom anmärkte, förft ftigande, och fedan

aftagande Inclinationer, hvilka ock til en del ftad-

fåfta den hårlVådes antagne ledningen af Linierna.

De ofriga högre Linier 40, 30, o, 10 och
20, ftodja fig på denna fidan endait pä Cun-
ntnghames Refa til och ikring China. Man
bor, vid deras ålder och ogonfkenliga ofullkom-

O 3
' lig"
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lighet, vara nogd, at de icke aldeles flå ikull,

utan, for deras flora afftänd ifrån alla ofriga y

mårkebgen fladfåfta den ofriga Syftemen. In-

clinationerne följa efter grad-talet, uti riktig

ordning på hvarandra* jag har dock endaft til

Forlok updragit några Liriier därefter* Linien

40 ftryker fram imellan Java och Borneo, dar

Inclinationerne varit ombytelige, ifrån 3 f til 4f
grader. Linien 30 floder fig på den obferve-

rade 3 1 . Men fjelfva Meridianen, hvaråft Nå-
len flår horizontel, fom hade bordt lopa fram
nåra under Canton, imellan 6 gr. nordlig, och
z^gr. Sudlig Inclination, har jag dragit något
längre rtéd, emedan defla två Stationers nåra

belägenhet mindre tyckes medföra grads än-

dring uti Inclinationen r ån det Hora afftändet

imellan i\ och de hålla 4 gr. årfordrar någon
råtteife, iom hälfl träffar den ofra 2*. Därige-
nom blifva alla Linier mera jåmt-gäende, och
Linien 00 kommer at lopa ofver Kuften af In-

dien, hvaråft Noel, vid iz gr. nordlig bredd

funnit Nålen våg-rätt. De komma ock då vid

utdragningen til Africa ganfka val ofverens med
alla de ofriga pä den (idan förut utftakade In-

elinationer. Detta år hvad jag, vid få otilråc-

kelig tilgång af Oblervationer, kunnat utreda

,

om Magnetifka Inclinatiöns Syftemens nu varan-

de befkaffenhet , fom jag ånnu tår uplyfa med
några allmänna Anmärkningar ofver den hittils

befkrefne Chartan» Dåraf inhämtas

1:0 At. de hittils obferveradc Magnetifka

Inclinationerne ingalunda ligga uti fådan oord-

ning ilrodde om"hvarandra, fom några velat

for-
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förmoda, utan faft håldre, efter de äldres me-
ning, utgöra ikring hela Jorden et enda och
uti god ordning fammanhångande Sy{lem. Vi
finne hår, fåfom vid andra Magnctcr, en vifs

Lima* ofver hvilken Inclinations-Nålen år hori-

xontel, och fäledes de Polers krafter, hvaraf hon
ftyrcs, uti jåmnvigt. Denna Linea expers In*

clinationis, eller Inclinations-Meridian , fom toreftål*

ler Jordklotets Magnetifka JEquator^ delar Jord-
ytan uti tvä delar, inom hvilka Nälen lutar,

{it en fida Norr ut, och uti den andra har Syd-
ig Inclination. Nåra vid-denna Meridianen åro

detta Inclinationer fmå* men tiltaga med afftän-

det därifrån åt bada fidor, hvarvid fjelfva In-

clinations- Linierne eller Parallelernc, fom ut-

märka deras ftorlek , följa uti naturlig ordning

pä hvarandra, blifva i det nårmafte parallela,

och komma, fäfom Concentrifka Cirklar, at gå
ikring, och innefluta hvar fina Poler,

2* Gifver Chartän nogfamt tilkånna , at

Jordens Magnetifka Afdelning icke träffar iri

med den Geographifka. Sjelfva Inclinations-

Meridiancn och defs paralleler åro icke paral-

lela med yfLquator, utan fkåra dcnfamma på två

eller flera Hållen. Efter Cunninghames Ron,
har meridianen, är 1700, nåra vid forfta meridianen
ofver Ferro, gått igenom -/Equatorcn; men nu
for tiden fker det lånare ölter ut, inom eller

litet utom Africa. På andra, fidan följer, fa våi

af Liniernas gång imellan A fri ca och America,
fom Feuillces Ron, pl Vältra fidan om Ame-
rica, at den famma jämte de ofriga paralleler-

ne äter uti Mari pacifico går igenom /Equa-
O 4 tor t
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tor 5 for at mota de ofvei' och under Chiiu
framftrykande lika nummer-talen. Meridianens
ftorfta afftånd ifrån ./ELquator Uti Mari ./Ethio-

pico, år vid pafs 15 grader, och Linien 30,
Nordlig Inclination, tangerar den famma i det

narmafte. Man kan fåledes ingen ting doma om
Inclinationen efter ortens långd och bredd, u-

tan beror den famma, likafom mifsvifningen, en-

daft och allena pä Jord i {k a Magnet-Polernas be-

lägenhet, hvarom länge varit bekant, at den icke

inträffar med den Geographifka.

3 . Defla Magnet-Polers egenteliga läge kan val

icke ännu genom detta ofullkomliga Forfok no-
ga utftakasj men få träffar dock all ting få

nåra in med det, fom förut därom år bekant,

at faken dåraf får et dubbelt värde, Hal-
ley (a) har for mifsvifningarnas fkul antagit

Fyra Magnet-Poler på Jord-klotet ; men Herr
Euler (b), har i ået aldranårmafte bevift, at

dårtil endaft behofvas tvånnc. En af deffa Po-
ler fatta båda Herrarnc vid pafs 1 f grader ifrån

Norr-Polen, uti Meridianer, fom lopa ned of-

ver och utmed Califörnia. Det famma utvifar

min Charta, hvilken ikring och utofver Sinus

Baffini nödvändigt åfkar defs ena Pol* hvilket

|>å eii Glöb ånnu båttre faller i ögonen. Det
ar nåftan intet tvifvelsmål om , at ju Polen fin-

nes åt denna trakten. Inclinationerne tiltaga

emot den iidan y Declinationerne leda lig alla

ditåt* och Sjo-Compafferne (kola, fä val uti Fre-

tum Davis, fom Hudfons Bay, ofta biifva vill-

rådi-

(a) Philof. Tranfaa. N. 148, i9f-

(b) Mena, de Berlin. 1757. p-

I
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rådige , hvarefl; ock de ftorfta Declinationernc

finnas. Uti hela Afien åro Declinationerne myc-
ket fmå, och fjelfva Meridianen, fom 1761
fants uti Siberien (c) 3 men for 20 år, ftrukit

fram vid Nord Cap och Wardhus (d), tyckes

draga fig litet öfter ut, då mifsvisningarne uti

Sverige, Nord-Sjon och Frankrike alt mer och
mer tiltaga emot Våfter. Däremot åro de gan-

fka fmä och Ölterlige, pä Vaftra fidan om Nor-
ra America, hvilket alt ganfka val ftåmmer of-

verens, for at utmärka Polen åt den fidan.

Men huru vida ånnu (kal finnas en annan Norr
ut belägen Magnet-Pol , år fvårt at bevifa. In-

clinationerne gifva hittils inga fpär dårtil, och
.fjelfva Declinationerne kunna defsutom förkla-

ras , hålft en dylik Magnet-Pol på Jord - ytan
icke bor anfes fåfom en enda punct, uran en
vidftråckt trakt, dar alla Nålar blifva mycket
brydfamme.

Hvad de Södra Polerm beträffar, kan där-

om ånnu icke något påliteligt flutas, af de få

åt den fidan gjorda obfenrationer. Feuil-
l6es Ron ikring Södra America gifva for den
tiden någon Pol tilkånna under America, åt fam-
ma led, dar Halley antagit defs rörliga Amc-
ricanfka Pol. På andra fidan, tyckas ock dc
imellan Africa och nya Holland fundne Incli-

egna Pol, fom nog nåra fvarar emot Halleys
Afiatifka. Men om man på en Glob anfer ftttj-

(c) Chappc d* Auteroche Mcmoire da Paflage dc Ve-
nus. Petersb. 1762,*

å den fidan leda fig ikring deras

o s nin-

(d) Vet- Acad. Hasdl. iyj6, p, 73.
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ningen af defla Linder, och-fafom troligt, för-

ut fåtter, at de Americanflca Linierna ångrat

och förenat fig med de AGatifka, blifver mera
fannolikt , at Nålarne endaft ftyras af en enda
Pol, belägen uti Mari pacifico, uti någon af

Meridianerne, fom gå Sfver Afrioa igenom Sö-
der -Polen, och komma fram imellan America
och Nova Zelandia, famma trakt!, dar Euler
antagit denna Söder ut belågne Magnet-Polen.
Mifsvifningarne kunna genom en fädan Pol til-

råckeligen förklaras -

y men defs afftänd ifrån Sö-
dra Jord - Polen år ånnu uti mycken ovifshet.

Herr Euler fåttcr detta afltänd til 30, ja 40
grader, hvilket efter mitt tycke icke går ihop
med de ganfka fmå Declinationerne, fom finnas

vid Nya Holland, och uti hela Mari pacifico,

dar förmodligen en Meridian lbyker fram. DelTe
tyckas, fåfom flera andra, icke tillåta mera ån
hogl): to graders afftänd, hvilket aldrabåft ge-
nom Inclinations-Obfervationer åt den fidan kun-
de närmare utffcakas. Det fom Musschenbroek
(e) velat fluta af Noels lodråtta Nål, om
en, vid 3f gr. Latitud, under Madagafcar be-

fintelig Pol, vederlagges nogfamt, få val af

nyare Inclinationer, fom Declinationer, hvilka

båda på Oftlndifka refor borde falla mycket ftor-

re, ån de verkeligen åro, och har Noel kun-

nat, fom fagt år, dåruti fela. Af Tåsmans
villrådiga Compafs vid Terra Diemeni bevifes

ej heller cgcnteligcn någon allmän Pol, fä vida

denna villrådighet altid kan hånda, dar en Nil
kommer ofver eller midt imellan tvånne upftic-

kande likartade Jårn-eller Magnet-klippor, hvar-

på
(c) DifTert. de Magti. p, 2,24.
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på vi uti Finfka (kåren åge et märkvärdigt

exempel (t). Vi hafve fåledes hittils ingen lä-

ker anledning til mera 5
ån en enda Söder ut be-

lägen Magnet-Pol.

4. Magnet - Polernas , och hela Magnetifka.

Afdelningens, märkvärdiga Rårelfe och flyttning

lårer med tiden genom en dylik Charta arhälia

anfenlig uplysning-, och innehåller den nu va-

rande redan dårar flera tydeliga fpår. At In-

clinationen pä famqia ort med tiden ändrar lig,

har man redan kunnat fluta dåraf, at Norman
uti London, If7<5, befant den iamma 71 gr. fo
min. Gilbert yz y

Ridley, år 1613, jz
gr. 30 min. Bondius, 1676, 7? gr. 50 min.

Whiston, år 1720, 73 gr. 4f m. 5
och Gra-

ham, är 17x3, imellan 74 och7f 5 fompåifo
Ar gor vid pafs

3
graders ändring. Uti Paris

harRoHAULT (g), for detta funnit 70, där La
Caille, I7f4, anmärkt 72 gr. if min. Uti
Tour har Grandamicus funnit 70 > men uti

Rohan 72, fom träffar in med Chartan och
Liniernas nedflyttning. Sjelfva Chartan gifver

därom flera bevis. Alla åldrc Obfervationer ut-

märka Inclinationerna något högre up 5 ån de
nyare, fom tyckas hafva dragit (ig längre ned.

Detta fes tydeiigen vid Feuill6es hela refa uti

Atlantifka Hafvet, och har jag, for at vifa har-

monien , uti hvilken äldre och nyare Ron följa

på hvarandrä, med några prickade Linier fam-

manfogat Ekebergs och Feuill6es Stationer

for 6f, 60 och ff graders lutnings hvaraf fes,

at

(f) Vet. Acad. Handl. 175-1 , p. 1292.

(g) Phyfica, C S- P. III, §< 22.
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ät Linierna väl på denna trakt, for det ftorr©

afftändct imellan Stationerne, tåla denna gång;
men högre up, och längre ned, genom orim-
meliga Tnterfeftioner fkulle fördårfva den ofri-

ga Syftemens h vilket forekommes, om man an-

tager, at FÉuir>LéEs Inclinationer på deffa f6
år tiltagit vid pafs y grader. Detta blifver

ånnu tydeligare längre ned på Södra lidan om
iEquator, dar Feuillces och La Cailles
Reior följas åt > men den forras Inclinationer

ofveralt falla högre up. Härvid år likväl märk-
värdigt, at denna fkilnaden efterhand aftager,

ju längre ned, och omfider vid några och 30
gr. Sydlig bredd, aldeles uphorer> hvareft bag-

ge^ på nåftan famma ftålle, funnit Inclinatio-

nen 3f til }<5 grader. Likafå forhäller det fig

med Cunninghames Ron på denna fidan: defs

Inclinationer falla något irregulårt in med dc

ofrige 5 men ligga alla högre up, hvilkct åter

ikring Cap uphorer, dar defla åldftc falla nära

ihop med de nyafte Obfcrvationerne. Uti A-
liatifka Hafvet träffas jämväl dylika ändringar.

Cunninghames dårftådes fundne Inclinationer

åro ofveralt något ftorre ån Herr Ekeeergs,
och torde nu finnas längre nedflyttade emot Sö-

dra Polen, hvilket vid Nya Holland, genom
den dårftådes fundne f 5 5

blifver ogonfkenligt.

Herr De la Caill.es Obfervationer åro

i tid icke få långt fkilde ifrån Herr Ekebergs,
komma ock därmed nåftan ofveralt fortråffeli-

gen val ofverens ; men likafullt märkes, at de

ut-låtta Inclinationerne litet högre up, ån Herr
Ekeberg dem fenaft funnit. Om nia detta vi-

fade
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fade fig pa några tä ftållen allena, kunde ingen-

ting dåraf flutas; men då det fker hela refornc

igenom, träffar in vid olika Obfervatorers For-

fök , och ändringen rattar fig efter tidens långd
,

fom imellan Obfervationernc forelupit, kan man
icke undgå, at hålla det for en ren päfölgd,

och et bevis af Inclinationens verkeliga ändring,

och hela Magnetifka Afdelningens flyttning.

Denna flyttning tyckes, i följe däraf, lke, la val

följa, at t. ex. den Norra Magnet-Polen, hvil-

ken Halley tilågnar en rorclfe ifrån Öfter til

Våfter, flyttar fig tvärtom,, ifrån Valter til Ö-
fter; men tillika fkrider fnedt förbi Jord-Polen,

litet ned emot iEquator. Dåraf kan hårrora

,

at Inclinationen, på de orter i Europa, fom
ligga lod -rått til Polens vag, en tid ganflca

litet ändrar fig, då likväl milsyifningarne dårftå-

des anfenligen tiltaga: at famma Inclinationer

,

for Polens annalkande, häftigare tiltaga på Nor-
ra Americanfka fidan, och alla Inclinations-Li-

nier flytta fig längre ned emot yEquator: at

fjelfva Inclinations - Meridianen, dar Nålen år

horizontel, jåmvål fkrider Söder ut, och fåle-

des alla Norra Inclinationer tiltaga, men de
Sodre aftaga, m. m. Obfervationerne åro icke

tilråckelige , at låga något om den Södra Ma-
gnet-Polen* Inclinationens aftagande vid Nya
Holland tyckes endaft medgifva , at den fam-
ma drager fig undan ifrån den kanten ; och defs

beftåndighct imellan Rio Janeiro, och Cap de
bonne Efperance* gifver anledning at gifta, r<t

defs våg går fnedt förbi Södra Polen , Norra
;
Magnet - Polen til mötes, på et lått, fom kan

något Öfter ut, hvaraf åter fkulle
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på defla orter hålla Nålen vid defs jåmnvigt
och lika ftänd.

En dylik Polernas fanimanflyttning år i fig

fjel£ en naturlig tolgd af Halleys finn-rika

Hypothes, at Jorden äger de orörliga Polerne

uti defs fkorpa; men de rörliga på en inom han-

ne befinteli^ los Magnet-kårna. Om (å år, och
' Magnet - Nålarnas Hållningar bevifa, at lä val

de båda Norrut belågne, fom de Södra, Poler-

lie åro af famma art> få böra ock, få väl de
Norra, fom de Södra, fäfom contraira Poler, bårt-

drifva hvarandraj men draga fig fmåningom i-

kring til dc å andra fidan bclågne vanlige Po-
lerne. Hvaraf händer, at den inra Magnet-
kårnan hvålfver fig ikring, tils de vanliga Poler-

ne råkas, då rörelfen afitadnar* men tillika den
utvårtes Magnetifmen forfvinner eller forfvagas.

Skulle Jord-klotets Magnetifme äter, efter de
nyares mening, endaft bero på den inra, med
tvånne Poler forfedde, Magnet-kårnan, få kun-
na vål della Poler icke komma at flyttas ihop>

men de uti fjelfva jord-fkorpan befintplijjjjc jårn-

malmerne (kulle likafullt kunna foranlata den-

na Magnetens vridning, hälft vi dageligen fe,

at dylika malmer genom mognad och forvittring

blifva Ikickelige, at fjelfve emottaga Magnet-
kraften och blifva verkeliga Magneter. Vi
kunne ätminftone pa det fättet någorlunda fo-

reftålla ofs en naturlig orfak, til hela Magnet-
Syftemens få pålitelige, fom underbare åndring.

Men jag bor icke långre uppehålla mig vid

omogna flutfatfcrs dragande , af en få litet ut-

arbetad Syfteme. Min affigt år vunnen, om

!
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jag genom den anförda Chartan kunnat nogfamt

å daga lägga Magnetifka Inclinations - Syfte-

mens vcrkelijjhet , fom utan tvifvel gifver an-

ledning, at a nyo med ftorre drift vidtaga des-

fa långe nog forfummade obfervationer. Sjelf-

va Chartan utvifar båft, hvad och hvaråft den
måfta åtgärden härvid Erfordras, fom år nåftan

ofveralt. Den famma bevifar dock tillika, at

några få refonde, fom med noghet famlade dy-

lika obfervationer, {kulle därvid Jcunna uträtta

mycket. På Sjo-refor ifrån Europa til Archan-
gel, Grönland , Hudfons Bay och Cayenna,
kunde betydande uplysningar inhämtas 5 likafå

behofdes obfervationer på en Refa til Levanten.
Oftindie-tarare äga onfkeligafte tilfålle, at un-
derfoka tilftåndet ikring hela Africa, och uti

Indifka Hafvet borde Inclinationcrnc på vågen
til China kunna Jämföras med de, fom finnas

på vågen til Pernen eller Malabarifkä Kuften.
ikring America behofdes en annan FÉtriLLeE.
Men når fkal den tiden komma, då en Bering,
Drake eller Anson for ofs uptåcker hvad fom
föregår uti det vidfträckta, med okända Kufter
omgifna, Stilla hafvet, hvarifran alla Magnet-
Syftemer fakna och behofva nya Underråtteller?

De Sjöfarande äga vcrkelig orfak, at an-
taga lig denna fakens uphjelpande. Affigten
därmed år icke blott at måtta några Lärdas
vett- girughet , utan at fkaffa Sjöfarten fjelf

en ny grad af fullkomlighet. Sjöfarande kun-
na icke vara utan Compafs; Compaffen blir

onyttig utan goda Variations- Ghartor; defla år-
fordra infigt om Jord- klotets Magnetifka af-

del-
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delning; och denna århålles aldrabåft genom In-

clinationen. Men långt genare kunna detta

Xnclinations-Chartor, når de en gäng blifva ut-

redde, omedelbariigen gagna de fjotarande, at

finna deras Longitud och Latitud pä öpna Haf-
vet. Man brukar dårtil redan med formän de
Magnotifka variationerne, hvilka långt mindre
Indra fig, och åro mycket obeftåndigare , ån

Inclinationerne. Herr Ekf>berg har på hela

defs refa icke årfarit ftorre fkilnader uti mifsvis-

ningarne, ån til 27 gr.-, hvaremot Inclinations-

Nåien til det minfta igenomlupit 156 gr. af

defs Cirkel. På flera Hallen 0 fafom imcllan A-
frica och America, andrår denna Nålen fig ock
få häftigt, at ofta 5 til 4 gr. fvara emot en

enda grads ändring uti Latituden, hvilken få-

ledes ofta, hålft vid mulen Himmel, med nytta

dåraf måfte kunna finnas. Inclinations-Cornpas-

fen har framfor alla ofriga Merhoder den for-

ömanen, at dårtil behofves hvarken klar himmel
eller räkning , utan fjelfva Nålens ftänd utvi-

far, inom Kajutan, pä Cbartan, hvar man villas

på Hafvet* lårer ock vid många tilfållen , dar

andra Compafier blifva fv i kfånar, fafom uti gran-

fkapet af magnetifka Jårnbårg, vara den båft*

rädgifvaren. Sjelfva Inftrumentets ånnu varan*

de ofullkomligheter bora icke hindra deffa ob-

fervationers anftållandc, hålft därvid icke annat

faknas, ån den ytter Ila accurate{Ten , fom ånnu

någon tid kan umbäras,, då man vore nogd, at

fa något litet felaktige, i ftållet for aldeles in-

ga obfervationcr. De fjofarande anförtro ju

dageligen både lif och gods åt Declinatorier

,

hvilka til ftor del icke aga på långt när den

nog-
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noghet , fom en god Indinations-Nål redan kan
fa. Om defle forft kommo Hti bruk, och vun-
na affåttning , (kulle våra Inftrument - makare
fnart vara upmuntrade , at dårpä använda all dca
flit, fom til deras fullkomnande årfordras.

MAGNET -NÅLENS INCLINATION,
Gjorda under Refan til och från Canton,

Åren 1766 och 1767*

af

CARL GUSTAF EKEBERG,
Gapic. Lieut. vid K» Amiralitetet, famt Capitaine vid

Oft-Indi&a Compagniet,

Under mina förra Refpr til Canton, befyn-
nerligen aren 1747^ ijfi och 17f6, har

jajg ej underlåtit, at göra flitiga Obfervationer

pa Magnet*Nåiens Mifsvifhing eller Variation,

hvilka jag ock til K. Academien ingifvit* meu
hade dä ej tilfålle, i brift af tjänligt Inftrument,

at gifva akt pä Inclinationen. Men vid min
lifta utrefa ifrån Gotheborg, mot flutet af år

i7tff, fick jag, af Hr. Afliftentcn Arfvidson^
låna en af Mr. Leftor Wilcke inrättad, och
til forfok lemnad Inclinatioris- Compafs. Ehu-
ru hugad jag var, at dermed gora nytta, kun-
de jag dock, dels for Itark Sjo-gång fomligä

P tider,
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tider, dels for ändra hinder, ej la ofta roa mig
dårmed , fom jag onffeade. Mänga af mina
obfervationer har jag ock, (åfom ovifla, mäft

utelämna: de ofriga och båfta har jag nu den
åran at meddela Kongl. Academien. Vid hvar

öch en bifogas Latituden och Longituden ifrån

Teneriffa, för den ort, dår Obfervationen^gjor-

des^ iamt Nålens Variation , dår den tillika blif-

vit anmärkt. Når jag pä et ftålle gjord t flera

obfervationer , har jag hår anfordt Medium af

dem alla.

Då vid Xnclinationen (tår M», bemärker
det* at Nålens Norra anda lutad under Hori-
zontal-Limen; men^ N. 6^ at han ftod ofver fam-

ma Linia.

Latitud.

1766.
Jan. 16. 62.40.N.
April 7. 74f.N.

0.49. S.

Maj. - ti ip.27. s.

24. 32. IZ. -

Jun. 6. 3f.zf. -

10. #47- -

20. 3f. 3
z. -

3©. 30.11. -

Jul - 4- 27.30. -

9. ip-34- "

1767.
Marti 31. zp.zp. -

Apr, - z. 30.30. -

4- 3Z.44. -

Longit.

o ,

6.34. O
Z.3Z.W

4.n.W

ZZ.Z7.

O

f240. -

60. fZ. -

s-n- -

nf.30

-

1 ip.zp.-

IZ6.Z7.-

tnclination.

o
,

8i.if.N.u,
u.

u
42.1f.
30. o.

7-if.

41. 3f.
fo. o.

f4-If.
6Z.30.

ff.30.

f4- o.

f 3- °'

f<S.2'0. - o. -

46. O. -
(f I. O.

Variation.

Z4.30.W.

7-4f W.
6.1 1 W.
1 48. O.

14. o.W.
"6. 30. -

Z7.30. -

Zl.If. -

8.1 f.
-

4. o. -

Z4.IO. -

2.5. o. -

24. o. -

1767.



17^8. Jul. Aug. Sept. 117
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te* t •7.4.1 •
-

5
ä.. 2 c -

• 5

)

8.2p. - 2 0.20. - * te mm
0» ^ <8

»

4^ »
**

7.
71 / » I 1 * y. ^. All te

j ^»

.

8
"

2 2 - p k 2ö» to 42» O. * *•

i VJ . II. 2. -
T) ? w *

^ a e m

t 7 u> T* fc2.Ip. » 48. 0»

x <-?

.

1 r 44*

.

T O.
1 . te X.

»

l
-t-) 4- )

5. u»

20Jm\.l •
\*1 7, - 1(5. 10» * rf. 20. - te 5'4v*

X* l ,
r h 7 _ty» 3* 17.13. -
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P 2 1767.
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1767.
Jun.24.

z6.

27.

z8.

50.

Jul. 4.

tf.

7-

10.

z8.

Latitud.

Z4.

zö.

18.

30,

31,

34
sr
sr

*£
38.

uti

40
I47

.N.T»
fO. -

fö.
-

34-
"

46. -

4f-
"

f7-
-

fh -

S\-
-

%3 -

Fayals

Longit.

2,0. 17*W.
2.0. 2Z.

iP-H-

10. 7.

20. O.

18.38.

18.46.

redd

Inclination,

62..30.N.11

64,45% -

68.45-. - -

69.15*. - *

70. o. - -

70.4r , - i,

71.30. * ,

73.30.* *

7*. o. 1 -

71.30. - -

73. o, - -

Var

/

Uti loppet ifrån Får-oarna, pa utrefan, ha*

de jag alla dagar hårdt våder och mycken Sjö-

gång, at man nåftan tåiångt bed til-, at göra

någon fåker Obfervation; fädant var merendels

det ofriga under utrefan, hvarfore ock mindre

Obfervationer då blefvo gjorde. Hemrefomc
pläga gemenligen hafya behageligare väderlek

,

då ock Skeppet, igenom den jåmna laften, år

mindre flingrandc och häftiga rorelfer underka-

ftadt : dårtore lyckades det ock båttre for mig

med Inclinations-Compaflen, undantagande en

tid efter affeglandet irran Jfava* då for häftig

ilorm och fvalknde S]6 - brytningar, omojeligt

var , at gora några Förfölj

RON
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RÖN och BERÄTTELSE
Om Caefartjka Operationen > fårrättad

pä en Dvårgmneiy

Af
HERMAK SCHUTZER,

M. D. Kongl. Archiater.

ä —- *

Ar *7f8, .i O&ober månad, blef Herr As-

fcflor Elff, på en Barn-morflcas begäran:,

kallad til en Dvårginna, om 30 Sr, hvilken i

några dygn plågats med häftiga Barn • vårkar,

Hepr AfiefToren, fora af alla omftåndigheter fant

omojeligheten for Qyinnan* at via naturali blif-

va fitt Fofter qvitt, anmodade dårföre mig,, at

pä hanne forråtta den Casforifka Operationen.

Vid min forfta underfokning, då jag dit

kom, fant jag barnet vara uti cn oblique Håll-

ning , med tåtet åt vånftra, och hufvudet åt ho*

gra fidan mot Spina oflis Pubisj hinnonia vo-
ro af värkar redan bruflne, foljaktelteen intet

vatten i Lif-modren : Moder-munnens opning af

en Carolins ftorlek : rymden imellan tången eller

Os Coecygis, och Is -eller blygfel-benet, var
lå liten, at två finger med ftorfta moda kunde
inforas. Sluteligen , hela bäckenets vidd, var

la liten och • träng, at barnet hvarken kunde
komma därigenom , eller medelft handalag och
Inftrumenter af Accoucheuren utlkaffas.

Detta oofvervinneliga hinder for Forlofs*

ningen, tvingade ofs, at befluta företagande af

P 3 den
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den Csefarifka Operationen; hyarmed Patienten

fjelf, defs Man och Moder åfven voro nogde.

Innan man fkred til Operationen, kallades jäm-
väl til vittnen och rad: Kongl. Lif-Medicus
RéeF, Profcflbren och Doft. Acrel, Profcff.

Doft. Martin, Regem. Fåitfk. Pfeiffer
och flerc nårvärande, de dar alle voro af lika

tankar med ofs.

Sedan apparcillen til Operationen, iafom
nålar til Gaftroraphien; i';hé Encheviliierer

,

Ligaturer 5 en krokig, en råt, och en med knapp
forfedd Biftourij fax, fvampar, vatten och vin;

famt til forbandet, Linnelkaf, Compreffer och
bindlar voro färdige 5 låt j^g forft Patienten lätta

fig, pä det, om blåfan vore af urin utfpånd,
hon vid operationen ej fkulle fkadas. Sedan la-

des den Sjuka på et bord, horizontelt med hela

kroppen. Tillika med Herr Prof. Acrel, fatta-

de och uplyfte åfven ock jag med min vånftra

hand, huden och fettet ( Integumenta Comniu-
nia) pä vånftra fidan af modrens buk, fyra fin-

ger bredt från Nafvelen och yttra fidan, dem
jag genomfcar: Sedan approfonderades Incifio-

nen genom mufculus obliquus & transverfus,

famt Peritomtum ganfka forfigtigt* h varpå, dä
jag formårktes vara kommen i bukens ihålighet,

infördes vånftra Pekfingret, i ftållet för en (onde-

Creufe, i opningen, at därmed hindra tarmarnas

leederande vid opningens förlängande, lbm fked-

de up och utfore, til en tums bredd frän ofle

Pubis, til mer an et q varters längd- Så fnart

denna infkårnlng var ftedd, framledde fig en

del af tarmarna, hvilka en af de nårftäende til-

baka..
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baka holl ochbetåckte, da jag blef Lif-modrca
varfe. Som nu barnets vatten voro förut alde-

les bårtglngne, och jag iäledes fruktade med alt

(tål, det Lif-mödren vore, fa til fåjandes, häf-

tad och tillluten vid hinnorna och barnets kropp,
få mäfte den ock genomfkåras med all forfig-

tighet, for at ej (kåda barnet: Omfcder viftc

lig en hvit prick, hvarutur några droppar af

en ljus Liquor utrunno, fom beteknade, at hela

Lifmodrens tjocklek nu var igenomfkuren. Jag
fullbordade på famma fått, med vånftra pekfin-

f;rets införande, at forlånga opningen, nållan

ika ftor med den jag gjordt på buken. Då
fyntes barnet blottadt, fom framvifte den ne-

dra delen af ryggen, och den ofra delen af klino
korna 5 hufvudet ftod, fom förut fagt år, mot
högra fpina oflis pubis. All. forfigtighct använ-

des nu f at uttaga barnet, få mycket mer, fom
lapparna af ftåran i L i f-modren voro få tått häf-

tade vid defs delar, at jag med moda kunde in-

fora händerna, för at fatta barnet. Så fnart bar-

net (en Flicka, lik modren, med ftort hufvud
och krokura lemmar) var uttaget, anmodades
Herr Prof. Acrel, at nafla det famma (*).

Sedan uttogs efterborden> fom fatt vid högra
fidan, och fåledes ej kommit at lida under o~

pcrationen. Lif- modren renfades från all lefrad

blod} dårpå förrättade Herr Profeflbr Acrel
P 4 Ga-

(*) Härvid kommer jag ihng Patientens oförlikneliga

ftåndaktighet och tålamod, fom under alt detta cj

gaf det minfta ljud ifrän lig - utan vid det Nafvel-

ftråagen bands, frågade Hon med munterhet, hvad

det var, antingen GåfiTe eller Flicka.
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Gaftroraphien
(
#
j } Han gjorde åtfkilliga fom-

ftyng in ifrå ut åt, på hvärdera fidan, genom
peritonarum, mufklarna och. buden 5 lamt tilläm-

pade alt hvad vid Buk-fommen plågar årfordras.

Öfver det häftade fåret, lades linncflcaf, och til

underliod, några torra håfter. Buken fmordes
med varm Rofcn-olja, blandad med Vin-ättika,

åfven fom några Comprefler doppades i famma
Liniment, ofch applicerades varma ofver hela

underlifvet. Sift betaktes altfammans med en
bred binda, och den Sjuka lades i fången med
mycken glädje. Hon var åfvenvål rått munter
och nögd. En kylande Emulfion, och några
Nitreufa pulver forordnades; jämte åtvarning

,

at noga hälla lig ftilla, och ej i någor måtto
ofverficrida hvad hanne anbefak blirvit, hålfl

hon var af et muntert och Sanguinifkt Tem-
perament. Hcemorrhagien hår vid Operationen,

medförde vid granftningen ej mera forlurt af

blod , ån den flera Qyinnor vid naturliga och
lyckeliga Forlofsningar verkeligen lida.

Följande dagen klagade Patienten icke of-

ver något ondt> utan tvärt om, var munter,
efter en god natt-fomn och hvila, puifen var

åfven god , och afflaget gick fin naturliga gång.

Bindan aftogs, då buken fants något updrefven,

dock mjuk: Hon fmordes med en falfva afUn-
guento Åltheas, Balfamo Majali och Camphert,
val varmt: Comprcflerna doppades i forr om-

nåm-

(*) Somliga Auöorer räda, at håfta faret allcnaft

med torra håfter, och en convenabel binda, med 2,

hufvud; men både Herr Profipffbren och jag, ville,

ej därmed våga någon elak påfölgd.
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nämnde omflag, och bindan anlades äter. Om
aftonen var Hon i lika godt tilftånd. Dagen
dårpå voro alla omtalte goda tecken lika fom
förr. buken långt lenare* et Lavement af mjölk,

olja och facker applicerades, hvilket fkéddc med
nytta. Hon kfagade öfver hunger, hvarföre han-

ne beviljades litet vattu-gröt, med fyra delar

vatten, och en del vin, at doppa gröten uti.

Forbindningen fkedde på famma i att fom forr;

utflaget gick ännu rått val och tilräckeligen,

och buken var rätt mjuk och hopfallen.

Natten imellan tredje och fjärde dygnet,
infant fig Suppurations-Febern, och åfvcn den
få kallade Mjölk-Febern : under varande torra

hettan ingafs fmå Feber -pulver af Nitri puris-

fimi Cryltall. , Antimonii diaphoretici , Ma-
gnefire alba: ää 5j Cinnabar. Åntimon. 31]

& div. in X part. a*qual., hvar 4:de tima et,

och fedan utdunftningen kom, et Camphert-
pulver. Mot middagstiden föll hon ändtcligen

i en god fvett-, hufvudvårken hade lagt lig,

pulfens häftighet var långt lenare och långfilm

-

marc, och alt det öfriga i godt fkick % men när

hon märkte, at Lintyget, Kofta och Lakan
voro något väta af (Vetten, behagade hon

9 med
Modrens tilhjelp, icke allenaft ömfa hvad hon
hade på fig, utan fteg åfven up, fatte fig på en
fiol, och ömfade de lakan hon låg tippa. Jag
lemnar därhän , . huru varma de kläderna Hade
kunnat vara, når alt var beftåldt pä en fjärde-

dels tima, dä Vak-huftrun inkom, och vifstc

intet af hvad fom paflerat. Om morgonen där-

på infant fig häftigt Durklopp , i ftållet för fvett,

P ( fom,
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fom. oaktadt alla uptånkeliga medel, varade he-

la dagen och natten dåfpä, ti Is hon om morgo-
nen affomnade. Vak-hulirun lade ock hårtil,

at hon altid doppat gröten uti purt Rcnfkt
vin, och åfven druckit ut re ilen af Vinet, fom
kunde utgöra et godt fpets-glas* Om jag ej

formärkt omhytningen med lakan och linnet,

hade utan tvifvel jltfammans blifvit mig for-

tegat.

Håraf fe vt, huru ofta äf den fjukas egna
forfeclfcr, en Operation kan mifslyckas , fom til

anfeendet, af mangen kan tyckas vara hade gruf-

velig och fvar • men i fig fjeif är pra&icabel

och ofta lyckats, fom efterf öljande Ron och
obfervationer fkola. vit-na-, hvaraf hånder , det

Läk arena fjelfve fattas i räddhåga, at den vid

flika tilfållen äter foretaga, i fruktan, at därige-

nom förlora fin goda reputation. Men detta

bor ingalunda affkräcka en, fom gor det med
båfta Samvete och vett, efter konfben, och da

ingen annan utvåg gifves, at fkilja barnet från

Modren Långt ffcörre bhfver anfvaretdä, om
man det aldeles underlåter, och icke tilgriper det

medel och de utvägar, fom vetenfkapen med-
delt, at rådda Näftans lif.

I närvaro af Herr Prof, Acrel och Herr
Pfeiffer, opnades liket, och fants

i) Buken litet uprifVenj yttre kanterna

af faret torra och något fvartaktigaj men hela

faret redan fä ihop läkt, at man det äter mä-

tte up&åra, innan man kunde fe bukens ihå-

lighet.

1)
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i) Tarmarna voro våderfttnna , och foga

inflammerades om icke litet pä de Milen, fom

vande fig ät faret: hvilket mer kan tilråknas

den ftarka Diarrheen, ån päfolgden af operan

tionen.

3) 1 bukens ihålighet fants ej en enda drop-

pa blod, fom låtteligen hade kunnat vara lem-

ningar efter Operationen.

4) Lif-modren hade redan dragit fig la til-

hopa, at hon ej utgjörde" en liten knyt-nåfves

ftorlek \ faret malt igenlåkt, men kanterna nå-

got fvartaktiga. Detta fker éljöffc med alla f§Vl

nåder, vid en månnifkas timade dödsfall* For
ofrigt, fants intet tecken, hvaraf man kunde
tillägga operationen någon del i defs dod.

Barnet lefde, fördes på landet, och måd-
de val.

Om nu denna år den forfta eller andra Crg-
fariflva Operationen , man hår i riket på lefvun-
de foretagit, dårom åro fårfkildra meningar.
Dock Oger Tentzelius, i fin Bok, kallad
MonathUche Vvterredungcn , fom han ar \6?>9 ut-
gaf

; atOLor Rudbfxk , en namnkunnig 'Medi-
cus i Sverige, frålfte fin Huftrus lif, genom
denna Operation', fom han fjelf pä hanne för-
rättade. Om nu få i fanning år, få finner
jag intet (kål, hvad fom bragt honom, at
foretaga denna Operationen på fin huftru ;
då hon {kal både förut, och fedan efter, fodt
lefvande barn via ordinära $ den bor och må-
fte aldrig forr foretagas , ån Modren och bar-
net befinna fig i den ogönfkenligaftc fara, och

i den
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i den håndelfe Forlofsningen fynes omojelig ge*
nom naturliga medel och vågar.

KongL Academien taktes gunftigaft tillåta

mig^.at, fom aldrakärtaft, tå vidröra urfprun-
get til den Caefarifka Operationen, och defs

l^ckeliga framgång i utofvandet, til uplyfning
for dem, fom ej åro mågti|a i utlåndflca fpra-

ken 9 och ej hafva rad at kopa de böcker, fom
därom handla. 1

Herr Simon > en Franfofk Chirurgus, få-

ger ('*): "Om man (kal tro Plinius (a), fa

"fynes denna Operation, åtminftone i den hån*

"delfcn, når Modren år dod, hafva varit

"brukad for läng tid tilbaka $ ty Plinius iå-

"ger: aufpicatius ene&a parente glgnuntur^ Jicut

" bcipio Africanus prior natus , primusque C<e*

^\faritm , a C*fo matris Utcro ditius." Han fager

vidare: "Detta flållet hos Plinius, har blif~

"vit af Au&orerna på åtfkilligt fått uttydt;
" Somlige hafva fagt (b), at det borde forftås

"om Julius Cjesar, den forfta Romerfka
"Kejfaren; och de päftå, at man har mäft go-
" ra en Infkårning, for at taga CjESAr ur fin

"Moders lif; men Bayle betänker fig icke,

"at fåga detta vara en ofanning, fom redan för

"honom blifvit vederlagd af Zonaras (c)."

Det

(*) Se fullftåndigare och ganfica vidlöftigt hårom, i

Mem de V Acad. R. de Chir. Tom. I. part. III,

ifrån pag> 219. til 25-4.

(0 Cap IX. Lib. VII. Hiftor. Nat.

(b) Serviui, Gedrenus, Malata, Suidas, Conftantin,

'Manaffeus, Au&or til Ålexand. Chronok

(c) Di£Honairc de Bayle , Edit. Ult. vid ordet Céfar.
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Det år val fannolikt, at Bayle haft fkåL

C^esaR) fom Auftorerna gjordt af deffa Pli-
nii ord> ty han hade åfven fagt, at Cj£sars
Moder Aurelia haft befynnerlig omforg om
defs upfoftran, och at hon dodde, da defs^Son

förde krig emot Gallerna. Men hade intet

Aurelia kunnat ofverlefvat Operationen? Den-
na anmärkningen tyckes akiä icke aldeles kull*

käfta deras mening, fom hafva påftått, at

sar genom utfkårning blifvit tagen ur fin Mo-
ders lif: den bevifar allenaft, at det icke år

om Honom, fom Plinius talar. Imedlertid

tro fomliga, at Cssfarifka Operationen fatt fitt

namn af Cjesar* men efter Plxnii utfago, bor
inan tanka, at C^£sar fnarare tagit fitt af fjelfva

Operationen > ty når han talar om dem, fom blif-

vit födde genom famma Operations-medel, få*

ger han, at de blifvit kallade C<efarcs aut G*/&-

nes
%
a CW/& matris utero.

Man finner icke hos Au&orerna, at man
betjänt ftg af denna Operationen for början af
Sextonde feculo* Den forfta, fom vi hos dem
finne, år den, fom Bauhinus ' d) omtalar, hvil-

ken han tillagt en Jacob Nufer, fom den på
fin Huftru Elifabetb Akfpachin^ lyckeligen Verk-
ftåldte (e).

Franciscus Roussetits, fom lefde vid
flutet af Sextonde ferulo, år den forfta, fom ta*

git fig fore, at genom fkål och forfarenhet be-
llyrka CcefarHka Operationen på lefvande Qv in-

ner»
(d> Gafpari Baqhini appendix ad Roflctum.
(e) Memoircs de V Äcademie Royale de Chuiirg;

r m. L part. III. Edit. Par, 1743. p t 2.1 4,

ät fatta fig up emot den tillåm
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nor. Han utgaf, år if8i , ofver detta åtnnet*

ct Verk, fom år aldcles fullftåndigt (f). I for-

fta .delen af fin Bok lägger han grunden 5

i) til nödvändigheten och nyttan af Csefa*

rifka Operation., i affeende på den Sgonffcenlt-

ga fura i, hvari Modren och barnet fig befinna^

i den håndelfen Forlofsningen fynes omojelig ge*
nom naturliga medel.

t) Mojeligheten af denna Operation genom
åtfkilliga flags Ron> fom bevifa, ät fåren pä
de delar, fom genom infleårning mäfte (kiljas,

åro icke dodelige.

$) Om åtfidlliga tilf-åiliga anftotar, fom
åro olika mera at frukta före, ån den Opera*
rion han framiHller, och hvilka kunna til iiör-

fta delen undvikas genom denna Ca^farifta Ope-
rationen»

RottssET bekräftar i den andra delen af fitt

verk 5 fåkerheten af Csefarifka Operationen 5 me-
del (t den framgång han haft vid många tilfållen.

•DcflTe obfervationer åro fju til antalet. Ibland
dem finnes en hufl.ru , på hvilken man fex gån-
ger förrättat Operationen, och barnen aitid va-

rit lefvande: den fjunde gången dog hon, e-

medan hon icke kunde tå hjelp af den Chirur-*

go
5
fom med denna Operation plågade forlofla

hanne, och var nu dod blefven.

Någon tid forrån Röussets Bok blef tryckt,

-hade Ambrosius Pareus utgifvit fina arbeten i

Chi-

(f) Dennn boken har Titel: Traitd nouveau de
T hyttcrotomotokie ou Enfentement Ccfarien, Par.
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Chirurgien: i hvilken bok, juft i anledning af

*en Cefarifk Operation, for* lyckats for en,

man finner en ganfika ftark critiqae emot den-

na Operation*

pARé utlåter fig padet låttet (g): "Nu
"undrar jag högeligen* huru andra vilja påfta,

"fig hafva fett Qyintaor % pä hvilka man, til

"at taga ut Barnet, hade gjordt fnfkårning på
"buken, icke allenaft cn, utan flene gånger*

"ty for mänga orfak er ftul, år mig ogörligt at
" tro en ladan fak , aldenftund, for at lkaffa"bar-

"ner ut, måftc man göra en ftor licåra i ttiutk*

"larna på buken, och likaledes pä Lif-modren^
"och efter fom i den {amma är en myckenhet
"med blod -och puls -ådror, och man dar gör
"ftor flvilje-Spning, lå mafte därvid följa en

"gatifka ftark blodfiytning, fom har döden med
"fig» Dårtilmed fedan fåret gått ihop, lär

"ärret icke medgifva, at Li f-mod ren kan ut*

"vidgas til at inrymma et barn: och defsutari

"gifvas andra anftöter, fom dåraf kunna händas
"och livad vårft är, en häftig dod för modren*
"hvarföre jag ock aldrig rader, at foretaga et

"flikt verk, där få mycken fara är, utan nå*

"got hopp.» på månfldigt vis at tala* Likväl
"har man forfåkrat mig, at en Chirurgus uti

"Hericy vid Fontaineblau, vid namn Maitre
"Vikcent, gjordt denna fa* liga Operationen
"med tyckelig framgång, Qyinnan, fom man
" fåger hafva blifvit diuren, och den nåmde
"Maitre Vincent, åro ånnuilifvet: en hop
"hederligt folk, fom åro trovärdige, hafva he-

"ftyrkt

(g) Tra&atufc de Gencratione, Cap. 33.
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^flyrkt det for mig, och gått få långt, at de
"fagt fig hafva fett operationen göras, och #

*' barnet uttagas * hvarom jag altfå hvarken vil
M eller tors tvifla; men om 'få år, få driftar jag
"fåga, at det i fanning år et underverk i Na-
tturen, och få vidare.'*

Gasp. Bauhinus ofverfatte, år if 8i,Rous-
sets Bok på Latin (i), och tillade där efteråt

vid famina verk, en famling af obfervationer

,

fom med lycklig framgång blifvit verkftålde.

År ifpo, låt Rousset trycka en Forfvars-

Dialogue ofver Cxfarifka Operationen (k). I

detta verk anförer vår Au&or alla de inkaft, fom
hans vedcrparter gjordt emot honom : Han gor

iig möda , at ftålla dem i Cm fulla dag , hvaraf

han tår tilfålle , at uplyfa och beftyrka fitt tan-

kefått ofver CadarHka operationen. Denna Dia-
loguen ådrog honom flere gånger ftarka Crki-
quer af en Chirurgo i Paris, benåmd Marchant,
fom han gafut under Titel af Dedamatkn (1).

Man finner efteråt vid defla Satyrer i Mar-
chants Verk, et bref til Rousset ifråGuiL-

LE-

(3) Titelen år: Exfcäio fems vivi tx matre viva, fine

alterutrius vitse periculo & absque fcecunditaus ab-

latione, å Francifco Rosseto Gallice confcripta,

å G. Bauhinö latine reddita & variis hiiioriis au*

&a. Bafil. 15-82*

(1) Undet TiteL Appendix ad Roffetum.

(k) Dialogus Apologeticus pro Casfarco partu, in ma*
levoli cujusdam Picudoprotei diäeria. Par. 1^90* i

(l) In Francifci Rosseti Apologiam, Jacoci Mar-
chant, Regis & Parifienfis Cbirurgi, declamatio.
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lemeau (m), hvari han framftåjler de ftål,

fom bragt honom, at i fina verk beftrida Cae-
fari(ka operationen, och tager fig fore at vån-
da Rousset ifrån at gilla och ikrifva for en
Pra&ique, fom hade fa litet lyckats i händer

på de fkickeligafte Chirurgi den tiden. Detta
oaktadt, var Rousset altid intagen af fin rätt-

mätiga fak, och fvarade famma ar Marchant
med mycken lårdom (a), dåri han i fynnerhet

tog obfervationer, fåfora det fåkrafte medlet,
at grundeligen vederlägga fina motlHndare, Vi
fe i defle difputer, huru fom håndelferna tyc-
kas vitna både med och emot Operationen. De,
fom Rousset anforer, vifa vål , at den kan verk-

ftållas med framgång, och at den åfven verke-
ligen lyckats v men de, fom defs veder^arter

fatta emot honom, bevifa åtminftone, at Ope-
rationen icke utan fara anftålles: och det år utan
tviftfel orfaken, hvarfore den icke blifvit fatt

ibland de allmänt antagne Operationers antal,

fåfom en hjålpe-utvåg i Chirurgien. I fjelfva

verket år det icke nog, at några Obfervationer

forfåkra ofs om framgång af en få förfärlig O-
perationj en lånare tids farfarenhet måfte vifa

ofs, til hvad grad famma Operation år fåker

eller farlig , på det man må kunna antaga eller

forkafta hånne* I anfeende hvartil, och at be*
fåfta Operationens förmåner, och at ftålla de
linnen tilfreds, fom genom de difputer jag o *

talt, blifvit uprorde, utvidgade RoirssÉT ännu

Q. y*>

(m) Jacob. Guillemaub, Regis & Parif. Chirur-
gus, Franc R >sseto Sal tern dat.

(n) Franc. Rossetj refpoafio ad Jac. Marchant
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ytterligare fina underfokningar ofver denna O-
peration, öch utgaf, år ifpo, en Latinfk Edi-
tion af fin Bok, fora var mycket omliåndeliga-

re ån den förra (o). Utom det han tillägger

nya ganfka grundcliga (kål til dem, fom vi om-
talt, gifver han ånnu flere exempel af lycke-
lige utflag.

Scipio Mercuri, Chirurgus i Rom, ut-

gaf år 1604, en Diflertation, om Barna-forlofs-

ningar (p), i hvilken han meddelar ohfervatio-

ner ofver den lyckeliga framgång Csefarifka

Operationen haft, och rader, at aldrig forfurn-

raa, at den famma verkftålla i de håndelfer for-

lofsningen eljeft år omojelig: han tillägger fe-

dan, pä et hyperbolilkt fått, at i hans tid var

denna Operation Vi mycket i bruk i Frankri-

ke, fom åderlåtning i Italien for hufvudvårk.

Schenckius , i fina Obfervationer, näm-
ner om et Bref ifrån Albosius, hvari han la-

ger fig hafva haft under händer en Qyinna,

på hvilken man gjort CadTarifka Operationen,

fom flagit lyckeligen ut.

Efter Roonhuysens beråttelfe, fom var

Chirurgus 1 Amfterdam (cj), har Somnius, en

Medicus i Brygges, fju gånger verkftålt denna

Operationen pa fin Huftru.

Thomas Bartholinus berättar fr), at

då han var i Paris , hade han kant en FåltfMrs-

Hu-

(0) Casfarci partus afTertio Hiftoriolog. Par. 1^90.

(p) Denna difTertatioB kallas : La Commare oruco-
glitrice. Tryckt i Venedig,

(q) Obferv. de morbis mulier. C. L
(r) In hiftoria Anatom. Cent. 2. hiftr 8.
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Huftru, på hvfJcen man fem gånger verkftåk

Operationen.

Man finner i Theoph. Renauds Verk,
tre obferrationer, om Csefarifka Operationen,

fom med framgång blifvit anftåld (s).

Ar 169Z, låt Saviard infora uti Journal
des Sgåvans berättelfe om en forbindning, fom
han i L'hotel Dieu gjort pä et Buk -bråck,
härrört af Csefarifka Operat., fom man fjorton

ar förut varit nodfakad at gora på hanne.

I famma Journal finnas tvånne dylika ob-
fervationer af Herr Jobert, Medicus i Staden
Chateau Thierry.

År 1693, fonittade Landkinsch, en Me-
dicus i Zittau i Tyfldand, Operationen, til lyc-

ka for Modren, fom därigenom blef frålft (t;.

Vaterus (u) nämner ock om en dylik

Operation, fom hade lyckeliga påfolgder.

År 1707, utgaf Herr Roulau, Chirurgus

i Zaintes, en differtaton om mojeligheten af

Caefarifka Operationen : han uptager där nåftan

alla Roussets fkål, til at bevifa, huru nödvän-

dig denna Operation år, och talar om en Casj
farifk Operation fom han gjort, och fom haft

den lyckeligafte utgång.

Q i De

(s) De ortu Infantium contra naturam, per SefHonem
Caefaream, Au&ore Theoph. Renaudo Societ
Jefu Theöl. Lugd ^637

(t) Å&a eruditor. Lipf, anno 1693.

(u) In difTertat. de Partu Csefareo, Witenbergas edi*

ta i69y.

i
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De la Mötte inforer, i fin Bok om
Barna-forlofsningar, en dylik obfervation.

Ar 173P, låt Chirurgifka Academien i Pa-
ris komma ifrån Guife en Qyinna, på hvilken

man verkftålt Ctefar. Oper., hvars hiftoria fin^

ftes i Parif* Acad. Handlingar*

Herr De la Peyronxe har haft tilfålle,

at fjelf gora fig forfåkrad om framgången af

Caefar. Operate hvilken L'Amiral, Chirurgus i

Marigny, tvånne gånger på en huftru med fram-
gång verkftålt»

Urban 5 Medicus och Chirurgus hos 1/
äbbé de Samt Hubert uti Ardennes, har med-
delt Chir. Acad. i Paris, 3:ne dylika Operat.,

fom lyckats for de Thise.

Noyer, Chirurgus i lilla Staden Ifler-

teaux, Stiftet Clermont i Auvergne, har är 17f6
fåndt til Par. Chir. Acad. en beråttelfe, om
en Cxfar. Operat., fom han lyckeligen verk-

itålt 1716.

Man finner i Kongl. Par* Vetenfk. Acad.
Handlingar for år; 1730, beråttelfe om en dy-

lik operation, verkftåld uti Canton Freyburg.

Ar 1740, förrättade Hr. Soumin i Paris

famma Operation på Huftru Desmoulins^ en krok-

ryggig och illa våxt rachitica* Jag var då i

Paris, och hörde dårom talas.
,

Ar 1 741 , förrättade forfta Chirurgus i Bi-

fetre, på en inficierad huftru, Caefarifka Opera-
tionen, hvars lyckeliga utgång jag med forun-

dran har fedtj emedan hon hade ftora Tophi
på benen, och Venerifka får i halfeo.
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Således har jag kärteligen vidrört Ope-
rationens urfprung, de Itfkilliga tvifter, fom
den fororfakat, famt de anförde exemplens myn-
dighet, fom låmna tilfålle at doma om den fram-
gång man dåraf kan vanta.

Mitt ändamål 'härmed har allenaft varit, at

meddela upmuntringar, dels for Operateuren,

på det han i dylika håndelfer ej mä affkråckas,

at använda et medel, fom år det endafte, oak-
tadt grymt och vid påfeende grufveligt* dels

ock for Qyinnorha, fom räka i denna olycke-
liga ftållning, at finna troft af en lyckelig ut-

gångs mojclighet.

A t undfly mera vidlyftighet uti detta Ron*
fkal jag vid annat tilfålle hafva den åran fram*
ftålla for Kongl. Acad.

5
vid hvad tilfållen och

håndelfer Operationen nödvändigt bor verkftål-

las, jåmte bifogade egna Ron dårom.

BIDENS acmelldides y
befkrifven af

PETER JONAS BERGIUS

,

M. D. .Hill. Nat. ProfefFor, m. m.

Sedan, under Kongl. Collegii Medici infeen-

de , vården blifvit mig anförtrodd ofver den
vid Lazaretet hår i Stockholm belågne Trägård,
fom af Kongl. Maj:t, pä Riklens Hogloflige
Stånders tilftyrkande, blifvit, til Botanikens ocji

Pharmaceutikens uphjelpande , famt den flude-
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rande Ungdomens dermed förenade båfta, anfla-

fen , har det varit mig en fågnefam plikt, at

alla flit och moda ofparde, til defs vederbör-
liga i fbänd fattande. Denna Trägårdens fore<-

gangne vanhåfd , en ledfim ogenhet frän en och
annan hand , och fornåmligaft en fvår brift på
det aldra nodvåndigafte, voro de ftora omftån-
digheter, fom hindrade min forfta ifver, och fom
genaft hotade qvåfva denna gagneliga inrättning

i defs forfta början. Men da atfkillige ådelfintc

Medborgare låto förmå {ig, at befordra den-
famma med redbart underftod och annan hjelp-

dan det forfta året, fom var det fift forflutne.

V il denna beromliga gynfamheten ån vidare fort-

fara, få hinner val långt mera godt dervid i

detta och följande åren uträttas, tils hela. ver-

ket \ (inom tid kan genom eftertryckeligare åt-

gärd och medel bringas, fom (ig bor, på. en
Fullkomligare fot- Imedlertid har jag redan på
forfta året haft den hugnad, at updraga i denna
Trägård några få fållfynta Växter, at de tarf-

va befkrifvas och blifva tiMckeligen bekante.

Af defle har jäg ock nu en befkrifning, jåmte

god ritning, färdig på en vacker ört, fom jag,

vid granlaga efterfeende, finner vara en verke-

lig Sidens , och fom altfå kommer at utgöra et

nytt Species under detta Genus. Hår med kan
jag få mycket mindre undgå at vordfamligen

framkomma for denna KongL Academien, fom
bemålte Ört år af ofvannåmnde Trägård en få-

dan forftling* fom for ingen med mera (kål bor

nedläggas, ån for Kongl. Academien, hvilken

på utmårktafte fått bidragit til Trägårdens ^be-

ftånd,

famhet, hnnn jag et litet ftycfc
o
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ftånd , och fåledes framfor andra gjort lig af

den lamma fortjent.

Denna Ört upkom i oftanåmnde Trågard
utaf fron, fom i Vårtiden forledne år blefva

mig lämnade af Hof - Trågårds-Måftaren Herr
Kallström, hvilken hade året förut, under
fitt viftande i Paris, jåmte flera fron, åfven århat-

lit fron af denna nya Bidens; men utan at någon
dar vifste at gifva befked, på hvad ort i verl-

den den famma våxer vildt. Örtens blotta ut-

feende gifver likväl tilkånna, at hon måtte va-

ra en KIrr-ort, eller ätminftone trifvas på fid-

land plats, hvilket hennes art at våxa tyckes

gora likligt* hvarfore jag ej haft betänkande
vid, at gifva henne val och ofta vatten, fom
ej bekommit illa. At hon åfven alfkar någor-

lunda varma, fer jag tydeligen derutaf, at hon
hemma hos mig, éfver hela vintren, ftått > och
ånnu ftår,.i et varmt rum, dår Thermometera
dageligen haft ifrån 14 til 18 graders hogd 6f-

ver frys-punkten, och det utan minfta vantref-

nad. Jag lämnar for ofrigt dårhån, huru vida
hon ock år perenn eller icke. Når man tug-
gar på et fårfkt blad af denna ört, kåns det
val foga ampert i börjans men fnart nog fram-
kommer en flickande fmak, nåftan fådan fom
Arum har, hvilken hänger långe uti.

Bifogade Ritning (Tab. VII. fig4 ly-jj ut-
vifar Örtens verkeiiga fkapnad uti naturlig ftor-

lek. Jag framlägger nu fjelfva Befkrifningetvj

men vill förut med et par ord anmärka, at,
ehuru from ariftas åro i minfta laget, har jag
dock med la. mycket mindre tvekan fort våxf-

Q~4 ten
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ten til Bidentis Genus, fom jag fedt Recepta-
eulum hafva tydeliga Paleae , hvilka åro bland

de våfendteligafte Bidentis kännemärken*

BIDENS.
BIDENS (acmelloides) foliis oppofitis ovatis fer*

ratis 5 caule procumbente 5
floribus foli-

tariis.

Spilanthus (oleraeea) foliis fubcordatis ferru-

latis petiqlatis. Linn. Syft* Nat. t*, p- *•

DESCR. Caulis herbaceus, procumbeils, te-

res 5 fcabriufculus
, ramofas, bafi diflfufus, ad

ramos fubnodofus, internodiis' nudis, fubfuc-

eulentus, fragilis, pallide viridefcens, vix peda-
lis. Rami alternatim oppofiti, divaricati, tere-

tes, ramulofi. Ramuli pariter oppofiti, ere&iu-
fculi, minutiffimc pubefcentes, tandem iterum
ramulofi. folia oppofita, petiolata, ovato-rhom-
boidalia, acutiufcula, margine fcabrida, inasqua-

liter ferrata, bafi integra, utrinque glabra, fu-

praviridia, lineata, fubtus glauca, nervofa, te-

nuiter venofa, bipollicaria, patentiflima. Petioli

teretiufeuli r fubtus convexi, glabri, fupra ca-

naliculati, fubpubefcentes, fragiles, longitudine

fere foliorum. Axill& foliorum tandem rami-

ferx. Flores folitarii, pedunculati. Pedunculi in

ramis terminales , loilgiufculi, bipollicares, fub-

pubefcentes , nudj , ere&i , inferne tpretcs , fu-

perne undique fulcati, apice fubincfaflati, u-
niflori> frUftiferi vero faepius axillares e ramis

tuno.excrt fcentibus. CALTX commums hemifphas-

ricus* minutifllme pubeicens, polyphyllus, im-

bri-
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bricatus: foliolis lanceolatis, obtufiufculis, pla-

nis, fubcarinatis, pube minutiffima ciliatis, e-

reftis, faepe fubpatentibus. COROLLA compofita

conica, lutea, uniformis. Propria hermaphro-

dita, tubulofa, fubdiaphana: ore quinquefido^

ix-pe quadrifido, paténte," fubaequali, obtufiu-

fculo. STAMINA Blamenta 4 vel f breviffima.

Anthera cylindnca, ex fuico & albo variegata r
corolla brevlon PISTILLVM. Germen oblon-

gum, utrinque comprefTum, ciliatum, album. Sty-

lus cylindricus. Stigmata z
5 teretia, reflexa, corol-

la longiora. PERICARPIUM nullum. Calyx im-
routatus. SEMINA folitaria, oblonga, compres-
fa, faspc triquctra, rugofa, fufca, marginata,
ciliata, apice biariftata: ariftis parvis, fubin-

curvis, fubpilofis. RECEPTACULVM conicum,
reticulatum , paleaceum. Pale* concavse , incur-
va:, membranace^e, apice lutefcentes, obtufe,
floribus breviores, fingulos flores obvolventes
fingulx, decidu^e.

<lr RÖN,
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RÖN,
Som vifar , at Håji-fåde td flårre delen

fårdårfvas , då en myckenhet Sno betäcker

åkrarna, förrän de hunnit hlifua tilfrus-

fie-, med anvifniitg til et medel> at

förekomma det:

ingifvet af

CARL KNUTBERG
5

Capit. Mechanicus.

Tvanne nåra intil hvarandra belågnc åkrar,

af enahanda jordmån, famt; lika val göd-
de och tilredde 9

blefvo, fanings-tiden 1766, be-
lådde med et och famma (lags ,Hvete* Och år

at mårka, at defla åkrar åro til deras belägen-
het och godhet uti intet annat {kiijaktige, ån
at den ena åkern år belägen något högre , och
har mindre ftygd for Nordanvådret , af enbac-
ke, fom på norra lidan ftöter intil bagge des-

fa åkrar.

Efter låninps- tiden var väderleken iå for-

delaktig, at brädden alt mer och mertilvåxte,

och förr ån vintern kom, voro defle åkrar öfver

alt rått vackra och gröna: men förr ån jorden

hunnit blifva tilfrufen
,
hånde, fom en hvar hår

omkring Stockholm boende ånnu lårer fig kun-
na påminna, at en myckenhet Sno det året föll,

hvilken fcdermera efterhand lå tilöktes, at uti

Martii månad 1767, fem til fex qvarters djup
Sno, måftadelen los , och utan at vara af något

töväder- tilpackad, låg öfver defla åkrar, dock
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aldramåft pä den lågre åkern. Och hvad i fyn*

nerhet gifvit anledning til det Ron, fom här

befkrifves, år, at en by-våg, fom (kiljer deflé

åkrar, och hvilken fållan bli fver nyttjad, kom
af håndelfc, vintertiden, at gå på fida, långs

efter pä den lågre åkern, hvaraf fkedde, at

Snon, få
o
långt detta våg-ftycke räckte, ftun-

dom på Åkern blef tilpackad.

Vår-tiden , då Snon af defTa åkrar blef

fmålt, marktes ingen eller ganfka liten kale i

jorden , i fynnerhet pä den lägre och for nqi>

danvådret måft (kylde åkern 5 någon, dock ej

tilråckeligen djup, kale var på den mera högt
belågne : men måfta kålen befants på det {tyc-

ket, dar vintervågen gått: Och år det märk-
värdigt, at i famma man fom kålen då var , fick

man ock fedan vid Skördetiden erfara, at års-

växten pä defla åkrar blef. Ty dar vinter-vå-

gen gått fram ofver den lågre åkern, var Hve-

tet lä jåmnt och frodigt, at det ftod fom en
mur; men bredevid pa famma åker, ftod hår

och dar et magert ftånd, och måft ogrås. Pä
den for nordanvådret minft fkylda åkern, dar

vädret om vinter -tiden affort en del af fnon,

och dår kålen gått något, men icke tilråckeli-

gen djupt , var frodigare Hvete, dock icke at

forlikna med den ymnoga och hårliga fkord , fom
röntes på det ftållet, dår vintervågen framgått,

och fnon blifvit tilpackad.

ledning, at eftertänka orfaken til den ftora fkil-

nad af års-våxt, fom på en och famma åker fig

vi-

ydeliga Ron har gifvit mig an-
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vifat. Hade den omtalte vågen blifvit mera,
ån fkedt år, om vintern körd, få hade jag lått

kunnat komma på den tankan, at ftro och af-

fall frän kreaturen kunnat lemna någon fetma,

åtminftone på några flackar-, dar vägen gått;

men når jag efterfinnat, at denna våg, fom of-

van år fagt, fållan om vintern blifvit nyttjad >

lå har jag icke kunnat finna annat, ån at af

detta Ron följande flutfatfer med fäkerhet kun-
na göras.

1:0 At en myckenhet los Sno mera hindrar

1c oiden, at penetrera i jorden, ån om famma
Sno efterhand blifvit tilpackad,

2 :0 A t kålen enfam och af fig fjelf icke

fkadar Hvete, fom i jorden år fädt, utan bidra-

ger til defs lif och varaktighet ofver vintern ,

lamt förekommer, at det, under djup fno, i

fuktig jord, icke kan taga otidig vårme, eller

gå til forrutnelfe: hvaraf jåmvål analogice, och
af den i naturen grundade likheten imellan de
{kapade ting, torde kunna flutas,

5:0 At åtfkillige andre fron , och åfven

tråns rötter, Efom i jorden ofver vintern ligga

,

r

fåfom i en dvala, at ftark vinter-kale icke ffca-

das> hvilken tanka genom framledne Herr Ca-
pitaine Triewalds Ron jåmvål beftyrkes och
förklaras 5 emedan, enligt defs beråttelfe, 80

Mulbårs-tråd, fom voro planterade uti defs trä-

gård hår i Stockholm, flere vintrar, och åfven

1740 års ftarka vinter, utan den nngafte betäck-

ning uthärdade. Men at deffe trån fedan gin-

go ut, var icke vinter-kålen egenteligen orfak

til, utan fornåmligaft brift på ikugga om vå-

ren
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ren , eller at Solfkenet om Vardagarna uttorka-

de faften ur trådens ftammar och grenar, dä,

medan rotterne hela langa tiden voro inneflut-

nc uti 6 til/qvarters djup kale, och icke kun-

de drifva up ny faft, i ftållet for den fom blif-

vit uttorkad. Se VI. Tornen af Kongl. Ve-
tenflc. Academiens Handl. p. zf . Når man hår

vid jåmforer den beftåndiga Naturens lag, at

effcéter åro proportionerade mot deras orfaker,

och at lika orfafc äftadkommer altid lika efFeft,

når alla andra omftåndigheter jämväl därvid for-

hålla (ig lika* få år ock det vid ofvannåmndc
Ron helt tydeligt och ovederfåjcligt*

4:0 At man kunnat undvika ofvannåmndc
forluft, och dåremot gora fig hopp om lika

od bärgning afHvete, på det ofriga af ofvan-

efkrefne åkrar, fom på det ftyeket, dar vågen
gått, qm man i vinterns början, 1766, dåden
mycknk Snon på en våt åker foll, forftått at

nyttja den forfigtighet, fom jag federmera fått

hora , at några erfarne , men likväl ganfka fä

Landthushållare brukat, at med Vält, eller på
fått, fom tjånligaft kunnat fke, låta tilkrama

Snon, få at viriter-kolden fedan defto båttre kun-
nat i jorden verka den for Hvete-brådden erfor-

derliga och nodtfåndi^a kålen. Det år vål nog
bekant, at icke alla år fådan väderlek infaller^

fom år 1766 > men når få händer, at Sno på
otilfrufne åkrar, utan mcllankömmande töväder,

Händigt okas, få at det icke kan hinna fryfa

omkring fådes- roten, hvaraf gamla Landtmån
med tåmmelig fåkerhet kunna fpå tilkommandc
iniCivåxt} få lårer 5 enligt den regeln, at man af

egen
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egen och andras (kåda kan och bor låra, atblif-

va mera förfigtig och klok , det åfvenvål af of-

vannåmnde Rön kunna och bora intagas,

f :o" A t vid få fatta omftåndighetcr det ej al-

lenaft flculle lona mödan, utan ock vara ganfka,

nyttigt och angeläget, at detta hushålls- fått,

med Snöns tilkramande , åtminitone vid vintrar-

nas början, i vårt climat, blefve mera allmanne*

ligen, ån hartils fkedt, brukadt och i akt ta-

get, om få kan medhinnas, til Rågens, men i fyn-

nerhet, fåfom den tiden fpådaft, til Hvete- få-

dets befordran.

Om
Planeten Venens gdng under Solen ,

den /j; och 4. Junii 1769.

af

ERIC PROSPERIN,
Adjunft i Math. och Naturk. vid Acad. i Upfala.

§. i/TV^t år bekant, at de Obfervationér,

I J fom i värt kåra Fädernesland, och
fårdeles defs Nord-Öftra delar, kunna göras på
detta märkvärdiga Phsenornén, blifva af myc-
ken vigt, emedan Parallaxen på defla ftällen

kommer at gora ganfka ftor verkan i Paflagens

förlängande. Jag har dårfore foretagit mig, at

fä noga, fom de båfta Taflor tillåta, uträkna

defs omftåndigheter for alla de orter i. Sverige,
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dar jag kan förmoda at Obfervatorer finnas

nåftkommande är. Slutfatferne af mine uträk-

ningar har jag hår den åran at meddela, tilli-

ka med en kart råkenikap for den våg jag.

folgt.

§. i. For Solens gång har jag nyttjat De
la Cailles 3ol-Taflor, och altid gjort mig
forviflad om Solens itålle inom 0,01 fec.j mea
for Venus har jag brukat den Edition af Hal-
leys Taflor, fom Herr De la Lande låtit

upiågga, i7fP 5
fedan jag rattat dem i följan-

de itycken: i) Veneris motus medius liar jag
ej tagit utur Taflorne, utan fädan fom Herr
De la Lande den upgifver (Conn. des Mquv.
Cet. ijtj. p. 134). 2.) Til locus Nodi har jag

lagt 1 m. yz, f fec, fåfom en medelvåg imel-

lan 1 min. f4 fec. , fom Herr De la Lan-
de, uti fin Allronomie, §. ion, berättar fig

år 1 76 1 funnit vara Taflornes fel i den delen,

och 1 min. fl fec, fom famme Aftronom , i

fin Afhandling om Veneris gång under Solen

1769, lagt til den locus Nodi, fom Taflorne

fifva. 3) Redu£tionen til Ecliptican har jag

ireéte uträknat, emedan jag ej nog kunnat li-

ta på Taflorne i det ftycket. 4) Til den Ve-
neris Longitud, fom jag fåledes funnit, har jag
lagt fz min. 41 fec, fom Taflorne befunnos
fela, år 1761 , (Mem. de V Acad. de Paris. Ann*
MDCCLXI.) , och i<5, 7 fec för Nutation, til-

fammans 1 min. 9, 1 2, fec f) For en fåledes

corrigerad Veneris Longitud, har jag åter di-

refte fokt det motfvarande afftåndet från No-
dus uti Orbitan, famt den Heliocentrilka Lon-
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gituden
?

och fatt de flutfatfer, fom har anfo-

ras. Tiden i alt det följande, då ej annat ut*

fåttes, år Tempus medium for Parifcr Meri-
dian.

Locus © - •

Mot. Hor. O -

Log- Dift. © -

0 I Diam.
§ helioc. Long. -

? Mot. helioc i Long. -

$ Afft. frän ö -

g helioc. Latitud - -

5 Mot Hor. i Lat. - -

Log. Di(t. § a O - -

Commut. Vink. -

Mot. Hor. iGomm. Vink.

Hvadan jag fluter, at Venus och Solen åro

i Conjunftion kl. 10. 7 min. 18, 8 (ec. uti z
Tekn.* 13 gr. 2,7 min. 9, 18 fec, dä Veneris

Heiiocéntrifka Latitud år = 4 min. 13,^33 êc -

Vidare har jag antagit Veneris Diameter
y

at vara f7, 89 fec, låfom en flags medelvåg

imellan 57, 8, fom Herr De la Lande be-

rättar fig funnit den vara 176

1

5 (dftr. § t ioSe),

och f8fec, fom HerrPiNGRé antagit i fin af-

handling ofver detta ämnet. Hr. De la Lan-
de fjelf har 5

i fin uträkning for nältkommande

är ^ fatt Veneris Diameter zz f9 fec.

1769 d. 3 Jiinii.

kl. 7. kl. 14

2 13 ig 41,08
213,5-4

5-,oo6ft94

15-47,095-

8 13 14 46,20

3 n,99
1 20 5-8,

8

4 4", 2 3

4.86*086
-<- 4 5-4, XH

1 34.45"

<

0
1 ",

2 13 36 21-, So
2 23,5-2

j*,oo6536i

8 1342 32,13

3S7 99
0 53 10 of

3 8,5-8

4,861 lOf
— 6 6, 3 3

* 34, 47

/
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§. 3. Ibland de Methoder, fom Aftrono-

merne plåga nyttja til defle flags uträkningar,

har jag utvalt den, fom Herr ^Epinus utgif-

vit, i Petersburgifta Handlingarne, Tom. X.

p. 43 j, hyilken år egenteligen afpaflad for de

nedre Planeternes gäng under Solens Difcus j

och innan jag gar vidare, torde det vara nö-

digt , ac jag i kårthet nämner grunderne til

famma Method,

Det hufvudfakcligafte af frågan gar ut pa,

at finna tiden, då afltåndet imellan Solens och
Planetens medelpun&cr fynes från et gifvit

ftålle på Jordytan , under en gifven vinkel.

Denne vinkel kallar jag d i det följande. Lat
A (Tab. VII. fig. 1.) vara Solen,* och B Pla-

neten, famt uprita pä AB, fåfom Chorda, et

Cirkel-fegment ^PJS-rf, fom innehåller en vinkel
— d. Om man nu inbillar fig, at Cirkelen

qPBAH vandes omkrig AB fåfom fin axel, få är-

det klart, at rata linien AB fynes under vinke-

len d y ifrån hvar och en pun£b af den genom
et iädant Cirkelens hvålfvande upkomne kullri*

ga yta ^ och at följagteligen frågan förvandlas

i en annan, nämligen: at finna tiden, dä en gif-

ven punft på Jordbrynet befinnes i famma yta.

Til den andan, låt Cirkelen tqSP foreftålla {tär-

ningen af Jordklotet med den Plan, fom går
igenom Jordens, Solens och Planetens medel-
pun6terj och JPBA, MBA, famma Plans'{tärning

med den nyfsnämnde kuiiriga yta, famt C vara

medelpunkt til Cirkelen PBA, c medelpunét til

Cirkelen tqSP , och g en annan gifven punft pl
famma Cirkel, hvilken på den fokta tiden är

R uti
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uti Cirkel-Peripherien PBA. 'Sammanbind CBj
Ac , och drag CD, tS, IgK, vinkel-rätt emot
AB, Ac , och -^B utdragen, famt gm , gn paral-

lela med a?* Emedan genom Cirkelens be-

kanta egenlkap, KB. KA— Kg. BC •+ CD—o, få*

om AB iattes ~A, vinkelen BAczzF, cAzzD,

gm ~z x , gnzzy
, -jy~ m, och de genom et fa-

dant denominerande upkomne vården fattas in i

ftållet for KB, KA, Kg, BC, CD, famt alla de

Termer bårtkaftas, uti hvilka x och y multi-

plicera h varandra
5

fåfom ganfka fmä i anfeende

til de 6friga
5

få får man denne Eqvation:

(X) D— iy. fin//

—

m* D—y. fin4 JE-y-d±wx.

Cof. i7 -r dzZO*

§. 4, Om då x och ^ åro gifne, det år,

om laget af punéten g i Cirkelen tqSP år be-

Kantn få determinerar denne Formel värdet af
vinkelen F, når den gifne punden g år i Cir-

kel -Peripherien PBA, eller fer råta Linien AB
under vinkelen ä. Således om g vore Jordens
medelpunét, eller x— o,yzzo, få finner jag af

Formelen X, at fin. F+ d ~ —, och om for

d och m fåttes deras vården (§. z.), få blifver

Immeifton. E.merfion.

Yttre Cont* Inre Cont. Inre Cont. Yttre Cont.

6 28, 2371 6*
f, zizf 16 f, \$6i 6 zS, 2127

Men
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Men om Comrtmtations-vinkelen fåttes ~L
}

och Veneris HelioCentrifka Latitud ~/, få åV

F2~ L2+/2
, (emedan / och i7 , fåfom myc-

ket fmå, kunna anfes for rata Linier) > dårfore

emedan L och / altid låtteligen kunna finnas ,

fä kan man ockfå genom några forfok finna ti-

den, når F har de nyfs ofvanfore utfatte vår-

den* Således har jag funnit, at for Jordens
medelpunkt fker

Bårjan af § Immerfion i O Difcus - kl. 7 18 25-

Slutet af Immerfion - 737 13I
Början af Emerfien - - jj 2: 2H|
Slutet af Emerfion - - - 13 41 17
Medeltiden af Paffagen -* 10 29 51 (a)

Det minfta afftåndet lmellan § och © medelp. 10 4, 8*

• §. f. Om åter och Jordens Ra-
diiuzrr, hvilket händer, då Phaenomenet forft

och lift blifver fynligt for Jordens Inbyggare,

a blifvcr fin:

Men efter f+ ^ år en liten vinkel, få kan defs

Cofinus anfes =i , och dårfore år fin F + d ~
~-—————— ± P, (om P— Solens Horizon-

R z tela

(a) Jag har ockfå genom et Theorem, Ibm Herr
Kongl. Obfervator Mallet mig meddelt , med
Geometrilk noghet fökt tiden for det minfta af-

ftåndet, och funnit den vara kl. 10, 29 min. 5-1,

3 fec., och emedan detta träffar in med medeltiden
af Paflagen , fä år klart, at ehuru jag i akt tagit

den ändring, fom Solens motus horarius , och Defs
Diameter undergå ifrån kl 7 til kl. 14, hade dock
bagge, utan mårkeligt fel pä få kart tid, kunnat
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tela Parallaxe, hvilken jag antagit = 8, f fec).

•Utaf denne Equation Ivar jag fl famma fått ^

fom i nyfs föregående § farit funnit värden for

JF, och fedan den däremot fvarande tiden, få-

dan fom följande Tafla utyifar:

Imm Cont.Ext» t , n
Förft 7 M 4°

7 2 S i^iSift

eont.int.Förft 7 30 ii

Sill 7 44 M
Em. Cont.ext.

Förft 13 34
Sift 1 3 48 2

Cont. int. Förft 13 15 18

Sift 13 29 3°

Tiden.
Paral-

lax

verk.

Orrens Bredd.'

4f 47 17 38N
ö f^l4S 5"4 30 S

7 i| !49 3 2 4TN
7 10^5-0 5-4 25-

S

6 fif 21 5-6 25-

S

6 4^ bo 13 f.iN

7 10I-24 3f 47 S

7 I|22 35- 36N

Ortens Långd
6 (ter från

Paris.

o 3f 2

12 27 i$|
o 26
12 20 46

f f 4f 71
3 33 26

»5 S7 S

3 46 y8§

Uti denne Tafla , har jag i ?:dje och 4:de

Columnerne, utfått laget af de Hållen, dar PIkc-

nomenet forft och filt blifver fylligt, hvilket

jag funnit på det fått, fom Herr ^Epinus i

"fin afhandling vifar, och fom nu ej horer til

mitt åmne at förklara (b)*

§. 6. Forat kunna nyttja den i 3. §. fund-

ne Formelen for flere punfter pä Jordbrynet*
år

anfes for oföränderliga, fårdeles fom de min&as bag-

ge nåftan i lamnia män.

(b) Sedan jag flutat de(Tc räkningar^ har jag fart fe

en Difputation, fom år ventilerad i Abo d. 30 fift-

ledne Martii, under Herr Profeflbr Planmans Prx-

fidium, uti hvilken Herr Profefibren, genom olika

våg, kommit til flutfatfer, fom ej mycket fkilja fig

från. mina.
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år nödigt at determinera den punft i Cirkclen

tqSP^ fom kommer til Cirkclen PBA pä fam-

ma gäng, fom den gifne punéten pä Jordbry-

net kommer til den oftanämnde kullriga ytan.

Til den andan anmårke vi forlt, at emedan rata

Linicn gK är mycket (tor emot Jordens Dia-

meter, få kunne vi i början anfe den kullriga

ytans affkärning med Jordklotet, fäfom en vin-

kelrätt Plan emot Cirkelen tqS, hvadan man ge-
nom de vanliga Orthqgrapbiike ProjecHoner fin-

ner, at om Solens Declination fåttes ~* , So-
lens afftänd frän Sommar- Solftlndet — /, Eclip-

ticans obliquitet = 0, Elongation frän meridian
— e, ortens compiementum Latitudinis = och
den Planens, fom fammanbinder Jordens, So-
lens och Planetens medelpunkter, lutning til

Ecliptica — J, famt S antages = Tang. o. fin./,

b = r (Cof. c. Cof. a + fin. c. fin. a Cof. /?),

k= r> fii% c. fin # ^, fä blifver x—h. fin. J±S+A*
Cof. 3f-k.£?i och y—^r^(^k*. Detta fä-

ledes fundna värdet for y, undergår ingen mår-

kelig ändring af den ytans kullrighet, hvilken

vi hittils anfedt for en rått Plan-, men när ftor~

fta nogbet aftundas, bor i rtåilet for x flkrifvas

S2

x—K P da x 2—r 2
y
2 x 2

. (Tåmf* Comm»
iD tang, F ,

J w
Ac. Petrop. Tom. X. p 443 Se 4fi). Så at

Forraelen X (§, 3.) förvandlas i denna

T) D— Ty. fivJ — m. D~~~y. fin. F + d± mx*

U mS2
. Cof. F'^hd ,

. n
Cof. F+d+ — ~o hvilken man

z D. tang. F

1^ 3 med

\
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med trygghet kan nyttja, utan at befara något
mårkeliet fel.o

§• 7* Uti denne Formel förekomma inga

andra quantiteter, ån de, fam determineras af den
gifne ortens låge och tiden. Jag har dårfore

antagit tre fårfldldta tids-momenter, af en mi-
nuts flcillnad , for hvart och et af de fokte Im-
merfions och Emerfions momenter, til hvilka

nära antagne tids-momenter jag förmodat, at de
lokte (kulle infalla. For deffe antagne tider har
jag, til de orter, fom nedanfore anföras, uträk-
nat de motfvarande vården af Formelen r, och
då for alle defle orter funnit, at denne Formel
utan minfta fel kan anfes fåfom den på två mi-
nuters tid ändrades uniformt. Äfven har jag af

denne Formels fårfkildte vården fedt, at den in-

om defle antagne tids-momenter eller ganfka nä-

ra til et af dem, ax — o> fom han bor vara når

den gifne orten fer Solens och Planetens afftånd

under vinkelen hvilken i hela denna under-

fokning år antagen lika med fumman eller (kill-

naden af Solens och Veneris halfva Diametrar*

Når jag fåledes vetat värdet af Formelen T for en

gifven tid, och defs ändring pä en tids-minut,

har jag låtteligen genom fimpel Proportionering

fått tiden då T=o^ och dåraf omfider funnit

omftåndigheterne af Phienomenet, i följande Ta-
fla : då orternas Longituder och Polhogder an-

tagas fåfom bekanta.

For Immerjionen.

For den yttre Conta&us, h^r jag anfedt

for mindre nödigt at uträkna tiden , emedan den

knapt
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knapt med vifshet lårer kunna obferveras* Det
år nog af at veta, at den bor infalla vid pafs

ip minuter for den inre Conta&us.

Den Inre Contaft. i Immerfi.

Lund -

CarlsCrona -

Gotheborg -

Carlftad -

Stockholm -

Upfala - -

Åbo -

Hernofand -

Cajaneborg -

Torneå - -

Pello - -

Tempus
verum.

t ,

8 16

8 2f
8 P
8 \6

l V
l 53
8 yz
8 34
p 4
9 o

P o

Ih 3

3f> 9
46, p
44
z r> 4
46,
12, 8

f2, I

17, 8
16", 6"

4, 4!

Parallax

verk.

f3,

fö,

f4,

f3 3

4f,

48;
40,

39,

38,

2

6

6

f
I

r

7^

44
7
p
1

Soleni
högd.

0 ,, ,.,

1 18 13

0 4f 21

3 »7 47
3 4ii.
2 20 4P
2 22
1 11 ii

II 2P
2 2f IO

4 36 4°
r *o 4f

For Emerjionen,

Åbo * -

Hernofand
Cajaneborg
Torneå -

Pello - -

Den Inre Contaffus.

Tempus
verum.

Parallax

verkaru

Solens

hogd.

14 49 7, 8

4 3
1 24> 3

if 1 1 0

14 fö 46
14 fö 28, f

4 3

4 3°, 8
'

4 48, r

4 3<*, f

4 33

0 * //—0 16 43|:
-+- 0 15 11

4 13 ip

4 *ö 3°

r 9 2
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Stockholm
Upfda -

A bo t
-

Hernofand
Oa janeborg
I orne$

Pdlo r jJ

Zte/z Contattus. 1

Tempus rarallax Solens

verum» vcrKan.

t / //

— 14
) )

"
ÖO /i ? o X4 5

Q
5

0
- 14 49 8, 4 2,8

5
2 ° r II

—
5 f 7 3*S ? 4 3f> 3

I 12 14
if fO I, 4 4 IP5 4 1 19 4fi
«r 3 4 *Pv3 r 3*> 4°

r

ir • r if? 6 4 17, 6 r 4* r8

if H f7i f 4 H> f 6 zz if

Den tiden, fom i forfta Columnen finnes

anteknad , år ternpus verum for hvart och et

fiålie. I den andra har jag utfått Parallaxens

verkan, fom* både vid Immerfioncn och Emer-
fionen pa defle orter förlänger Paflagen} och i

tredje Columnen , Solens hogd for de fundne
tids-momenter. Denne af mig utfatte Sol-hog-
den bor dock okas med Refraétion ; fåledes

,

ehuru jag utfått — 18 min. 4?ll fec for Solens

hogd i Abo, vid den inre Conta&us i Emer-
fion, ~år hon dock -4 16 min. iéf fec. om Re-
fraftio Horizontalis fättes z:

3 3 min. Och i

fjelfva verket, gar Solen den dagen up i Abo
kl. 1. 4f min. 2,8 fec, och fåledes 4§,.min. in-

nan Venus börjar gå utur dels Dilcus. Men i

Upfala kommer Solen ej up för ån kl. 2. yi

min. 2?. fec., och i Stockholm ej for ån kl. 2.

f6 min. 27 fec, foljagteligen år på defTe Hål-

len foga hopp at finna Venus qvar i Solen d.

4 Jttnii om morgonen : i de fodra Rikets delar,

blifver flutet helt vifst ofynligt.

AN-
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ANMÄRKNINGAR
Vid Flyg - Sandens cultwerande

,

af

LARS MONTIN,
Med. Doft. och Prov. Med. I Halland.

Utom de mänga fvårigheter af bårg, mäffar,

kala ljung - hedar och mager jordmon,
h vilka pä mer ån många ftällen »nota Landt--

mannen uti Halland, kan man med ftorffa fog
nämna Flyg - Sanden^ täfem ganfka Hinderlig och
fkadande bäde för Åkerbruket och AngfkötTelcn

,

där den fätt ofverhandcn : hela Hemman äro
dåraf fä aldeles odelagde, at ej minfia tecken
nu mera igenfinnes efter dem: tivarpä Sond rums
Socken kan frarnxe klagans - vardt bevis, fom
denna tiden icke har mer qvart af en hel by,
hvilken beftått a£ fem hela Hemman, än et

omkeligt Sand- filt. Utom det, at ätfkillige

orter dageligen hptäs me.d lika undergång, f|*

fom Himmeslofs by i Skummcrslots Socken,
Kjällstorps gärd i Skrea Socken, och flerc an-
dre, dar Sandbackarna redan hunnit nära inni
fjelfva hufen,.

Denna olycka år af fä mycket {torre be-
tydelighet, fom icke allenaft Bylag och Sock-
nar, utan nåftan hela Strand- kanten i Soder-
Halland, och äfven mellan Falkenberg och
Warberg, år utttåld for den {amma, fetta n uti
ftorre och mindre grad, alt fom det närliggan-
de Hafvets botten har mycket forrad af fadan

R t Sand,
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Sand , h varifrån den otvifvelaktigt leder fin up-
rinnelfe til måffca delen. De Socknar, fom hår-

af hafva drygafte känningen, åro Skurnmerslof,

Tjårby, Eldsbcrga, Sno(torp, Sodrum, Harp-
linge, Eftra, Skrea, Staffingc och Morup $

hvaråft finnas dels hela markerne ofverholgde med
ladan Sand, dels ock högt updrefhe åfar, h vil-

ka uti Morups och Skrea Socknar ftråeka fig i

längden hela fjärdedels milen, utan fårdcles ai>

brytning, och befunnits, efter fkedd afvågning
utaf Commiffions Landtmåtaren Herr Jacob
Friedric Schvartz, hafva, dar de åro hö-

ga it, en fluttning på yttre fidan til <5f alnar,

fidan inåt landet 60 alnar, lodrätt hogd zy al-

nar, famt en bafis til 11 f alnars bredd.

Det kan val icke nekas, at ju en for Lånets
Invånare lä om fik, redan i urminnes tider kom-
mit uti behörigt öfvervågande, och til foije dår-

af få foranftaltats, at Sandens härjande fkulle

hämmas medelft ftångfel och gardes-gårdar af ris,

hvilka årligen flyttas up eller förhöjas, alt fom
drifvornc våxa> hvarigenom flere Hemman och
byar til närvarande dag val fredats någorlunda

från forodelfe, taftfamma orters utfeende blif-

vit ej mindre obehageligt, ån faran oundvike-

lig i framtiden for dem, til hvilkas hus och å-

gor Sandbackarne dageligen nårma fig alt mer
och mer.

Forfarenheten har fäledes nogfamt vifat,

det råtta ändamålet år icke pä längt når vun-

nit därmed, at Sanden til en tid hindras uti defs

fart, få framt den ej blifver betåckt med tråd

och växter, hvilka forma gifva honom fullkorn-
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lig ftadga, och gora honom bäde angenäm for

ögonen , och gagnande uti hushållningen : hvar-

til Naturen fjelf , fom ogärna tål bar och obe-

vuxen mark,, flereftådes vifat mojeligheten, och
utan tvifvel gifvit Holländare och andra til Haf-
vet grånfande Nationer forfta anledningen, at

med planteringar af Margräs (Arundo arenaria

Linn. FL Sv. ed. 2. n. 1 o g), och Sand - hafra

(Elymus arenarins Linn. FL Sv. n. it t) fåfta

Flygfandenj hvilka ock, medelft Höga Öfver-

hetens prisvärda omforg, redan år 1739, blif-

vit började i Skåne, vid Engelholm, och dår

fedan fortfatte, med nog koftnad for Riket. Och
har hos Riklens Hoglofliga Ständer vid nåftled-

ne Riksdag kommit i ofvervågande, huru en iå

angelägen fak (kulle kunna verkftållas, äfven

på de ofriga orter uti Skåne och Halland, dår

Flygfanden måft befvårar, hvilket år til Hans
Kongl. Maj:ts höga bedyrande uti underdånig-

het ofverlåmnadt} hvadan ock Konungens Be-
fallningshafvandes betänkande redan forledet är

blifvit infordradt.

En fådan Jord-art, fom ej beftår af andra

delar, ån fin och ren Sand, tyckes vid forfta

påfeende vara nog otackfam , och lpfvar defs up-
odlare ringa vedergällning 5 fårdeles om den ej

fkulle kunna frambringa fördelaktigare växter y

ån de tvånne åfvannåmnda , hvilka gifva et ftråft

och magert foder for Boflkapen , ock , det fom
vårre är, på långt når icke få fåfta Sanden, at

han ju tåmmeligcn lått kan flyttas af ftorrn och
blåsvåder, fom utan fårdeles hinder får fpela
fram imellan defs tjocka och foga bladrika ftjel-
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kar. Men fom alle vegetabilier hämta fin må-
fta näring och tilväxt af vattnet allena, hvar-

på icke ar någon briffc neder uti Flygfanden;
har hoppet om fördelaktigare atkaftning föran-

låtit mig , ar, under flera refor kring Lånet,
vånda min upmårkfamhet pä de af Flygfanden
fkadade ortpr k hvilket lå mycket lättare kunnat
(ke, fom jag uti Snoftorp och Skrea Socknar
funnit de hogfta Sand-äfarna prydda med fro-

diga trån och bufkar af flera fiag, famt med
åtfkilliga fmårre orter.

Nödvändigheten for en hvar Landtbushäl-
lare, at veta, hvad växter han med fordel kan
nyttja til den ena eller andra Jordmonen, famt

h vilken mark år dugeligaft til åker, ang eller

fkog, få framt han vid företagande upodlingar

ej vil famla i mörkret, och med fårluft forvarf-

Va lig forfarenhet fordrar af vtfiä den fkyldig-

heten, at hår infora fortekning öfver dem jag

funnit på Flygfanden i Halland. Den år med
mojeligafte granlagenhet författad, fä at ingen

våxt förr anteknats, ån jag funnit den pä fle-

ra fårflcildta Sandbackar, och til flådan myc-
kenhet, at jag med vifshet kunde fluta, det han

tålde dylik jord- art > hvarfore jag ock uteläm-

nat flera, fom jag pä något enda ftålle träffat.

Scorfta delen trifvas där, utan fkygd af andra:

nägre åter behålla fin vanliga art, at endaft vä-

xa imellan trån och bufkar. De förre äro föl-

jande :

Phalaris arundlnacea* Aira flexuofa.

Agroftis canina. Aira montana.

Agroftis ftelonifera. Aira canejcens.

Fe-
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Feftuca rubra.

Bromus jecalinus.

Arundo arenaria.

Eiymus arenarius

Campanula rotundifolia*

Rhamnus Irangula.

Pimpinélla Saxifraga.

Viburnum Opulus¥

Erica vulgäris.

Erica Tetralix.

Polygonum Convolvulus.

Scleranthus annuus.

Sednrri acre.

Primus Padus..

Prunus Jpinofa.

Sorbus aucuparia.

Roia canina

Potentilla argcntea.

Anemone Pulfatilla.

Thymus Serpylium.

Genifta pilofa.

TYifoiium arvenfe.

Hieracium umbellatum.

Hypochceris maculata.

Arthermfia campejlris.

Gnaphalium dioicum.

Filago montana.

Jafione montana.

Viola tricolor.

Carex ar%aria.

Betula alba.

Bctula Alnus.

Qyercus Robur.

Corylus avellana*

Pinus fylvejlris.

Salix fufca.

Salix cinerea.

Em pe trum nigrum.

Myrica Ga/e.

Popuius tremula.

Jumperus communis.

Equiietum arvenfe.

Bryum rurale.

Lichen iflandicus.

Lichen nivälis.

Och emedan Flygfands-backarne i Skåne,
dem var ftore Natur-1 forfkare , Archiatern och
Riddaren Herr von LiNNé, med få mycken
upmårkfamhet befedt, åfven frambringa en mvc-
kenhet växter., hvarofver anmärkningar på fle-

ra Hållen uti' defs Skånfka Re fa åro införde 5 får

jag hår tillägga de mårkvärdigafte af dem , näm-
ligen: Phleum arenarium y Androface feptentrio-

nalis y Aliium arenarium
5

Dianthus arenarius >

Medicago jalcata^ Altragalus arenqrius^ Gna-
pha-
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phalium arenarium. De åter, fora val begå fig

uti Sanden, om de allenaft blifva hägnade mot
blåft och ftark Sol -hetta, fom drager våtfkan

utur ofverfta Sanden, hvamti deffe fåfta fina

rötter , åro

:

Veronica officiQalis. Rubus fruticojus.

Veronica Chamädrys. Fragaria vefca.

Anthoxanthum odoratum* Ranunculus acris.

Phleum pratenfe. Melampyrum criftatutn.

Poa comprejfa. Melampyrum pratenfe.

Galium verum. Orobus tuberofus.

Galium boreale. Lathyrus pratenfts*

Solanum Dulcamard* Trifolium repens.

Convallaria majalis. Lothus corniculata.

Convallaria verticillata. Hypericum perforatum*

Convallaria bifalia. Leontodon autumnale.

Rumex Acetofa. Hieraciuro Pilofella.

Vaccinium Vitis id<ea. Achillea Millefolium.

Pyrola minor. Viola canina-

Silene nutans. Pteris aquilina.

Stellaria graminea. Polypodium Filix Mas.

Oxalis Acetofella. Bryum fcoparium.

Ceraftium vifcofum. Bryum heteromallum.

Rubus idxus. Hypnum purum.

At et ladant antal af grås och orter, tråd

och bufkar oberäknade, vida ofvergär, hvad

fom finnes på rått mångaT tåmmeligen bördiga

ångar, och at nog iii af dem, hvanbland dock
icke fynts et enda itänd Margräs eller Sand-

hafre, utan månmlko-åtgård , hunnit tacka cn

och annan Sand-backe med forfvarHg gräsvall,

fom torde vara råtta grunden til Flygfandens

fåftande^ vifar dageliga iovfarenheten hår i Lå-
net»
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net. Jag måfte likväl tilftå, det jag férgåfves

fokt at finna någon lånande gräs -växt på alla

lådana ftållen, fårdeles vid infallande torra fora-

rar, dä de växter, fom ej drifva fina rottet

djupt ned i Sanden, blifva imå och fvage, och
forvifna undertiden: Förutan det, at atfkillige

flags Suffrutices och Frutices {fmårreoch ftör-

re bufkar), efterhand trånga fig dar in, och
likfom tilvålla fig någon egen rättighet, at in-

taga de platfcr, fom af andra bebos med ringa

fordel > hvarmedelft tiltålle fedan lämnas ät tråds

fron, at ftadna under dem, fålla rötter och
njuta hågn, medan de ånnu åro fpåda.

Följer man Naturens handledning, fom i

lådana mål vifar den fåkrafte vägen ; få finnes, at

han foker forft ftadga och bekläda Flygfanden
med fmå orter, fedan med bufkar, och omfider
med trån. Til at vinna det forita fyftemålet,

nyttjar han merendels följande : Agroftis ftoloni-

ferciy Aira canefcens^ Campanula rotundifolia^ Pim-
pinclla Saxifraga, Polygonum Convohulus , Sele-

ranthus annuus, Sedum acre^ Thy'mus Serpyllum
,

Hieracium umbellatum , Arthemifia campeftris y

Gnaphalium dioicum, Jafione memtana, Viola tri*

color, Carex arenaria^ Lichen iflandicus. Andra
af fikten ärnås förnåmligatt genom Erica vulga-

ris , Prunus fpinofa^ Genifta piloja^ Corylus avel*

lanci) Saiix fufca^ Salix cinerea, Empetrum ni-

grum och Myrica Gale,- ibland h vilka ingen of*

vertrljFar Empetrum ( Kräkbårs-rifet), antin-

gen at tåla fä mager jord, eller fliaffa ftadiga-

re betäckning däröfver. Sedan ia långt hun-
nits, flåi aldrig felt, at ju trån framkomma ef-

ter

«
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terhand, få framt nägra åro i granlaget, fom
kunna ditfkaffa frön: och fer man, det de trif-

vas ej allcnaft på fidorna af Sand-äfarna, utan

ock uppä hogfta ryggen, åfven (å val, fom uti

någon annan Jordman^ och det fom mer år, at

fjelfva Ahlen häller til goda detta boftålle. Hva-
da.n jag tror mig kunna med fä mycket ftorre

fkål göra den flutfats, det Flygtanden är af Den
Allvifa Skaparen fornåmligaft ämnad, til at fram-

bringa Skog, fom fron blifva där icke länge

liggande i dagen, innan de ofverholjas utaf San-

den, och fälcdes latteligen komma at gro.

Sant år val det , at Tråd-pianteringar vin-

na foga framgång, dåreft man med Gärdes-gär-

dar icke hindrar kreaturen at ofreda dem. Men
åfven lam ma koftnad årfordras, dä Sanden Oval

befås med frön af Margräs , Sand-hafra och dy-

likt i
hvarmedelit (kogarnc, åfven de fruktbä-

rande, ödas anienligt, utan at dem därfore gifves

något betydande vederlag. Då däremot en Sand-

backe, inom yo år, kunde genom tåmmcligen

vuxen fkog, årfåtta bäde flcada och koftnad.

Och fom denna faken tyckes vara af mycken
vigt-, har jag trodt den pligten åligga mig, få-

fom Medborgare, at underkalla delta mina tan-

kar Kongl. Vetenfkaps Academiens ytterligare

granfkning och mogna ompröfvandé.

Om
e
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Dm Bote-medel emot Venerijkä Sjukan $

och em Mérvurlal-Spmtus ottlråc*

helighet dåritl) ,

Af

JOHAN HAARTMAN $
* Med. D. och Pröfeflbr i Abo.

A it ifrån flutet af 1409 åratalet j då Vehé-
rifla Sjukan iiiköm i JEuropa, hafva Me-

dia varit omtårikte, at lipfinna tilräckélige bo-
temedel däremot; men h^fVa, all flit öacktadt,>

ej ännu påfunnit nägbti fa nöjaktig bot , at ju
de fjclfvé ^ Tå val fora Patierjternc, onfkafc (ig

aga någon båttre, embt eri fa fvår och öhyg~
gelig Sjukdom. De hafv4 ofta tro/dt $ at dé
lärt bot af dem ^ IfrlH Kvillca foten förft kom*
mit^ jag menar af Améncanerné bch deras Väx-

ten meri deras hob^ bar, härtill fldgifc déiii felt

i det thålét; De tlåilé, få väl åldré, fbm nya-

i*e tiders Médibi$ bafva åhdteligeii daruti in-

Itårht^ ät Qvickfilfret, hvilket cn Medicusj
Vid namn Jåcoisus Berengarius CÅit^k^sii?

$

redan i borjari af ifoö-talet, begynt bruka é-
* mot dénhä Sjiikdoni^ år det fåkrafte medlet*

MÉh föm den Arabi{ka fnkkdi^ at ^onl langa

och oriméliga fariimahbläilriiligar af Medifcattien-

ter, famt den' fä kallade Chemi&a Secieri i Me-
dicine^ då Öcli lång tid därefter florerade $ fä

var éj underligt, at Médici, follcl på olika tan*

kar ^ öm båfta fåttet ät bruka ^H^filiTét?
Nåftan hvar oeh en Mcdicus forefloö iitt ggét

S til-
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tilrednings - fått, hvarigcnom denna Metallifka

kropp, fixerad eller corrigerad, troddes blifva

mera verkande. Alle voro dock därom enfe , ar

fullkomlig hjålp ej vore mojelig, om icke fle-

ra veckors Drågel-Cur af Medicamenterna up-
retades och underholles.

Otroligt månge fjuke hafva väl, alt fedan

den tiden, genom deffa praeparater blifvit hulj>~

ne til hålfän > men de flåfte af dem hafVa malt

utftå flora plågor, under fjelfva Curen. Rått
märige hafva dock undergått Curen , utan at

därigenom vinna iiagoli fofbåttrifig: Somlige hat-

va ock därmed ådragit fig nya och fleta fjuk-

domar, ibland hvilka Mjålc-fjtikätt varit en af

de fvårafte: Ja! en del hafva ock$ under Cu-
ren eller ftrax därefter i mäft tilfåttä fjelfva

lifvet.

Ibland atidra ftorä förbättringar, fom LI-
kare-konften i vår tid vunnit, ar den en ibland

de foriiåmftay at Venerifka Sjukan, utan Che-
micorunt ofverflodigä konftlande och utan fpott-

cur , nu mera år funnen botelig. Den ftorc

Wienfke Archiatern, Herr Baron van Swie-
ten, har låtit forfoka den få kallade Mercurius
fublimatuSj i Brånvin upl6ft$ fom vid Lazaret*

terne i Wien blifvit brukad med den framgång,

at, enligt den ortens Läkares intygande, flere

iooo därigenom blifvit hulpne. Ifrån andra

Europeiffca Länder åro ock vittnesbord inlupne,

om Spiritus Mercurialis flora verkan. Tidnin-

garne hår om hafra ock foranlåtit mig, at hår

på Lazarettqt rått envift på flera fjuka forfoka

famma medel. Men ehuru jag ej kan neka, at

ju
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jil eri eller annan, Ib ni ej haft det onda i hog
grady eller i flera ar irirotadt,, blifvit därige-

nom cureräd, få har jag dock ofta tiiåft åffa-

ra, dels huril de, föm iyntes liäfva blifvit rene*

efter nagön tid, utan ny fmitta, åter blcfvo af

fin förra fjukdont angrepné-, dels ock, huril

fammä Spiritiis på flera andra éj förmådt å-

ftadkdrhriiä någon vérkelig och fullkomlig

Cur$ utan tvårt örö.i likfom de ändra Ghemi-
corum praäparater af QjickfilfveiV ofta foror-

fakat Mjålt-fjuka (hvitken defsutoni i Finland
år nog allmän): ja, fom värre varit,* Broft-fju-

ka* famt fvåm kråknlrigar, ehuru litet af Spi-

iritus nyttjades ^ lamt med Canel - vatten och
Camphert forfatt, med giyn-foppor iitfpåddeS:

jag har dårfore ofta nödgats linderhjålpa cm en
med den bekanta Neapolitanfka Salvan af Qyick-
filfver och Ifter, på de rnficieräde ftälien, dock
tned deri varfamhet, at ingen dråglirig dålige*

ilonl blifvit upretad;

Äf flika mångfaldiga håndeHer, öcfi efter

flera {keddä jåmforelfer iiied forenårilnda och art-

dra Curer^ fom gendni blötta fmorjélféf^ ti taft

Salivériilg, blifvit änffiålde,- har jag åridteligen

blifvit fuliköniligén 6fvertygäd$ ät nyfsnåmnde
Smorje-Gur litari Salivering^ åtmihftdrie hat i

Landet och hos de Vitiedtér fötfi haft fjtlkdömeii

djupt inrotad,- år både lättare och fåkräre$ åil forr

ömtalté Mercurial-Spiritus, och de ofriga tfp-

gifnä Méfcufial-fixeririgäf. och tiifédrtingaf med
Mineral-fyror. Dock hafvä riågre Patienter in-

funnit dg,- på hvilka/Smofjé^euféri, öiéd. ofVatt-

ftåmndé Salva ickp funnits itterä tilfylléffi-go-
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rahde, ån alla dc andra forr anförda: nämligen*

då Sjukdomen med något befynnerligen envilt

tort utflag, eller genom några lån^e inrotade

indurationer i de ijukas kroppar pa de aflågs-

ilafte ftållen, fått infteg och tid nog at innåffc*

la fig. I fådana håndelfer har jag oftaft funnit

de at Edinburgenfibus få kallade Pilulas jEthi-

opicas vara de tilforliteligafte , efter följande

compofition:

§o. Mercurii vivi, drachm. Vi vel Vin*
Saponis A Ib i Hifpan.

Extrafti Gvajac. äå.

Faéla globiilofum plena extinftiöne , tfitufaii*

do in mortariö vitreo, adde

Sulphuris x^ur; Åntimon. Edinb. Unciam
dimidiam.

Syr. comm. q* f. ut f. ifcafia PlU

qVa form. Pil. grani Unius, pulv. Lyc. afp.. S:r Ä

J[
Hållet for Extr. Gvajac. har jag åfven brukat

* Extract. Turion. PihL

Såforn exempel , at beftyrk a deflas verkan,
vll jag andraga Dragonen ijkc Pehrman ifrån Po-
jö uti Nylands Låhh, År 17^4* kom han for-

fta gången til Lazarettet i Abo, befvärad a£
tort, fjålligt, Ref-orms-likt och om % frätan-

de utflag, jåmte hårda kulor^ och några grunda
hogbråddade lår, méd torra fufvör ofver hela
anliktet, måft ofver Pannan och åt kindbenen,
famt på Axlen.^ dem han icke vifste fig hafva

på något annat fått ådragit fig, oni icke ge-
nom en beryktad Kärjj fom iegat några nätter

af-
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tffides pä en bank uti hans Stuga. Jag anfäg

väl fjukdomeri for en Lepra, ( Lichen Grascor.

forte Venereum ) $ men låt honom icke defs min-

dre, efter Åderlåtning, i ty veckors tid, och
Under det han ftåndigt drack Decoft af Ftadice

Chinse, Bardan. Se Strp. Dulcamarae c/Sem,
Foeniculi, nyttja et Mos af Eleéfc. mundif* §xvj,

med Radice' jalappa? och Antini. crudo ppt. ana

§rj, och Pulv. Plummeri , (fom beftår af Merc,
dulcis &: Sulph. aur. Aittim. äa) til z Drach-
rner forfatt* Dårpå låt jag honom bruka van
Swietens Mercurial-Spiritus : men efter den,

ej uträttade få mycket, fom det förbrukade
Mofet, få lat jag honom åter bruka §xvj EL
mundif* forfatt falom förra gången med' Antitn,

€r. p]6t. och Pulv. Plummeti, lamt låt tillika

litet fmorja utflaget med Mercurial-Salvan* Ef-
ter dejtta, tycktes utflaget blifvit botadtj, men
til iåkerhet, tilftyrktes han* at efter hemkom*
ften, i läng tid

, ynmfom bruka Hafs-vatten i 14
dagar * och andra i^dagv Deccét af Eiie-fpån,

Men faft han fäde fig träget hafVa ..druc-

kit Hafs - vatten och En - tråds Decoeren, har

dock utflaget åter fmåningom tiltagit, och han
kom, *j6f i Sept. månad, andra

,
gängen til

Lazarettet, til krafterna ganfka medtagen, ma-'

g^r QQh förfallen, it|ed utflag ofver Axlar,.Rygg,
Armar och Knän, famt med itågot fvårare ut-*

tal, Han hade ock nu en utmärglande (Vett,

få fnart han fömnade, fäft hudeii om dagar-
na var torr och ftråf. Han beledfigades ock
nu af fin Huftru, fom famma Sommar tått

dylikt utflag på Låret , famt. af bagge fina

3 l
Barn,
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Barn, hvilka Sommaren förut börjat få ondt
i hallen.

Rådlos , hvad i fynnerhet med Dragonen,

fjelf vqre gt uträtta, började jag med förra

Ålofet, men nu forfatt med Turpetho Min. i

fMllet for Pulv, Plummeri, fom dock laxerade

hoi)om for ftarkt. Dårfore begyntes veckan där-

på rne4 förut befkrefne Pilulse vEthiop. af hvil-

Ka jag låt Man och Huftrij. taga 6 (tycken livar

aftoti, och 4 hvar morgon, når de få förmåd-
de, fornt i proportion for Barnen. Dragonen
brukade därjämte, flera gånger i veckan, Kar-
bad med En-eller Gran^ris, fom anfenligen U-
fade honom och gäfyo honom natt-ro. I ftål-

let for annan dryck
, nyttjade; han et Decocfc

af Rad* Tarax,

}
Gram,
Rub. Tinft

?

Chinx,
Canv Serpent. ää giv.

Nitri depur
t 3j#.

Ayen. excort* ad pondus omnium.
ConciC div. in p. xqv. vii. S. Tre ftop?

Dryck af hv^irje ftrut at tilreda.

* Hår igenom blef Han, med Huftru och
Barn, inom \ månader, fullkomligen til hålfan

åtm-ftåid, ej mindre mig, ån dem fjelfva, til

hjårtélig f6rn§jelfe
t

t Jag kuncje vål.^nfåra flerci fådana Cafus,
at beftyrka Piliernas ftarkare verkan, ån Mercu-
i-ial- Salvans, fornt fleras 0ph fiftnåmndc Salvas

iSfniaa.fraiiifor CH^i^Spiritus^ . {ivilkei^ få?f?

, 1 ....
' Äiirj-
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minftotie hår i Landet, ej vifat nöjaktiga prof

af bot emot Venerifik fjuka, ån mindre emot
Herpes Gr&cörijm, iafom Herr MiqH. Hoff-
man, uti en forledet ar i Strasburg utgifven

Diflertation, utom flera, velat förfäkta: men
at undvika vidlyftighet, vil jag allenaft med
följande Ron beftyrka min talan.

År ij6f om Höften, anlitades Provincial*

Medicus i Björneborgs- Lähn , at cqrera et vifst

Hcrrfkaps underhavande i Mefleby Socken

,

hvilka af Venerifk fjuka voro befmittade. Som
Han ej hade tiltåile, at ftändigt uppehålla fig

hos de fjuke, gaf han dem Spiritus Mercuria-
lis, fåfom det fåkrafte och låttafte at bruka i

Läkarens frånvaro. De brukade den hela vin*

tren och vären, til Maji månads flut v til. nog
anfenligt quantum* men blefvo cj därigenom
fullkomligen hulpne. Dårfore blefvo 14 af defle

Patienter
n
forledne Sommar nedfånde til Lasa-

rettet i Abo, hvilka ock lamteligen med JVler-

curiai 7 Salvan (Ungv. Neap t W ) hulpos, och
det inom 8 a 10 veckor, utan drågling, och
utan fynnerlig fvårighet for de måfta, fom midt

på dagarna åfven fingo viftas i fria luften un-
dantagandes en Piga, hvars Ref-orm-liknande ut-

flag ej ftod at fördrifva med Salvan, faft de
éfriga Symptomerna förfvunno. Men fedan hon
nägon tid, jämte Bad, brukat omtalt^ Piller,

blef ock hon, faft ån nägot fenare, jhulpen och
hemfånd. 1

När Patienterne haft mycket lenvlfä indu-

rat ioner , med exulcerationer i Hallen och
Näfan, har jag, jämte Pilierna , i Itållet for

S 4 EmpL
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Empl de Rams c. Mercur. brukat foljajidg

Pläiter.

Jgo* Cepar. contr. 3vj, Sap. Geni). G.
Amoion. 6C Åfla: foet:. aå jiij. Ccr^e, Re?
fina: & Merc. vivi c. Tber. cxt. aä

Balf Su!ph.RuL3ij. M. f. I a, emplaftrum.
Safbra ock foljandp Aqua Phagedsenica. 5°.

Decofti Arift. rot. vel Infuu Conii c. aqua Calcisf

mc, ppt. feij. Merc. Sublim, gr. iij. Salis Am-
xnon/ Mellis dpfp, §j0. M: Ibland barock
detta med några untz Spir» Vini Gall. eller A-
cetq Sambuci blifvit forfatt. Hafva exulcera-

tionerne gatt anda ned til Gl. Thyroid. dier

om mårglande Feber eller fvagt Broft befvår

rat Patienten, fä har Chhichinan jämte Coni-r

Um i tilTackcligt qvantum invårt^ blifvit brukad.'

Sluteligen far jag berätta, at jag val ej

Innu få enfamt brukat befkrefne Piller , at jag

ju låtit Patienten de forfta 14 dagarna, hvar el-

ler hvar annan afton, nyttja Laxantia ^ med
Merc. dulci 1. Turpeto miner, eller Pulv. Plum-
ineri forfatte. Men at de ju enfame åfven kun-
na Sftadkomma fåker bot, har jag få mycket
mindre orfak at tvifla, fom de uti de fvärafte

Cafus vifat god verkan, där alla andra roedfef

varit otiiråckelige j och jag i de flå (la Cafus ej

kan Breftålla mig , at de forfta veckornas laxe?

ring med Mercurio dulci, tjånt til $nnat, ån en.

férbersdelfe til Pillernas bruk.
' 'Ömifamrpa ifithiopifka Piller ålVön lumna bo?

.
WiJeit hårtus får obotelig h."Hne och hår ofta fore?

IsQmrmnde Eiephantiafis* därom förde jag framde-

les ti den äran 3' at ti} K. Acad. ingify^ befåttelfe.
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ANMÄRKNINGAR
Om Båfvem, C4STQR (*),

Kyrkoherde i Qvickjock i Luleå Lappmark i

For några år ledan, blef mig tilbragt en Bak
ver-vinge, fom var fg liten, at han i fornt

ftone mäfte förläs med mjölk, den han ej pä an-:

nat fatt kunde fortära, ån med napp. Åt fö-

rekomma, det han ej, for brift på tjänlig föda

eller faknad af det lefaads-fått, fom hans natur

fordrar, (kulle yantrifvas, blef han Jlrax forp

fedd med en vatten -ho, uti hvilkcn han fick

vada och taga forfrifkning , famt med et Jvåril

fyldt med Sand , st grafva oeh vältra fig uti.

jNagot tycktes ändock fela uti hans nöje, når

}ian blef ftoryc > hvarföre han fom oftaft mår
fce hafvas uti en vattenrdam, at få fimma, och
plågon- ftund hålla fig under vatnet \ men ehu^

xu han föddes i hem - hus , ofver halftannat

ar, aflåt han dock cj , at vifa fin ftarka hug
at komma i fip frihet, 4ä han markte, at in^

(*) pti mänga Bpcker, och jåmvål uti Kongl. Ve*^
tenfk. Academiens egna Handlingar för år 17^6,
finnas Befkrifningar pä detta Djur, famt beråttelfer

pm defs underbara hushållning och Iefnads^art: doclf
fom Herr Kyrkoherdeji Hollsten har haft éii

Bafver lefvaiide i läng tid, och därigenom fått til-

fällc
>

at närmare uplyfa et och annat, hörande ti]

Djurets Hiftoria, }iar K. Academicn trodt, at et li?

tet utdrag af Defs Anmärkningar ej kan vara Na-
fural-K[iftori«ns al (käre obehageiigt.

JONAS HOLLSTEN,

gen
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gen låg honom: var ock, når han fick kom-
ma undan få långt , at han hant i vattnet, li-

ka vild och rådd , fom den dar aldrig fedt nå-

got folk.

Han hade ej fårdeles ftark lukt, kunde?

dock kanna, om folk eller hundar voro i ncg-
den, når vådret lag åt honom, Defs horfel

var ej heller fårdeles mårkelig; ixien fmaken der
fto båttre. Hans mat var bark af Björk, Aff^,

Selg och Vide, lamt lofven dåraf$ men ej af

Ahl, Ronn och Hågg. Af orter åt han alla-

handa fm åt t Grås, merendels af alla flag fom
Fåren åta, men defs båfta ort år Fråken, (Et-

quifetum ;. Han åt ock af allahanda {lags mat,

fom månnifkan fortårer, förutan Fifk, c j heller

garna kott. Han var ganfka envis, och kun-

de ej låra eller ofvas til något annat, ån hvar-

til naturen fjelf åmnat honom. Något argfint

var han, fom marktes, når man gjorde honom
emot* men defs vrede varade ej långe. Når han

var nogd ,
flög han hufvudet hit och dit någrk

gångor, och om det var mycket vål, gjorde

han några hopp; men fom framfotterna voro myc-
ket karta, och han defsutom var något ovig,

ftupade han fnart på nåfan. På landet kom han

icke fort, men i vattnet var han mycket qvick,

i fynnerhet då han for ned vid bottnen, dä han

tog fine fkutt hela tre famnar i fåndcr; man
kunde dä knapt följa honom med båt. Antin-

gen han fimracr ofvan pä vattnet, eller under

vatten -brynen, rorer han fållan framfotterna,

utan häller dem tått under hakan, at de ej (ko-

la hindra hans fart> förrättar, fåledes hela rod-

.... .

" deji
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den med bakfotterna. Defs fpol eller ftjert

gagnar honom härvid mycket: med den ftyrer

han, och ftåller kofan hvart han vill. Defs

horizontella {kick hjälper honom at dyka el-

ler fara ned åt bottnen , få fort han vil, och
äter up igen, Vil han fimma under vattubry*

nen, fä^kan han beqvåmt med den famma häl-

la fig fä långt ned i vattnet, fom honom be-

hagar. Defs fått at hvila, år, at ligga pä ryg-

gen eller magen men fållan pä iidan, fom an^
dra fyrfotade djur, Om nätterna var han mun-
trare och qvickare ån om dagarna, gjorde cfå

fina refor och måfta lyfslor. Men dä rågn och
nederbörd inföll, var han om dagen lika qvick fom
om nätterna. Dä han hvilade, lade han något ho
eller niåfla ofver hufvudet. Han år intet lått-

frSfd, driftar dårföre ej hvila annorftådes, ån i

fitt hus, eller uti något fåkert rum, fom han
'

dårtil utfedt. Hans låte år nåftan fom Grifars$

men genom Nåsbärarna gor han et late, fom
liknar Hjerpens, dock ej il högt, eller med
någon, fankning. Han befvåras nog af vader

5

men curerar fig pä det fåttet, at Ivan åter Starr,

låfom Hundar plåga gora vid fädana tilfällen.

Lofs har han ej mycket, dock är han ej fri for

dem. Dem pläckar han bärt med fina fingrar
ganfl^ behändigt.

Om Båfverns konftiga Hus -och Damm-
byggnad, år nog fkrifvet ^ dårfofe vil jag ej up-
pehålla Koiigl. Academicn därmed , hålft jag ej

ijelf fedt, huru han då bår fig ät. Några om-
ftåndigheter torde dock förtjäna at anföras.

Huru
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Huru han framfkaffar Materialier til Hu*
fet och Dammen, fynes undrans * vårdt. Han
här hvarken gråf eller fpada, far dock up rnul-

lcn med fina fmå framfotter: fofer henne fedan

tilfammans, och tager om henne med främfåt*

tren, fåfbm med famnen, hållandes då hutVu-*

det ofvanpå, och fkufvar eller bår hanne fram-

for {ig, dit han vil. Är något kullfallet tråd

honom til hinders i vågen, fä hugger han bart

fådant, och gor vågen ren, hvilken blifver mer
och mer flat, genom den myckna muilen, fom
fpilles, under det han fkufvar framfor fig hvar

fola,

Vid trå- verkets fram forslande, nyttjar han
likaledes lina framfatter. Är han på landet,

och v:l hafva något ftyrke fram , få tager han
. det i famnen, och dels fkjuter, dels drager el-

ler bår fram får hg: åfvenfå i vatnet.' Ät med
fina framfotter hälla uti, bara och draga, fal-

ler honom intet fvårt, ty fom han i vatnet en-

daft brukar bak-fotterna at ro med 3
fom der-

fore fatt m annan fkapnad, (ty deras plantse

åro palmato-natatoripe) fä har haji då framfot-

terna aideles lediga. På landet kan han ock
med blotta bakfépterne , faft något faktare

,

Jcomma dit han vil, då han vid fitf forehqfvan-

<de arbete behofver framfotterna , af hålla uti

?iiecj> eller draga och bära,

Den gamla fågen , at Båfrar, då materia-*

läer {kola framfkaffas , låta en annan lågga fig

på ryggen, dä de lafta på honom fåfom på en

Slåda , och fedan draga honom fram med hvar

fola, lårer vara ogrundad. Ingen Båfver -fån-

gart 5
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gare 5
fom jag rakat, har fett fådant; men jag

har fjelf både hört och fett * at BåfVera tager

fina materialier i famnen, och forer dem på fö-

renämnde lått* Så gjorde min Bäfver* At ligga

i vattnet och låta draga lig af andra* år emot
Båfverns natur, ty han behöfver fom oftaft an-

das, hvilket han under bördan ej flaiile kunnan

Den fom {kulle draga honom , borde öck fim-

ma baklånges* hvilket defs bakfötter, fom fit*

ta krökte fram åt buken, aldeles hindra. På
landet {kulle fädant förflande val tyckas gä an*

men det år ej likt Båfvern, at göra med obe~

qvåmlighet, det han kan beqvåmare uträtta.

Ät fålla et tråd äf ti qvaitérå diameter
$

behöfver han unge tår en timas tid til # Vid dettä

arbete, ftår han ej på alla fyra fötterne. Utan
allenaft pä bakfottema, och nyttjar fin fryfvä

ftjert* likfom til tredje bakfoten* Af framföt-

terne har han då en mera nödig tjénftj ty forti

alla fpänör komma in i munnen, behöfver hart

taga dem bart med fina fingrar. Han håller

därföre bagge framfotterna bredevid munnen *

en pä hvardera fidan* och plåekar bårt fpånor-

na, få fort 4c låfsna; A t förekomma det de
ej matte låftnä på det fåttet, at de komma at

itä up och ned i munnen > hvilket {tedde, om
han vände fig fatt emot irädet, ftålle"r haft fig

Eå

fida , och håller hufvudet iingot på fned.

Jnder det fnin fälédei hugger eller gnager

^

drager han fig fmåningom tilbaka i ring runde
omkring trädet. Under arbetet, figurer han
fom oftaft tänderna emot hvarandra^ få hårdt,*

at det kan horas hela zo iiegen långt 5 och (om
det-

/
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detta ej höres, dä han åter, utan blott då hart

gor förenämnde arbete, fä tyckes han på det

låttet hvåfla tänderna. Når han oni vintren

nodgas vara ute, gof Ijan fig^ öm mojeligt år,>

lon - vågar under -Snön , på det ingen fkal mår-
ka hvareft han går och viftas.

Gillet af Båfvern fkal Vara fä hjälpande;

$

emot alla utvårfes ijukdomar, at det af geme-
ne man ej nog kan berömmas. De hålla åf-

ven fore$ at det i Peft-tider, och når Epide-
niifka fjukdomar gå$ intaget i Bränviri, (kall var

ra et fullkomligt pfadervativ* Medici fjelfvd

gora åfveri af defs goda kraft mycket varde»

Fortroendet til defs goda kraft år dock ftorre

hos allmogen i Norrige, ån i Sverige, hvarfo-

fe det mer efterfrågas och betalas af folket dår,-

ån hår. Antingen Hvalarne ålfka eller hata Båf-

vergåll, vet man intet; men når någon främman-
de refer i Norffeä Fjårdarne, blifver han af In-

vånarena varnad , at ej hafva Båfvergåll hos fig£

ty om någon HValfift år i nejden* fkal hail kän-

na lukten dåraf,' och gora dem olycklige : hvar-

fore, om de refa med Båt, och hatva Båfvergåll
$

måfte de, at utidvikä Hvalens taldfamhet, kä-

fta det ifrån (ig.

I Luleå Lappmark^ hafva Båfrar i förra ti-

der varit få fålliynte^ at många Lapp -gubbar
låja, at de i firi upvåxt ej fett någon Båfver.

Öä det nedre landet var mindre bebodt, hollo

de fig 'dåf • men fedån de blefvo mer ofredade,

hafva de flyttat årida hit til Fjäll -foten > men
hkt blifvit af Lappar mer efterfatte och utod-

dé,
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de, ån pä de förra ftållen; få at de nu jåmvål

i denna orten åro ganfka -fållfynte.

Den tiden de fingo 1 fred forokä fig, i de

nedre orterna, måtte de val, få vida de hållas

för at lefva långe, hafva okt fig til någon myc-
kenhet, och med fina Dam - byggningar gjort

Landtmannen fkada på ångar, hvartore de i

den allmänna Lagen blifvit anfedde for fkade-

djur, dem hvar och en utan anfvar fick dråpa;

men nu, fedan de blifvit få mycket utodde,

borde de, for fitt i Medicinen nyttiga Gåll och
for fina vackra Skinn

* på de ftållen de kunna
ännu villas, fredlyfas> ätminftone borde ej vara

lofligt, at dråpa ungarna; ty defle hafva hvar-

ken Skin eller Gåll duglige.

At Båfverii fkall med fitt hugg gorä incu-

rable (år, fom genlcne man fager, år intet fant;

men at han gor fvårare bett, kan ej nekas: ty

fom han i en haft med fitt bett kan taga bart

hela tf:ycket,> fom han griper til, och gifver utur
munnen en ftark heta, kan val fåret blifva

fvarare at laka ^ men blifver dock
omfider Jakt*

FÖR-
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Om Sveriges Fördelar och Svårigheter i

Sjöfarten, i jämförelfe emot andra Riken.

Dä
det befinnas, at Sveriges egne produ-

kter, åfvenföm defs förnam fta beHöf ifrån

utlandningen , beftå uti (ådane tunga och
fkrylliga varor, lom i och for fig fjelfva gifva

T m
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anledning til cn myckenhet Skepps fyflcHåttan-

cfe* at detta Rike inom fig äger tilgång pa de
fläfte til Skepps byggnad och utredning höran-

de ämnen j lamt at Sjöfart fålunda för Sverige

år ett, ej mindre naturligt, ån ganfka vigtigt

företagande: (å fynes angeläget, at noga kanna defs

fördelar och fvärigheter, i jåmförelfc emot an-

dre Riken, på det deraf anledning må gifvas

,

at göra famma fordelar mera gällande, och i

möjeligalte måtto lindia, eller undanrödja, de
dervtd förefallande fvärigheter.

Sveriges nu varande Sjöfart kan beqvåm-
ligen indelas i tvånne flag, nämligen den, fom
bert Jr uti tranfporten af egne produfter och
behof, famt den, hvilkcn idkas för Utlåndfke
frakter i mellan främmande orter. Vid den förffc-

nämnde gren af Sjöfart, hav Sveripe, igenom
vifta författningar och lårfkilde förmåner för

Svenfka Skepp, fatt fig i behörig {åkerhet för

utlåndfk medtaflan -

y hvarföre jag ock finrtcT fö-

ga ämne, at har gå in i någon underfokning

om andre Nationers deltagande håruti med Sve-

rige. Men fom deremot en ftorrc eller mindre
andel i Sjöfarten för Utlåndfkc frakter ankom-
mer på de Mruti tåflande Nationers förmåner

eller fvarigheter at kunna vånda denna rörelfe

fig til nytta: (å år det egenteligen i detta af-

fcendc, fom Sverige har nödigt at kanna och
med någorlunda vifshet kunna mata de grunder,

hvarpå defs tåflan med främmande Nationer huf-

vudfakeligen beror.

Och fom jag uti detta granlaga åmne, får-

deles hvad Frakt-farten i Medellåndfka Sjon be-

träffar, fåfom den maft betydande, dels. .under

mitt
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mitt viftande i flcrc Utrikes orter, på hvilka

Sverige idkar Sjöfart, dels ock igenom bref-

våxling, haft tiltålle at famla åtfkilliga uplys-

ningar och anmärkningar; få har jag trodt mig
deraf ej kunna gora båttre bruk > ån då jag

dem tii Kongl. Vetenfkaps Acädemiens (kår-

fkådande hårmedelft ofverlåmnar.

Deåmncn, hvarvid Navigationen i Medel-
låndfka Sjön fyflelfåttes, åro mångfaldige, åfver*

fom de Örter til hvilka den plågar ftållas.

Icke defs mindre fynes den famma kunna
indelas i följande hufvud-grenar : nåml,

i:mo, Farten imellan de Italienfke Sjo-

hamnarne och Levanten, til fortfåttandc af vifTe

Italienfke Staters Levantifka Handel,

2:do, Caravans-farten i fjelfva Levanten,
beftående uii Varors famt Pelegrimers och Pas*

fagerarers tranfporterande imellan de Levanti-

fkc Hamnarne,

?:tio, Spanmåls- tranfporten ifrån Staden
Bona famt flera orter i Barbariet , Levanten,
Sicilien lamt Staden Ancona i Kyrko - Staten

m. m. til åtfkilligc andre orter i Mcdelhafvet

,

famt Spanien och Portugal,

4:to, Den ofriga farten, få val imellan

fjelfva de Medellåndfke orterne, til deras inbör-

des handels och rSrelfes underhållande, fom ock
imellan de famma och vifle orter utom Gibral*-

ty;s Sund, fåfom Hamnarne i Barbariet och
Kuften af Marocco, Cadiz , Liflabon, JCulten

af Bifcayen, Oftende, Havre de Grace, Dun-
ker^uc, Nantcs, Amftcrdam, Hamburg, Bre«-

T i men.
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men., Lybeck, Stettin, Danuig och Peters-

burg.

Ibland de Italienfke Stater, fom, ' til 'Han-

dekns fortfattanJc, idka directe Sjofar* pä Le-
vanten

,
fortjenar egcnteligen at nämnas Stor-'

liertigdomet Tolcana, Republiquerne Venedig
•ch Genua, famt Konunga-Riket Neapel*'

Det forflnåmnde, eller Tofcana, ågerfred
med de Barbarifke Republiquerne, famt kunde
derigenom lättare umbära biträdet af andra Ri-
kens Sjöfart. Icke defs mindre gor bemålte
Storhertigdomc, åfvenfom Neapel och Genua,
ingen verkelig fkilnad vid främmande eller eg-

ne Skepps nyttjande, til hvad fart eller roret-

fe det hälft må vara j men deremot har Vene-
dig fokt förbehålla fina egna Skepp farten der-

ifrän pä Levanten, dermcdelft, at alla, fä val

utgående, forn inkommande Varor , hvilka med
främmande fkepp foras imellan Venedig och de
Levantifke Echcllernc, blifvit belagde med 10
pro-Cents afgift, under det de varor, forn ifrån

berörde ort-er ankomma eller afgå med Vene-
tianfke fkepp, ej betala mer ån 1 pro-Cent.

Af alia Sjo- refor for frakter, raknäs de,

forn göras til Levanten och imellan de Levan-
tifke Hatnnarne, i allmänhet for de minft lö-

nande. Icke defs mindre plåga de SvenOca Skep-
pen, forn komma til Medelhafvet at foka frak-

ter, gerna antaga nyfsnåmnde utvåg til deras

fyflelfåttande , dels derfore, at de dervid finna

ftorre och fåkrare utrymme at bibehålla Cg i

en jåmn rorelfe, dels ock derfore, at depå få-

dant fått, då tiliållc til ytterligare fyflelfåttan-
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de fattas, åro närmare til hands, ät nyttja den
fifta utvägen, at gå til Cagiiari for åt intaga

Salt, eller til Cettc, at inkfta Vin och Brån-
vin for, Sverige; i det Hållet de, medclft an-

tngne frakter pä Hamburg , Havre de Grace,
Dunkerque med flere Hamnar iNordfj6n y ån-

flvont relän högre betalas, likväl komma utur
farren , och utitålla (ig for det åfventyr, at, i

lbrift på annan lågenhet til frakt, nodgas ifrån

berörde orter ga med barlaft, antingen direftc

hem, eller til St. Ubes, for at lafta Salt»

Menderjåmte gor ofta nägra Svenfke Skep-
pares egennytta, at Skeppen antaga mindre lö-

pande frakter pä Levanten, under det de kun-
de fördelaktigare fyffeliåttas medelfl Spannemåls-
frakter och annan fart de Medeliåndfke orter-

ne imellan, endalt derfore, at bemålte Skeppa-
re, pä reforne til och i Levanten, finna bättre

utvåg til Kajutans uthyrande, dels for confer-

vation af allahanda finare gods, fäfom Silke,

Camcl-hår, med mera, dels ock til hyfande af
Faflageräre. Härigenom händer, at en Svenfk
SJkeppare, pä en enda refa til Levanten, under-
flundom gor fig en extra inkomft af z til 300
Riksdaler } men tillika, igenom fördelaktigare

frakters fårfummande , forfåtter Skeppets Re-
dare och fitt Fädernesland uti miftning af tia

gånger ftorre fumma.

Denna ofed fe väl de Commiffionairer, til

hvilka de : SvenHce Skeppen blifva adrefieradej

men de hälla dock fållan rädcligt , at det til-

kånna gifva, af fruktan, at' ådraga fig någon
ovilja af de Svenfike Skepparne, hvarigenom de

T 3
" kun-
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kund& aldeles gå qvitt de Svenfke CommifTio-
nerne, vid hvilkas beforjande de, fåfom Ut-
landningar, intet annat interefle kunna hafva,

ån at ju förr defs håldre komma til deras |>ro-

vifions åtnjutande.

Hvad nu deltagandet vidkommer i den frakt-

fart, fom idkas ifrån Hamnarne i Medelhafvet, /

få år til märkandes, at frakterne, fom tagas

til Hamburgs nåftart helt och hållet beforjas

af Banfke Skepp, hvilka igenom ert fådan re-

fa komma fa nåra intil deras hemvift, at de dels

kunna utan fårdeles tidfpillan gå til Norrige,
for at intaga tjenlige laddningar af Torr-filk
och andra Varor til en ny utrefa* dels ock,
vid ankomften til Hamburgs til undvikande af

önyttige omkoftningar, foraffkeda måfta delen

af Befattningen 5 til defs Skeppen kunna finna

tiltålle at å nyo blifva lallade; hvarfore ock de

Danfke Skeppen kunna t detta fall, med mera
utkomft ån andre* antaga lindriga frakter*

Af enahanda fkål^ fom redan åro anförde

,

blifva frakterne pä Oftende^ Havre de Grace,

St* Malö, Dunkerque, med flere Franfke Ham-
nar, fom åro belågne i granflcapettried Holland,

måftadels befEridde af Holland ike Skepp, få at

de Sveftfke dervid ganfka litet fyffelfåttas. Och
ftvad frakterne på Amfterdam och de Holland-

fke Hamtlarne vidkommer, fä år bekant, at*

når Provincien Zeeland undantages , det Hol-
låndfke fä kallade Retorfions -Piacatet derifrån

helt och hållet ttteftånger de Svenfkc y men uti

frakterne til orterna kring öfterfjon deltaga de

med Hollåndfke, Engelfke och Danlke fte^p*
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Uti fraktcrnc vid Spannemåls-Tranfportcn

och den öfrige farten, få val inom de Medcl-
låndfkc orterne, fom imelhm de famma och Ca-
diz, Liflabon, Barbariet och Levanten, har

Sverige til medtäflarc Engeland
,

Holland,
Frankrike, Tofcana, Ragufa och Dannemark,
hvilket fltf nämnde Rike, igenom defs neutrali-

tet under ilita kriget, haft tilfälle at utvidga

defs Sjöfart til orter, fom förut nåilan aldrig af

Danfka Skepp varit befokte.

Och hvad åndteligen vidkommer Frakt-far-

ten imcllan fjelfvc de Levantifke Echellerne,

fa deltaga vi deruti underilundom med Ragu-
fcerne, Livornefarne, Engelsmännerne, de Fran-
(ke och Venetianernc.

At nu med någorlunda vifshet kunna doma,
twad verkeliga fordelar eller fvärigheter Sveri-

ge uti förenämnde rorelle kan harva emot fina

medtäflarc, fynes vara nödigt, at har anmärka
de omftåndigheter, fom bidraga dertil, at en
Nations Skepp uti frakt-farten hålft blifva ef-

terfrågade och fyflelfatte. Sådant beror huf-

vudfakeligen derpå: i:mo, At Skeppen åro af

fadan byggnad , fom til frakt-farten år tjenlig.

2:do, At Flaggen år refpefterad och i 1 åker-

het for Sjo-rofvare. 3:tia, At Skepparnc åro

kånde for et hederligt och redligt upforande,

famt för årfarenhet och fkyndfamhet i Segla-

tionen. 4-:to, At frakterne kunna lämnas til lin-

drigt pris. f:to 5
At palitelige och val accre-

diterade Confuler eller Commiflionairer åro at

tilgä, fom, vid hvarjehanda fig yppande tilfål-

T 4 len,
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len, foka at fkaffa fin Nations flagg företräde

vid frakters (lutande.

i:mo, Af hvad fort och ftorlek Skeppen
Mlft fordras for frakt-farten . r kan val ej få no-
ga utfåttas, emedan de uti nyfsnårnnde rorelfe

fårefallande olika ämnen* hvarvid Skeppen lys-

felfåttas,' foranlata deruti en åfven få fkiljaktig

befkaffenhetj ty når, t. éx, for farten imcllan

Livonio och Alexandria behofvas ftora och ftarkt

byggda Skepp 5 fåfom de Svenfke merendels
fira, kunna fmårre Fartyg deremot med mera
fordel nyttjas vid rorelfen uppå vifle andre Le-
Vantifke Hamnar , och til fortfåttandc af Sjo*

flirten for frakter i fjelfva Levanten, hvarforc

jåmvål Ragufeifkc och flere fmårre Fartyg der-

vid mera Tyftelfåttas, ån de Svenfke, fom, i

anfeende til deras långa refa, famt få val deras

ifrån Sverige medföljande fkrylliga och ringa

Varde ågände laddningar, fom ock deras retour*

|after, beftående merendels i Salt, ej gerna kunna
Vara mindre, ån de nu brukas»

Icke defs mindre kan i allmänhet fågas,

at de til Medelhafvet ankommande Svenfke

Skepp årö af en fådan byggnad och befkaffen-

het 5 fom finnes vara Befraktarne nog til nöjes,

hålft fom defle Skepp altid hafva dubbla dåck,

hvilket for frakt-farten år oumgångeligt. Sålun-

da år vid Svenfke Skeppens byggnad och bc-

fkaffenhet, i jåmforelfe emot de fråmande, fom
åro i medtåflan om frakt -farten, intet hinder.

Utom hväd fom redan år omförmålt.

i:do, I anfeende til Flaggens fåkerhet for

Sjo - rofvarc
9
hafva de Svenfke , fedan fred blif*

vit
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vit fluten med Kejfaren af Marocco, nu me-
ra all den forman, fom de Engelike, Holland-

fkc och Danfke redan i flere ar erfarit, i det

iUllct de Svenfke Skeppen , tillika med de Va-
ror fom deruti blifvit laftade, tilforene, af fruk-

tan for de Maroccanfke Kaperierne, merendels

varit befvårade ined \ til i pro -Cents högre
AfTecurance, ån nyfsnåmnde Rikens Skepp, famt
utomdefs mäft gora en dryg koftnad til deras

armering, medelfl: intagande af Stycken, Ku-
lor, Krut och annan Ammunition, Kvarigenom
mycket rum blifvit i Skeppet borttaget, fom
annars emot frakt kunnat uthyras. Uti den
formän och fåkerhet, fom Sverige gemenfamt
medEngeland, Holland och Dannemark , i Sjö-

farten åtnjuter medelfl ingangne freds-flut med
famtelige de Africanfke Sjorofvare- Magterne,
deltager jämväl Rcpubliquen Ragufo , fom an-

tagit både Turkifke Kejfaren och Päfven til

defs Skyddsherrar, famt, i flod af bemålte Kej-
fares pröteftion, bor njuta fåkerhet endali for

et vifst antal Skepp j men lämpar den fammi
likväl til långt ftorre antal, ån defs athandiing

med Turkifke Kejfaren medgifver. Således har
ingen af de om Frakt -farten tåflande Magter,
i anfeende til Flaggens fåkerhet, något företrä-

de for Sverige v men tvärtom har Sverige der-

uti någon fordel framfor Frankrike, Tofcana,
Venedig, Genua och Neapel, h vilka dels åro
i ofred med alle de Africanfke Sjorofvare-Mag-
terne, dels ock ej ännu ingått fred med Kej-
faren af Marocco. ,

^:tio, Til at kunna fkonja, huruvida den
Svenfke, Flaggen, i jåmforeife emot andra, uti

T f frakt-
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frakt- farten vunnit eredit igenom Skepparnes
erfarenhet och upforande, bor anmärkas, at de
Svenfke Skepparne pä förenämnde orter i all-

mänhet anfes for nog {kic|telige och erfarne,

få at de derutinnan ej låra kunna fattas efter

någre främmande Nationers Skeppare, om ic-

ke de Engelfke. De åro jåmvål fcånde for a$?

litelighet och redligt upforande framfor de flä-

fle andre, fårdeles de Ragufeiflcc, fom oftaft be-
trädas med fvek och bedrägeri. Men ädkiiiigef

äf dem (kylläs deremot , at vifa nåftan for myc-
ken (Vrånghet emot deras underhafvande, h vil-

ket ofta torde gifva anledning til Svenfka Sjo-

manfkapeti bortrymmande ifrån Skeppen. Det
tros jåmvål, at en del Sven&e Skeppare ej bru-

ka nog aktfaVnhet* at förekomma Haverie på
fkepp och gods, (amt åro mycket måne om at

yrka pä deras rättigheter i mindre betydande

läker-, men ej altid få benägne at göra deras

Befraktare något til nöjes, ofver hvad i Certe-

partiet finnes infordt , då likväl Skepparnes väl-

vilja och foglighet i flike fall {kulle mycket
til Svenfka Sjöfartens forman kunna uträtta,

fårdeles i Medelhafvct och Levanten, uti hvil-

ken filtnåmndc ort Ragufeifke, Livomefifke och

Franfke Skepp jjnwål ofta vid frakters {lutan-

de fkola prrerereras for de Svertfke, blott for na-

gre Svenfke Skeppares påftående, at for eget

behof fä behälla och nyttja Kajutan och vifta

andra rum i Skeppet. I anfeende til fkynd-

famheten i Scglationcn aga val ej vare Svenfke

Skepp och Skepps - Capitainer det loford, at

komma up emot de Engelfke} men de gifva

likväl ingen af de ofrigc efter, och ofvertråffa

i
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vida de Hollåftdflcc, fom ibland alle raknäs for

de måft fenfårdige* Af hvilket alt, når det

noga ofvervåges, lårer kunna (lutas, at Svenfka

Sjöfarten, i den delen, fom beror pa Skeppar*

nes upforande, ej åger något fynnerligt företrä-

de i men at tvärtom all upmårkfamhet år nå-

dig, at pä tjenligt fått undanrodja de hinder,

fom kunna hårvid ligga Svenflka Sjöfarten i

vågen.

4*to, Til at kunna utrSna, huruvida Sven-

fke Skepp, uti lindrigare frakters (lutande,

hvilket utgör en fa ganfka betydande omftån-

dighet vid företrädets vinnande i frakt-farten ,

åro i tilftand at tåfla med andre Rikens Skepp*
blifver nödigt at (Mrfkåda de färfkilda grunder
och orfaker, fom i allmänhet gora, ac det ena

Rikets Skepp kan fegla, eller idka Sjöfart,

med mindre omkoftnad ån det andras. Sålun-

da komma hårvid i éfvervågande; 1:0, Om-

utredning. *:o, Hvarje uti Frakt -farten med*
tåflande Nations bruk, at betjena fig af ftor-

re eller mindre antal Befattnings - Manflcap , i

jåmforelfe emot Sverige. j:o, De omvägar,
eller beqvåmare lågenheter, fom de medtåflan-

de Rikens Skepp, i jåmf6relf# emot Sveriges,

aga, at infinna fig pa de orter, dår båfta til-

fållen til fytfelfåttande med frakter förefalla.

4:0, Sjo-Man(kapets eller Belåttningarnps dy-
rare elier lindrigare Månads-hyror*

Uti Skepps byggnad och utredniftg til lin-

drigt pris, borde val Sverigé äga ganfka myc-
ken fordel for alla defs medtåflare uti Frakt-

byggnad och

far-
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farten,, emedan detta Rike, dels inom egne gran-

for har tilgång på de flålle til nyfsnåmnde fo-

retagande nödige materialier, for lindrigare pris,

in naftan alle Riken, dels ock år fä beläget,

at det med mindre koftnad kan ifrån defs gran-:

fkap erhålla de fä ämnen, hvaraf det inom fig

ej har tilråckeligt forråd, fäfom Hampa och
allehanda grofre Ek-virke. Hvartil jämväl kom-
mer, at de flåfte til detta ämne nödige Handt-
verkares Dags-penningar eller Arbets-loner äro

i Sverige mycket lindrigare, åh de, fom hos

florre delen af våra medtåflare betalas. Detta
kan 'omftåndeligen (kon jas af följande jämförel-

fe imeilan Skepps-Timmermans uti nedannämn-
de orter beftädde vanlige Dags-penningar, ut-

räknade i Daler Kopp:mt, på den grund, at

en Svenfk Specie Ridaler år vård eller gäller

n Daler Kopp:mt, och til defs invärtes, värde

blifvit jämförd emot defTe orters gängbara Mynt-
forter

,
nämligen

:

En ördinaire Arbetskarl vid' Skepps-
varfven tär i Dags-penning: K:mt.

Dal. Öre.

I Amfterdam eller Sardam, zf Holl.

ftyfver, hvilket år - * f - 24
I London - # zf Schill. fterl. - 6 - 16

I Livorno - - 3 Paoli - göra - 9-16
I Stockholm - "i det hogita räknad t 2 - 24

En mera: ofvad Arbetare vid Skepps-

varfven, eller få kallad Skepps-

Timmerman, lar i dagspenning:

1 Amfterdam eller Sardam 3f Holl.

^ilvfvxr, gor - - 8
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I London - - 4 Schilling - gor 10 - iz

I Livorno - - i Pefos - gor - y - 2.S

I Stockholm - 1 det hogfta räknadt 4 - —

Hvaraf befinnes, at arbetslonerne vid Skcpps-

byggeriet åro i förenämnde Utiåndfke Orter i-

frän 27 ända til ifo pro-Cent drygare än i

Stockholm, hvarigenom Sverige borde kunna
bygga Skepp til långt lindrigare pris 5 ån deflq

orter, famt foljakteligen jämväl for den orfa-

ken idka Sjöfart emot billigare frakter. Men
oaktadt en ladan liknelfe til verkeliga fordelar

ä Sveriges flda vid Skepps - byggeriet , händer

likväl, at Skepp både repareras och byggas til

foga båttre pris i Stockholm, ån i London,
Sardam eller Livorno, hvilket fornåmligaft hår**

rorer deraf, at en Arbqtskarl och Skepps-Tim-
merman i förenämnde Utrikes orter med et dags-

verke gor näftan dubbelt mera arbete, ån en
dylik arbetare i Sverige på lika tid äftadkom-
mer> hvaraf följer, at, då et Skepp bygges i

Stockholm af någon vifs gifven llorlek, och et

dylikt förfärdigas i London, Sardam eller Li-
vorno, nåftan dubbelt flera Dagsverken mäflc
användas på det förra ån på det fenare, famt
at (åledes den forman, Sverige kunde hafva af
lindrigare arbetslöner vid Skepps - byggeriet,
blifver af ingen verkan* En fadan tröghet vid

arbetets drift hos den Svenfke Dagsverks-arbe-
taren kan väl mycket tilfkrifvas folk-briften,

fom gifvit anledning dertil, at gemene Man,
hvilken mindre år förlägen at finna arbete, ån
arbetet behofver arbetande händer, och for den
erfaken ej fårdeles känner den raedtåflan, fom i

an-
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andre Länder år den båfta drif-fjådren til flit

och idoghet, fädt en inrotad vana, at ej gripa

{ig ftarkare an med arbetet, ån defs beqvåmlig-

het medgifver. Men denna tröghet hos de
Svenfka Arbetarne, fom nyttjas vid Skepps-
byggerierne, fynes tillika för en ftor del hår-

leda (ig ifrån (jelfva fåttet , at drifva arbetet vid

de Svenfke Skepps-varfveiv

Då någon i Sverige vil låta bygga fig et

Skepp på något af Skepps-varfven vid Stock-
holm, verkftålles det for dens eller deras rak-

ning, fom aga del i Skepps- varfvet, af någon
vifs Byggmåftare, fom njuter årlig lon af Skepps-
varfvets ågare. Denne Byggmåftare gor ritning

pä Skeppet, gifver forflag på nödige Materia-

lier, fom af Skepps-varfvets Idkare inköpas och
hällas i forråd v tnftåller arbetet, famt har in-

leende ofver ArbetaYne. Ju fkyndefammare

Skeppet kan göras tårdigt, och ju mera befpa-

ring uti Dagsverken och Materiajier brukas,

delf ftorre blifver val deras vinft, fom åro En-
trepreneurer for Skepps-varfvet. MenSkepps-
Byggmåftaren har lika ftor lon, antingen Skep-
pet kommer at kofta något mera eller mindre.

Deremot dä i de flåfte andre Länder, fåfom Hol-
Jand, Engeland, Frankrike, Tofcana m. fl. frå-

gan år om Skepps - byggnad for enfkilte perfo-

ners behof, fker det laledes, at man vånder fig

til någon Byggmåftare, fom fjelf for egen rak-

ning idkar "Skepps -byggeri, hvaribland många
gifvas, fom ofta ej tiafva annan ågendom eller

formogenhet, än deras kunftap och i,nfigt uti

Skepps -byggeriet. En fädan Byggmåftare, få

fnarr

å
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fhart han blifvit underrättad om Skeppets er-

fordrade ftoriek och befkaffenhet, åtager ilg, at,

emot betingade pris, inom vifs utfått tid, for-

färdiga Skeppet efter åiiundan, och det til

Köparen bol-och bilfårdigt lefverera, utan at

denne fenare vid alt detta har nödigt at bruka
någon annan omforg, ån at blott vid emottag-
ningen lata befigtiga Skeppet, for at vara få

mycket mera forviflad om defs tilforlåteliga be-

fhaffenhet, hvarfor eljeft Byggmåftarens nöd-

vändiga omtanka at bibehålla defs Credit ar den
läk ratte Borgen. Och ehuru fadane Byggmå-
ftare ofta fjelfve ej äga den plats ^ hvarpå Skep-
pet bygges, ån mindre hälla öägot dyrt lager

af de JVJatcrialier, forn til Skepps -byggnaden
fordras, få fakna de likvål aldrig det de behof-

va, emedan de, med den Handpenning , fora

de undfå, til en tredjedel eller hälften af det

betingade prifet, kunna beftrida det måfta, forn

til arbetets drift fordras, och for ofrigt , om
de äro kände for redlighet, kunna hos Trå-
handlare,

, Järn * kråmare, Beck-och Tjår-hand-

lare med flere, på Credit efterhand köpa, hvad

de hafva af noden , til defs de igenom utbe*-

kommande af den återftående Kopefkillingen

kunna alt fädant atborda. Det år ej fvärt at

finna, hvad olika drift, och oeconomie vid de (Te

bägge fått af Skepps-byggnad måfte lig vila*

ty det år naturligt, at en Byggmåftare , dådet
ankommer på hans egen vinlt eller förluft , maftc

vara mer angelägen om at få dugelige arbetare,

och at noga t i lic det en hvar af dem gor våi

fkal for fin Dagspenning, ån då arbetet fort-

fåttes for en annans rakning. Hvarföruua Hol-

14%-



304 1768. Od. Nov. Dec*

låndarne och de flåfte andre Nationer, fom id-

ka Skepps -byggener, jåmvål bruka en mera
aktfam hushållning vid Skepps- Materialiers an-

vändande, ån i allmänhet i Sverige i akt tages.

Hårtil kommer åfven, at man i Utrikes orter

år mera omtånkfam, at, i alt hvad mojeligt ar,

anftafFa alla ofriga til Skepps-byggnaden nödi-

ge tilbehor for lindrigafte arbetslöner. I fådant

affeende finner man, til exempel, at i Engc-
land, Holland och Frankrike, Dref til Skep-
pens dichtning af Tukthus-hjon, vanartige barn
lamt perfoner fom ej kunna gora annat gagn,
blifver emot ganfka ringa betalning tilredt af

gammalt och obrukbart Tag-virke» Men med
alt detta medgifves gerna, at et fådant fördel-

aktigare arbets- fått ej år i Sverige 4å • lått at

verk ftalla, innan vår Handel forft blifvit båttre

reglerad , och Handlande , få väl hår fom i Ut-
rikes orter, finna rakning vid, at på fpeculation

hälla Tager til falu, af allehanda for Skepps-
byggnad nödigt Ek-virke,

Vid den andra omftåndigheten, fom hår

öfvan blifvit anmärkt, nämligen: huruvida Sve-

rige på defs Coopvaerdie Fartyg brukar mera
eller mindre Manfkap, i jåmforelfe emot defs

medtåflare uti frakt- farten, bor . anmärkas, at

Hollåndarne val i allmänhet hållas for, at på de-

ras fmårre Fartyg, fom ej brukas til långvå-

ga Sjorefor, hjelpa fig fram med mindre Be-
fattnings- Manfkap, ån andra folkflag, h varige-

nom de altfå kunna hafva någon ringa fordel

framfor de Svenfke* men uti ftorre farvatten,

fåfom Medellåndike Sjon, kan Sverige, fårde-

les
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les fedan freden blifvit fluten med Marocco,
och fåledes ej någon tilokning af Manltap be-
Jiofves, blott i afleende på Skeppets armering,

fågas i denne delen i det «årrpaft"e vara i jamn^
vigt med Holland och Engpland 5 men bafva

något företräde fram for de andre Riken, forp

deltaga uti frakt-farten. Men deremof år Sve-
rige i mindre fördelaktigt tilftånd ån alle defs

medtåflare» i anfeende til defs längre belägen-
het ifrån de farvatterj, hvareft måfta tilfallen til

frakter gifva$ 9 och de nodvåndige omkoftninr
gar de Svenffce Skeppen åro undérkaftade

5 p|
pn lång refa til dc piatfer, dar något med frakr

ter år at fortjena. Svårigheten for Sverige-

i

denna delen {kulle dock ej vara fårdeles befy»
dande, om detta Rike, pä famma fatt fom En*
gelan4 och Holland, ktmde, jämte grofre Va*
ror, fom lafta Skeppen §

affbrtera de i£tgåend$

laddningarne med finare och dyrbarare Varor
f

hvilka hulpe at bara frakten och omkoftningar*
ne på en få lång refa, famt derjåmte hade"ut>
våg at hemma employera en fådan myckenhet
af Medellåndfka och Levantiika Varor, fom vo*
re tjenliga at gifva Ske^pen^ fördelaktige åter*

frakter, enar de blifva foranlåtne at begifva fjg

på hemrefan. Men Sverige fa 9 uti delTe bag-
ge affeenden, i en mårkelig undervigt ^mo

;
t de

flåfte af defs medtåflare. Då et medelmåttigt
Svenfkt Skepps hela laddning , fom

taffånde$ Jr*
reårc til Medelhafvet, fcan raknäs til ioo

5ooo
Daler Kopp:mts vårde 9 fä beftiger fig et dylik?
Skepps laddning ifrån Holland och Engelåncf
merendels til 10 i fo gånger ftorre y|rde j hvar*

af km fiutas, at 4« Holland g&k ^gelflc»
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Skeppen, utan fårdeles betungande for Varor*-

ne, kunna hafva en lönande frakt vid deras ut-

rcfa , under det de Svenfke, fom ej kunna

pä fa ringa varde ägande Varor beräkna en c«

mot refans långd och dervid förefallande om-
koftningar fvarande frakt, få framt annars deffe

Varor tkola på affåttnings-orten biifva fålgba-

ra, nod gas anfc ftorre delen af utrefan vara er-

fatt igenom forhoppningen, at i Medcllåndfké

Sjon blifva fyfleifatte med fördelaktige frakter,

hvarmedelft de kunna få tilfålle at återvinna,

hvad de på utrefan förlorat. Likafå år jåmvål
beikaffadt med hemfrakterne.

Engeland och Holland, fom aga en vid-

ftråckt Tranfito- Handel', och tillåta allehanda

Utländfke Varors införfel och förbrukning, fom
ej landa egne Fabriquer til fynnerlig fkada,

kunna ej faknä tilfållen for deras Skepp, at,

medelft rike Retour- laddningars intagande, for-

tjena lönande återfraktef, når, de bcgifva fig

hem; i det ftållet de Svenfke, i anlecnde til

vår infkrånkte Handel och förbrukning, foga

annat kunna hafva at hemföra, ån Salt, famt
något Vin och Brånvin j hvilka Laddningars rin-

ga varde ej tål at belafias med fvår frakt. Här-
igenom måfte altfä de Svenfke Skeppen, både

på ut-och hemrefan, fara for foga lönande frak-

ter, famt åro i det affeende mindre ån nagreaf
defs medtåflare i tilftånd, at vara belåtne med
fmå eller lindriga frakter i Medelhafvet, om
Skeppens Redare annars fkola finna deras rak-

ning vid den til famma Skepps-byggnad, ut-

redning och underhållande, använde koftnad.

Hvad
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Hvad Månads - Hyrorne beträffar, Tom af

dc i Frakt - farten deltagande Nationer betalas

til deras Skepps-befattningar, tillika med Man-
fkapets mer eller mindre koftfamma underhall ,

lå fynes det for Sverige vara af få mycket me-
ra vigt och angelägenhet ^ at tilforläteligen kän-

na, huruvida det deruti har någon fordel, eller

ej , i jåmforelfe emot andre Riken, fom pä den-

ne betydande utgifts lindrigbet eller ftorlek huf-

vudfakeligcn beror, hvad vinft och företräde

det ena Folkflagct bar framfor det andra i Sjö-

farten.

I detta affeende har jag gjort mig myc-
ken vinning, at hårom famla pålitelige efter-

råttelfer. Och på det, igenom jåmforelfe imel-

lan de Månads - hyror , fom af förenämnde i

fraktfarten deltagande folkflag vanligen beftås

deras Skepps -beiättningar, få mycket omftan-
deligare uplysning må kunna hämtas, iå har jag

trodt vara nödigt, at for hvarje lärlkild ort hår

anföra defle Månads - hyror , uträknade i Daler
Kopprmt, på enahanda grund, fom hår ofvan-

fore blifvit brukad.

I Freds - tider betalas i Månads - hyror på
längre Sjo- refor, fåfom til Medel-Hafvet och
Lcvanten, til en

CoopvaerdiCafttaine eller Skeppare:

Kopprmt.
I Engeland, f a 7 Pund Sterl.pcr Dal. Or*,

medium 6 Pund, å fi Dal- - 3i£ -

Holland, 6f a 70 Gyllen: per me-
dium å 11 Dal. 12, ore per

Riksdal." - ~ - * 307-4
U z Frank-
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Frankrike, 100 Livrés, a z Dal. 4 ore zxz * 16
Livorno, zf å 30 Pefos, per me-

dium Z7§ pefos, å io Dal. 4ore - 278 - 14
Venedig, zo å 30 Ducati eorrenfci,

fom gora ifj å Ducati d'ar-

gento., medium 19f Ducati d' ar-

gento, å 8 Dal. 2f öre - - 170 «-

Ragu fa, zo å 30 Ducati correnti di

Venezia, likaledes * 170 *

Danuemark, zy å 3oR:dal. Courant,

Per medium vj\ R:daL CouratK,

åp| Dalcr, * - Z64 - zz
Sverige, i det hogfta, zf Plåtar eller i/o *

T/7 Styrman.

I Engeland, 3 ä 4 Pund Sterl. per

medium 3 Pund 10 {chili. - - j8z ~

Holland, 38 Gyllen Courant, gor

15^ R:dal. - - ijz - zS
Frankrike, 7f Livrem - - ifj> - iz
Livorno, iza iy Pefos, per me-
dium 13 pefos 10 f. - - i%6 - zz

Venedig, 1 o å 1 f Ducati Correnrti, i

gor per medium Lire 77 - 10 C
seller pf Ducati d' argento - - Sf -

Ragufa, likaledes - - 8y ~

Dannemark, 16 å 18 R: dal. Courant,

medium 17 R:dal. Caur. - - 1*53 - 2®
Sverige, 16 å 18 Plåtar, per me-
dium 17 plåtar, eller - - ioz ~

27/ Matros.

I Engeland, Z4 a z^ fchilling, per

medium 1 P, 4 fchil. 6 pence fterl. 63 - zi

Hol-
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Holland 9
16 å 20 Gyllen , per me-

dium 18 gyllen eller yf Rrdaler

Courant
Frankrike, 24 Livrés

Livorno, - 9 Pefos 91 - 4
Venedig , 6 å 8 Ducati Correnti, gor

per medium f Ducati 5*4^ Soldi dr

argento - - \ - 48 -

Ragufa, likaledes - * 48 -

Dannemark , 7 å 9 Rrdal. Courant,

per medium 8 Rrdal. Courant - 77 -

Sverige , 6 å 8 Plåtar, per medium 7
plåtar, eller - - - 41 -

De ofrigas af Befattnings -Manfkapet, ia-

fom Båtsmannens, Conftapelns, Kockens fårat

Skepps-goflarnes Månads-hyror, betalas i före-

nämnde orter i proportion emot de upråknade
hyror. Hvarvid anmårkes, at i Dannemark och
Holland Manfkapets Månads-hyror ej begynna
at dem beräknas, forr ån Skeppet kommit uti

opna Sjon> men i de ofrige orterne, beräknas

Månads - hyrorne ifrån den dagen
, Manfkapet

på Skeppet blifvit antaget eller fyflelfatt.

De Engelfke och Franfke SkeppÄuie nju-

ta, utom hvad de af Skepps -Redarne undfå i

Månads - hyra , en vifs afgitt, kallad iPrimage,

af alla på Skeppet laftade Varor, enligt en faft-

ftåld Taxa, hvilket ungéfår fvarar emot den ta

kallade Kapiaken , fom de Svenflce, Hollåndfke

och Danfke Skepparne upbåra T til f pro-Cent
ofver den itipulerade Frakten. Hvarférutan de
Engelflke Skepparne jämväl ofta göra fig an-

fenlig inkoraft af deras lå kallade Prentices, el-

U 5 ler



310 17^8. 0(51. Nov, Dec

ler Låro-gofTar, dem Skepparne underhålla méd
den vanliga Skepps-koften, och, emot det de

på egen koftnad beftå dem Kläder, upbåra he-

la Månads-hyran , fom af Skeppets Redare for

fådane Låro-gofTar beftås.

Hvad de Venetianfke och Ragufeifte fkepps-

befåttningarne vidkommer, få finnes fållan nä-

fon deribland, fom icke, til underftodjande af

efs Manads-hyror , drifver liten handel med åt-

fkillige flags Varor af mindre betydelfe. Ut-
omdefs, fom de Venetianfke Skeppen ej tå fat

ra med mindre ån 40 Mans befattning, få framt
dc vilja njuta de fårfkilde förmåner, fom for

armerade Skepp åro faftftålde; men Republi-
quen, til linclring i Sjo-manflcapets underhäll

7

beftar hvad fom deraf fordras til en fjerdedel

af Befattningens afloning och féda > la plåga

de Venetianike Skeppare altid gora fig någon
liten enfkild nytta af den hjelp, fom Republi-
quen i få måtto beflår til Handels - fkeppens

författande i behörigt forfvars - ftånd emot de

Barbarifke Sjo-rofvarne.

Til upmuntran for det Svenfka Sjo-Man-
fkapet, Seftas dem jåmvål, vid deras hemkomfl
til Sverige, enligt Cöopvaerdie-Reglementet af
år 1748, en vils få kallad Forning, fom år

}>roportkmerad efter refäns långd, ochvidTul-
ens clarerandc godtgéres Skepparen på de Va-
for, fom han for fig angifver, til full fumma
|or Skeppare och Bcfåttning.

Når nu, efter föregående forteckning pa

ofvinnåmnde Länders til Sjo-Madkapet beftåd-

de
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de Månads - hyror , en jåmforelfe gores, få bc-

finnes, at defle Månads-hyror fkulle vara

J Holland vid pafs - po pro-Ccnt,

Engdand - - 8p,
Danmark oGh Livorno - ji$

Frankrike - - - 4$,
Venedig och Ragufa - -3 pro-Cent hö-

gre, ån i Sverige- Men fom denna uträkning

endafi: år gjord efter jå-mforqlfen af Månads-ar*
loningen för j:ne Man af hvarje Bcfåttning, nern-

ligen Skepparen, Styrmannen och cn enda Ma-
tros,, få år til märkandes ,' at den anförde ät-

fkillnaclen uti beloppet af de Svenfke och Ut-
låndfke Månads-hyrorne måfte blifva något min-
ftad, då hela Befattnings - Manfkapets afloning

i foregående orter tages i ofvervågande , eme-
dan Månadslönen for Matroferne och de fåm-
re p^rfoner af Befattningen, hvilka åro de flå-

s

fte til antalet, ej fkiljer fa mycket ifrån de Sven-
fke Mätrofernes Månads-hyra, fom Skepparnes
och Styrmannens Månads-lon 3 hvarfore, til at

närmare detta, utrorra, hår bifogas 2:ne förteck-

ningar, hvaraf det> ena innehåller Befattnings-

Manfkapets antal och defs Månads-hyror på et

Hollåndfkt Skepp af ifo låfter, fom år 1760*

var liggande i hamnen af Marfeille, ©ch den

andra Befattnings - Manfkapets antal och Må-
nads-hyror pä et Svenfkt Skep^ af lika ftor-

lek , fom vid famnaa tid jåmval befant fig i

nyfsnåmnde hamn.

U 4 Det
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Det tiollänifka Skeppet*

Capitairiéii eller Skepparen hade HolL
Caurant Gyllen * * •

'

Jö
Styrmannen * 3$
Timmermanncfi * t • * 36
Coiifläpelti * *

.

- 24
Båtsrbanfiett * * * 24
Rocken * 4 - * 24
Åtta Mätföfer,- hvardera 18 gylten - 144
i:nc Skepps^goflar * å 16 gyllen * zö

Samman af Manads-hyforne på Hol-
låndfka SJkcf>pret * * gyllen * 380 C:t*

Drf Siienfkä Skeppet*

Capitaineft *

Styrmanneh w

Tittimermannéri

Båtsmannen *

Coriftapcta *

Koékeri
Ttrnbindaren *

Se* Matroiéf -

Tre Gofiar *

lf Piltar ellej
1

f fd
18 * * * io#
14 * * 84
i& * • jt
iz * ä 7&
ii * - jf*

* tb . * , *r 60
i £ *•

• *

I * * 108
Summa af Manade* hytötm pa det

Svenåa Skeppet - &*mt DaL 1068

flvilka, éftef deft Valvätiöfl fom förut

år* tägéti til gnmd 5 å ti Dal. ni
Képpimt per" Rtdal* Höll éöttréht*

géf* Gyllen * * ±14. tfft.

SkiliiädéH II I4f Gylkfl f ÄyfVef HolL
Cöttfttlt» crller |i jpro*Cent| fom den Höllåndfke

Skepps*
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Skepps - Befattningens Månads - hyror beftega

fig hegre, ån på det Svenfka Skeppet,

Hvad Sjöfolkets kofthall vidkommer, fa

fynes Sverige i den delen ej kunna råkna nå-

gon fordel eUer lindrigare utkomft Sn andre,

om icke i jåmforelfe mot de Erigelftcj hvilka

merendels åro vans ät lefva vål, både til Lands
och Sjos. Men, fom de flålte viéhiälic-perfed-

lar
3
fom til Skepps - provianttring fordras, åro

i Sverige dyräré* ån i nåftan alle andre orter,

få lårer friarare kunna tagas for afgjordt, at

Svcnfke Sjömans - folkets Köfthäll i allmänhet

faller Skepps-Redatne i Svefige dyrare, ån p&
något annat fiållej hvilket jåmvål fynes kunna
flutas deraf, at* dä dc Hollåndfke råkna er*

Båtsmans Skepps-koft eller foda til 6 eller hoglt

8 Holl. Styfver om dagen, hvilket, å i i DaL
12, ore per R:dal.j gor allenaft i dal, 12, ore 3
I dal* ij ore Kopprmt, då likväl ingen af det

Svenfke Skepps*Redarne lårer kunna råkna defs

Manfkaps föda til mindre ån l a 1% DaL Kop*
parmynt om dagen for hvar perfon-

f:o$ 1 anfeende til biträdet af pålitelige

Confuler och CommifTionairer , hvilke mycket
kunna bidraga dertil, at en Nations Skepp,
Vid fig yppande tiliållen, blifva til frakt-farten

nyttjade, vore onfke&git, at Sverige kunnat
vända fig det til nytta, fom från mänga år til-

baka blifvit foreflaget, rörande formånen af eg-
ne Nationelle Handels-Contoirs upråttande i de
angelågnafle Utlåndfke Sjo - hamnar > åfvenfom
ock mycket itulle båta, at de, fom til Sven-
Öv€ Confuler blefvo forordnade, vore allmänt
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fädane val anfeddc eller formogtic Mån, fom, pä
den ort de viftades, kunde göra Sveriges Han-
del och Sjöfart alt nödigt biträde. Men er-

farenheten fynes ej medgifva, at Sverige i den-

na delen får berömma fig af nog jämlikhet med
de flåftc af defs medtåflare i Frakt-farten. Defs*

utom fom de Franfkc, Ragufeerne och Livorne-
iarnc, dä de landa deras Skepp for frakter uti

Mecfeilåndfke Sjön och Levanten, fegla, fa til

fågandes, uti eget farvatten, och hafva at gö-
ra med folk-flag, hvilkas fpräk och handels-

fått de, fåfom boende i granikapet, aga tilfål-

lc at kanna, fa år deras vedertagne bruk, at

lata Skeppen, då ,
ej något båttre och fåk rare-

fyflelfåttande gifves, foretaga refor på fpccula-

tion, eller for egen rakning Jafta Varor pä vinft

och forluft, fa mycket lättare at verkftålla, fom
Skepps-Capitainerne oftaft Ijelfve helt och hål-

let, eller til ftörfta delen, aga de Skepp, fom
de fora. Hvarforutan deffe fiftnåmnde Nationers

Skepp jåmvål finna i Levanten och vifTe af

de Medellåndfke orterne ftorre lätthet, ån de

Svenfkc och flcre andre, at blifva befraktade,

dermedelft, at de merendels fora med fig om
bord någon penninge - fond , hvilken , emot ci\

få kallad Cambio maritimo, utlånas til Befrak-

taren , for at defs lättare, om han få äftundar,

kunna fullborda laddningen, i hvilken händelfe

fjclfva varan fvarar for den utlänte fumman.

Sedan nu af föregående athandling tåmmeli-

gen nåra lårcr kunna fkonjas, i hvilka delar Sve-

rige uti defs Sjo-fart for Utlåndfbe frakter har

fordel eller undervigt, i jåmforelfe mot defs

med-
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tficdtåflare, få fortjenar jämväl af anmärkas, hvil-

ka medel och utvägar måft kunna bidraga der-;

til
?

at detta foretagande, fom bor raknäs ibland

Sveriges förnäm fta rorelfcr, ma kunna än vida-

re uphjelpas och göras for Riket få fördelaktigt,

fom åmne dcrtil gifves, hvilket ej for ringadel
derpå beror , at vårt Mynt fnart rår et ftadgadt
varde, hvarforinnan Skepps- Rederier, Sjöfart

och all annan handtering åro på ofåker fot och
ej annat kunna ån vantrifväs. De til forénåmn-,

de ändamål låmpeligé anftalter fynas belta deruti :

i:mo, At vare Skepps-byggerier, fårdeles

hår i Stockholm, i mojeligalle måtto bringas

på den fot, at fjclfva Skepps -Byggmåftarne,
i ftållet for at arbeta emot årlig lon for en an-

nans räkning, må få eget interefle uti at fatta

arbetet vid Skepps- varfven i mera drift, famt
hafva alfvarfammare tilfyn derpå, at hvar arbe*

tare gor mera (kål for ciefs dags-penning. Äf*;

venlå blifver ock nödigt, at virfe Handlande,
fårdeles de, fom redan handla med Trå-Varor,
upmuntras eller åtaga fig at hålla lager til falu

af allehanda Eke -virke och andre til Skepps-
byggnad horande Trå-perfedlar. Rikets fordel

af Skepps-byggnad och utredning år redan me-
ra bekant, ån at den hår lårer behofva med
fierc fkäl beftyrkasj men detårfåkert, at den-

na vigtiga rorelfe kan gora mycket ftorrc til-

växt, om den fullfoljes med den principe ak

tåflan , fpm i andre Riken nyttjas. Och om pä
fådant fått, igenom en båttre Arbets-Oecono*
mie vid Svenfke Skepps-varfven, Svenfkå Skepp
kunna byggas och utredas allenaft til ro pro-

Cents
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Cents lindrigare pris 5 ån, förut, få år lått at

dorna, huru mycket vare Handlande af Skepps-,

Rederierne, dermcdelft, famt igenom en i iam-
ma man vunnen befparing uti AfTecurance-

omkoftnaden, blifva i tiliiånd , at lata våra

fordelar i Sjöfarts idkande blifva gällande til

den Sven&a Flaggens efterfrägning och ut-

feredande.

i:do, At Sveriges utrikes viftande Agen*
ter odi Confuler ma få en fårfkild Inftruftion,

at noga underrätta fig om de i -Utlåndfkc far-

vatten feglande Svenuce Skeppares upforande
f

-

famt ät' vid anfvar gifva tilkånna, dä något der-

vid foreloper, fom på något fått kan fkada

Svenfka Flaggens Oredit.

y. tio , At, til upmuntran for de Skeppa-
re, fom vifa flit och upmårkfamhet til at for-

fkaffa deras forande Skepp et fördelaktigt fyflel-

fåttande med frakter, den forfattning må vid-

tagas, at hvilken Skeppare, fom i 10 års tid

betomligen fort fadane Skej)p , fom fcglat i län-

gre aflågfne far-vatten, bor aga rättighet,, at

utan genfågelfe vinna Burfkap på Handel, i hvil*

ken af Rikets Stapeiftåder han fig anmäler >

Iivarförutan jämväl ej torde vara onvttigt, at

til en och annan Skeppare, fom befynnerligen

gjort fig utmärkt for fkickelighet och redeli^t

tipforande^ gifves någon heders-belöning, af fa-

dan art, at han derigenom ej dragés ifrån defs

Bäring eller råtta föremål*

4:to, At-Svenfke Confuls-fyfslorne ej må
^anfes fåfom lifstids-åmbeten, utan at de, fom

til
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til defle Syfslors beftridande forordnas , må om-
bytas, når Handelens och Sjöfartens angelägen-

heter fordra en båttre värd , ån någon fådan Con*
ful finnes kunna åftadkomma.

f:to, A t Svenfte Confulerne må blifva for-

bundne , at vid hvarje års flut infanda en om-
ftåndelig beråttelfe om Sventke Frakt - fartens

tilftånd i den ort de viftas, famt då tillika an-

märka, hvad hinder och fvårigheter for den fam-
me ligga i vågen, och huru de kunna athjelpas.

6:to, At all nödvändig omforg och up-
muntran ä Publici lida må hållas ofpard, til at

befrämja tilverkniagen och utfteppningen af

hvarjehanda fadane finare Varor, fom uti be-

hörigt Aflbrtement med vare vanlige grofva och
ringa värde ägande produéter

?
tjena at forfedc

utgående Skeppen med laddningar af fådant

värde, at de utan fårdeles betungande likafult

kunna bära cn for Skeppen lönande och efter

refans längd lämpad frakt.

7:0, At til mera utrymme for de Retour-
Varor, fom Svenfka Skepp {kulle kunna vid
hemrefan til Sverige medbringa , men hår i Lan*
det ej finna tilråckelig åtgång, må beviljas full-

komlig reftitution af Tull och umgålder , når

fådane Varor ifrån Sverige reexporteras til Ut*
rikes orter. Hvilken formän i viffa affeenden

och vid flere tiMllen ikulle vara både beqvåm-
ligare, och af mera nyttig verkan, ån den i

lamma affigt redan beviljade Nederlags-friheten.

Jag förmodar, at igenom defla ofvannåmh-
de, jåmte flete dylike författningar, hvartil en

i
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upmarklam erfarenhet kunde gifva båfta anled-

nings {kall vår Handel och Sjöfart kunna gora

anfenliga fram (leg, til Rikets mårkeligä for-

mån och nytta*

JOHAN WESTERMAN.
Upl.d. 26 Jan. 1 76g. Commerce-Råd.

Tankar ofver fåregäende Afhandling,
af

FREDRIC CHAPMAN,
Skepps-Byggmåft. vid K. Galere Flottan.

Jag
kan ej utlåta mig ofver annat i Herr Com-

merce - Rådet Westermans x^fhandling,

ån det fom nårmaft angår Skepps- byggnaden.
Herr Commerce-Rådet har i den delen ta grun-

deligen och val fkrifvit*. at jag deruti ej kan

finna något, fom i det ringatic fkulle kunna
andras.

Skulle man vilja gå något närmare in i de-

tall, {å finner man råtta oriaken til Engelsman-

nernes drift i arbetet, och til deras crconomie

med materialier, vid Skepps - byggmder vara

följande.

En Skepps-Byggmåftare år, fom Herr Com-
merce-Rådet behagar låga, fjelf ågare af Skepps-

varfvet* Han åtager fig at bygga et Skemi for

en vifs fumma penningar, fom är i proportion

af Skeppets Låftetal, och forbinder fig at lef-

ve~
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verera det färdigt til en vifs tid > Han fkaffar

, fig alla de materialier, fom åro nödige til bygg*
nåden. På dcfs Varf år gérna en eller tvä af

de båfta Timmerman, fom kallas Takers ^ hvil-

ka. iåfom hufvudmån, accordera med Bygg-

ma penningar, gora alla Timmermans - arbeten.

De ofrige Timmermånnerne accordera med defle

tvånne om iivad de bora få, for det de förfär-

diga den ena delen af Skeppet efter den andra:

til exempel, for alla timrens infattande, en vifs

fumma> famt en vifs fumma for hvar planke-

gäng, och få vidare. Håraf följer, at deras

fortjenft år i proportion af flitigheten ; och fom
det år nödigt, at arbetet går lika fort for alk,

och en flitig Arbetare ej år belåten med en fen-

färdig Kamerat, få måfte denne fenare gripa

fig an, om han annars vil vara med och taga

del i fortjenflen* Det failer ock gemenligen få

ut, at deras fortjenft kan räknas til f Schilling

om dagen til mans. På detta fåttet fä alle cn
vana at arbeta fort: *fe få ockfå et godt han-

dalag , och påfinna åtlkillige fmå methoder och
genvågar, hvarigenom arbetet anfenligen lättas,

Deremot hår i Sverige arbeta Timmermån-
nerne for en vifs dagspenning : ju mindre de be-
möda fig #t arbeta, defto båttre kunna de be-

gå fig med en flått foda, at derigenom gora nå*

gon befparing i utgiften.

Når Skepp fkola repareras, år det bruke*-

ligt hos många hår i Sverige, at man foker ut

de tjenligafte ftycken af Timmer, fom kunna
fäs, hvilka matas til deras Cubifica innehåll, och

må ftaren , och åtaga ft

fo-
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foras pa Skeppets rakning , medan de ånnu lig-

ga på Varfvet* Om timret år for ftort , få tär

den kannas vid koftnaden , fom år ågare af Skep-
pet > men Varfs-ågaren vinner derigenom , at råk-

ningen blifver ftörre. Den elacka hushållningen

ftadnar då på dens kottnad, fom låter reparera
Dcremot i Engeland måtes ej något timmer
forr, ån det fitter 1 Skeppet , och har fått den
ftorlek det bor hafva; derefter blir defs Cubi-
fka innehåll utråknadt. Var då timret for ftort

i början, blifver det Byggmåftarens egen (kåda.

Man har ej fvårt at fe, det Engelsmannens
drift i arbetet, och goda hushållning med ma-
terialier,famt var långfamhet och elacka hushåll-

ning? fororfakas på bagge ftållen af den hos al-

la månniflvor inplantade paflionen, Egennyttan*
Och fom det m omojeligt at utrota den fam-
ma, eller, rättare fagt, fom denna paflion år

helt naturlig och bor ej utrotas, efter den gif-

ver lif åt näringar och flogder: få bora inrätt-

ningarne gä derpå ut, at Egennyttan, i ftållet

for at vara en laft, fom foder af fig mycket
ondt, må blifva en dygd och en drif-fjäder til

folks flit och poda hushållning , famt deras der-

pä grundade välmåga. Det vore val onfkeligt,

om detta obferverades vid alla inrättningar. Bief-

ve detta vid våra Skeps - varf rätteligen i akt

taget , IKuile fldllnaden ej allenaft gå til 10 pro-

Cent, fom Herr Commerce-Rådet onfkar, utm
kunde verkeligen gå långt derofver.

Ttter»
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•Vtterltgare Anmårkmngar vid fam~\
ma åmne

)

, W- af
'

JOHAN CLASON,
Grofshandlare i Stockholm.

Alla oraftåndighcter tyckas fordra af ofs, at
kunna bygga Skepp med lindrigafte koft-

nad, och fara for lågfta frakt j men änfkont or-
fakerne til vederfpelet icke åro obekante, tor-
de de icke vata lä lått athulpne, fom de kun-
na fynas,- Den måft betydande, förn \t Folk-
briften, hat Herr Commerce-Rädet anmärkt/
Derigenom faknas icke allenaft arbetare, utan
ock inofvade arbetare. Briften af de fenare kan
i värde dubbelt Ikattas emot briften af de för-
re, i det alt, hvad fom til Skepps - byggnad
och feglats horer, gores derigenom koltfamt
och befvårligt> hvaremot altfammans ifculle af
lig fjelft lammanftåmma, om folknumer och ro-
l-elfe vore hos ofs lika, fom den år i Holland,
Éngeland och Frankrike.

De ofrige orfaker, fom Hr. Commerce-Rä-
det upräknar, åro folgder afFolkbriften» Skepps*
varfven i Stockholm vifa icke vederfpelet

5 ty
de åro inrättade, ej fä mycket for at byWa
nya, fom faft mer at laga gamla Skepp, och
där mäfte underhållas en ftam af Timmermän,
fom, dä det fenare tryter, mäfte fårtjena födan
ined det förra

b antingen det år beftäldt eller ci,
och hvarfårc tjenlig väderlek och årstid ej far
ujtvåljasdenil, hyilket må,rkel-ig«a okar koftna-
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den , emedan Timmermannen mäfte tå lika dags-

lon hela v året igenom, fä framt de (kola kunna
-deraf lefva.

Uti öfter-och Vefter - botten hafva val

ganfka mänga Furu- fartyg, och i Calmare-Lån
och Bleking Eke-fartyg, blifvit bygde, på fått

fom Herr Commcrce-Rådet foreflårj men lik-

vjil åro de blefne dyra; och pä intetdera .(taltet

(kulle någon Byggmåftare våga upfåtta Skepps-

varf på det foreflagne fåttet, utan at vara vifs

om ftåndig och (kades-los affåttning. I Stock-

holm åter (kulle fädant Skepps -varf falla for

dyrt for en Byggmåftare at hålla, i brift af få-

dane utvägar, fom nämnas, och" den briftens

afhjelpande beror på rorelfens tiltagande.

Således år klart, at alt det fom år görligt

i Engeland och Holland , kan icke eftergöras i

Sverige, utan at rorellerne blifva lika. Myc-
ken fvårighet torde likväl kunna afhjelpas, om
mojeligit vore for et tilräckeligt antal Timmer-
mån, at hafva fin bärgning imellan det de be-

hofvas* vid Skepps - varfven. Men fom fadaiu

ofvergär enfkild mans förmåga , få lårer ändamå-
let fvärligen ftå at vinnas utan allmän handlägg-

ning. Om Kronan af (inc Båtsmän ville inrätt

ta en Timmermans-ftam, fom vid påkomman-*
4e bchof kunde vara at tilgå mot betalning,

(kulle icke allenaft en god början kunna fke

,

utan ock hoh (jelf dervid vinna
, jämte det hon

då altid vifste tilgång til ofvade Timmerman,
på hvilka årfarenheten har vifåt at i krigstider
eljeft år ftor brift. Ur ladan (tam kunde fe-

dan icke. fda. at ja nyttigt grenar utfpeidde
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Hg, och. gåfvos både fa kallade Timmermän,
Batbyggare, Sägare och Dichtare, hvilkas til-

ofvade. handalag {kulle befrämja arbetet, at der
blefve vål gjordt och icke folie dyrt i det flål-

let nu ofver bagge delarne oft£ måfte klagas.

Anmärkningen ofver hushållningen med virket vid

Skepps-varfven , fom til en <fel har fin riktig-

het 9 fkullei forfvinna, om virket blefve i fko-

gen båttre apteradt , hvarigenom tranfporten

ock fkulle lindras.

Hvad ' Sjöfarten angår, fä måfte Befattnin-

gens antal vara efter hvart Skepps beskaffenhet*

dock, få mycket mrg bekant år, fara de Erh*

gelfte och Franlke på viffe farvatten manfiar*-

kare ån andre Sjöfart idkande folkflag kunna
gora, och likväl faller koftnaden Engeland icke

defto dyrare $ af orfak, at deras Befattningar

beftå til flor del af L&rogoflar, fom viffa är

tjena fo£ f6da och kläder > hvaremot i Sverige

hr* lika beftåldt med Sjömännen, fom med Tim-
mermannen. Detta torde likväl icke heller va-

ra boteloft, utan kunde hjelpas genom Låro-
gofle-inråttning, pä det låttet, at den Skeppa-
re, fom Låro-goflar antoge, ej vordc betun-

gad med deras underhållande, medan Skeppet
låge hemma, tils man.komme dermed få långt;

hår, fom i Engeland flcer, at Foråldrarne, for

at vinna fådan utvåg til fine Barns fortkomft^

vore nogde fjelfve hålla dem med kläder och
foda den tiden : och {kulle denne inrättning myc*»

ket befrämjas, om fadane. Låro-goflar då kun-
de fyiTelfåttas med arbete, fom hade nårmaft^

gemeoikap med Sjöfarten 5 %il exempel, hos

»
1

.

X *. g«i*
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gelfommare, Repflagarc, Kypare, Blockmaka-
re, ja åfven på Skepps-varfven.

Mycken utvåg til Sjömans förökande och
bärgning hår hemma fkulie ock gifvas, om til

de fä kallade Rödare -och Laft-Båtar hår i Sta-

den nyttjades Manfolk, i ftållet for Qyinfolk,
fom nu brukas.

ANMÄRKNINGAR
om

Vejlgåtha Bergen >

af

TORBÉRN BERGMAN*
Chemi»'Profeflr. i Upfala.

Om Hvarfvens fortfåttning.

Uti jordklotets Phyfifka befhrifning fåges, fid,

at Träff utgår et mägtigt hvarf uti

dejjk Berg. Ibland fannings-ålfkande Granfkarc,

fom behagat hedra arbetet med fina anmärknin-
gar, har en med fkål påmint, at, ehuru alle,

tom fkrifvit om deflc märkvärdige hogder, med
nsig anfe hvarfven, fåfom fortfarande tvårt ige-

nom, få har dock ingen bevift denna mening,
hvilkcn honom icke en gång fynes trolig. Han
förmodar fhararc, at Trappen nedgår genom
dem alla, och at de andre arterna omkring den
famma, fåfom cn kårna, under vatten fatt fig,

då fordom hela nejden varit deraf ofverfvåmmad.

Åt göra faken tydeligarc^ n?å Fig- i, Tab- X*
VI före*
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foreftålla genomfkårningcn af något fådant Berg^
få bor efter denna fats Trappen utgöra en kär-

na EFGHy omkring hvilken hvarfven AA y
BB 9

CC och DD blifvit likfom upftaplade.

Det år mig obekant, hvaruppå andre for-

tattare grundat fin med mig i denna fak gemen-
famma tanka 3 men fom frågomålet rorcr en gan-
fka våfendtelig del af deflc Bergens naturliga hi-

itoria, få har jag icke underlåta bordt y at fram-

gifva de (kål, pä hvilka min öfvertygelfe blif-

vit bygd-

Då jag for några år fedan bevandrade Halle*

och Hunneberg, var midt emot Nygårds Så*

tcri, uti Tunhems forfamling, en fprångning

gjord, juft vid foten af en lodråt Trapp-vågg.
Låt AB (fig. 2) forcftålla branten, eller, fom
det dårftädes kallas, Floget, fä utmärker BDE
den fprångda Kalkgrufvan. Hår kunde då ty-

deligen Ikonjas, at Trappen tvårt afftadnade och
hvilade på et tunt hvarf af Alunlkifcr BC.

*

Man finner ock utan kondens biträde dy-
like prof på många flållcn* Jag vil nåmna et

af de ogonfkcnligalte, fom mig åro bekante.

På Billingen, midt for Wams by, ej långt från

Skofde, har Trappen lidit ftarkare .forftoriag

vid foten, ån ofvantil. Denna Berg-art, ehu-

ru hård den tyckes vara, måfte dock undergå
forgångelfe* Han ofverdrages icke allcnaft i da-

gen med en ro {tig vittrings-fkorpa, utan faller

$fven fonder i 1ncdtåi;ningar , ofta af ofantelig

florlek, hvilka i fynnérhet Vårtiden loffha, ned-

rafa och hopftapla de ftenhopar och forftorings-

löårkcn, fom omgifva foten af deflc Berg, åt-

X 3 min*
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minftone på någon flda. Hvarefl: nu fådant til-

drager fig ftarkaré vid nedre kanten, ån högre
up,(fom det mångftådes befinries), antingen af ar-

tens fkiljaktighet i fafthet * olika aflopp for vat-

*teh, eller hvad annan orfak fom behagas, fä kan
hvad hår omtviftas låtteligeii urfkiljas ; ty låt AB
(fig. 3.) vara en på detta fått forftord Trappvågg,
få träffar man alud vid B Alun-fkifer BC.

Mera lårcf icke behofvas, at å daga lågga

fcyärfvens fortfåttning uti Veftgotha Bergen ; ty

då det om Trappen år oftridigt, lårcr ingen
fråga bli-fva om de ofrige.

Öm Hvarfvens planer.

Éfter forfta ognamätt at doma, tyckas hvarf-

veii vara både vågråttc och til lika hogd ofver

Venerna vatttibryn. Afvågningar fordras, at

ined fåkerhet afgora fakenj men fom de icke

få fnart torde kunna årnås, fä vill jag imedier-

tid anföra nagre omftåndighetcr, hvilka åtmin-

ftone gifva anledning til vinnande af mera ljus

I detta åmne.
Det ofverfiå af Sandgrens- taltet på Kin-

riekulle ligger vid pafs 80 fot ofver Venern.

At vinna någon grund til jåmforelfe, bor Hal-

levads back på Billingen -ftårfkådas* Denne haV

flvurit fig igenoni hvarfven ifrån och med Flo-

kalkeri, til och med Sandftetlen, famt låmnar der-

igenom en af båfba lägenheter ^ at kanna Ber-

gets inre be&affenhet. Nederrt år vid denna

rånnil en liten Qyarn anlagd ^ omtrent 12 fot

ofver den nedanfore belägna fjon Lången. Nu
Uphorer Sand (tens - taltet ungefärligen 80 fot i

lodratt hogd oxVer Qyärnfotcn, och ehuru Kräft-

an *
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an, fom rinner utur Lången, icke har något
fynnerligt fall, innan den med Tidan förenas

j

fa äro deruti fedan intil Marie ftad , där den i

Venern utlöper, ätfkillige, hvilka drifva 8 Mjol-
qvarnar , de fiefte med z par ftcnar, z Sågar,

z Stampar och 1 Pappersbruk. I anledning af

alt detta tyckes vara tydeligt^ at ofre brynea
af Sandften, .ofvanfor Haiicvad, ligger åtmin-

ftone lo til 50 fot högre, ån pä Kinnekulle.

Omkring Hunne-och Halle-bcrg år , mig
veterligen, ingen grå eller rod Flokalk blottad,

och ännu mindre Sandften. Hårutaf fkulle kun-
na flutas, antingen at defte Berg fldlja i denna
omftändighet ifrån alla de andre, eller ock at

nämnde ämnen ligga djupare. Det fenare ftåm-

mer ofverens med jåmförelien imellan hvarfvens

hogd på Kinnekulle, och Billingen ^ ty om Sand-
ftens-fålten uti alla Veftgotha Bergen anfes fä-

fom fondrade delar af famma hvarf, få måfte
'det flutta 3 til 4 minuter åt SW eller W-,
'och i denna håndelfe blifver det en begriplig

»nödvändighet , at omkring Hunne och Halle

fakna både Sandften och Flokalk. Ömberget
i öiter - Gothland , och de höga Bergen vi^i

Grenna, har jag val icke fjclf haft tiltälle at

underfoka, men Herr Arehi. och Ridd. von
LiNNé berättar, at de beftå af dylika hvarf.

-En Medicinre Studiofus Herr Carl Peter
Thunberg har åfven, på min anmodan, fift-

ledne Sommar befarit det förra, och ibland an-

,nat anmärkt följande två omftåndigheter. Forft,

at på et ftålle af Vetterns ftrand var et Kalk-
bratt, knip t p å iz fot ofver.fjon, och at floén

u X 4 ftråck-
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ftråckte fig anda ut i vatnet- Hårutinnan tyc-
kes vara en befynnerlig fldlnad frän Veftgotha
Bergen, dar Kalken ligger åfver Sandftencn*
For det andra, at Sanditenén fants i faft klyft,

åtminftone 130 fot ofvcr vattubrynen, hvilkct
fåledes åfven ftåmmcr ofvercns med det fom of-

vanfore blifvit anfordt, emedan Vcttcrn år vid
pafs i4f fot högre, ån Venern, famt flerc mil
mer åt oftér belägen.

Vidare år det tåmmeligen ogonflcenligt, at

undre fidan af Trapp-båddcn uti Halle år nog
lågte, ån uti Kinnckullc; ja, den tyckes åfven
komma vattubrynen nårmarc, ån uti Hunne,
Oaktad t alt detta, bor dock icke fortigas, at

jag i Nerike, ofvanfor (jon Tyfslingen i Leke-
bergs Bergslag, funnit Sandftcn, grå oqh röd-

brun Flokalk, famt Alun-ffcifcr och Trapp, juit

i famma ordning, fom i Vcftcrgothiana. Nu
vet jag val icke noga den nämnde Sjöns hogd;
men i anledning af den gamla Gharta af ar 1671,
fom Herr Elvius i fin Dagbok anforer, kan den
iiåppeligen antagas mer ån 60 fot ofver Hjel-
maren , och fåledcs i del hogfta i lika bryn med
Venern, ehuru den ligger mer i Öfter, ån'Om-
berg. Hårtil kommer belägenheten af Sandfte-

nen på Öland och Gotland , fom ligger mer ån

z 30 fot lågre, ån uti Kinnekulle.

Bredvid och i följe med ftora Bergftråclo

ningen, eller få kallade Gångberg, finnas ge-

menligcn Flotsbcrg, af helt annan art och be-

fkaffenhet. Sädane iro de omtalte Flolågrige,

hvilka följa > på nårmarc eller kortare afftånd,

Seve-lMckningen åt» Men ehuru ofverensftåm-

man-
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mande defle kunna vara fins-imcllan uti dc fli-

rta omftändigheter, fä torde dock kunna flutas

af hvad fom anfordt blifvit , at antingen ligga ic-

ke deras likartiga dmmn i famma planer.) eller äro

deffe olika brutne på atjkillige JldlUn.

Om Hvarfuens ämnen.

Trapp, Alun *• fkifcr , Flo-kalk och Sand-
ften åro qc radande arter. Hvad Truppen angäi;,

ia år defs gry fkiljaktigt, ej allcnafi uti (årfkil-

te Berg, utan äfven inom et och famma. Så-

ledes år den merendels grofvare och lådig pä
Kinnekullc och Billingen, men finare och gry-
nig pä Hallc-och Hunneberg.' Man finner dock

pä Billingen , Moflcbcrg och annorftädes, åfveu

af den finare förändringen, hvilken likväl faller

mera i blått, ån den andra, famt träffas uti

tunnare lager. Den fkall gora god tj en fl t ii

bottnar i Bakugnar, och kallas af Allmogen
ibland Järnhällar, ibland Klockften, Den for-

ftores antingen genom roftig vittring i dagen
?

fom fojut blifvit anmärkt, eller genom fonder-

fprickning, hvilken mcdelft infupet och tilfrufet

vatten formodeligen mäft befordras. Derföre kan
man ock icke utan lifsfara i vårtiden refa fram

imellan Hunne -och Halle-bcrg, emedan ofan-

telige ftenar dä rafa ned, och falk dels ofver

landsvägen, dels fonderfmulas emot förut hop-
ftapladt ras, och fororfaka ganfka farligt llen-ur.

Alla förändringarna af denna Trapp gifva

eld for Stålet, fmälta tämmeligen lätt for Bias---

r5r til fvart flagg, dragas äfven ofta forc jroft-

ning af Magactcn. Vittrmgea fcr ieri$ ut
a

år

X f til
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til fårgen grå, mer.. eller mindre frnittad med röft.

Svartnar i eld, oeh dragés af Magnetcn.

Alun-fkifern år råtklufven med matta ytor,
fticreiidek lå genomträngd af phlogifton, at den
Sr helt fvart öfch ofta brinner i eld; men fin-

nes åfven, dock fållan, gråaktig» Den förra

fkall gifva tticnt, men orenare, AWn, ån den
fénare. Kring Hunneberg år den lofaft, fotar

merendels da den vidrores fåfom fvart -krita.

Somlige lager åro fy Ide med Hafskråk, andre
åter helt rene. Härvid bor anmärkas ^ at den
itora Entomolithus paradoxus, fom år hefkrif-

ven och afritad uti Mufeuw Tefjtmanum^ blifvit

funnen uti Oltorps Skifer-brott , i Dimbo För-
samling* Jag har nyligen fedt defs likar uti

•Landshofdingens oeh Riddarens Herr Grefve
Lagerbergs vackra Sten-fimling. Goda Bry-
Iien fås både af gra och fvarta arten, når de väl-

jas af vederbörlig hårdhet*

Pa åtfkilliga fkifvor af den fvarta har jag

funnit gedigen Alun i hvita blommor och cry-

ftalliniflca gryn. Äfven träffas pä fomliga et

utvittradt hoggult, pulver , fom pä tungan rö-

jer en torr, foga faltartig och hopdragande
fmak. Hållet på knifsudd i ljuslaga, fvartnar

det ftrax, berjar med pofning fmålta, och dra-

gés ledan häftigt af Magnetcn. For Blåsröret

gar fortare åltfamman til fvart Slagg - fkorpa.

All Alun, fom i Veitergothland tilverkas, är mer
eller mindre fmittad af gronVitrioi , fom hår-

ftammar, dels från infprängd Svafvclkis i Mal-

men , hvars fyra i bränningen (kiljes vid phla-

gifl&ta* fom iomatjhindrat henne at draga fuk-

tig-
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tighct, och därigenom blifva tjenlig at angri*

pa Järnet, dels af Järn-kalk, fom vid famma
tiltållc få vida reduceras, at den af Vitriols-

fyran kan uplofas. Är denna fyra otilråckelig

at uplofa både Järnet och Leran tillika
5 få fal-

lés af den fenare i män efter briften.

Hvad Kon (len uträttar genom fyrning, det

gor Naturen genom folvårma och andra medel,

men behofver längre tid , och hårmedelft up-
komma formodeligen de Alun-och Vitriol-blom-

mor, fom underftuiidom påråkas i Skifer-brotu

Dår finnes åfven ibland gult pulver, fom for

Blasroret utan upvållning rodnar, och formode-
ligen hårftammar från forftord VitrioL

Skiferrt förefaller imetlaii alla de andre ar-

terna, och utgör ibland aflofningar inom et och
famma hvarf* I eld fpräkar den fom Salt, in-

nan han blifver tilråckligen uphettad, och forlo^

rar fin fårg, alt fom phlogillon utbrånnes. Smäl-
ter for Blasroret.

Kalken år af ätfkillig befkaflfeilhet. > Den
flolågriga år i allmänhet antingen rödbrun eller

grå > famt hugges på fomliga ftålleii til Golf;
ftert, Trappor

5 m» m* En rodaktig förändring

med gröna ådror finnes vid Råback på Kinne-
kulle, och fkulle, om deraf vore tilråckligt,

genom flipning gifva en ganffea tack Marmor.
Defie arter hy fa verkeligen något af Märgel

-

rtatur* och år fomligftådes tilblandtiiiigen af Le-
ra få flor, at de hårdna i eld och falla fedor*-

mera icke fonder i vatten, ja^ blandningen år

ibland fådan, at de fmålta. Når man frågar

Bönderna pä Kinnekulle ^ hvårföre de icke brän-

na
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na Kalk af de flolågrigc flagen, fvåtas genien»

ligen, at de icke duga dertil. Jag trodde i

början , at Orthoccratiterne , hvarmed de ym-
nigt åro fpåckade och hvilka i elden med myc-
ken väldfamhet} fpraka fonder , voro råtta or-

laken , men har federmera genom forfok funnit

deras tanka underftundom vara grundad. Me-
rendels ar dock Ler-haltcn fa ringa , at i brift

på båttre åmnen de både kunna och vcrkeligen

blifva använde til Kalk-brånning, I dagen vit-

trar Margcl-lkifern fonder, och Fahlbygden har

Mrutaf fin bördiga jordmån. Ehuru lamnian-

fattningen år tät, folier han dock under férftcU

ringen ofta £orft i knylar eller bållar , och kal-

las då dar på orten Gårften.

Oriten träffas fjållig, fingniftrig, fpatig

ach drufig, både fvart, brun, grå och gulak-

tig. Hvarcft denna utan for ftor moda kan vin-

nas, brånnes den til Kalk med befparing af ved,

ty då ftenen val hunnit upeldas, brinner den

for fitt ymniga phlogifton af fig ffelf. Kalken
blifver defsutom ganfka god. Den fvartbrtma

liar ibland Körtlar inuti , hvilka under bränning

lofla det ena fkalet efter det andra med myc-
ken häftighet. Defie undvikas forgfålligt, och
kallas af Allmogen Lefverltenar , ehuru de gä-

fa ftarkt med fyror. . Pä den fingniftriga Or-
llenen har jag lomligftådes funnit en betynner-

lig vittring. Den år los och nåftan af famma
färg fom Umbra. Ytterffc gåfer den näpligen,

och ibland intet, med Skedvatten, men nårma*

re kärnan blifver den fmäningom härdare och

mera af fyror angripelig. Det yttre fvartnar

for
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for Bläsroret , och dragés fedan af Magnctcn..

Med Borax gifver det grönt glas, och med Sal

microcofmicum gul-grått, half-genomfkinligt.

Det inre af vittrings-fkorpan kan, likfom Fri-

fka kärnan , ånnu brännas til Kalk, och i vifs

mängd med Borax drifret til klart glas, fam~
mandrager under atkylningen blekgula , moln j

fora ändteligen gora glafet helt ogenomskinligt*

hVilket artiga phenomén åfven tildrager flg med
andra Kalk-arter, och kan icke utan nöje äfkä-

das. Denna vittring hyler fåledes Järnjord, u~
tan at hvarken defs inre del eller frifka kärnan
dcraf lämna nägot fpår. For ofrigt få ligger

Orftcn i ordcntcliga flbar inom Alun- fkifcrn,

fom åtlkiljer Sandftenen och Flokalk.cn ^ hviU
ket tydeligen fynes vid Hallevad , och vifar hvai>'

ifrän defs phlogifton hårftammar.
E

Sandflen utgör underfta hyarfven. Jag har

förut anmärkt., at kring Hunne och Halle hit-

tils ingen fådan blifvit blottad. For några ar

fedan (kall väl et jordbårs-forfok vara arfrtåldt

imcllan Tunhems kyrka och Nygårds Säteri

,

hvarigenom man omfider rakat pa en Sandbådd;
men jag har härom icke kunnat utfpana närma-
re underrättelfe. Män Sandhvarfvet hår .(Varar

-mot dc andre Bergens Sandften ? Eller rnm den
endaft är fom en infkjutande kil at anfeP Fie-

re uplyfningar fordras til fakens utredande,

' Det år troligt, at Qyam-komen ntiisden-

na Sten-art årö hoplimmade genom något Xer-
åmne. Lera tyckes inga i Trappen , likaledes £

Flokalken, och i Alun-fkifera utgör den grund-

ämnet. Ma» har (äiedes mycken anledning, ät,

j&ifs-



334 J7^3. Od. Nov. Dec.

mifstånkä den iåiöm lim-art uti underffca Jivarf*

vet. Hårtfl kommer, at uti Sandftenen fom-
ligftådes rakas en mjuk med lika Sand blandad

Lera, fåfom vid Hattarviken, ej |ångt från Rä-
båck på Kinnekulb, hvareft denna naturliga

blandning, fom icke gåfer med Skedvatten, u-

tan tilläts af Kalk, blifvit nyttjad, och berät-

tas mycket båttre binda Sandftenen, ån vanlig?

murbruk. Den håller något jårnaktigt, ty den
gulnar eller rpftas med tiden, och dragés efter

bränning af Magneten. Oaktadt alt detta, få

jhvarken hårdnar Sandftenen mårkeligen i eld #

eller röjer den någon upblotning i vatten.

Af lofa ftenar åro de Kiflar i fynnerhet at

mårka, hvilka finnas fomligftådes i dam jorden

Uppå Flokalken. De åro ej fållan utanpå helt

röde, men inuti morke eller blågrå, i brottet

fjålligé och nårmaft like Hållefiintn, De tyc-

kas i anfeende til Flokalken på något fått fva-

ra emot Flintor i Krit-hvarf, och åro med en

luftan dylik vittrings-»Skorpa oftaft omgifne

• n - • Vm
(*) A t Lera genom torkning kan vinna den hårdhet,

fom fordras ,
gifva eld emot ftålet', ar någon ah-

ledning attro den utgöra ct af Kiflars grimdåmnen,
bvilket fulleligen beftyrkes derigenom, at den ur

Liquor Silicum fålda jord med Vftlril^fyra gifver

Alun; men at åfven Kalk til någon del i dem in-

går, tyckes Kunna inhämtas, dels deraf, åt Hr. West-
>EtT genom långfam digeftion uti Mineraliflca fy-

ror af Bergcryftaller fådan jord utdragit , dels eme-
dan Lkjuoi; Silicum , gjord af renafte Qvartscryftal-

ler, gelatinerar med fyror åfven fä val
9 fom den

h vilken af Flima tilredes. Menftruum, fomtildeffö
* ämnens beredning fårmodeligen varit nödigt, år ån»

...jqu obekant, ehuru JtjTeljordsn, en gäng genon* al-
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Uti defla Flotsberg räkas nåpligen fpår af

någon Metall, utom Järn, hvilket dock icke i

gängar eller floer famladt forefaller. I Trapper*

ingår det 5
fom af hvad förut anfördt år kan

inhämtas, dock uti foga betydelig imångd:
i den grå Kalk-ftenen år det underftundom in~

fprångdt, af Svafvel uploft ocK cryftalliferadu

til fmå Marcafit-tårningar: i Alun-malmen träf-

fas ftorre och mindre Kis-njurar, och likaledes

i Sandftenen.

Granit vidtager rundt omkring nedom Sand-
ftens-hvarfvet , iom Hr. Baron Hermelin an-

märkt. Den år af egen art vid Lugnas Qyarn-
ftens- brott i Bjorfåtcrs Porfamling, bcftåendé

af fmåtårnig rod. Fåltfpat ,
Qyarts och en ftråf

gron Serpentins-art, Fåltfpaten rader, och vit*

trär med tiden til hvitt pulver, fom vifar nå-

gon gåsning med Skedvatten. Mån någon Kalk'

ingår i defs fammanfåttning? I elden blifver

den frifka och roda hvit. Serpentins-arten fal-

ler icke albid "jånjpt i blandningen , utan under-
ftundom i "Jkorttyiv

' Den hvitnar i eld, och lä-

ter icke fmålt$ fi*g jmed Bora^ for Blåsror. Qyart-

fen år måft halfklar, och faller ibland uti ft&r*

{c körtlar eller fmå drjammer, <iå den af Sten-*

huggarne kallas Flesberg, och år for fin härd*

het dem mycket 'befvårlig: Sten-arten tyckes

annars vara tjockftifrig och på djupet blifva

hårdare. Mårkeligt år, at Damjorden narmaft

6fver den famma vifar partiklar af alla de flag,

fom ingå uti defs fammanlattning, och år det

tro-

1 kalifltt Salt tilråckligeu delad, kan uplöfas af nåftaa

alla fyror.
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troligare * at anfe dem foni vittring emot dagen,

än fom ofverlefvor^ h vilka i brilt pä ofverlig-

gande tyngd och tilråckligt djup icke kuhnat
fammanväxa. For ofrigt år jag benägen at tro

denna art vara duglig til Gjutftenar vid Mås-
iingsbruken, och at fäledes de^dyra Granit-hal-

lar ifrån St. Malo torde kunna til Rikets båt-

nad ombåras. Denna tanka bekräftas af forfofc

i fmått, om man annars i denna fak af fädane

något far ilutä.

Öfver detta falt ligger Sandftcn,* Skifei4

och Flokalk ( men mig veterligen ingen Trapp),

och utgores håraf den hogd > fom cgcntcligen

fådt namn af -Lugnas.

At ytterligare gifva begrep om Vcftgotha
Bergens ftråckning, och at uplyfa deil vackra

beflvrifning, fom Herr Baron Hermelin gif-

fit uti K. Academiens Handlingar for ar lj6j^
bifogas en Charta, for hvilkcn jäg har at tac-

ka Herr' Öfver-Dircfteuren Facgöt, och Hr.
Premier-Ingcriieurcn MareLius. Vid denna

märkes, at underfta Hvarfven, til och med Flo-

kalkcn., cj kunnat utftakas, dels for deras ovis*

fa grånfor, fom ännu padtfflefta Hållen åro o*

utrönte 5> dels for deras anfcnliga vidd. Kring.-

Kinnekulle år dock Flo-kalkcn någorlunda ut-

märkt, men ej Sandftenen.

LIT-
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LITTORELLA juncea
p

En Svenjk Fåxt y

befkrifven af

PETER JONAS BERGIUS*
Bift. Kat. Pharm . Profetfer och CqIL Med, AJftfin

TT^et torde fynas driftigt* åt nu* mera vilja

X-J ftadga ett nytt Genus utaf någon hår i Fä*
derneslandet vildt växande Ört, fedan fa man*
ga och granfynta ögon flera refor éfverfarit va-

ra Flora; parker. Icke defs mindre vägar jag

nu derpå loft, med få mycket mindre tvekan,

fom en uplyft och ovåldig Samtid nogfamt lå-

rer finna, at jag hårutinnan icke följer något
eget godtycke, utan blott åtlyder Naturen,

Långe hade Europäeiflca Örternas ftirfkl-

dande och rangerande varit ett angenämt goro-

inål for ätftilliga Botanifter^ och långe hade
ockfå den Växt, fom jag nu årnar befkrifVä,

varit uptagen i deras Örte - längder > och van-
drat ur bok och i bok med nog btilråekeiig

uplyfning, antingen under namn af Pltmtago^ el-

ler Hotofieum , eller Cäryophyllus , zVittGrmenjuti*

emm^ o. f. v. 5
når åndteligen Herr Bernh.de

Jussieu företog fig defs närmare underfokahdc,

och i K> Franfka Academiens Memoirer får är

1741, f>. 131. ingaf derom en betydande anmärk*
ning, bifogandes famma gång en accurat Rit-
ning, hvilken ock verkeligeii gjordes behof,

ånlkonc tvånne fkickelige Botaijiiftcr redan i förra

Y Sc«
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Seculo denna Ört hade afritat. Herr Jussiev
gjorde nu den vackra uptåckt, forn hade und-
fallit alla föregående Botaniftern.cs upmårkfam*
het, at de på blomfkaften fittjande Blommor-
ne voro idel Han-blommor , men at Örten defs-

utom hade andra helt fmå blorpmor, fo ni utan

blomfkaft futto i bladens axillis nedre vid ro-

ten, och voro Hönor. Defs befkrifning på
denna. Våxt är annars omftåndelig nog 3 men
fkulle utan tvifvel hafva fallit fig mycket lät-

tare at i haft tilgå och nyttja, om den blifvit

behändigare inrättad efter de måfterliga 4*eglor,

forn var uplyfte Herr von Linn6 utftakat. For
ofrigt lämnar Herr Jussieu cfenna ört intet an-

nat namn, än hon förut hade af flera bekom-
mit, nämligen PlantagOy och dervid har det ock
federmera intil denna dag fatt forblifva, utan at

någon enda Botanift tagit fig fore at nogare be-

trakta den famma med critifka 6gon4

For min del, har jag altid funnit utfeen-

det af denna Ört vara ganfka (kiljaktigt ifrån

de ofrige mig bekanta Plantaginis Species, hvar-

foredet ock ofta forefallit mig rått (ållfamt, at

Naturen, forn annars lä gerna bibehåller i all

ting en forträffelig ordning, (kulle hår likafom

hafva glömt fig, och inblandat ibland Planta-

gines en våxt af Tå olikt utfeende och beskaf-

fenhet. Men jag har likväl ment mig fa böra

tro , efter grundlårde Auftorer hafva få fagt

,

hvarigenom jag jånge forfummat, at gå den få-

krare vågen och blott rådfråga Naturen, tils

jag omfider, efter fattad forefats at efomoftaft

vid lediga ftunder 'granfka våra Svenfka Örter,
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rakade med min granfkning uppä denna Ört i-

bland några andra.

Utan någon få fynnerlig åtgärd, vardt jag

Jått varfe fa mårkeliga fkiljaktighcter imeilan

denna få kallade Plantago uniflora, och de ofri-

ga rätteligen til Plantaginis Genus horande Spe*
cies, at jag tyckte mig ogörligcn kunna para

'dem ihop
5
utan at likafom fora vald på Natu-

ren, Ty når de råtta Plantagines hafva flera

•blommor tilfammans, formerade til en Spica

terminalis på en enda Scapus, eller grenarna af

en ftjelk, har denna min omtviftade Ört flores

aggregati i bladens axjllis, dels med och dels

utan pedunculis* När de andras Stamina fittja

uti Corollre tubus, fittiå dennas infåfte uti Re*
ceptaculum > Når ,de andre bara en Capfula med
flera Fron uti, bar denna i det ftåliet en rik-

tig Not
5 med fin Kårne inom et hårdt Skal-,

Når Blommorna på de ofrige åro Hermaphrodi-
ter, åro dennas Hannar och Honor hvar for fig,

Uti tydeligafte måtton, åtfkilde, o. f. v. Det
ar mi.altfå otvifvelaktigt , at denna oftanåmn-
de Ört ingalunda mer bor flå ihop under ett

och lamma Genus med Plantago, få mycket
mindre , fom den icke heller kan forlikas med
Plantago under en och famma Clafsv ty hvem
fer icke, at den hådanefter bor tå fin tilftändi-

ga plats uti Monoecia: ClafTen, och den der-

under lydande Tetran.drise Qrdo, rått fä vål

fom någon Betula, Morus eller Urtica? So,n*

nu icke heller något annat hårtil bekant Genus
åger fådana notx genericse, hvarmed denna
Våxfkan behorigen initåmma, få år jag i fan- -

Y % nmg
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ning föranlåten at upråtta åt denfatnma ett nytt
6ch eget Genus 5 det jag tager mig den frihe-

ten at kalla Littorelia, efter denna Ortens hem*
vift gemenligen är på ftrander.

Jag bor ej förmoda, at detta nu af mig
fkedde Namngifvande fkall mojeligen kunna an-

fes fåfom mindre nödigt, fedan f<v goda anled-

ningar mig dertil foranlätit. Jag vet vifTerligen

fjelf, at annars otilläteligit år, ja ock vara bor,

at efter blott godtycke forfara med . en gang
påfatta dugeliga Namn, och flera gångor ån-

dra dem fram och tilbaka. Jag vet ock tillika,

at, om ej de Lagar, hvarpa ett antaget Bota-
nifct Syfteme hufvudfakeligen grundar (ig, var-

da forgfåiligt i akt tagne, iå at Örternes Ha-
bitus öch ofriga utmärkte tilhorigheter veder-

börligen anfes, fä kan ej annat fke, ån at fjelf-

va Naturens imellan Genera upfatte grånfor rub-
bas och fårftoras , och fädana underliga famman-
fåttningar deraf upkomma, fom, i ftållet for

hjelpreda, lägga hinder i vågen for Vetenflca-

pens idkare, och omfider gora, at hela Veten-
skapen faller ihop til ett confufum chaös.

Men jag forfogar mig nu ftrax til fjel£-

Va Örtens be&rifning, fom jag pa mitt vanli-

fa
fått med granlagenhet upfatt, och få myc-

et heldre velat til denna Kortgl. Academien
ingifva, fom det båft tyckes palla fig, at en
Svenfk Ört blifvcr befkrifven i m Svenfk Aca-
demies Handlingar*

UT-
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LITTORELLA
Habitus.

tlantå aquatica. itaftv vivax* Canlis nullus*

Fatt* iubulata t radicalia. Flores diciini*

FruUus Nux.

CharäBergmerh*
Mäfculi flores pcdunculati.

CALTX. Perianthium campanulatum, tctraphyl-

lum, COROLLA monopctala infundibulif©r-

mis 5 Umbo quadrifido, crcélo. STAM.
Filam. 4, longiffitna , Receptaculo inferta.

Anther<s cordatac.

Feminei flores in axillis foliorum fefliles, cum
pedunculo mafculi aggregati.

CALTX nullus, nid fquaraas fumas. Corolla*

monopetala, conica : orc minutiflimo, ob-
foletc tridentatoj perfiftens. PIST. Germen
fuperum , oblongum. Stylus longiffimus.

Stigma acutum. PERIC. Fruckus corolla

te£fcus4 SEMEN. Nux uniloQularis.

LITTORELLA (juncea).

Plantago (ttniflora) fcapo unifloro. Linn.
Sp4 pl 1 fy. FL Sv. FL Lapp. £4. Hal-
Ler WJi Hehet.i.p.ipiJ* Oeder Icon. fa/c.

3 P*f- *• l 7 Q - bona (f). Dalib. Parif. y t

.

Y ? Plan-

(|) Herr Oeder päftär loc.clt. at densa Örtårfår-
viffo en och famma med Diilenii Subularia, Hift.

Mufcor.p. 5-42, . ub r 81. Jag kan ock icke neka, at

ju berörde Dillenii figure fynes nåra nog inltåm-

ma med denna Littorella > om jag undantager de dår

på ijeUV* Hade» iig företeende och få kallade Cor-
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PkntagO
: (uniflora) foliis fubulatis, fcapo u-

* niflora; HtrDS. Angt.

Plant^go floribus fceröinéis feflilibus ad exor-

tum fcapi uniflori maris. ,Ju$s. , Att. Papif.

i
:

3: 2- tl
:

j.f. A-N. bona. Guett. Qbf. %6.

Plantago paluftris, gramiileo folio monanthos
Parifienfis. Tournef. Jnfih. nj. Vaill.

j Parif. i fo, RAj.Symffl tf* 31*.

Caryophyllus marinus p.umilio rcptans. Mart.
Bur/, joy. Att. Ht. Svec. 1724.

Gramen junceum minus capitulis longiflimis

filamentis donatis. Morxs, Hift* 3.f- $*p* 230.

t) p . f }ö. rnediocris.

pråmen junceum\ five Holofteum minimum,
paluftre, capitulis quätuör lohgiflimis fila-

mentis donatis, Px/uken, Alniag. i%o. t.

/. t. rnediocris.

Habitat ad littora lacuum Europa^ inque ipfo

interdum fundo.

DBSCR. Radix fibrofa, fibris {implicibus,

defcendentibus, insequalibus , longitudine totitis

fere plant*
5

albis, aggregatis j vivax, ftolones

filiformes, radicantes, albidos emitteni. Folia

fubulata* fupra piano- canaHctilata, pun<5^is raris

fubpubefcentibus, minutiflimis notata v ftibtus

téretia* obtufa, atomis minutiffimis elcvatiufcu-

lis undique adfperfa, glabra, tripollicaria r ere-

cfco-

nicula ( IHu a. ) , fovilka ej gerna kunna fågas va-

rit Polyper, få vida de voro fragilia, tubulofa, lim-

bo 4-vel s-fido, tandem deciduo, och fä långe fut-

to qvatu Men åter når jag fer, at den fkarpfynte

Di l le nius funnit riktiga frön uti de pä Subulariae

blomfkaft (ittjailde blommor, hvilka deremot på
Littorellse blomlkaft åro idel Hannar, få kan jag

ej undgå at fatta en hel annan öfvenygelfe»
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öro - patcntia 5 bafi vaginantia:. vagina concava5

albida, margine teneriorc membranaceo^ omnia
radicalia. Flores diclini, in vaginis foliorum ex-

tcriortrm axillares, aggregati} MASCULT pe-

dunculati. Pedunculus C lcapus fubulatus, teres^

glaber, pollicaris, ere£his. Braäea ovata, ob-
tufiufcula, amplexicäulis, tenera, membranacea,
eivfta, parva, mcdio circiter pedunculi annexa.

Squanidi 4, lincares, actttse^ rtierpbranacex , dia*

phanse, ereftx , bafi * infima pedunculum ful*

oicntes. CALYX. Perianthium quadripartitum: fo-

Holis lanceolatis , obtufiufculis, coricaviufculis ,

carinatis: carina^bidh-n^argrne -utrinque mem-
branaceo-diaphaho, apice fiibpubefcentibus, e-

rectis, requalibus onarcelcens. COROLLA mono*
petala, calyce paulo lojrigior , infundibuliformis,

albo-purpurea ; Tabus cylindricus, calyce paulo

brevior *, Limbus quadripartitus : laciniis- ovato-

oblongis, acutiufculis, ereftis \ marcefpens. STA*
MINA. Filamerita 4, omnium longiffima, albida,

filiformi-lincaria, membranacea, erecta, perafta

antheli dependentia, rcccptaculo inferta. Anthe*

r<e cordatae, obtufe, comp^ffae, fulcö iongi-

tudinali, margine utrinque dehifcentes, lutear.

PISTILLI rudimentum bafi rotundatum, fupefne

acutum, marcefcens. FEMINET flores Sjnit

plerumque terni, feffiles, in una axilla cum pe-

dunculo mafculi aggregat i . CALYX nullus . Squa~>

?fhc z fingulum florern obvolven.tes, ereétre, di-

aphanx> quarum una fiori fubjeäta, oblonga;
ftitera tripartita, laciniis linearibus, acutis. CO-
ROLLA monopetala, conica, fumme 'diaphapa,

fquamis duplo longior: ore minutifllmo, obfole-

re tridentato; perfiftens. STAMINA nulla* Pir,

[
*'*

'
' T 4 - STIL-
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STILLVM. Germen ovato - oblongum 5 acutum,
longitudine fere corolke, fuperum. Stylus feta-

ceus, pubefcens, longiffimus, altitudine dimidii

fere pedunculi mafculi floris
, ereéhis, fubalbi-

dus. Stigma rriinutum. PERICARPIUM. Corolla

emaréida fruftpm obtegens. SEMEN* Nux ova-

la, mucronata> fufca, minutiflimcfubrugofo, ma-
gnitudine vix fcrainjs Lini, unilocularis, nucleura
albiim continens,

BESKRIFNING
Pä enHåjl-Sjukdom

y fom kallas Farcin,

medBote-medel deremot: mjandfrån
JLyon til KongL Sundhets

Commijfionen år 1766.

Af
P. HEERENQVfST,

PhiL Magifter & Ärtis Veterin, Studiofas.

De öfkåliga Djuren åro, ej mindre an Man*
niffcan, plägade af vifla Sjukdomar, om

hvilkas orfaker och botemedel de flåfte Vete-*

rinarii Innu åga ringa kunflcap. Samma Sjuk-
domar hallas ock af de obetånkfammare allmån-

neligen for mindre värdiga vår upmårkfamhet
och litet rörande våf vålfård. "Vi betjene ofs

af Djuren til vara nöjen och nodtorfter* men
äro emot dem ötackfämme och hårde j ja, af*

Ven obekymrade om vårt eget båfta, når vi o-
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forfvarligt fpare cn litca moda och måttelig

koftnad , fom på deras hålfas vid magt hållan-

de och aterftällande kunde och borde användas.

Vi enfkylle ofs med Rdtfens obotelighet och fmit>

ta, famt med Farcins hifkeliga utfeende och defs

botemedels olåkerhet, då vi med våldfamma
händer ande de dermed behäftade Djurs elände,

och flvone vår moda , at upfoka de i Naturens
gommor dolda räddnings- medel.

tarctn i fin hogfta grad, fom for obotelig

år hållen , har jag nyligen hår i Lyon botat.

Borgaren Vallanfos från Förftaden Croix Rous-
fe anmodade mig at emottaga en defs Mulåfna,
hvilken til fitt förvärrande undergått flera Cu*
rer emot detta inrotade onda, hvaraf hon redan
var iå ftinkande på långt håll , at ingen ville

komma henne når. Hon var genom plågans

långvarighet fä utmattad , at foga krafter fyn-

tes ofriga, til at underhjelpa Läkedomars ver-

kan* All fetma var förtärd, få at allenaft hud
och ben voro ofriga. Sär , ftora och höga fom
cn hatt-kullb, liknande fonderflitna kott-ftyc*

ken, betåckte låren, och hindrade hennes gång.
Såren voro rodaktiga, ftotande på mörkt, blod-

våtfkiga och fvampaktiga, dock til en del med
torra bräddar. De futto måft innan på låren,

til ftorre delen omkring Vena Sapheija : på
främre benen folgde de Vena cephalica, Imel-
lan huden och kottet kändes v&rfulla och hår-

da kulor och körtlar på flera ftållen. Broftet

var med mindre och ftorre får betåckt, åfven-

fom fcrotum och de dcromkring belågne delar.

Sjelfva utfeendet utmärkte låledes cn frätande

Y f ftnit-
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fmitta> blodens omlopp var (vagt, ojämnt och
vak lande 5 li fe- andarne tycktes tryta. Ehuru-
val någon mat luft var qvar , var dock fraålt-

nings-kraften fvag och mitritionen oordentelig r
famt all ftyrka i mufkhrna forlorad, hållt de
oma faren fållan .tiilåto henne at ligga och ge-

nom fomn hämta forfrifkning. I andedrågtea

fyntes intet mårkcligt hinder. Urinen var (karp,

och tranfpirationen afftadnad > öronen fiokande,

ögonen matta
,

ögonlocken hängande , tungan
het och betåckt med en feg och vidhängande
materia ; nåsbårornes inre membrana något in-v

flammerad.

Sårens egenfkap och (åte, jåmte de hår

upråknade kännetecknen
,

gäfvo mig nogfamt
vid handen. Sjukdomens namn och jämväl defs

åfréhtyrlighet. Til mitt rättefnore, (å vid Dias*

tens 5
forp Läkedomars forefkrifvande framdeles,

erfeffrågade jag nu: Hvadan denna fmittan forft

i kroppen inkommit ? Om Muläfnan blifvit i

hettan ofver fin förmåga tvungen, at lopa eller

Bara4 9 och derpa fvettig och oanfad infatt i

ilall ? Om hon fatt åta , medan hon ån varit

varm ? Öm man fodrat henne med fårfkt ho-!

eller nyflagén Såd, o. f. v,? Hårtil tvärades nej.

Jag .låt då Stall* Drängen följa mig til Stallet,

Kvareft Kreaturet ftått > hvilket jag fant vara

trängt och pä alla iidor med tåta murar for-v

fedt,, liggande frukt och lå imellan hulen, at

foga frifk lufc kunde dit komma. Af Afnans

egen tråck och urin, blandad med halm, forn

hvar afton blifvit underbåddad , var detta rum
upfyldt til miclt uppå våggen/ Simpa ©ch dam*

bor-
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borfte faknades , men godt forrad fants pä pi-

flcor. i

Nu blef det mig ej fvårt, at finna uphof-

vet til en lä vanfkapande fjukdom* Invårtes

voro foHMrnde våt (t or , fom borde renas och
förbättras. På ytan låg jag orena och flora får,

fom borde renfas och lakas, famt forflappade

fibrer och ror , fom fkulle ftårkas.

Herr Bourgelat foreffcrifver , uti en t

Emyclopedien införd* artikel, följande méthode.

Efter flere gånger anftåld åderlåtning , fattas

lipmjukande Lavemens; i dageliga drycken blan-

das decoft af Parietaria och Malva. Det fju-

ka Djuret undcrhallés med Kli, fuktadt med
kylande dryck af CichoriunV Scorzonera, Pa-

tientia , eller Bardana. Dermed fortfares en

lång tid, innan map. börjar tanka på något af-

forande, fom kunde draga flcarpheterna in i bio*

den. Sedan opnar man vidare ådren, och der-

på forffc purgerar. Sedermera brukas ån någon
tid kylande och humefterande medel', famt ånd-

teligen decoéhim Lignorum. Skulle bölderna

ej' härmed forfvinna, börjar man åter med åder-

låtning , låflcande och kylande drycker , laven

mens, purgerande medel, i famma ordning, och
fift (krider man til de mercurialiflka prsepara-

tioner.

Som jag ej fedt denne method blifva bru-
kad vid Scholan hår i Lyon , och den famma
nu tyckas mig draga altfor långt ut på tiden,

få beflot jag forfoka någon annan utvåg. Jag
fant åderlåtning mindre tjenlig i denna chroni-

(ka fjukdom , hälft då kroppen var blod -fat*
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tig , hvarfore j-ag begynte med et lavement af

f hcrbis emollientibus, med 6 Äggegulor uti

,

och fodrade fedan Djuret med Kli, i decoéto
Parietarice fuktadt. Defs dryck gjordes ljum 5

och gafs antingen ftrax på medicamenterna, el-

ler ock en liten (lund efteråt. Med fodret up-
peholts z timmar efter ingifningen. Andra da-

gen derpå gaf jag et afforande medel , beftåen-

de af Agarici pulverifati dr. ij. Honung @. §,
blandadt i Parietarice deco£t. Diacten var e*

nahanda, fom förra dagen. Tredje dagen gaf
jag 1 uhz Hepar Antimonii 5 4:de dagen for-

oktcs dofis til z\ unz, f:te dagen 5 unz, 6:te

dagen 4 unz. Detta , ehuru i andra håndelfer.

fordelaktiga, Läkemedel kunde dock i denna
inrotade fmitta ej i annan affigt gifvas, ån at

dermed préparera kroppen til andra Medica-
mentcrs bruk. Mig foll i högen, at forfoka AL-
thiops mineralis , den jag låt bereda ex Mer-
curii vivi partibus 8, Sc Flor. Sulphuris partibus

ii. Jag gaf håraf den 7:de dagen 1 unz, den
8:de dagen i^unz, och den p:de dagen z unz,

livilket var den hogfta dofis , hvarmed feder-

mera til och med den i<5:de dagen fortfors.

De fmårre låren begynte nu torka j men fom
jag fruktade, det (kulle något draga ut på tiden,

om allenaft invårtes botemedel Ikulle nyttjas >

få beflöt jag, at åfven hår til anvånda utvlrtes

medel. Jag låt binda och kullfla Muläfnan ,

fornt affkåra jåmnt efter huden alla de ftorfta

Såren, hvilka ftrax derpå med et rödbett jårn

brändes, dels for at ftåmma bloden, dels ock
at borttaga alt qvarblifvet dåd-kott. Likalå låt

jag ock brånna alla ofriga hx P
fom ej kunde
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fkåras, famt ofverftryka dem alla jned en Salf-

va af Terpentin, Äggegulor och Sot, och fe-

dan ombinda med tjeniiga bandager. De 4 fol*

jande dagar ingafs famma dofis af ^Ethiops> och
:

;>ä den f :te lät jag omlaga bandagerna. Alt
iknade fig vål, hvarfore jag ån vidare låt omr
Dinda, och efter z dagars forlopp åter ombytte
banden och befag fåren. Skorporna affollo nu
redan på många ftållen. Vidare ingafs livar dag
af famma pulver, men i mindre dofi, nemligen

i| unz.

På detta fått lyckades det mig, at inom en
månad fullborda curen med Mulålnan, til äga-

rens noje och fleras forundran. For yttermera

fåkerhet , anmodade jag agaren, at ån vidare

dageligen gifva 1 unz Hepar Antimonii, famt

låta Mulåfnan ånnu i 8 dagar hålla famma diéte,

famt fedan efterhand fä vånja fig vid fitt för-

ra foder* Jag påminte ock om nodvåndighér

ten at hålla Stallet rent , och infkaffa fri (kare

luft, famt at hvar morgon fkrapa och rykta Af*

nan.

SI i anledning af denna fårfkilda Cafus

,

jämförd med det jag forr vid Herr Bour ge-
lats Schola i famma åmne fedt , lam ock af

hvad jag hos åtflcilliga Auétorer låfit om den-

na .fjukdom, gor jag håröfver följande befkrif-

ning. *

Fårcin (Scropbula larcimen) år en Chronifk

fmittande utvårtes fjukdom , fom vifar fig forft

med ftora hårda kulor på kroppen , under hu-
den nåft omkring ådrorna , fa pä bak - fom
fram -benen innantill dock lå, at ingen del af

huden år derifrän undantagen. Desfa kulor

mog-
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mogna fent, och förvandlas då i et frätande vahr,

fom fororfekar våtfkäktiga och illa luktande
Hora får, h vilka likna Kräftan. Harpa följer

tränad, och åndteligen döden.

Orfaker hårtil åro fornåmligaft vanfkotfel

och viftande i et dåfvigt, orenligt och illa' ftin-

kände Stall, och en deruti efter häftig motion
dampad utdunftning. ' Häftigt ätande , når Hä-
ften år fvcttig efter ftark rorelfe, famt fett och
nybårgadt foder gor ock.fitt til, I Håfte-boc-

ker tilläggas, fäfom orfaker, mycken fäka, fy-

ra och fkarpheter i bloden„

BESKR1FNING
Pd en Guaperva (*), fångad uti Sjq->

grdfet SargazO y

af

GUST FRED. HJORT BERG,
Kyrkoherde i Walda i N. Halland.

roppen> (Se fig. Tab. X.) år, i haft pafedd>

XlL lik en Simpa, men har ftorre bredd, hvil-

ken tvårs ofver utgör diftancen imellan buk -fe*

nor-

(*) Herr Archiatern v. LiNNé har hår vid anmärkt,

at denne Filk år en LOPHIUS (liftrio, efter Sy-

ftema Natur* p. 403, fom val tiltörne år belkref-

ven och aFritad, men aldrig la noga fom nu: ty

man har val förr fedt honom torr eller i Spiritu vi-

"
1 ni inlagd, men Herr Hjortberg har tagit honom
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norna och ftjert- fenan. Hufvudet , en tredjedel
j

äf kroppen 5
två gånger få djupt, fom bredt

,

något plattaktigt, ihopkramrnadt på fidorna,

och beprydt med z:ne få kallade Horn, af hvil-

ka det ofverfta år tjockaft, bredalt och långft.

Bägge åro grenige; beftå hvardera af et trian-

gulairt ftyft ben > det ftorfta näftan lika högt

med rygg-fenan/ Det minfta utgör det afltåri-

det , 10m mun - opningen hafver ifrån Ögonen *

fom åro helt fmå, runde, ägande en brandgul

Xns, med en hvit kant och fvart ogneilea.

Omkring vånftra ogat låg under fldnnet 9

fåfom en ur-fjåder vefvad, en mörkröd, 4 å r

linier tjock ftrång (A), ut på fidan af ögat,

och var få lång, fom hela Fifken; Utur op-

ningen af denna flrången fitter en dofs (B) be-

ftaende af många fma fina oräkneliga fträngaf.

Tvånne fmalare blå-hvita fträngar (C. C.) lopa

utur den opningen, hvartitur doffen utlöper. En
lika fådan ftrång gicVock ut vid ftjerten. Men
kanfke dettfi lärer , efter Herr Archiatern och
Riddaren v. LiN ;

Nes anmärkning, vara en Maör,
fom inftuckit fig i kroppen , likfom på vara

Rudor.

Munnen trubbig, och den ena Sfra' käften

'något litet längre, ån den underfta , hvilk.cn

hafver uti andan 'pä fig en fintrådig dofs (D).

Båda

lefvande uti fitt hemvift Sargazo. Den drängen,
mårkt på Figuren med A, B, C C, år et Animal
Parafiticum, fom fålt fig pä den Fifken, och et

Species Lern^å , fom tilfårne aldrig varit up-
tåckt, och hörer ej mer til denne, ån til andra tlags

Filkar, men förtjenar at folifva bekant.
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Båda kåftbenen åro beklådde med 2:ne rader

fmå fyllika Tänder hvarannan mindre; de, fom
fkola falla emot hvarandra uti nägotdera kåft-

benet , fluta fig jåront och tått. Ndsbärorm
inga fynlige. Galet (branchU) år på hvardera

fidan trefalt , med tredubbla trådar* Gältäcket:

(memhrana branchioftega) hafver uti fig ?
bogda

runda ben. Mårkeligit år, at denna Fifk har

ct litet rundt hål under hvarje Arm-fena, fido-

eller broft-fena, utan tvifvel, fåfom Gål-6p-
ning» Nacken år något bred, convex och kul-

rig. Ryggen gar ifrån det ofverfta få kallade

hornet litet upforej men ftrax flottar få fmå-
ningom af til ftjerten, och år tämmeiigen ihop-

krammad. Buken rundaktig, tjockare ån ryggen.
Långlinien (linea låteralts) år ej mårkelig. fenor*

ne åro fju: z broft-eiler fido-fenor> z buk-fe-

nor > en rygg- fena > en gump - fena* en ftjert-

fena, Bröft-oMcv fido*fenorna hafva hvardera 10

{trålar , med fmå hvaffa klor på andan , och fe

Ut i haft fom en krökt Arm. Muk-fenorne fe ut

fom en utfpånd Sjofogel- fot, fitta tått tilfam-

mans, hafva hvardfera f mjuka ftrålar. I hvar-

je anda af dem, fitta fmå brunaktiga klor, fom
Iro hvaffe och ftyfvare ån fjelfva ftralarna.

De z:ne fråmfte åro långft, och de andre $:ne

minfka af i en lika proportion. Rygg fenan en,

hvilken tager fin begynnelfe vid nacken, och
räcker in emot ftjerten , år måft få hög , fom
Fiftens halfva bredd midt på fidan. Spitfarnc

af ftrålarne åro iS, vål hvafle* men ej ftyfve.

Hela fenan år teknad och beklådd med et flarn-

migt brunt, brandgult och violett (kinn. Gump*

fenan har 6 ftrålar , och Stjert-fenan 8. Anus år

i
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ftor, oval, beftår af 2:ne hvita lofa körtlar, och
fitter tått under framfore gump - fenan. Rygg*

koterna \xo 17. Magen tåmmeligen ftor, beftåen*

de af et fegt fkinn. Väder-blåforne^ en ffcorre och
en mindre, runde. Tarmen låg dubbel, odi i

andan fatt $n myckenhet af Ram , fom beftod

af helt fina runda gula gryn, inneflutna i en fe^

hinna. Hjertat E år litet, och z gånger fä

långt fom bredt.

Calomels nytta i flera Sjukdomar \

Vifad af

NILS GISSLER,
M. D. Log. & Phyf. Le&or vid Hernofands Gymnaf*

Nar den lårde Boerhaave uti en Oratioa
foreiiålt de Simpla Medicamcnters för*

mån och nytta, få nämner han, låfom exempel
af fitt gjorde val, följande: " Gif mig Saltpet-
" ter, Camphert, Rhaharber, Opium, Qyick-
99

filfver, och China, få (kall jag vifa hvad jag
" kan uträtta.

"

Af deife vil jag nu fram fe et enda Qyick*
filfrets 'prseparatum ,

nemligen Cälomel , och
vifa defs nytta i flera fjukdomar. Den Calo-

mel, fom jag brukat, har varit gjord hos La*
zarets-Apothckaren i Stockholm Herr Géor-
en (t)-

Z Bru-

(f) Efter Herr Geörgii egen tipgift til KongL Ve-
tenfkaps Academien, tilreder Han denna Caiomd
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Bruket af nämnde Medicament har fkeck

håltt i form af piller r §o Calomel. opt. 3iij

Camph. Croci åä 3^ Theriac. Andr. ^fj.- M*
f. pil. gr4 ij pondere.

Når man efter omftåndigheterna prepare-

rat Patienten med Dccoft, Laxativer, Åderlåt-

ning eller Bruns-drickning, få gifves detta medelr
fåfom 'följande Cafus utvifa.

Uti Fijllar.

En Student f$li om våren 1746 af Haftcä
genom en Fårjas ftjelpande, och ftörtade uti

v
An-

german-Aifven, dår han drefs et långt itycké in-

nan han kom til lands., Derefter anfattes han

af pleurefie r fom utflög med 5:11c opningar

midt ofver vånftra delen af broftet y hvarefter

ftarkt vahr-flytande fiftlar yppades ifrån cavite-

ten. Han brukade då af Caiomel-pillerne 2 JL
morgon och afton hvar dag til 4:de dygnet,
då han okte en om rnornarna intil 7;de dygnet*

-federmera okades åfven en pill orh aftnarna til

14;de dygnet. Och pä detta fåttet gick man
up

på följande fått. Han låter rlfva 19 unr genom
diftillation val renadt Qvickfilfver med 24 unz
Mercurias fublimatus, få långe, at alla Qyickfilf-

ver-kulor förfvinna. Med jämn och längiam Eld
digereras blandningen, på det Sublimaiionen-må blif-

va defto båttre , hvilkeri gefna räcker i 6 timar.

Når Calömel år uppe , lårnnas kårilen ånnu ~ tf-

ma i den grad af hetta, fom filta eldningen åiiad-

kom, och tägås fedan ut at fvaina. Man käftar

bort det fom pä bottnen qvariigger. och renfar den
fäfta Calomel ifråri det ofvanför fittjande pulver**

aktiga våfendet och det 16fa Qvickfilfret.

1
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up til y piller pro dofi , fom minfrades til %
eller 3 pa de dygn Patienten var mattare. Ef-
ter femte veckan (aktades vahr-flytningen, och
torkades up vid y:de veckan , -da opningarne
floto fig> men en upbrot äter efter en vecka,,
och holi fig open med litet vahr> til defs den
efter p:de veckan läktes beftåndigt. Under fi-

lta veckorna brukades ibland i, 2, hogft
3 pil-

ler pro dofi. Denna Patient har ånnu god hål-
fa qch krafter i behåll.

Någon tid derefter bl<?fvo z:ne Krono
Båtsman, fom fädt broit-fiftlar efter fvar pleu-
refie, efter famma Method

, befriade, af hvil-

ka den ene varit flcuren i Carlscrona.

En Radmans Dotter, på 6: te aret, hade fadt
en fvar broit-fiitel bredevid vånrtra fidan af pe-
ricardii låge, efter pleurefie på 4:dc aret. Den-
na opning {kars flera gånger af Fåkfkåren, jäm-
te int prutningar, under de z år Barnet låg med
denna hefvårlighet. Når Flickan kom til mig,
ville hon ej emottaga något Medicamcnt, fom
kunde fes eller fmakas y derfore måfte Calo-
mel rifvas med Socker, fom til x g ran mof-
goiroch afton ingafs oformårkt uti Thé-vatten,
Dofis oktes fmåningom, men halfen måfte no-
ga aktas, emedan Medicamentet ej nu var ia-

gomdt i piller } Derfore mäfte man hvar 4:de
eller f:te dag imcllan hålla up härmed, til defs
det hunnit lofas och gifva efter i halfen, då man
äter fortfor med Calomel. Efter tjtdc dygnet,
ehuru dofis blef fmåningom okad, marktes ej

halfen befvåras mer*. Hvar dag måite vahret
utflåppas morgon och afton til halfva qyarte-

Z, z ret
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ret i fånder , värandes tunt , grönt och gult

,

famt ibland blod - rosiligt , och opningen holts

tåckt endaft med drag-plåfter. Dofis af Calo-
mel kom i hogfta fatfen til z gran. Svettningch
blef lått och ymnig, Febren aflladnade, artde-

drågten Vardt ledigare, hoftningen mindre",

och utan convulfiva rorelfer. Vahret af Såret

minfkades ock efter f:te veckan, la at allenaft

et fkedblad godt och val moget vahr äfranh

hvar gäng. Efter örte veckan flot opningen fig

igen, men upbrot åter efter en vecka, dock läk-

tes igen beftåndigt efter f dygn* Medicamcn-
tet fortfattes derefter 14 dagar, dä åfven infånk-

ta häian omkring fårets opning blef jåmngrodd
med naturlig fårg. Barnet; fick frifk och liflig

fårg i änfigtet, famt blef frodigt och muntert,

och mår ånnu efter flera år rått val.
'

En Glas - bläfares Dotter, om 9 år, hade

efter pieurefie en Fiflel med ftark -vahrflytning

nårä under högra broft - vårtan. Hon laxerade

par gånger förut , och tog fedan en Calomel-
pill morgon och afton 5 derpå okades en hvar

fjerde dag, til defs ^:ne nyttjades pro dofi efter

14 dagar, hvarefter fiftelen flöts beftåndigt ef-

ter tredje veckan, och Flickan finner fig nu vid

jåmn och god håifa.

E|ti Handels-Betjent , 21 år,' hade haft en
Apofteme under naflan några år förut, fom ef-

terlämnat någon hårdhet , och fick pä famma
ftålle nytt upbrott af fiftulos färnad , hvaraf
hårdheten utvidgade fig , och intog til et par

tums tjocklek hela buken, med f itycken fiftu-

lofa fammangående opningar-, fora lämnade fhV
kan*
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kände vatten och odugligt vahr ifrån fig. Så-

ren blefvo fkötte några månader af Fåltlkåren ;

men blefvo dageligen vårre. Når jag på an-

modan befedt denna Patient, rådde jag til Ca-
lomel-Pillerna. Velarne i iärep borttogos, oclv

hela buken täcktes med Pläfter-duk, då början

lkedde med z Calomel- piller morgon och af-

ton, fom efter en vecka okades til $:ne, och
efter 14 dygn til 4. Nu började hårdheten öf-

ver hela buken at mjukna i ömkretfen , och i

iamma män fom denna hårdhet uploftes och
hant til låren, få floto de fig tiihopa. Efter

f :te veckan var allenaft en opning midt genom
nafian med en par tums bred hårdnad ofrig ,

fom löftes och läktes vid 7:de veckan , fedan

han fifta veckan brukat y Piller pro dofl. Pa-
tienten årholt god hälfa, den han ån njuter.

En Köpmans-Huftru, om några och 40 år,

hade 'en fiftél vid nåfan under högra ogat med
Mndig vahr -och vatten - flytning* Hon hade
correfponderat på flera ftållen om bot derfore^

men alla rådde at lata flg fkåra, det likväl Pa-
tienten ej ville tillåta. Jag tilftyrkte Calomel-
Pillerna > dä hon brukade 2, Piller morgon och
afton med vanlig tilokning, hvaraf fiftelen til—

flöts efter izrte dygnet; Medicamentet fortfat-

tes til 5 -d je veckaris flut, och fedan har ej fi-

ftelen nu på if år upbrutit.

En Gåftgifvares Son, om 14 år, hade, ef-

ter värk och inflammation i högra länden, tädt

Fiftlar på bägge fidpr af låret nåft ofvan Knä-
leden, hvaretter famma led tilhopadrogs med
updrifren hårdhet rundt om knåt 3 lå at benet

Z 3 var
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var updraget under länden, och Ynglingen gick
med Knå-kryck$. Han brukade Calomel -pil-

ler i 7 veckor , h varefter fiftlarna läktes och
Knå-leden upvektes, fom fedcrmcra tilbaka brag-

tes med et beqvåmt och fkåladt tråd-ttycke un-
der leden med fpånn- remmar ofver knåt til-

hållet, fom bragte delarna i rått (kick , få at

Goflen * efter 3 månader , til min förundran,
fprang bredevid Häften , under det han en gång
fkjutlade mig, och då berättade, at han våren

förut varit min Patient.

En Råd fnans- Dotter, 6 år gammal, tjock,

frodig och ftadig til växten, kom at falla af et

bord öch ftotte vånftra knåt, hvarpå folgde en
fvär fvullnad, hårdhet och knäts krokning, e-

huru anhörige flitigt finort, plåftrat och badat

det famma efter fleras råd, 7 Veckor efter fal-

let fördes Barnet til mig , dä en ftark Feber
med hetta , matthet och hela vånftra låndens och
benets lamhet, famt knä -ledens updrifna hård-

het och inkrokning , jåmte olidelig vårk och
fotens ihopdraghing i krok, vifade ug. All mat-

luft var forfvunnen, China bruktes iz dygn
innan Febern ftillades, och tungan blef ren, da

början flcedde med Calomel- Piller morgon och
afton. Efter j;dé dygnet åktes 1 hvar 4:de dag,

{å at 5 intogos qvlil och morgon * men fom fle-

ra fedes deraf fororfakades om dagen, få min-
fkades ti} en Pill , hvarmed forttattes til j:dc

veckan, dä foten var rörlig och hårdheten vid

knå-leden i det nårmafte foffvunnen , hvarefter

forrnåmnde methode brukades til défs knå-leden

til råtta brättes, och Barnet efter en vecka forå*

mjagom började gä allena pä golfvet.
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En Bonde-Dotter, 19 ar, hade 2 år förut

fallit pä vånftra axel-leden, hvarefter fvullnad,

värk öch bulning folgde , Tom lämnade et hälft

fingers lång épning på inre fidan af Armen,
hvarigenom flere benfMrfvor utgått. Öfre Arm-
pipans (hufvud var nedfallet inåt broftet , och
nela armen nedfore åt handen hård ,

ftyf och
updrifven i kottet, famt orörlig hängande ned
efter fidan. Fiftelcn var z gånger förut fturen,

af en Fåltfkår och en Doftor, liten tid mellan
hvar gång. Vid ankomften til mig låt jag hen*

ne laxera et par gånger, och gaf ftrax Calo-

mel-pillcrne t ft. qvall och morgon, hvarmed
hon fkyndade och okade til 6 å 7 ft. emedan
de ej lyntes rera henne vidare, ån at hon fvet-

tades lått. Efter f:te veckan var hårdheten i

Armen uploft, iå at ådren kunde 6pnas,*derpa
dagelig ändring rontes , få at man kunde fora

en tunn dyna up under Armhålan , fom forok-

tes efterhanden, få at Arm-pipans hufvud mer
och mer återfick, medelfl: tilhjelp af bandage,
fin råtta ftållning emot axeln, I p:de- veckan
kunde hon fora hela armen i alla vanliga ro-

relfer , och Fiftelen var låkt , men fåret hölls

6pet någon tid med en fontanells kula, hvar-

efter Armen fick igen fin Ityrka och naturliga

{kick.

Vtz Convuljloner.

En Jungfru, om 19 år, hade ifrån io:de
året haft tryckande yårk i vänftra fidan vid mjäl-
tens läge, jämte matkar, hvaraf hon varit myc-
ket plägad, E,fter if:de året började convul-
fioner, cn och annan dag emot renings-tiderna.

% 4 Deflc
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DefTe okades årligen , fä at de omfider våradc

flera dagar och veckor i fånder, fä våldfamme,
ät i a 3 Perfoner måfte hålla värd under paro-

xysmérne, fom hvar på annan återkommo flera

dygn å rad. Man förfökte åderlåtning , famt
flera vanliga och goda medel emot Convulfio-
ner, fom deraf tycktes lindras, men broto lika

fnart åter loft igen. Under denna tiden foriok-

tes bruns • drifckning j men efter några dagar
blef alt värre. Detfamma hånde ock 2,:nc an-

dra Jungfrur vid fanima tid, hvilka hade ena-

handa Convulfioner och nyttjade tillika Brunn*
Dock var forftrtåmnde fvåraft anfatt* Hon mi-
fte fyn 9 horfel , tal och all rorelfe i 8 dygn,
men blef omfider upvåckt af Ele&riciteten

,

fom ifsed ftarka flag applicerades på hufvudet,
dä horflen forft återkom, derefter fynen, och fift

talet, famt lemmarnas rorelfe. Strax derpå bör-

jades med Calorncl-Pillerne , z ftycken i fånder,

cfvåll och ftiorgön , hvaraf Convulfionerne up-
horde eftjer fä dagar , men broto åter låft vid

reningselden* Calomel-Pillerna okades fmånin-

gom til 7 pro dofi vid flutet af <Srte veckan y

hvarefter aldrig någon fvårighet af Convulfio-

ner vidare rontes. Den andra Jungfrun nyttja-

de ock Calomel med famma förmån, och haf-

Va defTe nu federmera haft god hålfa och varit

gifta i några år. Den tredje Jungfrun fick ej

tilftånd af anhöriga at nyttja CalomeU refte der-

til Stockholm, och brukte dår Huxhams
' jfethiops mincralis, hvaraf hon {lapp en liten tid,

men fick efter återkomften recidiver, hvilka

dock ftadnade omfider, fedan fyncn var for-

ft^
En
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En Jungfru hade ifrån fodelfen ofta haft

Convulfiva rorelfer , fom ärligen tiltapit , tils

de efter i6:de året blefvo dageliga, våldfamma
och närmaft til fullkomlig Epilepfie. Hon la-

xerade par gånger med Laxer-plller , med Ca-
lomel författe. Derefter börjades med z Calo-

mel-Piller morgon och qvåll, fom okades fmå-
ningom til f ftycken under hogfta fatfen, och
uphorde de dageliga Convulfionerne efter 7:de

dygnet ; men Galomel-curen fortfattes anda til'

p:de veckans flut , hvarefter hon fick en jåmn
och god hålfa, och blef gift liten tid efteråt.

En Jungfru, ip ar gammal, hade haft nå-

gon hårdhet i fina ben, med opnafår, fom blif-

vit låkte, hvarefter hon fick en flyttande vårk
imellan broftet och hufvudet , jåmte fvårighet

vid renings-tiden af Convulfiva rorelfer och o<-

tilråckelig rening. Defs ftråfva finnelag och
enträgna bojelfer hade af et tilfålle blifvit retade

och uprorde, då hon foll i yrfel och fvårt rafe-

ri, fom under flera veckor pä intet fått ktmde
betåmas, ej heller ftillas med åderlåtningar, La*
xer-medel, Spanfka flugor, famt flera tjenliga

Medicamenter. Calomel-Fillerne tilgrepos der-

fore, och börjades med i:ne, oktes til 7 ftycken
i 7:de veckan, dä hon började tåla moralifta fo-

reftållningar, och blef ftilla och förnuftig, famt
återvann fin

o
f6rra hålfa, efter 10 veckors medi-

cinerande. Aret derefter trådde hon i Ägten-
Ikap.

En Huftru, fom varit ftilla , dygdig och
flitig i arbete, foll på 8:de dygnet efter fin for-

fta Barn-fång i yra och finnens forftoring , f

2

Z f at
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at flere Perfonér made i 3 månader hälla vakt

ofver henne, af hvilka hon fedan hades til mig.

Paroxysmerne voro fä beflcaffade , at hon viffa

timar hela dygnet om var ganfka orolig, ym-

fom fprång, dantfade, ropade, fjong, fvor,

bannades och talade tokugt, under ftåndig fomn-

lofa. på ledigare timmarna fatt hon på et rum,

pratade for fig fjelf, ångflig och ond, och hade

fmå convulfiva ryckningar växelvis i ögonlock,

munn och alla ofriga lemmar. Detta ombyttes

pä famma fatt hvar dag , få at medan hon ra-

fiide, voro convulfiva ryckningarne borta och

likafom fördeke i finnen och alla frivilliga mu-

fculofa rorelfer men fä urart detta vårf ftad-

nade, ankommo de ångfliga ftunderne med Con-

vulfiva ryckningar. Det förra faktades fnarare

med Medicamenter , ån det fenare , fom var

långvarigare och ihärdigare. Erhedan ingen fö-

reftällning eller tuktan kunds ft illa någon del

af paroxysmeina, fä repeterades Spanfka flugor

bak i nacken , Decocl brukades famt China-

pulver, at äterftålla den naturliga vårman, fom

faknades. Derefter marktes Patienten börja nå-

got akta tuktan, och ändringar vifa fig i de o-

tamda ofnyggheter , fom blifvit under långva-

riga finnes - forftoringen inrotade. Men efter

defla fvårigheter funnos få djupt rotade, at nå-

gon fullftåndigare våt&ornas rening fordrades,

It jag Calomel- curen vidtagas j den fortfattes

f veckors tid med 4 och f Piller i hogfta lat-

fen härefter blef Huftrun ftilla,' och visfte da

at börja klaga fin nod och vidriga tankar, fom

qvalde henne. Hon hades dä til Brunnen, i 5

veckor, hvarefter hoa rorn5gd, tilfredsitåld och
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glad hemrefte, och har federmera flitigt (kött
lina Hushålls - fyfslor.

En Fru, fom på ^'dje aret varit forftord til
lina finnen, at foga liknelfe til Månnifko - tukt
©ch forftands- ljus var éfrig, och brukat hvar-
jehanda medel med mycken om omvårdnad, få-
fom Camphcrt, varma kar- bäd med is på huf-
vudet

, da liten fansning en kort ftund kunnat
tormarkas, åfvenfom liten ändring af Tartaro'
tartarif. med honung en lång tid , utom flera ut-
vägar och råd i men intet hade fkaffat någon
nurkehg eller ftåndig hjelp. Når jag anmoda-
des om rad härvid , fände jag Calomel och Mer-
cunus dulcis äa-, at låta formera Piller deraf,
fom innehollo et gran af hvardera. Men Pil-
ler eller något ogonflcenligt Medicament kun-
de ej bibringas Patienten. Derfore foreflogs

,

at gifva henne nämnde dofis i pulver, med Soc-
ker nfvet , och inblandadt i något fom (kulle
drickas, hvilket låledes fortfattes med tilokning
ar dofx til f och 6 gran i 12 veckors tid, da
under hvar vecka litet forftånds-ljus fyntes bör-
ja framlyfa, och Patienten hade' i ofrigt ingen
olågenhet eller känning af Medicamcntet. Ef-
ter nämnde iz veckor började Frun at (potta

,

likafom i en fullkomlig Salivation, hvilket va-
rade lika lång tid, fom intagningen fledt, och
under detta tidehvarf hvar vecka lämnade få-
gnefamt prof af åndring, lå at all ting återftål-
des i fa fullkomligt välftånd, fom någonfin til-
torene

, och det innan fpottningen aldeles up-
hort. Man låt underhjelpa denna fpottning med
i gran af Pulvret, hvarje, och ibland hvarknnan

dag.
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dag. Hos alla , fom varit få lång tid befvåra-

dc til fina finnen, och tyckts förlorat alt förnufts-

ljus r har jag rönt Calomel- curen vara den til-

fprliteligafte, når den förfigtigt blifvit nyttjad.

Ty fådane Maniaci fordra både mer och längre

i&cdicinerande , ån alla andra Månniflvor.

Vti flyttande Gikt.

En Fru, om några och 40 år, hade i 2jne

ars tid nyttjat näftan alt-jåmnt på flera (Milen

hvarjehanda råd och medel uti fin odrågeliga

Gikt-pläga, hvaraf hela defs kropp var intagen,

tillika med en Mndig Gikt - feber. Efter in-

hämtad underråttelfe om alla de kraftiga medel,

fom blifvit forfokte och nyttjade, företlogos af

mig Calomel - Pillerna , hvaraf i;ne Piller nyt-

tjades, fom efter en vecka ökades til
3
pro dofi;

nien emedan Naturen vifte fig benägen at taga

fin renings-våg genom fpottning , fä acuerades

Calomel -Pillerne med ää af Mercur, dulc. och
Curen fortfattes med 2, och i hogfta fatfen 3 och

4 Piller, hvarmed continueradeS 9 veckor, dä

all kånfla af vårk var förfvunnen , och fpotten

ren, fom förut varit grufig och oren* Efteråt

dracks Decocfc några dagar* och Fi;un mådde
federmera våL

Korta Anmärkningar och Application af
förenämnde Medicaments bruk och nytta

vid flere Cafas.

Får unga Patienter , fom ej aVo med Ca-
éhexie eller fvår Cacochymie behäftade, for-

dras ej vidare prseparation , ån at laxera med
följande Piller, Rc. Extr. Aloes, Pa^chym, Cr.



i7<58. 0&. Novr Det, 3^5:

åä jj. Refin. Jakp. Croci angl. åä 5§i Calom.

3j. Camphor. gr, xv. M. fi pil. ad gr. ij. hvar-

af gifves en Pill for hvart ars ålder, til 10 «\

12, fom år ordinair dofis for ftörre Perfoner.

De fom hafva Cachectifka kroppar, fom med
ymniga fkarpa och orena våtfkor åro upfylde ,

Dora prepareras med Decoftj ty man far anda

nog mafla loffad och uprord af Calomel , når

den hinner komma i fin aciion. Medicamentet
vilar fin verkan hos de flåfta genom ymnigare
tranfpiration och lått fvettning : hos några ge-

nom fpottning : hos en del åter genom-urinen.
Spädare och yngre hafva til flaftes fvettning

och ftolgång. Calomel år ock ibland de bäfU
medel, at främja lårs läkning.

I anfeende til nämnde verkan, fer man, at

det år angeläget, at Patienterne hållas i jåmnt
varmt rum

5
dricka flitigt varm dryck, fåfom

Öloftvafsla , The- vatten, tunn Hafrc- foppa ,

Svag - dricka, tunt Gelée o. d. De fom förmå
och vijja gä uppe i rummet, kunna det goraj
men de ftunder , fom de må vårre, böra de hål-

la fig under varma k låder och dricka något varmt,
lä går det ftrax ofver.

En ftör del vet aldrig af någon känning
-éller olågenhet i li^lfen eller pä annat fått, men
åter andre anlåttas fnart i halfen , ehuru god Ca-
lomel man kan hafva. Derfore år altid låkraft

hos alla Patienter, at tilhålla dem flåndigt ifrån

Curens bårjan hafva halfen vål ombunden , ' at

hvar dag flitigt fkolja och gurgla fig til fkif-

tes med rafura ligni Guajaci , et flcedblad ko-
kade uti et ftop vatten til et halfftop , hvaraf
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upvårmes cn thé-kopp i länder. En gopen fon-

derfkuret Eil~trå, pa lika fått tillagad, gor (am-
ma gagn. 7 å p ft. fondcrfkurne Fikon kokas
i et halfftop vatten til Fikon - vatten, at gora
ombyte med vid gurglandet.

Dofis af Calomel-pillerne okar man falun-

da, at hvar 5 ;dje ^ 4tde eller f:te dag okas en
i fånder, efter Patienternas befkaffenhet, och få

fnart man (kulle finna, at halfen vil befvåras

,

få minfkas dofis äter til hälften, eller mer, et

par dagar, til defs det hinner löfas , då man lli-

ger up igen med Pillernaj och ialedes okas do-

fis til defs man kommit til f, 6, eller 7 i hog-
* fta fatfen , fora ej minfkas, utan fortfåttes til

defs man vunnit fitt ändamål, fä fram t icke Pa-

tienten blir afmattad : dä bor man ftrax ga ne-

der til z å 3 i nägra dagar. Om Barn , fom
upkömmit til i a 5 Piller , (kulle deraf hafva

éfver z å 3 fedes om dagen, fä år det nyttiga-

re, at gifva dem allenaft en eller z i fårtdcr; da

går det hållrc i fvettning, fom år fördelaktiga-

re. Når ftorre Perfoner blifva forffcoppade of-

ver par dygn , lå kunna de taga 7 a 8 Laxer-
piller, hålft om halfen börjar anfåttas.

De fom haft gammal Gikt-paffion , bruka
jämte Calomel-pillerne följande Ptifane. Ra-
fur. ligni Guajac. 3jij. Saflafr. Rad. Sarfip. Chi-

nx äå Cort. Saflafr. $§. incif hvaraf et

fkedblad i länder kokas helt fakta uti et halfftop

vatten, til defs krydderne hälla fig under vattu-

forynen, dä de affilas, och (läs på famma Spe-

cies ånnu et ftop vatten, fom inktfkas til hälf-

ten och blandas tilfamman med förra affilnin-

gen,



i7ö8. Oft. Kov. Dee, 367

gen, och drickes håraf en The -kopp morgon
och afton , och få fqart de känna fig matta,
drickes allenaft en gång om dagen, eller ock
en Thé-kopp hvarannan dag. Annars lättar ock
Ptifanen Caloniel - Medicamentet , at det blir

drågeligare for halfen * ty de fom hafva ymnig
Gikt-materia, fä val altid anfats, nu åt ena de-

len, nu ät en annan, fedan den år loflad af Ca-
lomel-pillerne.

De fom i längre tid haft Convulfioner, och'

fordra långvarigare bruk af Calomel - piller ,

.famt högre doffs , kunna ock med fordel nyt-

tja famma Ptifane.

Under ftarkafte paflions uplosning och ro-

relfe , luktar iverten illa pä kortare och längre

tid , alt fom paflionen år mera inrotad \ men ef-

ter denna crifis, agera fällan f och 6 piller få

,kånbart, fom z eller 3 i forfta början. Ja, når

man går gradvis up , och forbidar 3, 4 a f da-

gar imellan h varje pills tilokning , få går all

ting fåkert och väl , och finner man vid full-

komnad rening, at all modofam känning af Me-
dicamentet, ånflont i hogfta fatfen,. #r forfvun-

nen , all vårk borta, i hvad del den vara ma,
fpott, fvett och tranfpirationens lukt ren: vår-

man kännes jämn i alla lemmar : alla evacuatio-

ner fke ordenteligen , och man känner fig i all

ting må väl.

Vid de Cafus, fom åro af de fvarare, och
cj fynas vilja ändras fulikomligen af Calomel-
pillerna, tillätter man ää af väl preparerad Mer-
cur. dulcis och Calomel, til förenämnde Piller-

maffa,. och börjas med * Piller dcraf, efter den
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•tid Calomel - pillerne allena förut förrättat fin

renings - kraft, och gar up pä lika fått til hö-

gre dofis, lä fker det utan all fara och olägen-

het, oeh måft lika omärk eligen , fom af Calo-
mel allena 5 då man ock vål vinner, hvad nå-

gon fin forväntas kan.

Alla Patienter, fonv ordenteligcn i akt ta-

ga de -aktfamhets-reglor , fom dem förelkrifvas,

de gå lått , låkert och efter onfkan igenom.
Men om man träffar ibland någon kyndig, e-

genvillig och trotfandfe Patient, fom föraktar all

tiliågelfe om vederborligit forhällande , och lö-

per ifrån altfammans inemot ftarkafte crifis och
-lösningen, den råkar i en lå envis och tuktande
plåga, fom vål leder honom tilbaka at lyda go-
da råa. Endaft hos ftarka Arthriticos har jag
ront fådant förekomma en och annan gäng.

Uti flera Cafus af följande flags Patienter

har jag nyttjat Calomel- Curen med all önfte-

11g verkan for Patienterne : Uti fluffiga, fårade

ögon, med cornex förmörkande: uti början af

gra -{barren : uti en och annan Cafus här det ock
lyckats i den fvarta fbarreri. Uti gamla oron-

'fluflar med lbinkande vahr-flytning och horslens

forminfkande, har det altid gagnat. Uti updref-

ne , hårdnade och fåre hals - mandlar, lamt i

långvarigt får hals, har man håraf fäker hjelp

årfarit. En Hulbvu, fom i hårda delen af gom-
imen långe haft en får 6pning, vid fom en ikrif-

penna, ända fram emot tand -gården, blcf ock
genom detta medel läkt. I (vår Rachitis har

Calomel-curen, i tid nyttjad, varit den nårma-

fte, jag fedt något tilråckeligit kunna uträtta.

Uti
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Uti ftfumis ^olli hos unga hafva de laXcrande

Calomel-pillerne par gånger i veckan , fämt Tin-
ctura Antimon* och Conii * plafter fnart bort-

tynat dem , når de ej varit gamla, I annor hån*

delfe fordra de långvarigare tid*

En ynglings om 18 åt
4

, blef ftott med en
fläng midt ofver nåfan, at den kfofTadesj men
ehuru den låktes, få tiltåptes dock andedrag-

ten genöm nåfan. Göm - tacket blef nedtryckt
af en kottaktig våxt, anda ned på Oingaft och
in åt bårjan af halfen, fä at han hade möda at

fvåija , och niårte hvafa fram ördén under ta*

let. Vånftra kindbenet Var hård t och uphogdt*
fämt orat tilftöppadt och jåmnt fufande. DefFä
fvårighetef ökades på tu års tid > at han måfte
begåra hjelp. Jag låt honom bruka Calomel-
curen i £ Veckor, då altfammans blef aterftåldt,

och rontes ej annan olågenhet qvar, ån at flem-

men, fom (kulle falla til nåfan, mer och håldre

ville iiedflyta åt halfen*

De fom varit befvårade af ftåndig yirfel

utbredd uti Hypochondriis , med ångflan, qval

och oro, har ]ag fedt de flåfta härmed hulpne^

emot deras egen tanka och hopp*

En Bonde hade fiftulos åpning Uti bågge

ljumftarne ,
hvarigenom all urin aflopp , men

icke den råtta vägen. Efter iz dygns bruk

af Calomel, började vatnet gå den råtta vågen,

och Fiftlarna at lakas, fom tilflotos efter y.ye

veckan.

Uti fvår blod-pink, har famma läkemedel

ifven fkaffat hjelp: Flera Huftrur, fom efter

A a bara*.
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Barnfång tätt ftåndig afging af urin, hafva al*

tid blifvit hulpne af Calomcl - curen, når den
inom par månader blifvit nyttjad. Jag.forfok-

te ock hos en Fru ^ fom i 6 år varit deraf be-

fvårad efter fifba Barn-fången, och troddes haf-

va hal på blåfan. En opning i moder - fkidaa

fants, om en fingers vidd, midt for blås-halfen,

hvarigenom vatnet ftåndigt utfihdes, men fål-

lan gick något fkedbiad råtta vågen. Efter ej

utrönas kunde, huruvida bläs-hallen eller fjelf-

vä bläfan vore (kadad , få ville jag förut forfS-

ka Calomel- pillerna, innan jag bod til at häf-

ta igen opningen i moder- ftidan. Medicamen-
tet nyttjades y veckor, då all fårnad vid un-
derlifvet af (karpa urinen blef låkt, och blåfan

kändes fpånd och utvidgad, når urinen var be-

hållen, och' kunde da aflätas hela qvarteret råt-

ta vägen, ehuru anda något gick den oråtta

genom nämnde opning. Årstiden och en nöd-

vändig foreftäende refa aibrot vidare medicine*

rande ; dock mår Frun nu annars tåmmeligen
braf.

Af okunniga Barn- morftor tär man åfverv

fe flera Huftrur fårade i Modren , i Moder-fki-

dan och andre delar , hvarefter ftåndigt opna
får och vahr-flytningar yppa lig, fom af Ca-
lomel emettaga den fäkrafte hjelpen. Jag har

hällt härvid litat på denna medicin.

Alla gamla rot-och ros-får på ben, fom ej

ftatt at tflfhita och uptorka på annat fått, åro

hårmedel ft ofvervundne i fin ihärdighet , och
hafva federmera kunnat renas genom öpnad fon-

tanell på låndcru

Allt
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Alla fårnadcr i kottaktiga och lofa delar

renas inararc och fåkrare> dock har jag cj hel-

ler funnit, at benröta lidit af denna Curj ty

Fiftlar , fom haft ofta lofa och utgående ben* 4

fkårfvor , har jag fedt lakas med beftåndighet*

En Gåftgifvare hade ben-rota i hål-benet

efter en inftott fpik , hvaraf han var helt ut-

inagrad med elaka våtfkor, olidelig vårk och
ftinkande vahr ur faret. Han brukade Calo-

mel i 6 veckor , då benet fedan lått feparera-

"des med knifven i de få ftållen det fafthångdc
3

och fåret läktes fnart.

En Piga hade benrot-får midt fram under-

fotbladet , hvareft en ruten knota, efter ?:dje

veckans cur, utflcots af fig (jelf , och fåret til-

flot fig fkyndfamt..

For yngre har jag ej gjort något fynner-

ligt val , at vid nödiga tilfållen låta dem bruka
denna medicin. Men hos åldre har jag ej få

allmänt vågat nyttja denfamma , utom några

cafusj dar jag ej rons for mycken cachexie.

En Huftru, om <Sf år, hade et får, vidt och
djupt fom en knytnåfve, innan pä vånftra tjoc-

ka ben-kaflen med fvart blod -lopp vifla tider

i månaden. Hon brukade Calomel - pillerna i y
veckor, hvarefter fåret blef aldeles igenlåkt.

En Bonde , nåra intil 70 år , mager och
utmärglad, hade et får, bredt och djupt fom
cn tvårfinger, rundt om högra fmalbenet, få at

allenaft en fineers bred rimfa var behållen > utur

A a z få-
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faret rann ftåndigt någon blod. Han brukade
Galomel-curen til defs faret började renas vå]*

då det underhjelptes med falt, och Calomel-
curen fortfattes tils det var aldeles iåkt.

Ganttä fä hafva fjelfve vetat hvad medi-
cin de brukat , ån mindre någon annan. Ej
heller har någon klagat ofver fvarighet eller o-

behagelighet, fom ijelf cmottagit och veder-

börligen nyttjat de meddelte råd och medel*

I fenare åren hafva ohyggeliga Convulfio-

ner antaftat flera af Qyinno- könet, med raferi

cc,h urfinnighet , fedan de förut någon tid mi-

flat fin rening , hvarvid alla , fom anlitat mig
om råd, hafva fkyndtamt blifvit hulpne medelft

Calomel* pillema.

En Piga fick , efter det hon burit långt

{tycke en tung vatten-tå, odrågelig vårk i ryg*

gen med benknotornas utfkjutning och hela

ryggens krokning framåt. Hon brukade Calo-

mel med onlkelig verkan.

Et par Cäfus har jag ock ront hos et f
och et 9 års Rachitifkt barn, med krokig rygg
och krökt hals, famt fnedt dragna refben i ena
fidan, tillika med axlen åt famma fida, hvil*

ka mårkeligen rattades efter Calomel - curen ^

fedan af denfamma alt var upvekt, och fnor-

lif famt bandage kunde med nytta antagas.

Rån
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Ron och Anmärkning o/ver

* Svart - Myrorna
,

af

FREDRIK GERDES,
Studiofus.

o

Då jag Ar iyöf blifvit ägare af tvånne Orr-
urigar , hvilka jag gcrna ville bibehålla

vid lif, bicf min forfta ortitanka
5 at dageligen

Ikaffa dem tjenlig föda, hvilken jag i K. Vet.
Acad. Handlingar for är ijf9i p. 149* funnit

cgenteligen vara Myr- agg. Desfa tog jag då

endaft af det Myre- flag\ fom i Herr Archiat."

och Ridd. von Lin Nes Fauna Svecka år infordt

N:o ijzz under namn af Formica (fufca) cinereo-*

fufca^ tibiis pallidis , och eljeft kallas Svart- My-
ror. Det var mot flutet af Julii månad , fom
jag började famla defla Ägg. Herr Archiatern

lager
5

i Kongl. Academiens Handlingar for är

1 741 , p, 40, at de bo uti någon kupa af fand,

och at de aldrig viftas på norra fidan, lamt at

kupan år bevuxen med gräs. Men jag har, uti

de 3 år jag gifvit akt päderas hushållning, al-

tid funnit dem uti Ler-kupor, fom varit ibland

med, ibland utan gräs* Den hetafte ftunden

på dagen, har jag altid funnit dem pä den nor-

ra eller nord-oåra fidan$ åfvenfom ocl^ kupan
altid funnits ofverdragen med en. tunn fkorpa*

af Ler, under hvilken Äggen legat uti fina

vifla holför. Detta obfervcradc jag några da-

gar, då det hvarje gång var ftarkt folfken. Men
en dag hände , då jag gick ut at taga deffe

Ägg 5 at jag forgåfves lokte dem på vanliga

A a 3
ftållet,
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ftållet , ty de voro borto, men funnos omfider

igen på Södra fidan. Orfaken dertil kunde ja^

i forftone icke begripa ; men andra plagen, da

vi fingo ftarkt rågn med nordan-våder , tänkte

jag vid mig fjelf: månne Myroync kunna veta

at på fa befynnerligt lått forvara fina Ägg for

rågn ? Detta gaf mig anledning , at nogare ef-

terfe, om det nu håndt af en flump, eller om
det verkeligen var Naturens inrättning. Jag
markte då med forundran , at når rågnet var

förbi, flyttade de ftrax fina Ägg til vanliga ftål-

let. En annan gåhg, då jag gick ut for at häm-
ta Myr-ågg , fant jag dem pä den veftra fidan,

och tåmmeligen djupt nedre i jorden : jag giffa-

de ftrax, at vi (kulle få rågn med oftan-våder,

hvilket ock dagen derpä flög in j men hvarfo-

re de voro få djupt nedgomde, kunde jag ej be-

gripa, forr ån jag federmera fåg, at rågnet va-

rade in på 4:de dagen. Då forftod jag^ at de

dragit fina Ägg fä djupt ned , på det rågnet

icke fkulle hinna at väta derti.

Denna hushållning hollo de hela Somma-
ren , til in uti September , då vi fingo mera
kalla nätter och mindre varma dagar, h varefter

de började ftåiadigt hafv^a fina Ägg på den fo-

dra fidan. Herr Archiat. von Linn6 har ock
behagat fåga, at deras Ägg ligga outklåckte til

andra året* men jag fant fom oftaft torna fkal,

hvarutur formodeligen de ljufare Myror voro
utkrupne. At defie voro af famma flag med de
andre , år otvifvelaktigt , emedan de voro de
andre aldeles til fkapnaden like, utom det, at

de icke voro få viga och muntra. At en del



jj6S. Od. Nov. Dec. 37

j

jigga til andra aret, år ganfka raojeligit, eme-
dan jag fant Ägg mot flutet af September,
men ganfka tå och långt nedgrafne i kupan,
Så långe de funnos, drogo de dem altid undan
rågnet, fålbm forr. En ting hade jag mycken
luli at få veta, men det flog mig altid felt,

nemligen, om Myrornc, dä rågnet varade fle-

ra dagar och kom med flera väder, flyttade äg-
gen Händigt undan hvarje väder. Annan under-
råttelfe kunde jag ej håruti iä, ån at jag en dag,

dä det rägnat förut i flere dagar, och jag kom
at famla Myr-agg, hvarken fant dem pä nå-

gondera fidan eller midt uti y hvaraf jag flot ,

at de vid fädant tilfålle mätte draga dem ne-

derft i bottnen af kupan. Ju längre det led in

pä höften, ju fållfyntare blefvo äggen, få at

jag i flutet af September knapt kunde finna

några flera.

Denna pä öfvanfagde fått utrönte befyn-

nerliga initinétus och egenfkap hos defia kräk,
tror jag ej allenaft bidraga til någon liten up-
lysning i Natural-Hiftorlen , utan ock leda til

verkeligt gagn for mången Laridtman , forn nu
af Svart- Myrornes olika forhällande kan fe, om
han den eller örn dagen (kall lata flå fltt Ho,
eller fkåra fin Såd> åtminilone halva deiTa My-
ror ofta varit mina Väderleks- Spåman.

År 1766 började jag i Junii månad at for-

nya déflc obfervationer , och fant Myrorna for-

hålla fig aldeles lika, forn förra årpt. Alt det

ofriga, forn meranåmnde Herr von LiNNe an-

märkt om ,
defle kräk', har åfven jag årfarit.

H*n har vid flutet af fin forrberorde aihandf
A a 4 ling*
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ling, infort följande frågor : Hvad orfaken dr >

ät Myrftackar fåroka fig ech blifva fiere? Om My-
rorne fydrma? Eller fä hvad fätt detta tilgår? I

anledning af det jag erfarit om defle Svart-My-
ror, tror jag, at de aldeles icke fvårma, eller at

någon höp åf dem ofvergifver fitt gamla bo, for

at annorftådes göra ny kupa. Om få vore, kun-
de den gamla kupan icke fä mycket foroka fig,

fbm den gor. Jag har fedt en fådan Myr- ku-
pa, pä 3 år, nåftan tiltaga til dubbel ftorlek ,

hvilket ej vore görligt, om de fkulle fvårma.

Om af årets ungar en tredjedel blefve qvar, och
de andre gin^o derifrån , vore det anda ogör-

ligt, at de fa fnart kunde foroka fig. Jag vil

bjuda til at utröna, huru dcrmed tilgår, och,
om det for mig lyckas, inkomma til K. Aca-
demien med beråttelfe derom.

Rdttelfer pd ndft föregående Qvartal+
pag.

ZfS 1, ij. yVmin. 42 fec. läs f2,41 fccunder.

3^8 L 22. fn\, F+d las fin. F+d ___
tS9 1« 21 & 22. fin. F-W— find-frr, las fin* F+dsi

fin, d ^ r

l6t 1. 18. fin. c fin. a. Cof. a. las fin. e fin. a. Cof. e

2f. x~J^ ,, då ** lasx~-~ir-— då/*
2 D. tang. jp 2 D. tang. F

29. Af>

^62 I. 9 & 10. til hvilka nåra antagne tids-momenter jag

förmodat, at de fökte (kulle infalla.

Ids til hvftka antagne tids-momenter jag förmodat

%
at de fökte (kulle nåra infalla.

FÖR.



FÖRTENNING
På, de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar,

l * m m
m Svwigts Fördelar och Svårigheter i

Sjöfarten , i jämförelfe emot ' andra Ri-

ken* af Johan Westerman - z8p

Z4 Tankar ofver föregående Afhandling , af
Fredric Chapman — - 318

3. Ttterligare Anmärkning vid famma dmne*

af Johan Clason - - 321

4. Anmärkningar om Vtftgötha Bergen , af
Torbern Bergman - - 324

f, Littorella juncea^ en Svenfk Vdxt> bejkrifven

af Peter Jonas Bergius - - 337
<S. Befkrifning pä en Hdji-Sjukdom , fam kallas

Tarcin , med Bote - medel deremot : infänd

frän Lyon til Kongl. Sundhets Commijfwnen

dr 17 C(> af P. Heerenqvist - 344
7. Be/krifning fä eto Guaperva, fångad uti Sjö-

gräfet Sargaze^ af Gustaf Fredric
HjrORTBERG

.

- - - * 3JfQ

8. Calomels nytta i dt/killiga Sjukdomar , af
Nils Gissler - - - 35-3

$>. Rön och Anmärkning éfver Svart* Myror-

na, af Fredrik Gerdes * 373

RE-



REGISTER,
På de fornåmfta åmnen , fom forekommai

i detta årets Handlingar,

y^^; om.defs hårdhet, tyngd och förhållande i eld,

Afrtcanjke SjSrofvare; fred med dem år nödig får Sjö-
farten

, 296.
Alun-luttrtng; dcrtil ir Smålåndfta Hvit- leran dugelig,

130. Alun Skifern i Veftergöthland, 330.
Anatomie; om en fållfam ftållning pä några ftörre Puls-

åder-flammar och grenar, nåra vid hjärtat,- A*
nat. Anmärkningar ©m Lif-modren hos en död qvin-

na, fom pä femte månaden varit hafvande* famt om
Uterus gravidas, Fodrets ftållning, Cirkulationen i-

meilan Foftret och lif-modren, m^ m 134-140. A*
nat. obf. på en Qvinna? kröpp, fom undergått Caefari-

ika Operationen, 234- 24?.
Ank-ungar; huru de utkläckas i China, 188- 191,
Arbets-loner ; åro lindrigare i Sverige ån i England, men
ock arbets-driften mindre, med orfakerne dertil, 29^*

304, 3 1 97 3^0-
AJironomie; uträkning på Planeten Veneris inftundandc

Paflage genom Solen, 25^- 264.

Barn; hafva föga mer varm blod., ån åldre folk, 187..

Anmårkn. vid Barnmorfke - Vetenlkapcn
,
229- 24^.

Se Fojier.

Bergen i Veftergöthland , deras ften-arter, hvarf m. m,
: 3H - 336 -

Bergsmanna Vetenjkapen ; om en befparing vid Koppar-
forman för. Stångjärns och Plåtfmidet, 82 - 8$\ Se
Mittetåtagit.

Billingen; Anmärkningar om det Berget, 327.
Bdfver, Caftor, om det Djurets art, 282-285-. hvarfö-

re det nu är fållfynt , 286.

Cahmel; huru den tilredes af Qvickfilfver och nyttjas i

Medicinen, 373- 373. \
Chirurgie ; om nödig aktfamhet uti yttrande om bleflu-

rers mer och mindre farlighet, 90. Hiltorien om Cae-

farifka Operationen, med en nytt Rön, 229 * 24 5-,

Se Medicine.
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Chymie; förfok med Smälåndflca Hvit-leran, och om
defs nytta i Alun-luttring, I25--I33. Om Liquor Si-

licum, 534.
Confuler uti utländfka Handels-Stader ; hvad deras göro*

mal bör vara, 313- 316.

Dammar ; Se Fijkeri.

Danjka Sjöfarten, Anmärkningar derom, 294.
Diamant

;
Mineralog i (ka förfök derpå, $7.

Dverginna, på hvilken Caefari&a Operat. blifvit förrät-

tad, 229.
Ek - virke vid Skeps-varfven , huru dermed bör hushål*

las, 3^3> 3 1 * -3*°-
Eleäricttet; Se Medicine och Phyfik.

Fijkeri ; om båda fattet at plantera Fiflc uti fmå Skogs*
Sjöar, 30-39. Hvad fo.m bör tagas i akt vid Filke-

dammars anläggande, 166- 175*.

Flod; om Var- och Sommarflods tiderne uti Norrland*
(ka Älfverna, 80.

Hygfand, om den ikada den förorfakar, de örter, fom
dari växa, och om medel at dämpa honom, 26J-272.

Folk brijlens fölgder
, 301, 321.

Fojirets läge i Moder-lifvet, 136-140.
Frakt -farten i Medelhafvet , Anmärkn. derom, 291-

3 l 7-

Galérer; om rätta (kapnadcn på dertil tjänliga Äror,
40-5-4.

Geographte; om belägenheten af Jockmpcks och Qvick-

iocks Soknar i Luleå Lappmark, 76. Om Veftgöths
iergen, med en liten Charta öfver Landet, 324-336^

Halland; om flygfandens härjande dårftådes, 26 f.

Hampa; defs beredning til Rep och Träffar^ 123.
Handel; om Sveriges Frakt-Handel, 289-312. Sven*

(ka Handels-Contoirs uti utlåndlka Sjö-ftäder åro nö~
dige, 313. Huru Tranfito-Handei bör upmuntras, 317,

Haft - Sjukdomen Farcin, befkrifning därpå, med defs

orfaker och botemedel, 344-3^0.
Inclinations - Compafs , fe Phyfik.

Infeäer , fe Natural Hiftorien.

Jordklotet anfedt fom en ftor Magnet, 203, 21 f.
Islossnings- tiden i Lappmarken, %o. huru tjocka Ifar

derftådes * 8,2.

Italien-
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Italien/ka Sjöfarten och Handelen, 291-298.
Kal\ftens- arterne i Veftgötha bergen, fåv.
KapUke, en vifs proCent af frakten for Skepparen, 309,
Karp^dammar

,
Anmärkningar deroni, 37, 174.

Kinmkulle , defs ftenarter och hvarf, 326-334.
Kopparforman i Hammar-Smedjor kan göras til hälften

af jånv8i-8jv
Kale 1 jorden ofver vintren fkadar ej växterna, 2^2.

Lera; dm Smålånd/ka hvitleian och defs nytta, ilf^rj^i
D/lagnet-nålens Inclination ; Se Phyjik.

Mathcmatik; Prohleme at finnsi råtta proportionen på
Äror, 40-5"4. Förfok at allmånneligen uplöia Pro-

blemet om Geometrifka Aberrationer
,

147-165*. Pro-'

jeétions Methoden, dä man vil utråkna Veneris Pas-

fage genom Solens Difcus, 2$J-i6z.
Medeihafvet; de Europeifka Nationers Sjöfart deruti, 291,
Medicine ; Om Electricitetens verkan i vi/Ta fjukdomar,

93. Om Botemedlen emot Vcnerilka fjukan,pch Mer-
curial-Spiritus otilråckclighet dertil, 273-280. Båfvcr-

. gäll anfes af Almogen for mycket nyttigt i Medici-

ne, 2^6. Qm.Calomels nytta i flera fjukdomar, 3 5*3-

372.
Meteorologica ; 1 7 års Obfervationer på Sånings-och

Skörde- tiden famt på Var- och Sommarflods tiden i

, Luleå Lappmark, 78, 82. Myrorneåro Väderleks-Spå-

man, Tjf.
Mineralogie\ Forfök pä en del Kifel-arter, i fynnerhet

de hårdare fä kallade åkta ftenar, fåfom Diamant,

Rubin, Saphir, Topas m. fl. at utröna dera* grader,

hårdhet, Specinca tyngd, förhällande i eld m. m. 5-5-*

76. Om Snaålåndflca- H vitleran, 1 25^1 33. Anmårkn.
om Veiigötha Bergen, deras berg arter, hvarf, lågen

XU . m. 324-336. Se Tvurmaline.

Matural'~ H-Jlort en ;
Befkrifning pä et Brafil iflet Djur,

Mus A^uti^ 16 30. Beflcrifiiing med Figur pä et främ -

mande Dj r Nirica, 140-145-. Anmårkn. om Mar-
kattan Stmia 0 dipus 146. Om kråket Gordius Me'*

•^inenfis, frm funnits lefvande vid Götheborg, 147.

Befkrifning med Figurer på Infe&erne Staphylmus

rufipes och Leptura mgra, vid hvilkas kroppar fan-

nits fåftade en myckenhet Acari r med^lft tträngar i

andan,



Rgifter,

andan, 176-18 Om några flags Vatten- kråk, i8ä„

Beikrifning med Figur på Örten Bidens acmelloides
,

245*-249» Förtekning pa Örter, fom växa i Flygiän-

den, 265- -272. Anmärkningar om Båfvern, Ca/tor %

281- 287. Beikrifning pä en Svenfk ort, fom blifvJt

hällen för en Plantag*, men vifas vara af et nytt Ge-
nus, och kallas Littorella juncea, 337-344. Befkrif-

ning med FJgurc på Fi&en Lopbius hifirh , famt

pä ct Species Lema<z, 35-0 35*3. Rön och' Anmärk-
ning öfver Svart-Myrorna, 373*376.

Navigation ; deruti kunna Obfervationer på Magnet-nå*
lens Inclination göra god tjånft, 22 ^225'. Se Sjöfart,

Pb) fik; Hillorien om Tourmalinen, defs Éleéiricitet, defs

dragning och repulfioft, och andra befynnerliga egen-

ikaper, med mänga nya Rön, 3-25", 97-119. Hifto-

rien om Magnet-Nälens Inclination, om Inclination*

Cornpaffer, 193-202. Förfök til en Magnetifk Itocli*

nations-Charta, med Anmärkningar fä val dar öfver,

fom öfver Magnet-Theorien i gemen, 203-224. Nya
obfervationer pä Inclinationen

,
225-228.

Phlfiologse; Huru Sömn fvalkar vår blod, 184-186.
mm hyfa föga mer värme, ån åldre folk, 187.

I2Q- I2f.
Roddaret huru de kunna längft uthärda, och huru (tor

deras kraft, 47.
Sjöar \ huru fina Skogs- Sjöar kunna göras nyttigare ge-
nom Fifk- Plantering, 30- 39, 168 Sjöar i Luleå
Lappmark, 81.

Sjöfart, utförlig Afhandling om Sveriges fördelar och
fvärigheter i Sjöfarten, i jåmförélfe emot andra Riken,
289-318. Se Navigation,

Sjöfolk, om orfakerna til defs rymmande, 298. Om de-
ras Mänads-hyrors olikhet i Sverige och. annorllådes,

304-312. Huru Sjöfolket bör upmuntras, 316, 523,
Skeppare^ på deras ikickelighet , trohet m. m. ankom-
mer mycket i Frackt-farten, 293, 298.

Skeps-byggeri
;

vigtiga anmärkningar, rörande inrättnin-

gen och hushållningen vid Skeps-varfven^ 299-304,
315-, 318 322.

Snöp huru mycket plågar falla i Lappmarken, 82, den
fom
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fom faller på ofrufen åker och blir långe liggande,

{kadar Höft-Sådet, och huru det kan förekommas,

Sveriges fördelar och ölägenheter i Sjöfart, 289-323.
Sades -komet bör fnarare hämtas ifrän Nordligare ån

Sydligare orter, 79.

Sades - växten famt Sånings-och Skörde- tiden i Lapp-
marken, 78-80.

Sömn fvalkar månnifkans kropp, 184-1187.

Tfdra; den conferverar ej Tägverke, 124.

Trägårds- Jhbtjel, hvarfore unga Trån ofta gå ut om
• våren, 25-2.

Tourmalin; den ftenänens egenfkaper, 3-25-, 97.

*?äg, Rep och träffar, huru de balt conferveras, 124.

Veflgotha Bergen; anmärkningar om dem, 324 336.

Viätialter til Skeps - proviantering ,
dyrare i Sverige,

.3*3-
Åkerbruket i Lappmarken, 78-80. Af hindra, det fnö

på ofrufet Höftiåde ej mä fkada, 25-0-25*4.

Agg, huru de genom artificiel vårme utkläckas i Chi-

na, 188-191.
Akta Stenar, forfök pi en del af dem, J7-76.
Alfvar i Lappmarken, Si.



FÖRTEKNING
På AuÄorcrnc til de Ron, fom åro införde i

detta årets Handlingar.
Qvart. lid*.

Bfrgius, Pet. Jonas; Befkrifn. pä Bidens
Hcmelloides , en rar ört, - - 3» 245*

- - Beflcrifning på Littortlla^ en Svcnflc 6rt

af nytt Genus , - - 4. 337
Bergman, Anmårkn. om Veftgötha Bergen 4. 324
Ch a pman

j n Problem, at finna råtta proportio-

nen på Äror. i fyntterhet för Gaiérer 1. 46
- - Om bålta inrättningen vid Skepps-varf, 4. 318
Clason; Anmårkn via Svenflca Sjöfarten 4 3x1
De Geek ; -Beflcrifning på fmä Djur, fom med

en tirång i andan åro fålte vid andra lefvan-

de Djur, - - 2. 176
Ekeberg

;
Beflcrifning på Chinefernes fått at

utkläcka Ank ägg - 2. 188
Obfervationer på Magnet Nålens Inclinat. 3. 22 f

Gadd; Förfök med Srnalåndfka Hvit-leran,

och om def nytta uti Alun luttringen • 2. I2f
Gerdes; Anmärkningar om Svart-Myrorna

, 4. 373
Gissler; Om Calomels nytta i Medicinen 4. 35*3

Haartman; Om Botemedel emot VetierHka

fjukao, och om Mcrcurial* Spiritus otilråc-

kelighcc dertil, - - 3. ^73
Heerenqvist; Omen Sjukdom hos Häftar,

fom kallas Farcin, med botemedel deremot 4. 344
HjorTHerg; Om Éleäricitetens fördelaktiga

nyttjande emot viffa Sjukdomar - 1. 93
- • Beflcrifning på Fiflcen Lophius Hiftria, 4. 35-0

Hollsten; Sjutton ars obfervationer på Sä-
nings-och Skörde* tiden m m. inom Pol-
Cirkelen - - - - 1. 76

Anmärkningar om Båfvern, Caflor, - 3. 281
Knutberg; Sammandrag, med egna -til lägg-

ningar, af 4 Svar på K Acad, Fråga, om
båiia fåttet at anlägga Fiike-daqimar , ingif-

ne af Mijoren och Ridd. Fr. v. Wall-
wijk, AfleflToren Thomius, Borgmåftaren
I^und och Radmannen Bergström - 1, 166

* - Huru den fkada kan föi ekommas , fom
för-



Fortekntng.
Qvart, fida.

förorfakas på' H6ft-Sådet af mycken Snö
.

pä ofrufne äktar - -

LiNNé; Beikrifning på Brafilifka Djuret, Mu
AgUtir", - - -

- - Befkrifning på Djuret Narica
- - Anmärkningar om Slmla Oedipus oc

Gordius Medinenfis ,
- -

Martin, Rol. Om Lif-Modren hos en dö<

Qvinna, fom f:te månaden varit hafvande
Martin, Ant. Rön, fora bevifa, at Sömn

fvalkar månnifkans kropp,

Montin; Om de örter, fom våxa i Flyg
fanden, med Anmärkningar.,

Murray; Om en ovanlig Hållning pä några

ftörre Puls- åder flammar hos en mannifka
Palmqvist; Förfök at allmånneligen uplöfa

Problemet om Geometri (ka Aberrationer,

Prosperin; Uträkningar på Venens inftun*

dande Paffage genom Solens Difcus,

Psilanderschöld; Anmärkningar vid Rep-
flageriet, ~

Qvist ; Förfök på en del Kiefel-arter, och i

fynnerhet de härdare få kallade Äkta (ienar

Rinman; Anmärkning om Koppar - Forman
för Stångjärns fmidet

Schutzer; Beråttelfé om Cxfarifka Opera-
tionen , med Ron derom

,

Tiburtius; Om Fifke- Plantering uti fmå
Infjoar,

Uggla; Om en befparing på Koppar-forman
for Stångjärns och Plåtfmidet

Westerman; Om Svenlka Sjöfartens för-

måner och ölägenheter, i jämförel fe emot
andra Riken ,

-

Wilcke; Hiltorien om Tourmallnen, med
många egna förfök,

- - Slutet af den farnrm, - 2. 97
- - Förfök Til en Magnetifk Inclinatiöns
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