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; Om Stockholms Stads tilvåxt i Folkrikhet,
ifrån år t t>. t til nrU T

randen til vart Tabell- Verk" blef val ic-G ke lagd, forr ån vid Riksdagen är 174$,
och det tog ej fm början til verkÄäl-

lighet, forr ån år 1745». Men at Kongl. Maj.t
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4 1769* Jan. Febr. Mart.

likväl redan förut varit upmårkfam på Folk-
hopens tilvåxt, och infedt nyttan af en (ådan

-iniåttning, ikonjes tydeligen dåraf, at Nådig
befallning, den 2.9 Januarii 1736, afgått til alla

Confiitorier i Riket, at inlamla farnt til Ko-
nungen irifanda Fortekningar pä alla i hvart och
et Stift ärligen Födde och Döde, ifrån och med
år 172,1, til och med 173X3 famt at fedan är-

ligen därmed fortfara.

Til följe dåraf, ingåfvo de fläfta Confifto-

rier ftrax fina Fortekningar for de fifta 1 fåren,
och inkommo jämväl följande året med fortfått-

ningen for 1 7 3<5 3 men ifrån den tiden finnas in-

ga vara inlemnade. Man har formodcligen blif-

vit varie, at blotta upfatfer på Födde och Dö-
de, ej kunde gifva nöjaktig uplyfning om alla

nödiga omftåndighetcr vid Befolkningen, hälft

dä de ej voro inrättade efter något vifst fore-

flirifvitFormulaire: ty då hvart Confiilorium folg-

de titt eget tycke, blefvo Fortekningarne myc-
ket olika ftåldc > då det foll fvårt at jåmtora

dem, och at draga af dem några allmänna flut-

fatfer. Confiftorierne tyckas derforc hafva tätt

tiHåjelfe, at tils vidare därmed aldeles uphora.

De inkomna Liftor lägo- fedan forvarade uti

KengL Cancellie-Collegii Inrikes Civjl-Expe-

ditiony- til defs jag, for några år tilbaka, fick

kunfkap om dem, då de, på gjord anmälan,

blefvo mig tilftålde, med befallning at tilfc, om
någon nytta dåraf kunde göras.

Det foll mig ftrax in, at man genom de-

ras jåoiforelfé m$å de lenare Arens Mortalitet^

Ta-
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Tabeller, torde kunna inhämta, om och huru
mycket Folkhopen tilvuxit, på 30 til 40 ar, få

val i hela Riket, fom uti hvar Lands - ort for

lig. Ty antalet (a val af de ärligen Födde uti

en Stad eller Ort, fom a£ de Döde, hälft dä
ct medel -tal utfokes af flera är, år gcmenligen
uti et. vifst och nåitan boftåndigt förhållande til

antalet af alla Stadens eller Örtens invånare,

iäfom jag tilförne (
#
) vifat. Darfore om, ef-

ter många ar, långt flere födas och do ärligen

pä famma.Ort* avrfes det for et fäkert prof,
at Folkmängden dar imedlertid blifvit nåitan i

famma proportion ftorre: hvilkct i fynnerhet
vål inträffar på Lands- bygden, hälft dä man
grundar uträkningen på de Föddas antals ty de
Dödas år mera oiradigt.

Emedan en fadan tmdertBknlns tvektes va-

ra både nyttig och nojiam, tog jag .mig fore,

vid lediga (hinder, at jämföra de åldre och
nyare Fortekningar: hvartii jag vidare upmun*
trades, dä jag til min ftörfta fågnad markte, at

Befolkningen, i de Orter jag forft företog,

varit ofver förmodan vålfignad. Men mig möt-
te tvånne fyärighetcr. Den ena var, at dä dc
flåita Confiftorier lätit gora goda och ftådade,

faft ån mer och mindre omftåndeliga faraman- 1

drag af Probftarnes och Kyrkoherdarnes i Stif-

tet til Conliftorium infända ftrodda Forteknin-

gar, hade däremot några ej gjordt fig den mö-
dan, utan til Konungen infeickat dem juft fa-

dane, fom de dem tätt, på fä många lofa blad,

A 3 fom

(*) Se K. Vetenfc. Acad. Handl. för ar 175-4, fid.iöéj

och för 1 75^, lidau 12.
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fom Kyrkor åro i -Stiftet. Defle voro rakade i

all mojelig oreda, jag nödgades dårfore, efter

v. Henels Florerande Sverige^ dar Kyrkorna uti

alla Stift finnas anförda, lägga de loia bladen i

ordning
5 fe om de alla voro tilftades , och fe-

dan gora et fammandrag af dem, famt åndteli-

gen fummera tilhopa få val alla Soknars i Stiftet

Födda och Döda for livart h\ fom hvarjc Soc-
kens på alla 16 aren. På fa modofamt fått har

jag fatt reda på et par Stift; men tviflar om
det låter fig gora med t vånne andra, fom Ster-

ila. For Skara och Wexio. Stift har jag inga

Fortekningar funnit, och for Lunds Stift, al-

lena ft det ena året 1736. Om inga ifrån dem
blifvit infånde, eller om de federmera forkom-

mit 5
år mig obekant.

Den andra fvårigheten år, at de äldre For-

tekningar voro inrättade efter Rikets fordelning -

i 14 Stift > men de nyare Tabellerna, fådana

fom Kongl. CommifTionen ofver Tabell-Verket

dem emottager, åro efter Sveriges fördelning i

Zf Hofdingedomen, Om hvart Stift innefatta-

de jåmnt i, t eller 3 hela Hofdingedomen, få-

fom några gora , få fororfakade det intet hinder

uti forevarande åmne. Men fomliga Hofdinge-

domen ftråcka fip; in uti t eller 3 fårfkildta

Stift* Ja, på några Milen horer en del af et

Probfteri til annat Hofdingedome, ån den an-

dra delen. Dåraf fororfakas en liten oredighet

uti några Hofdingedomens Tabeller : det hin-

drar ock, at någon annan kan anftålla den å-

ftundade jåmforelien imellan de åldre och nya-

re Fortekningarna, ån den, fom har tilgäng til

Prob-



Probfte - Tabellerna , fom qvarblifva vid Confi-

ftorierna. Herr Biftopen Doftor Mennänder,
hvilkcn jag meddek en afftrift af de äldre for

Abo Stift, har behagat åtaga fig deras jåmfo-

relfe med dc fenare årens Probfte - Tabeller,

lamt har redan til en del fullgjordt fitt löfte.

Uti några andra Stift, har jag ock forhoppning
om biträde dåruti. Imedlertid kan jag, for min
del, allenafl vifa, huru Befolkningen forhållit

fig, fedan år i7Zi, uti några fä Lands-orter,
och i Staden Stockholm. Jag begynner denna
gängen med den fiftnåmda.

I anledning af bagge Stadens Confiftoriers

upgifna fullftåndiga och påliteliga Forteknin-

gar, häfva i Staden blifvit

År 1721. -

F6dde. Dåde.

- 174^ " - \666.

1722 - " !7fP, - " 1938.
- - 1891, - - 1988.

1724 - - 1 96 2., - 1400.

i7*f "

-

- 1889, - - »OR-
172.6 - - *PM> - " *f44-
ifiy - - 1849, - - 1928.
1718 - * !<52fv - - 2lfÖ-
1719 - - 1787, - - 2,207.

1730 - - 1819, - - 2099.

1731 - - 1903, - - ii77-

1732. - - 1017, - " »93f-
*733 " - 1876, - - 2123.

1734 - - i87 f,
- - 2f98.

*73f " - 1877, -

- I748 »
"

v z r$9-
.1736 - ' 37P4-

Summan af 16 år, - 2>9np> - - 3567^.
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Om föregående Summor delas med Arens

antal, fom år 16 , få upkommer medelmåttiga
antalet af de ärligen Födda på den tiden, 1846*
och af dc årligen Döda, Z104. Det förra flul-

jer fig ej mycket, ofver eller under, ifrån det

verkeliga hvart är \ men det fenarc går ofta nog
långt ifrån, hvilket beftyrker hvad jag fogt

,

nämligen, at årliga afgängen år ojåmnare ån til-

fodflen.

Emedan de Dödas antal på de fenarc 8 I-

ren var mycket ftörrc, ån på de 8 forlta, kun-
de vara någon anledning at dåraf (luta, det Folk-
hopen, inom defTa 16 åren, anfenligcn okat fig*

men fom det ej bekräftas af någon däremot fva-

rande Barnens forokelfe, hvi.lkcn år fåkraft at

bygga på* få fer troligt ut, at (kiilnaden uti

de Dödas myckenhet hårrorer, til ftorfta delen,

af mycket frifka år i början , och fjukliga mot
flutet af denna Perioden, famt at hopen antin-

gen ftatt aldeles i knut, under deffa 16 åren,

eller ock ganfka litet tilvuxit.

Efter 1756, åro inga Fortekningar at tilgå,

forr ån Tabell - Verket vidtager, jhvarutur jag

hämtat följande fuoimor:

Födde. Döde.

År 1749 - - zifp, - ~ $2pf.
lyy0 - ;> ZZpg, - - 241 2 V

ijfi - - 2418, - - *73f.
ijyi - - 2641, - - 3148.

175-4 - - 27f<5, - - 314P*

trrr - - w&ti - - w66
<

m
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Fådde.

Ar I7f6 * - 2.771? - * 3808.

17^7 • fc 2629, - - 3-Pf8.

175-8 - f 2428, - - 3663.

17^9 - - 2494, - - 3^06.

1760 - - 26685 - -
3 9öf

.

1761, - - 274*5 - - 3401*
I76t - * 27f8\ r vi

3 fil.

1763 - - 2448, .

- - 5OO4.

1764 - - 2301, * - 3716.

i76f - - 2483, - - 35-02*

1766 - - 2f69* - - 3203.

Summorna for 18 ar, - 46029. - - 61742.

Om defla fummor delas jämnt i mellan 18

år, belöpa fig på hvart och et, iffj 'Födde?

och 3430 Döde. Uti förra Perioden föddes al-

lenaft 1846 ärligen, och dodde 2104. Skillna-

den år ganfka mårkelig, och fä beftafidiV, hvad
de Föddas antal angår , ar det under förra Pe-
rioden ingen gång lteg fa högt, fom då det var

lågft uti den fenare. Vifar det icke oemetfå-
jeligen, at Staden inom en kärt tid af 30 år-,

forkofrat fig ratt anfenligcn i- Folkrikhet? Om
man tager de årligen Födda under bagge Perio-

derna til grund ^ få har Invånarncs antal okat

fig, fåfom 1846 til tff/f eller fåfom iaoo til

138^5 eller i det närmafte fåfom r< til 7; men

eller fom 100 til 163, eller vid pafs fom r til

8. Därfore om Staden , år 1757 , enligt

det årets rakning, hyfle 72O00 fjålar (falt-

ån jag har mina (kål at tro, at hår altid åra
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några rooo flera , ån Tabellerna medgifva). få

voro hår
5
omkring år 1728 , foga mer ån 48000,

eller hogft foooo.

Hopen tyckes hafva ftåndigt vuxit, til ar

I7f4, ledan flått några år vid fin hogd, och
under de filta åren något aftagit : hviiket år tro-

ligt , i anfeende til de förändringar Nåringarne
denna tiden undergått, och befbyrkes af 1766
års Rakning, fom ej gifver Stockholm mer ån

68936 invånare, dä har likväl, år 1765, räk-

nades 72989.

A t den Itarka tilvåxten af m<?r ån 20000
månnilkor, pä en tid af 50 år, eller, om man
räknar ifrån 1736 til 17^4, allenaft 18 år, cn-

daft bo
4

r tiHkrifvas de kraftiga upmuntringar,
,fom Handel, Handaflogder och andra Näringar
fingo vid 1738 års Riksdag och de följande, fy-,

nes vara aldeles otvifvelaktigt. Det år ännu i

fri {k t minne, huru ftor myckenhet utlänningar

den tiden inläckades i Riket, befynnerligen til

Stockholm, famt huru månge jämväl af våra

egna, fom for brift på näring tilforne gått o-

,
gifte, nu fat tes i ftånd at bygga Hjonelag och
foroka Gg.

^Landsbygden har val mäft tilflåppa en del

af de i Staden tilkomne, famt årfåtta brHletv

af de 19846 månni&or, fom på 34. år blifvit i

Stockholm mer döde ån Foddc. Men dels kan

et lå litet antal, draget utur hela Riket, pä

34 års tid, ej hafva fororfakat någon mårkelig

faknad på Landet ; ty om ån alla 40000, fom
inflyttat i Staden, hade varit Svenfkt Lands-

folk, få blifver det dock ej mer ån 47 männi-
« , (kor
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fkor pä hvart: ar ifrån hvart Hofdingedome : dels

har ock Staden rikeligen betalt til Landet detta

lån, i det Stadens tiltagna rörel fe mycket bi-

dragit til Landtbrukets upkomft. Ty långt i-

från 5 at Stads och Landtmanna- näringar hindra

eller förolämpa hvarandra, år den enas tilvåxt

den andras Uf. I fjelfva verket har ock Landt-
bruket i Riket på denna tiden mer forkofrafc

fig , än Stadernas rorelfe , och Folkhopen på
Landet lika mycket, ja, på några Milen me-
ra tilvuxit* än i Stockholm, hvilket en annan
gång fl al tydeligen å daga laggas. Och käre!

må vi icke lå garna låta en ringa del af Landt-
folket (oka fin bärgning i Städerna, fom fe dem
aldeleb flytta utur Riket? hvilket ändock be-
klageligen alt for mycket fiber, och ej lårer kun-
na fkekommas, forr ån rorelfcn i våra Stader

blifver i allmänhet lå lefvande, fom uti de ut-

land fk a.

Imedlertid vore det likväl en fak af hog-
fta angelågenhet at påtänka, huru det må kun*
na forekommas, at få mycket Folk årligen dor

hår i Staden, fom dårfore altid behofver årfått-

ning ifrån Landet. At den flora afgången på
Folk icke år något nödvändigt eller oundvikc-
ligt ondt, hårrörande af Climatet eller fjelfVa

Naturen, år nog klart dåraf, at ofta imellan

åren 172.0 och 1730, famt jämväl en och an-

nan gång i de fenare åren, fiere inom året hår
blifvit födde ån dodc, hvilket ock fkal hafva
fkedt forledet år 17Ö8, då, enligt den fortekning
jag funnit uti en af vära Vecko- Skrifter, hår
föddes Zfj6 Barn, och dodde allenaft 2fr$)
månnifkor-

hg
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Jag bar tilforne (*) vifat, at den har rå-

dande ovanligt häftiga Mortalitcten måfb angri-

per fpäda Barn, i det merendels h vart annat hår

dor i farfta aret, dä på Landet allena ft hvart

fjerde afgår. Skulle icke det genom flera, Hor-
re eller bättre inrättade Barnhus 'kunna botas?

Sluteligen anmårkes, at de Dödas antal har

fil-tagit något mer, ån de Föddas. Det farorna,

finnes ock hafva fl: ed t i Lands -orterna: hyar-

af följer, at antingen mäfte Barnens ärliga an-

tal tiivåxa uti en något mindre, eller ock de
Dödas antal uti något ftorre proportion, ån fjelf-

va Folkhopen. Troligt är, at bagge delarna

ike. Ty en mycket ftorre Folkmängd uti et

och (amma Land, gor trångare utryme for hvar

och en, H at cj alle kunna lika fnart fa tiltål-

le at gifta lig, fom då Landet var tomarc»,

Når äter flera bo tat* t.ilfamman , kunna fmit-

tofama fjukdomar mera utbreda figL Dårfo-

re, når man af dc Föddas och Dödas okade

mängd vil underfoka, huru mycket fjelfva Folk-

iiocken tilvuxit, fynes vara tak ra (I, at taga et

mediumimellan.de tvänne proportionerna, fom
upkomma genom de Föddas och Dödas jåmfo-

relfe uti tvänne tids Perioder-
'

P. WARGENTINY

(*) Uti K Vet. Acad. Handl. for Jan. Febr, Mart.

1766. fidaa 22.

BE-
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BESKR1FNING,
Med bifogad Rtinmg

, pä en Fmbla-

dtg Säg - 6)varn >

CARL KNUTBERG
5

Capitaiue-Mechanicus.

s '

-

Atfkillige, fom i de förflutna aren harva K-
tit bygga Finbladiga Sägqvarnar, hafva

anmodat mig cm Ritning dar til. Jag nar da
fatt tilUlle at påfinna en och annan förbättring,

fom förut vid lädana byggnader ej varit vanlig.

Och fom flere, nu och framdeles, kunde va-

ra betjånte med någon underrättelse i det-

ta mål* fä hoppas jag, at Kongl. Academicn
fä mycket håletre lemnar den et litet rum ibland,

fina Handlingar 5
fom ingen ladan lärer tilforne

vara utgtfven i Sverige.

A. Tab. I. IL Öfverfalls Fattuhjul, af 3$
alns diameter, \ alns breda hjul-ringar, z al-

nars 8 tums langa {k o fl ar, med botten, pä fått,

fom vanligen brukas vid fådana hjul.

Härvid anmärk es, at pa de Milen, där ym-
nigt firom- vatten fak nas 5 kan et fa lagt vat-

tu-fall, fom fvarar emot detta låga hjul, ieks

äftadkomma en få ftark drift, fom vid tvånne

Säg-ramar fordras, når tvånne Sagftockar..på en
gäng fagas til bräder, och tillika tvånne andra

k antik åras. I fädan belägenhet (kulle val, til

befparing af vatten, pä de ftålten , där mindre
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tilgang darpå år, ct högre vattufall bom nyttjas,

h vare il et 10 eller flere alnar högt vattu-hjul,

med däremot fvarande ofverfall, kunde årfåtta

hvad i vatnets myckenhet fattas; uti hvilken

håndelfe et fädant vattu-hjul borde Hällas ut-

om Såg - hufet , en längre hjulftock anfkaf-

fks , och , til at erhålla lagom häftighet vid

fägaingen, jåmvål et Stjernhjul, famt Tralla med
ftark 6 tums-delning förfärdigas, jämte en trall-

itock , med vef i bägge ändar. En fådan in-

rättning år vid Afva i Tyresö Sokn, dar vattu-

hjulet år 8^ aln högt, i aln if tum b red t,

vattu- hjulftock en iz alnar lång, i aln i diame-

ter: Stjern-hjulet på denna ftock har fz kug-
gar, och Trall- ftocken är 5 alnar 1 f tum lång,

med en vef i h vardera andan, famt tralla midt

pj, med zz tråll-kaflar, och 6 tums delning,

ak verk-tum. Men det aldrafimplafte och folj-

akteligen det häfta, minft koj t fama och for

nötning aldrafåkrafte fatt, år, då vattnets ym-
noghet tillåter, at nyttja få lågt- och bredt

vattu-hjul, fom på ritningen år utfått, utan

fijernhjul, tralla och trällftock.

1?, Vattuhjuls-ftocken af Ek, i aln i diameter

och f-J i långd. Pä det han icke må f6rfvagas

med hal for hjul-armarni, åro g armar fatte och
faftkilade utan på hjulftocken BB.

C, Tvånne ftarka Kors-vefvar , af godt och
fegt jårn, Fig. 4, Tab. II, ftarkt faftkilade i

åndarne på hjul - (locken , hafva fin gång 6f-

ver dynftocken uti dår inhuggne metall-pan-

nor af hård Metall* deras reft i omgången år

zo tum.

Me-
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Medclft" deffc Sågvefvars omgång,, åftad-

kommas dc fyra fårfkildta rorelfer, ibm uti den-

na Sägqvarn finnas., nämligen: x:o Såg-ramarnas

och Sågbladens up -och' nedgång ^ Z:ö Såg -flockarnas

och Såg-bånkens hwgfama [kvidande fram emot Sågr

bladen , 3:0 Säg-bankens och den kam/kurne Sågjhc-

kens fårande tiIbaka ^ och 4:0 O/kurne Sågflockars

framdragande , dar belägenheten fa medgifver

,

mtur Sågdanimen, in uti Såghufet.

2), Tab. T. Tvånnc vefflanger eller vefftoc-

kar^ med pannor vid deras nedra ända, af hård

metall: defle pannor fes Fig. f% Tab. II, och
åro fa(tk ilade vid vef- flocken, imellan 4 rtarka

järn, och tilhorige bultar och fprintar nederft

igenom oglorne, och jårnhake ofver bultarne

,

ofver hvilken hake trä-kilar infläs, at den ofra

och undra pannan kommer at fitta tått til vår-

tan eller runda ändan af vefven, at ryckning
och ftotning må forek ofri mas. Ofvannämde 4
järn fafHkrufvas par-tals, tvånne på hvar fida

vid vcf-flocken
, på fått, fom R, Tab. II. be-

teknar. Et järn med faftvåld bult, 1% tum i

diameter, fes Fig. 7. Tab. I, och fårtes åfven

med tre ftarka fkrufvar vid vef - flockens ofra

ända, och medelft denna vål rundade och på
rundningen llatfilade bult leder lig vef- flocken,

uti tvånne par metall-pannor, Fig. 8. Tab* II,

hvilka med tvånne jårn-grimor Fig. 9, vidden
undra tvår- flock en, lit. ee, Tab. I. på Säg-ra-

men faft(krufvas : for den orfaken år vid gjut-

•ningen en J tU1^ $jup*, *i tum bred råfla i

defla pannor formerad, hvaruti grimorne palla,

•ch på det- fättet komma at fitta få mycket
ila-
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ftadigave : uti Metall-pannorne, få val dc ofra,

at åtminftone 1 tums fldllnad blifver imellan

deffe pannor, da de åro tilfkrufvade , hvilket

år at i akt taga, dels for det, at något kan va-

ra til at nota på, dels ock til at betjvåmligen

kunna fmorja fl val runda vårtan pa vefven,
fom ofvannåmde tapp. Til at förekomma nöt-

ningen på defie Metall-pannor, bora de vara af

något härdare cbmpofition, ån vanligen brukas

til Klock-metalL Något mindre varaktige pan-
nor kunna forfärdigas af härda tråilag, med in-

huggnc fma metall-kotor ^ men i fäcf&nt fall bö-

ra i llället for Jåm-grimmorne, fom fes Fig»

Tab. II. andra 4 griraor fåftas utan pä den un-
dra tvår-ftöcken, på (att, fom Fig. <5. Tab. I.

vifar, da trå-pannorne kunna blifva hade ftorre

och ftarkare, S- 5 trå- pannorna, s, en trä -kil

under pannorna» en hake eller jånvfkena un-

der två-kilen, fom, med hakarne ncder, häller

tilfamman bagge par jårn- grimorne. \, tvån-

ne bultar med hakar up ät* I ftället for of-

vannåmde vid jårn - buken faftvålde jårn, kan,

til undvikande af vållning , hvaraf det fvagare

järnet ofta forbrånnes, järn -buken fa ft kilas på
andan af vef-ftocken, på fått fom befagde Fig.

6 gifver vid handen. Jåm-bultcn, fyrkantig

midtpå, dock kanterne på ofra fidan bärthuggne,

dar järn- ftången går ofver. enfkruf, fom in-

fkrufvas, fedan jårhftången år faftkilad. i , en
jårnhake nederft , fom håller jårn-ftången på bå-

da fidor til vef-ftocken. F. Trå-kil, fom går

igenom öglan
y>J\

den bogda jårn - ftången och
igenom hålet pä vef-ftocken ^ hvilket hål år I

tum

fom de undra, gores lo icke djupare, ån
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tum bredt och något längre ned ån befagde oglaj
men for dragningen fkul, med ofra kanten gar
icke lä högt up, fom öglan. Denne, med fiere

vid Ritningen bifogade figurer, åro , for mera
tydlighet, i ftorre mått ån den utfatte tnåttftoo
ken. Som i alimånhet vid Säg-verk den regeln
bor i akt tagas, at all ting är falt och ftarkt,
och at ingen ting glappar, fom kan fororfakå
fkakning och ftorre nctning $ fä kan den fifl>

nåmde kilning, i f dant afiéendc , hafva fin for-
del: men alla kilar, at de icke ma It rida tilba*
ka, bora med näft - pinna Vid lädana tilfållen

val tårtas*

£, Tvårtne Såg-grindar eller Sågråmav^ med
7^alnars upftåcnde ilockar af furu, och 4 tvår-
flår af torr och feg Ek, i de upftående ftoc-
karne intappade. Deffe Sågramar böra vid fin*
bladiga Sägar, for Sågbladens erforderliga ftar*
ka ipänning, förfärdigas til den ftyrka, åt de
icke må fvikta* For den orfaken hållas ^ få val
de tvånne ofra, fom de tvånne undra, tilfam-
mans med ftarka jårnfkmfvar ff, at hjelpas åt
at emotrtå en fädan fpänning , iom icke bor an-
fes for ringa, - når "16 eller 18 tunna Såg' -blad
uti en ram fkola -fpannas. I anfeénde til den
anienliga tyngd, fom defle ramar för ntr iiåm-
de örlak bora hafva , år der i fig fjelft tydé*
ligt, at, där tvånne grindar åro, trånar det til

lätthet vid verket, at dcffé tyngder ftå i ftågor*
lunda jåmvigt mot-hvarandra, fom ock, at hjul*
vcfvar och alt tilbehor bora vara af tilfäckelie
ftyrka. 1 den håndelfen , dä ftfotn * vattnets
myckenhet icke tilläte* at fyra ftockar.pä eil gång

® fägas*
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(ägas, kunna {agramarne inråttas af mindre bredd,

iå at uti den ena en lågftock til bräder fågas,

med u ä 13 blad i ramen , och uti den andra

ramen., en lågflock kan£- (käres, med tvånnc

eller fyra blad. Sä fker vid Afva, der hvai de-

ra grinden eller fågramen år z alnar 10 tum bred,

upftåndarne inberaknade : men imellan upftån-

darne år 1 aln och zi tum : upftåndarne åro 6
tum tjocka och 10 tum breda, « och hvardera af

de fyra tvår-ftockarne af Ek, 10 tum i fyrkant:

imellan de tvånne mellerfta tvår-ftockarne, fom
hafva råflor for Sagblads-ftjårtarne , år på bråd-

fågeifs alnar 10 tum: imellan de tvånne ofver-

Ila tvår-ftockarne år 11 tum: dé tvånne fkruf-

var, fom binda dem tilfamman, 1 aln 10 tum
länga; imellan de tvånne nederfta tvår-ft >ckar*

ne f tum, och fkrufvarne, fom binda dem til-

famman, I aln 3 tum långa: hvilket torde tjäna

til mått for en enkel ram for p qvarters långa

fågblad och 2,4 tums reft af fåg-vefven^ men
där Sågftockar kantfkåras , då ftockarne taga

florre rum, ftorre (kilnad imellan de tvånne

mellerfta tvår-ftockarne på den grinden, nåml.

2 alnar 16 tum, och nyttjas vid den grinden 10

qvarters långa fågblad, och reften af låg-vefven
år icke mer ån 2.0 •tum : uti det ofriga åro mat-
ten vid bagge grinderna lika, och conftruäion
enahanda.

Där belägenheten år fådan, at vattu-hjulet

bor fattas utom hufet, och *en enda vef nyttjas,

kunde, til erhållande af någorlunda lätthet och
jåmnvigt for en fådan dubbel ram, fom ritnin-

gen vilar, farama ram inråttas, med motvigt
Up
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up i vinden, eller i nedra rummet, på fått, fom
de fa kallade Tågverk vid Gevärs- Faftorierne

åro inrättade, eller fom Fig. z. Tab. Il. vifar:

ty Sågbladens fkårning ned igenom Sågftpcken
fordrar ofta mindre kraft ån en ladan Sä^-grinds

tyngd, hvarigenom ojämnhet i verkets gäng for*

orfakas. Det for flås, at balancens fråmile del

^ år fe&ion af en cirkel, hvars centrum år flod-

punften, och längden af denna feftion år Såg*

vefvens reft. Vid fi år en ftark pinne in(lagen

på fned i åndan pä Sägrams- flockarna : omkring
denna pinna går en ftark trofs dubbel 'up, och
bagge andarna af troflen fä (tas med en kil i et

häl i balance-ftockarna, v (lod-punkten, o ften*

ladan, hvaruti mot-vigten ligger.

F. Sågbladen åro gernenligeft af $ qvarters

Ltiigd , til kantfturne Sägftockars fågande til

bräder, och lo qvarters til kantfkårning, famt
af 6^ å 7 tums bredd ; delningen af fägtänder*

na är -| tum, och djupleken f tum, bladens

tjocklek § tum pä kanten vid tånderne; men
något tunnare pä bak-kanten: if tum vid ofra

och nedra åndan af defla bladen^ åro tvånne kär*

ta tappar, tvårt igenom bladen faftfatte, få at,

når midt på bladen dragés cn paralel Hnea med
tand-lineen, fättes den ofra tappen -| tum när-

mare bak-kanten, vid hvilka tappar Såghakar-
he eller ftjärtarne pripa faft. Sågbladens längd
detcrmineras for ofrigt, i proportion af Såg-
vefvens red och Sågtimrets tjocklek; men ju
längre och tunnare Sågbladen åro, defto fiar*

kare bor deras fpanning Vara, at de icke må
fvigta under lagningen. Alt for tunna blad åro

B z be*
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bcfvårlige. Den nederfta Sågblads- ftjårten kan
naglas faft, dock fä at den leder lig på tappen,

til mera beqvåmlighet vid ut -och in -tagnin-

gen , fe /3 Tab, II. Någre bruka ock 6f- k

ra flj artarne fä fmidde, fora Fig. cl Tab. IL vi-

far, da, i ftållct for en kart tapp, tvånnc lofa

tappar kunna genom tvånne bål på Sågbladen
infattas. Om et Sågblad fkal kunna (kåra i råt

linea, och formera et pa alla Hällen jämntjockt
bräde eller planka, mäfte en Sägare hafva no-

ga upfigt, at alla Sågbladen fy tia rått fram >

och hafva fin riktiga tand-lkrånkning, famt blif-

va, fom lagt år, få ftark t fpände, fom moje-

ligt år. Tand - (kränkningen bor med et ord

vara lagom och pä det fått, at -hvarje tand far

fom en liten bugt, få at yttra uddarna icke vet-

ta for mycket ut 3 ty om de -{kränkas for myc-
ket, går fågningen tyngre, och for mycket af

flocken går bort i fågfpån: fkrånkas de åter för

litet, kunna Sågbladen icke gärna hålla rat li-

nea, utan på antingen til höger eller vånfter

,

då brädet far utfeende fom en Kil, och Såg-
bladen låtteligen kunna brifta, eller ock gå de

en flund til höger, och fedan en Hund til vån-

fter. Vetta tånderne formycket ut, då fer brä-

det ut, fom vore det på tvären i fneda linier

råffladt : dylikt händer ock, om Sågbladen icke

blifva 5 fom fig bor, fpände eller icke flå lod-

rått, eller icke åro i lika diftance ofverft och
ned er fl:, eller ock om fjelfva Såg-grinden vin-

kar, hvilket fi (ta fel bor vid byggnaden före-

kom mas.

Vanliga bruket år väl, at fpånna Sågbladen

med jårnkiiar, fom efterhand infils 5 men där-

vid-
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vid händer ofta den olägenhet, at når ct enda
Sågblad behofver kilas, låfiha de nåfta Slg-ki-

larna, hvilket år nog kinkugt, i fpnerbet , då
man under fägnirtgen marker , at något blad ta-

ger en galen väg, och tåled es behofver ftarka-

rc kilas. For denna orlak har jag vid en fin-

bladig Såg inrättat en annan flags fpänning
5

hvilken, dl den ratt verkftålles, år fördelakti-

gare. Fig. 10. Tab. II. vifar et flags hakar,

eller få kallad Sågblads-fljert, med fkruf-kilar:

defie hakar åro klufne vid nedra andan, at Såg-
bladens ofra ända kan paffa i klykan, och med
ofvannåmde karta tapp haka faffc vid kroken:
vid ofra andan året hål fof kilarne, % tum eller

mera längre, ån der kilen år bredaft. Det lå-

rer fnart kunna intagas, at Sågbladen på detta

fått med nog lätthet kunna infattas och utta-
• P o o*

gas, och med lika lätthet fpånnas: ty da Såg-
bladen, uti den diftance och ordning, hvarom
nedanfore talas, blifvit infatte, kilas de fä myc-
ket mojeligt år, med den ftorre kilens indrif-

vande, och at den må komma at fl tta på fitt

/ftålle, och icke behofva högt upfkrufvas, flås

ftund®m fmår re kilar ofvanpå, och ftundom un-

der denfamma ; men emedan den for Pra kilnin-

gen ändock icke for fl ar, in fattes fkrufven^, fom
tillika med fkruf-hålet i kilen år med horn och
Salt-laka härdad, och medelft fkrufnyc-keln Fig.

ii. flcrufvas och fpånnas Sågbladen, det ena ef-

ter det andra, litet efterhand, til defs Sågbla-

den få fin riktiga -fpånning och ftyfhet , hvil-

ken ftyfhet år et mårke til hvad i denna delen
år lagom. Härigenom vinnes den nyttan, at

om det (kulle hånda, at under lagningen nä^ot

B 5 Säg-

\
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Sågblad flaknar, kan det makeligcn, utan dall-

ring eller de ofrige Sågbladens rubbning, och
utan at behofva ftanna verket, tilborligen fpån-

nas : kilarne kunna våndas, om få behagas, få

at hälften af fkrufvarne flå på bakfidan, och den
andra hälften pä fram (idan af Såg-grindcn men
båft kan en Sägare obfcrvera och råtta Sågbla-

dens gäng, då alla (krufvar fattas på frarnfidan.

Jårnfkenor åro uti grindarnas tvånne medlerfta

tvårflår inhuggne, hvaremot fkrufandarna hafva

fin nötning. Det lårer af (ig fjelf kunna be-

gripas, at vid Sågbladens nedra ftjertar icke an-

dra ån iångflutta kilar behofva$> ty de fom åro

tvåre, loflna foam

På det alla Sågbladen må komma at fitta

lodrätt, i riktig diftance och ordning, få val

ofvan fom nedan, utan brydfam matning och
jämkning, infattas Sågbladen imellan tvånne par

flåar, et par vid ofra och et par vid nedra ån-

dan af Sågbladen, på hvilka flåar, (ätminftonc

vid de tva, fom komma fram åt vid kanten af

Såg- tånderne) vid ofra fidan, Jårnfkenor med
fkuror^ en fkena på hvarje flå, åro faftfpikade,

hvilka fkuror med en Såg-fil, efter Sågbladens

tjocklek, åro infkurnc , och midt emot livar*

andra pafTa, få at Sågbladen dåruti med fram-

kanten kunna håfta, och åro flåarna få långa,

at de pafla imellan de upftäende (lockarna på
Såg - grinden, Nar Sågbladen imellan flåarnc

åro infatte* fkrufvas fläarne tilfammans til Såg-*

bladen,, och formera en klämma, fom fes Fig.

13, Tab, Il , och Tab, L h. På det at fåg-

fpån bättre må falla af den undra klårmaan* åro

flå-
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flåarne midt for Sågbladen affneddade. Sedan
infattas de nedra ftjärtarna, om de åro lofa,

med fina kilar, och åfven de ofre med fina fkruf-

kilar, och når alla fyladen fitta faft, infåttes

Fig. iz, Tab. II, och *, Tab. I, half tums
tjocka Jårnpinnar, igenom defie ofra flår, iden
ordning , at Sågbladen midt imellan. dem fä fitt

rum. DefTe Järnpinnar pafla uti hålen på fiåar-

na, och bagge defie flår kunna åfven med tvån-

ne fkrufvar och (kruf-vred (krufvas til ofra ån*

dan af Sågbladen, och hafva den nyttan, at

man medelfc fmi trå-kilar kan kila bak -kanten
af defla blad, få at de fikta til fina marken pa
andan af Sågbånken, och under fågningen ga
rått fram och formera jåmna bräden. Detta

,

fåfom mycket annat, kan båttre genom erfaren-

het och ofning, ån genom befkrifning låras, och
ankommer ganfka mycket på Sågarens fkicke-

lighet, eller at tå honom tillård. Det torde

forftas af fig fjelf, at for hvart flags tjocklek

af bräder, fom man årnar fäga, år nödigt at

hafva fädana fårfkilda kiåmmor. Når Sågbla-

den (kola uttagas, at fkårpas ,
(kränkas, filas

eller omlagas, bor icke mer ån, til det hog-
fta , tvånne blad i fänder uttagas och åter in-

fattas och fpånnas , innan några flere utta-

gas, på det den forfta tvår-fläarnas fpånning

må bibehållas. Fig. if, Tab. II. vifar en
ftol , hvaruti Sågbladen faftkilas at fkårpas

och filas.

Når det fågas med 16 eller flere blad uti

en dubbel ram, händer gemenligen, at Säg-
ftockamet vid ramens upgång, blifva uplyfte:

B 4 til
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til at förekomma den olågenheten, år ofver Såg-,

flockarnc, nårmaft til Sågbladen, upfatt

En motftdndare eller fiödy 6r
5
Tab. II. fom

med ofra ändan emot en med trofs-botten och
taklaget ihopbunden Bjälke fig ftoder. Denna
motftåndaren är få gjord, at defs ena del kan,
med ellt en kil, uti Jårn-grimän k y ,flåppas ned
eller dragas up och faftkilas, och iåledes, efter

behof och efter de Slgftockars tjocklek , fom
fkola kant-fkåras, göras längre och kårtare > men
til de kant-fturnc behStves merendels en långcL

På det denne motftandaren, til h vilken fida man
åftundar, må kunna fkjutas undan, och icke

vara til hinder, vid Sågftockarnes inläggning,

och åfven, fom nödigt år, må kunna flållas i

annan lutning, baklänges, då den känt-(turné

flocken dragés tilbaka, är vid upftåndarens åt-

rå anda en korfs-tapp Fig. 14, Tab. II, pa
hvilken han (i 5 leder: härigenom undvikas de

mänga upftåndare, omflyttningar och kilningar,

fom vid Hollåndfka Finbladiga Sågar åro vanli-

ge. Vid Afva Sågqvarn åro fyra fädana ftod,

nämligen et på fram -och et på bak-fidan vid

bagge Sågramarne, for mera fåkerhet inrättade,

och ftålde f å 6 qvarter ifrån dem,

i£ Tab. I. Sdg-hdncken eller Sdg- vagnen fes

1 Profil vid Tab, I, Fig, 18, Inom denna

bänk läggas Stockarna, fom fkola fägas, och
faftkilas i lilHndan, hvareft {agningen fig flu-*

tar: til den ändan åro genom Sagbånkens tvår*

Hå hål gjorde, hvarigenom Jårnkilar, Fig. 17,

Tab- if, uti Stockarna indrifvas. Stor -ändan

af Sågftockarna kilas eller fåftes icke förr , ån
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Sågbladen fkurit \ aln eller
3
qvarter in i ftoc-

ken , da ledan arven den andan vid et 16 ft biock

blifver faitkilad, eller vid Säg -banken fållad.

Pä det Såg bänken , af de vanligen brukade och
mycken nötning underkaftade trifior, icke ana
forfvagas^ åro tvånne par, \ aln höga och f tum
breda hjul eller rullar af Ek, x. Fig. 18

5 et

par vid hvarje andan af Sag- bänken inrättade,

och fattc p° en, 2 tum i fyrkant ftark Jårnftång

eller axel, hvilken vid bägge andar for loppet af

rullarna år väl afrundad och flät-filad, med fpint

och ring framfor rullarna, och JärnO;rufvar med
oglor til axelns tältande vid banken. På bag-
ge fidor af S:g-bånken åro Plankor N:o IL
långs efter lagde, hvarpä rullarna hafva dera*

gång. DefTe -plankor tjäna ock at ftyra Såg-
banken. Pä det jämväl Sågftockarna må utan
fynnerligt mot itänd med lätthet foras fram och
tilbaka i Såg -bänken, åro valfar, med ftarka

Järn-axlar, mhuggne långs midt uti valfarne, med
fprund, kilade och med ringar vid åndarne, 3

alnar imellan hvarje vals
,

lagde imellan lång-

ftockarne , nedre om denna bank
3 på fått5 fom

Fig. 18, i profil vifar N:o p.

/. Tab. I. Stålkt får utväxlings-hjul^ Trdltor

och Spännare - hjul > at drifva Sägftockarne och
Sågbånken fram emot Sågbladen, och, ledan

Tagningen år förrättad, den kant - fkurne Såg*
flocken och Sågbånken tilbaka. Hårtil horer
en itang eller vag-bom, fom vid /. år ledigt in-

fart imellan tvånne klotfar på kanten af Sagra-
men, och åtföljer denna ram vid defs up och
nedgång, famt med andra andan år intappad uti

B f m
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en vand -vals m. Tab. I och II, uti hvilkea
vand - vals tvånne armar n, 0. 4. Tab. IL åro

fåftade, af h vilka den ena n. forer en ftang y.
fram och tilbaka, fom med defs hake, eller

jårn-fkoning på andan, drifver det ofre tand-

hjulet q, och fororfakar , at en eller tvånne tån-»

der fknda fram, h varje gang Sågramen gar ned ;

och medan denne haken vid Sagramens upgång
dragés tilbaka, at gripa uti en annan tand, hål-

les famma tand -hjul ftilla, med fpånnaren p>
fom ftåndigt itoder emot, och faller in i livar-

je tand. Vid detta tand-hjulets omgång drif-

ver Trållan t det nedanforc fatte ftjernhjulet s,

på hviiket ftjernhjuls axel-ftock trållorne u.

Tab. T, åro inhuggne , med jårnringar omkring,
at betåffeä och faftkila tråll-valarne* Defle trål-

lor gripa uti Sågbånks - kuggarne, och drifva

Sägbånken, at, genom den nu befkrefne andra

Sågverks - rorelfqn, långfamt fkrida fram, och,

drifva Sågftocken emot Sågbladen.

Härvid anmärkes , at ofvannåmde arm n år

få g]ord, at den kan flås ut eller kilas til hvad

lång'd,fom til Sägbånkens lagom framfkridandc

fordras. Således horer til denna rorelfen, pl

fått fom ritningen vifar, 1:0 det ofra Spånnare-

hjulet af järn q, 1 aln 18 tum i diameter med

1 1 tums delning for tåndcrne, \ tums tjock-

lek, och 11 1 tänder, hviiket hjul år iåfiadt och
£illfpikadt vid armar af trå, fom gå utan på
Träll- ftocken. z:o en Tralla r af trå, med 8

trall- valar. 3:0 et Stjernhjul j, t alnar 10 tum
i diameter, 48 kuggar. 4:0 Tvånne Trållor i

eller allenaft en dår Sågramen år inrättad for ert

ftock,
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ftockj u,u, med 8 trållvalar, fom åré af lika

delning, fom nedanfore befkrifves vid delningen

af Kuggarne uti Sågbånken. f :o Tvånne fpän-

nare y. p> Tab. IL famt Vand-vals m. Tat>. t,

och II, med defs arm n och våg-bom /•

Den tredje rorelfeiv, fom vid et Sågverk
år nödig, at Sågbånken, tillika med den kant4

fkurne Sågftocken, nia, utan handarbete, af

värnets drift dragas tilbaka fkyndfamare ån
den gått fram, verkftålles, fom ritningen vifar,

medelft den andra armen O , Tab. II. på
vånd-valfen Tab. I, och II. hvilken arm på
hvardera fidan om vånd-valfen forer tvånne flän-

ger eller fpannare x f Tab. II, fom med fina

järnhakar, tilfkiftes, omkring drifva det undra
tandhjulet t, hvilket tandhjul år jämväl af

alns diameter, men af ftorrc eller " tums del-

ning, och allenaft 70 tänder. Vid detta tand-

hjulets omgång , drifves , medelft Trållornc

uy u, Tab. 1 ,
Sågbånken til den led, fom nu

år fagt.

Af ritningen lårer tydeligcn finnas, at in^

nan Såg-flådan kan dragas tilbaka, måfte, jäm-
te det at ftodet eller motftåndaren G. Tabell,
där kantfkurne ftocken ligger, fkjutes undan,
eller vändes til en annan led, jåmvål Spånnar*
ne y och p forft få högt uplyftas, at de icke
rora vid det ofra Spånnare - hjulet: Detta fker,

dä ftöcken z Tab. II. flåppes, at af fin egen
tyngd falla ned, ifrån en vid golfvet faftfpikad

klots, af 8 eller p tums hogd, på hvilken klots

denna itock , medan lagningen påftått , hvilat

:

igenom 6fra andan af denna ftock går den mm
ar-
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armen af våg-ftängcn å 4 7 fom up uti vinden
med en pinna eller flod-punk t vid d, på under-
lagde dynor h vilar, och fåledes, når vid floc-

kens fall eller nedflåppande, vagftangens ända

4 gar ned, raafte den andra andan af farama
vag- fläng gä iip, och med det {limma {tången

tf-medelft tvånne pinnar eller jårnhakar , il a t:
-

filade dar de röra vid fpånnarne , updraga c! c (Te

fpånnare 7, fa högt fom fordras. Uti den-

na iip flående fläng $> år ock en klyka gjord

med en påfpikad ila , hvarigenom fpånnar-

ne hafva fin gäng och blifva ftyrde , ratt

fram emot fpämiare-hjulet, och uti bagge bot-

narna åro häl gjorde, hvarigenom ftängen i blifc-

ver fl yrd. Detta (kulle ock kunna verk Hällas

genom et rep, livarmed vagftangens anda d
y

blifver neddragen 5 men det år tyngre, och den
amnamde flocken tjänar til motvigt tor ftängen

c5. Det famma fkulle ock kunna fä inråttas, at

fägningen Hannar af fig fjelf, eller at en kloc-

ka ringer, fä fnart Sägftocken år til fullo la-

gad ^ men båfl år, at Sågaret!" vånjes, at vid

det tilfållet vara tilflådes > emedan de läxade brä-

derna dä flrax böra uttagas, innan Sågbånken
flåppes at gä tilbaka. Således dä Sågbånken,
efter fulländad fägning, fical drifvas tilbaka, fä

at ny flock mä kunna inläggas, och den kant-

fkurne flyttas, flåppes den ena flocken vid z

förfined, och den andra dar bredevid lyftes fe-

dan up^ med hvilka tvårihe nog jåtta handalag

fpånnarne j*, />, blifva uplyfte, och ledan fpån-

narne x nedflåptQ, at fom ofvan år beråttadt

,

drifva omkring det andra fpånnire-hjulet ^ och

med det famma Sågbånken tilbaka* Kuggarne
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uti -Sagbånkcn åro af 4§ tums delning och af

lika delning åro Träll-välarnc uti Trallorne u
%
m

Det af kunnigt.^ at vid fin-bladiga Sågqr^

hvareft brukas långt timnare Sågblad* ån vid

enkla grof- bladiga lagar, tål icke verket, ac

Sagftockarne drifvas med få langa fkfred, ibm
vanligen (ket vid de enkla blad, hviika i pro-

portion mot deras tjocklek ega mera ftyrka: och
1 anfeende til en ladan erforderlig Sägftockarnas

langfama framdragande emöt fina Sågblad, plå-

gar gemenligen vid lådana lagar brukas, i Itål-

let for Kuggar af trå i Sagbånkcn , hviika for-

dra groffe delning, en 1 8 eller tlere alnar lång

JårnfHng , med dåruti uthuggne finare tänder,

hvilken jårnftång med dertil hörande tralla och
axel-ftång med et ftort fpännare- hjul , altflmi-*

mans af järn, år nog kolMamt , och i ibmliga

orter fvårt at amkaffa. Til befparing af denna
koftnad, åro iåledes ofvanbefkrefne utvåxiings-

hjul, famt trallor af trå, och mindre fpännare-

hjul inrättade, hviika gora 1amma nytta, och åro

nog fiarka, når trall-valarne göras af godt och
fegt trå, och Kuggarne af lika godt trå, uti

7 tum breda, $| tum tjocka Ekfiår varda in-

huggne, hviika Eköar inpafias och faftfknifvas

vid langftockarne af Sagbånkcn, eller ock, fom
år ånnu ftarkare , men ock koftfamare , om'
hela denna bank blifver gjord af Ek $ ty furu

och gran åro for lofa trån, at dåruti inhugga
Kuggar. Sågbånken plågar vara ii , 18 eiier

20 alnar lång, eller något längre, ån Sågtimret,
Ibm man år Unnad at laga. Saglmfet bor åf*

ven hafva atniinitone den längden., pä det Såg*
bån-
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ken må nattetid, eller da lagning icke flker, kun-
na ftå under tak : den ofrtga Hållningen for Såg-
banken kan göras utom hufet, otäckt , om il

behagas.

K. Tab. I . Til Sägflocharnas framdragande ,

dar belägenheten la år., utur S gdammen in uti

Säghufet, år enligt ritningen et Spännare-hjul
N. t. Tab. I, II, en vals t Tab. I 9

hvarpå ef-

terhand uplindas en vid Sagftocken fållad trofs,

fom kan gä ofver de vid bottnen inlagde va«far*

5 , til Hållet eller Dammen , där Sag(lockarna
ligga. Hårtil horer armen 4, Tab. IT, fpånnar-

ne f, våndvalfcn och vågbomen /, Tab.
I och IL

Vid Såghufet och defs byggnad år at i akt

taga, det' fä väl f r Syllarna rundt omkring,
fom for de grund - flockar, hvilka komma at

läggas til underflag for llolpar och hammarband
rnidt for Såg-gnndarna (fe Fig. 18. Tab. L 7,

8, tp, ip) god grund af grällen bor låggas,

emedan förutan deffe fiolpar och hammarband,
bjälklaget 10,-2,0, Fig. 18. Tab. I, icke enfamt

kan emotflå och bara den tyngd , fom därå tryc-

ker, då 16 eller flere Sågblad (kåra igenom en,

utom defs nog tung, Sågftock. For den orfa-

ken bora ock valfarna, N:o p, Fig* 18, göras,

fom fagt år, flarka, i fynnerhet den valfen,

fom ligger nårmaft til framfidan af Sägramen,

forfes med en Järn-axel af eller t% tums järn

i fyrkant, långs igenom vallen, med afrundade

tappar och Järn-ringar på ändarna, väl kilade,

at den och de ofrige valfarna efter vattupafs i

pannor af hårdt trä eller ften * komma at lig*

ga
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1

ga imcllan bjälkarna N:o xo, pä hvilka bjälkar

golfvet åfven lägges, och ofvan på golfvet
5

tums-plankan N:o 11, til underlag, i vattupafs,

for Sagbånks-hjulen, famt at Hyra denne bank.

Likaledes bora ock Såg -grindarna på bakfidan

hafva godt motftod af' tvånne bjälkar 19, Tab.
I. fem ofverft fammanbindas med bjälklagen,

och nederft uti inmurade ftockar ined fnecband

häftas. DefTe bjälkar åro antingen fodrade, på
den fidan, fom vetteråt Sågbladen, med plan-

kor af hårdt trå, eller åro breda Kuggar af h vit-

bok 7. <J. Tah. II, intappade i famma uplHen-
de bjälkar, emot hvilka Kuggars åndar, de på
bakfidan i ramen inhuggnc och flå tfi lade Ilar-

Jka Jårnfkenor nota, hvilket fiftnåmde lått år

båttre, i anfeende til mera beqvåmiighet vid

talgfmorning , hvarmed defle verktyg dagcligen

bora forfes, (å ofta de åro i gäng.

Til at förekomma, at vattuhjulet icke ml
uplyftas ur defs pannor, då, fom oftafthånder,

i qviftiga, fega och halftorra Sågbockar, år for

ftark påkånning, åro ftolparne N:o iz..Tab 4

I, II, uprefte, fom vid ofra andan ftoda emot
bjälklaget, hvilket ock i fynnerhet på det Hål-

let fordrar ftarkafte flod: imellan ftolparne år

lofa blocket 13, med t tums tappar, uti råflor

i ftolparna infatt, lå at det igenom utfkårnin-

garna 14 kan uttagas, och åter infattas-, fedan

hjulnålarne blifvit fmorde: och ofvan på detta

block inflås flutregeln i f ,
igenom hålen på ftol-

parna , och går fram i en råtta på blocket,
famt i hålen på ftolparna kilas. Väggarna af

tufet byggas med vanligt och ftarkt korsrerke
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af ftolpar, grundflag, hammarband och ined-

band, och beklädas med bräder: eller ock up*
fattas omkring det ned ra rummet ihirka gråftens*

pelarne ,
hvarpå bjälklaget hviiar. ju högre det

ned ra rummet och deffe ften-pelarc äro 5 deftb

längre far vef- flocken vara, och defto mindre
brytning blifver vid Sägramcns up-och ned-

gång. Pä det öfra rummet, där Sagbånkcn år i

lemnas på en fida iå ftor opning utan ftolpar,

zc de långfta Sågftockarne, når belägenheten fä

år 5 i fiin någon backe må kunna igenom lam*

ma opning intagas, eller ...in uti hufet vältras,

til det Hållet de i Sågbånken bora inläggas, at

vid tiliälle lagas.

Detta hoppas jag lårer vara tilråclelig for*

klaring på Ritningen til en fin-bladig Såg. Et
enda mätte jag likväl tillägga, ehuru tydeligt

det i lig (jelft år, nämligen, at det ganfka myc-
ket ankommer på en Byggmäftares ikickefig*

het, fom fkal verkftålla denne och andra me*
chanifke defleincr. I iämma mening , fom ord*

fp raket lyder, at en god Domare år båttre ån

en god- Lag, torde man ock med ffcäi kunna
fåga, at en Byggraäfiare både kan förbättra och
förvärra en gjord ritning* Men aldramåft an-

kommer pa en Sågares och hushåilares förmåga

och fkickelighct; ty defle kunna lätteligen åftad*

komma, at den .-bålta 'både byggnad och - defTein

kan blifva onyttig, i Hållet at den bordt Vara

nyttig,.

För:
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FÖRSÖK
Td en ny Inrättning af Luft-Pumpar

y

formedelfi kokande Vattu-Ångor*

A '
af'

x
. \

JOH. CARL WILCKE,
Leäor uti Experim. Phyfiken.

Af de med JÉolip<len, PAPINI Digeftor
och de verlds-kunnige Eld och Luft-Ma-

chincrne anftäldc Forfoken, år bekant: at Vat-
ten, fom af Elden uplöfes til Ångor, utgör et

ganflca lått och fpånftigt Fluidum, fom drifver

Luften ifrån och undan for fig, och inom flut*

ne kåril utofvar en ofvcrmåttan ftark och ge-
nomträngande kraft. Når fpånftighctcn af delfa
Vattu-ängor börjat upvåga Luft-kretfens tryck-

ning, hållas de gemenligen for 14000 gånger
glefare ån fjelfva Vattnet, och vid pafs 1 6 gån-
ger lättare ån vanlig Luft, hvilken ock dåruti

fjunker til bottnen (*). Men vid
.
ftorre hetta*

kan deras fpånftighct våxa til iå anfenlig mån*
at de ftarkafte kåril icke forma uthärda deras

våidfamhet. Däremot forfvinner denna af elden
härrörande utvidgning, vid påkommande afkyl*

ning, iå aldeles, at de ängor, fom upfylt et

ftort kåril, falla tilhopa til en liten vattu-drop-

pa, lemnandes efter lig en tom rymd, hvaruti
finnes ganfika litet, och ofta nåftan alddes in-

gen Luft.

C Den-

(*) Defagnlkrs Cours ot &tp. PWlofi Vol. Ii.
1

31a.
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Denna VattUrlngornas befynnerliga natur

,

iom redan vid Eld och Luft-Machinér med (tof-

fla forman användes , och i flera andra mål kan
blifva nyttig, tyckes jåmvål pä tvånne (att bö-

ra kunna tjåna til kroppars underfokning uti luft-

tomt rum., eller lä kallade Luft-pumpar. Forft,

kunde man omedelbarligen flytta kropparne in

uti den af heta ängor upfylda rymden, och ge-

nom delfas atkylning häftigt författa dem uti

Vacuum, hvarigenom formodeligen många nya
omftåndigheter Ikulle yppas. Men på ånnu an-

nat, och vara vanliga Luft - pumpar mera lik-

nande fått , kan Luften formedelft detta vacu-

um fortunnas eller utdragas ifrån andra kåril,

klockor och Recipienter, under hvilka forfoken

fäfom vanligen anftållas.

Den allmänna mojeligheten af defla forflag,

kan ingen , fom känner vattu - ångornas anförda,

cgenlkaper, draga i tvifvelsmål. Men huru långt

et fådant Luftpumpnings-lått i fjelfva verket,

Och i jåmforelfe med de brukelige Luftpum-
parne, kan gä, och på hvad lått det famma ge-
nall och låttall må kunna verkllållas, kan, i

brill af tilråckelig kunlkap om ångornas gles-

het och fpånftighet vid alla hettans grader,
famt huru mycken luft dåraf uti hvar och en
håndelfe utdrifves eller qvarblifver uti dc rym-
der de intaga,' icke med vifshet a priori förtit-

fesj utan kommer det an på verkeliga prof.

Til den åndan har jap anftålt åtficilliga fma for-

fok * och fluteligen låtit förfärdiga en liten Ma-
chine eller modell til dylik Lultpumps-Inrått-
ning, hvarigenom jag funjiit, at denfamma icke
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älleriaft år mojclig, utan ock genom ytterliga-

re förbättringar kån blifvå brukbar och nyttig.

Befkaflfenheteft af denna Luftpumps-model-
leti fes af den bifogade Ritiihigeil Tab; IIL
uti hvilken

FÅfeAållef tfi VattJIg The-kittel ota i kan*
nors rymd$ fortl til hälften fylles med vat-

ten» Det vanliga. locket gjordes med papper
och blänor vål tätt, famt förlags ofvantil med
en jreferve-Ventil; Uti denna kittelens Vattu*
pipa faltlöddes

Éj Åäge^-rorét, af fhåfling, én half tura vidt, fom
år i^opfatt af tvånne delar ^ och tjänar at le-

da Aiigörnä Up til

&, Sjelfyst felafan eUftf Luftpiim£éri, fort* hetät
af en pä ällä fidor val tåt MäfFmg^Cylinder
med rundade bottnar ^ äf Vid pals Ö$ Ctlbid

turas invårtes rymd. Deii kan upfyllas med
Vaftit-årt^öf j föiti dåfifrån UtdfifVä Itiftefy och
efter atkylningen lettirta deiirt* blåfati luft*torn$

hvilken ock til deri andan åt
4 forfedd thed tré

fårfldldta éc\\ med luft-tåta hattar eller ven^
tiler forfedde tor éUei* halfar $ ilåffiligen;

t> , Den nedgående LtifWch Vattu - Canaleri $

hvärigenötti ångorna inkomma uti Bläfan^ och
det däraf Upkomrnaiide Vattnet åter hediw
ner Uti kittelert*

§i Ltift>öch Våder-reret, fom utflåj3|)fcr Itiftfcfy

öch fluteligen gifvcr tilkåiina ^ här ahgöfria

tipfyltBlåfan.
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J, Den upgaendc Luft-och Rarefa&ions-Canalen,

fom pafkrufvad uppehåller •

G, Luftpumps-Tallriken 5 hvaruppå hvilar

//, fjelfva Klockan, hvarutur Luften fkal dra-

gas, och fom efter vanligheten ftår pä et vått

Låder. Blåfan C år utomdefs omgifven och,

på en fjerdedels tum når, Här fri och ledig

inom

Uii
s en tunn Måffings-Cylinder, hvaruti up ifrån

flås kallt vatten, at afkyla blåfan, når ångor-

na dåruti fkbla condenieras, och fom åter ge-

nom fido-roret K aftappas.

Hela Machincn hvilar uti en vilkorlig ftåli-

ning IX, och anftålles Forfoket därmed på det

fåttet, at

1:0 Sedan vattnet uti kittelen börjat koka,
opnas Ventilerne D och £, men F tilflutes , til

defs ångorna fåfom en ftark rok framdrifva ge-
nom £

2:0 Då tilflutes Ventilerne D och £, hvar-

emot referven på kittelen få långe opnas* Tillika

3:0 Slås kallt vatten, fom nu hade vid pafs

f å 6 graders varma, ofver Blåfan uti Cylin-

dern, ©ch fedan detta lika kallt utkommit ifrån

och vacuum år gjordt uti Blåfan,

4:0 Öpnas Ventilen F, hvarigenom Luften
under Klojpkan H tår tilfålle at utvidga fig, ned-

rufa. uti Blåfan, och därigenom blifva förtun-

nad. Hvilket itraxt rones därigenom, at kloc-

kan fuger flg faft vid Tallriken, få hårdt, at

hela Mackiaca därmed kan uplyftas. Om dårpå

po
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f :o Ventilen F åter tilflutes, kan famma o-

pcration med Blåfan a nyo foretagas, och luften

därigenom fortunnas under klockan til anfen-

lig mån.

For at imedlertid med någorlunda vifshct

afgora, til hvad grad Luften pa det fåttet blef

förtunnad, afmåtte jag genom ifylt vatten fa

yål Klockans fom Blåfons inra vidd och forhål-

lande, h vilka, fedan tilborlig afdragning ikedt
for den rymd en liten Barometer under Kloc-
kan intager , funnos i det nårmafte , fom i til

1 f. Om Blåfan fordenfkull genom ångorna blif-

vit aldeles luft - tom y hade luften uti klockan
bordt rarifieras, vid forfta draget 16 gånger,
vid det andra if6 , vid det tredje 4056 gånger
o. få v. Men fom en dylik verkan vid denna
Inrättningen icke ens borde förmodas, ftåldes

en liten atkårtad Barometer under klockan , for

at deraf finna, til hvad grad luften verkeligen

fortunnades. Qyickfilfret uti detta ror befants

då efter forfta pumpningen ftadna vid 20, efter

den andra til vid pafs 4, och efter den tredje

oftaft 2 Decimal linier 6fver defs bryne uti do-
fan. Som, i följe af defla dagars Barometers
hogd vid 16 tum, vittnade om en, 1 5, 6f och
130 gånger förtunnad luft, och tillika intygar,

at vattu - ångorna vid denna operation val ut-

drifvit mycken luft utur Blåfan > men ånnu lem-
nat

t
*
0 : del dåraf ofrig, emedan alla följande

pump-drag icke förmådde Bila Barometern län-

gre ned, utan faft mera, for någon liten otåt-

het uti machinen vid få ftark cvacuation, ym-
fom fålde och äter hogde denfamma.

'

At
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At jämföra denna effeften med det Tom
andra goda Luftpumpar forma äftadkomma, fattc

jag famma flocka ogh Barometer ofver den dub-
bla ÄngeJfkg Luftpumpen, hvaraf jag vid Fo*
reläfrungarne betjänar mig och fom nu var for^

ledd med något ftarka ventiler* men jag var ej

i Händ at fålla qvicklllfret uti röret uncfer f U*
nierj men fedan jag päGut andra och ganflca fina

hinnor* lonk det dåruti ned til g^nfka litet ofver

oeh tmdcr t linea. Sa $m hinnor ftå likval ej

gerna långe bi uti defla pumpar, hvarfore de

ock vanligen ej gå vidare ån til t linier
a
hvar*

vid den långa Barometern under pumpen , efter

Atmofpherens tynjjd fvå,fvar ikring 30 graders

eller verk-tums hogd t Defl^ pumpar forma fä*

ledes rarifiera luftan något ofver %oo gånger,

pch h^fva det gemeijfam^ felst, ^t icke vidare

gora tjånft, när den jnneflutne luftens elafticn

tet ej tfipVä formar lyfta de fina blåfoma, fom ut-'

gora VcntJlérne. l)e enkla och med goda vrid-

n^n^rforfedde pumparne,efter MysqHpNPHOEKSi
GUAVES^NDS, LfctTPQkPS Oph No^^ET§ COll-t

ftruftion, kunn^ gå långt vickrc, MusgHEN-
S&OEK berättar, $t vatten uti en dylik Barpme^
ter dlrmed kunnat fänkas inemot ^Ideles ned, fom
fkulle vitna om en ofver 4000 gånger r^vifierad

%f4 (^). Men Abbe No^iuét 9 fom mycket
arbeta pä deffa pumpars förbättring, medgif*
ver, at den bäft'4 däraf, ej faller qvickfUfret Uii*

der vid pafs en luffa, och end^ft formar gor$

luften litet ofyer ^oq gånger glefore,

Mm
(*) Jqtrod. ad Phil. Nat, Vol. II. p, 8(57-

1**) Lejons de Phyfique. Ul> P» lifs
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Man fer häraf , at ehuru den lilla nya luft-

pumpens verkan icke gar aldeles up emot an-

dra fullkomligare, är den likväl ej fa ringa, at

man ju, vid ytterligare förbättring kan göra fig

hopp om, at därmed vinna famma, om ej ftor-

re effe&er^ Hvad fom häruti flyrker mig, åf

dels denna forfta Modellens fynbara och med
flit tillatne ofullkomligheter, dels andra forfok,

fom bevifi, at luften genom Vattu - ångor til

mycket högre grad kan rarifieras# Til de för-

ra räknar jag: Kittelens otåthet, fom ikring

locket utflåppt och ej nogfamt upbettat ångorna;

den långa ledningen igenom tränga ror 5 ljelf-

va Blåfans, rörens och ventil-gångarnas med flit

tiltagne ftyrka och tjocklek; Blåfans ringa vidd-

emot alla defla delar j Luftens och Ange -vatt-

nets otjänliga afledning m. m. fom alt bidrager,

at ångorna ej fa behälla tilråckclig hetta, och
vid alla defla prof formodeligen aldrig ägt ioq
gr. värma, II vida de vid E utfarande dunfter-

ne aldrig förmåtr updrifva Thermometevu ofver

70 gi\ Säfom nu alt detta kan förbättras, lå

kunna ock ångorna til ftorre grad uphettas, hvar-

af åter, i anledning af följande forfok, luftens

ftorre rarefaftion nodvåndigt följet*.

Uti en glas-kula om vid pafs z tums Dia-
meter med lkng fmal hals, fyldes litet vatten,

fora ofver en kol- eld upkokades, tils det me-
rendels bortgått uti ångor, och kulan börjat

blifva torr, hvareftcr hallen häftigt omftjålptes,

eller båttre, redan var nedlånfct uti varmt, för-

ut val kokait, och under Pumpen Ifrån luft

renad t vatten. När kulan kallnar, börjar detta

C 4 vat-
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vatten upftiga uti Kulan, och upfyller denfam-
pia aideles, iemnandes endaft ofrig cn liten luft-

blafa, hvilken, fedan all ting kallnat til luftens

förra grad
, utgör vid pafs ^% af kulans diame-

ter, och vid god aktfamhet finnes ån mycket
mindre. Detta forfök, fom plågar anföras til

bevis af vattu-ångornas 14000 gånger ftorre Vo-
lume ån vattnets, bevifar långt fak rare, at defla

Ängor åtminftone §000 gånger rarifierat luften

Uti kulan, och fåledes i och for fig fjelfve vid

denna hettan förmå vida mer ån den båfta Luft-
pump, Formodeligen rattar denna rarefa£Hon
lig efter hettans grader, hvarom jag med det

forfta årnar anftålk närmare prof, och kommer
fåledes endaft an på tjenliga utvägar at uphet-
ia denna ångan , for at därmed gå de ofriga

Pumparne få nåra, man vill. Denna Luftpumps
Inrättningen åger dock utomdefs några fårlkild*

ta förmåner, hvaribland år;

I. At dylika pumpar kunna blifva mindre koft-

fame, och icke fordra få fldckclige arbetare,

fom de vanlige, hvilket kan gora dem mera
allmänna,

%. Kunna de utan fvårighet göras ganfka flora*

och fåledes häftigt fororfaka en anfenlig eva-

cuation. Dåraf hårrorer <

3. At de framfor de vanliga hafva den egenffca-

pen, at på en gång, och nåftan uti et ögna-
blick fortunna luften, hvarigenom mänga nya
förändringar hos Kropparne torde yppas. Så-

ledes har det med denna lilla Modeilen några

gångor lyckats, at pä en gång updrifva et glas

med
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med varmt dricka til fkum, anda ned i bot*

nen af ghfet.

4. Arbetet vid denna pumpning, om machinen
fullkomnas, kan blifva ganfka ringa, och en-

daft b.eftå uti några hanars opnande och til-

flutande > ja, det är mojeligt, atdenfamma,
likafom eld och luft-machinernc, kan drifva

fig fjelf. I öfrigt

f. Tj enar denfamma til alla de forfok , fom med
andra pumpar foretagas, men gifver utöm-
deft anledning at anftalla nya Ron om Vattu*
ångornas Natur och Verkningar.

Men fom all ting, hållVi början, år ofull-

komligt, få finnas ock vid déVina Inrättningen

vilfa obekvämligheter, fom torde göra denfam-
ma mindre behagelig* Ty fafom därvid

1:0 fordras Eld och Vatten, gor detta vid

defs bruk, någon både koftnad och befvåi\

2:0 Är den famma icke få rörlig eller flytt-

bar, fom de vanlige, utan fordrar li 1 1 viffa rum,
och om detta genom en liten beqvåm ugn af-

hjelptes, fordrar likväl röken fin egen afled-

ning.

3:0 Den vid Modellen brukade afkylningen

genom påflaget Vatten /fom ock vid de forfta

Eld-och Luft- machinerne varit i bruk, utgör
dock hittils den ftorfta ofullkomligheten, få vi-

da måfta tiden därigenom åtgår, och man til

flera Operationers anftällande bor vara forfedd

med en god quantitet dåraf. Man känner våi

redan den. mycket behändigare infprutningen af

C s kallt
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kalt vatten in uti blåfan, fom verkar få häftigt,

at ftora Eld och Luft -machiner dymedel it gö-

ra 16 til zo flag uti minuten. Men fom med
detta vatten altid något litet luft inkommer,
har jag vid forfta profvet ej vägat betjäna mig
dåraf, utan hemftäller til vidare forfök hvad

nytta dåraf dragas kan. Kunde man därigenom
erhålla 10 pumpningar uti minuten,, jämte en

300 gånger glefare luft, år ingen tvifvel, at ju

denna Luft - pump blefve en både nyttig och

nojfam Machire. Imedlertid har jag vunnit mitt

åndam il, otti jag härigenom gifvit andra anled-

ning til ytterligare eftertankar, om Vattu-angor-

nas mångfaldiga bruk til nyttigare bchof*

Ttterligarc Anmårkmngar (*) om den

Cafarijka Operationen >

Af
HERMAN SCHUTZER,

JVL P. Kongl • Archiatcr och Lif-Chilrurgus.

A t kunna urfkiija de håndelfer, hvarvid Cce-

farifka Operation ågcr rum och bor fore-

tagas; år en fak af få mycken vigt, at jag for-

bundit mig denfamma, enligt Ron och Erfa-

renhet, farlkildt infor Kongl, Acadcmien åda-

ga ligga,

Hvil-

(*) Se de föregående uti Handlingarna för Jul Ang.
Sept. 1763.
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Hvrken kan val fe tvånnc, ibland ock tren-

ne, ftadde i Lifsfara* utan at använda all för-

nuftig urflullnings * gäfva til uptånkande af de

medel , hvarigenom de kunna hjelpas dårucur?

Månnifko^kårlcken drifver en dårtil.

Csefarifra Operationen år ftundom det en*

da medel , hvarigenom et dylikt ändamål kan
vinnas i huru mycket angelägnare ar det då ic-

ke, at rått granflca de händelfer, vid hvilka det*

ta, fäfom det endafte medlet, bor användas? En
otidig driliig^et, hvars utgång bor raknäs ofa-

ker, et långt drogsmål eller uteblifvande med
denna Operation, vore, utom denna kunfta*

nen, icke annat ån hemliga forebråeifer, fom
kunde fåtta Råkaren både i ftorfta anfvar och
villrådighet,

Månnifcors helfa och lif åro föremålen af
alla Chirurgifka Operationer * föremål , fom fat-
ta Chirurgien i lika fortråffelighet med andra
Vetcnfkaper, hvilka hafva fanum affigt,

Intet af defs handalag, fynes dock i det-

ta affeende vara få noggrant i fom den Gajf&ri-

fka Operationen: hår tanker man ftundom på
tvånne kifs räddning, flundom ock, pä det e<-

nas allena. Uti fenare fallet i fkulle man ftan->

na uti $n påndelig ofverlåggnings om man icke

vore ofvertygad , at det ena, utom operationen

,

genom fin d.od* blefve det andras oundvikeliga.

dod * eller ockfå, at det fenare igenom ött qvar-

blifvande, tillika beredde fig grafven i (ttt mo-
ders lif 5 hvaråft det likväl af Naturen blifvit

tilredt, ej at undergå det fifta tidelkiftet af fin

Jefiiad, jag menar döden * utan for at ernå den
flags



flags fullkomlighet, fom fordras til det forIla,

jag menar fodelfen.

T allmänhet vil jag nu andteligcn forutfat-

ta tvånne håndelfer, vid hvilka Caefarifka Ope-,
rationen år oumbärlig , til vinnande af nåmdc
foremål.

För/t) når Modrens dod infaller fore Barns-

borden r och barnet nyfs tilforene rordt fig,

famt vifat tefcken til lit; da bor man ej å fido

fatta , at {kyndefamafc , medelft den Caefarifka

Operationen j foka rådda detfanima.

For det andra ^ når barnet genom handalag

och Inftrumpnter, hvarken helt och hållet el-

ler {lyckevis , via näturali, utfkaffas kan* ehu-

ru Modren lefver, ja åfven kan ma val. Orfa-'

kerna til en få befkafFad Barns-bord kunna va-

a-a i:o Et trångt eller oformligt Båckcn, fom
aldel.es betager barnet paffagen j hvarpå exempel
gafs hos den Dvårginnan jag opererade. z:o

Når någon våxt finnes uti eller bred evid Bäc-

kenet v eller ockfå, då någon af ågg-ftockarna

(ovaria) år updrefven, blifvit Scirrheufe och
fått en anfenlig itorlek, hvaraf Lifmodren kan
tryckas åt ena fidany då händer, at fedan en dy-

lik uterus blifvit impregnerad , och utvid-

gat fig tit fin hogfta grad, det fodret aldrig

med lifvet födas kan* och om barnets hufvud

Cg forft framter, kan det ej eller naturliga vå-

gen utfkaffas * hvilket efterföljande exempel
befiyrker.

Ar 1749, vardt jag anmodad af en Pråftman
vid St- Marix Forfamling, at meddela defs Fru

o
na--
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något råd 5
for en ftor våxt hon hade uti un-

derlifvet. Vid underfékandet , fants defs vånftra

ovarium eller ågg-ftock vara Scirrheux(*) och få

anfenligen utvidgad, at aldrig buken i et Haf-
vande tilftånd kunde vara mera utfpånd. Srir-

rhi omkrets tog fin början en god tvår-hand

från högra fidan om nafveln, gick åt vånfter,

och intog hela vånftra fidan af underlifvet, ifrån

refbenen til Os Pubis, och åfven et litet {tyc-

ke ned i lill- bäckenet , få at den vid fonde-

ringen kändes flota emot vånftra fidan af Col-
lo uteri, dåreft Patienten tillika hade fmå rift-

ningar -

y men eljcft foga eller alsingen vårk
och plåga, ingen Feber eller trån-fjuka. Som
nu inga botemedel voro at förvänta , och afled-

ne Fåltfkåren Norell defsutan i tvånne års tid

tilforene, brukat for Henne hvarjehanda utan

framgångs råddes henne nu allenaft at dårpä läg-

ga et Bly-Pläfter, blandadt med Plåftret de Ci-

cuta o. f. v. 5 jåmte åtvamiiig, at ej blifva gra-

vida: hvilken påminnelfe jag fant få mycket nö-

digare, fom Hon ånnu var i god vigueur, myc-
ket munter, och hade fina menfes ganfka or-

denteligen 3 men inga 6 veckor voro forflut-

iie , forrån Hon befant fig uti vålfignadt til-

ftand. Mannen anmodade dårfore mig, några
veckor for Barns-borden, at vara Henne behjel-

pelig, om fä påfordras (kulle ; hvilket ock, med
mycket bekymmer, lofvades. For den ömtalta
växten fruktade jag val, at om barnets fottet4

ftulle forft framte fig, det ej kunde frambrin-
gas med lif, om icke hela halfen därvid kunde

.

> af- a •

- ' ;
-;f. af-

(*) Hvilket åfven, efter Henne* död, vid Lik-épnm-
gen befannade*.
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afflitas; men däremot atef, om hufvudet 0g
framtedde, vore intet medel for forlöfsningen

,

hvarken med handalag eller Inftrumenter. Jag
beflot dårfore hos mig 5 at i fådan håndelfe vid

påkommande nod$ foretaga den Cadariflca Ope-
rationen } hvartil hela Appareillen holts färdig*

Tiden inftundade, dä jag efterfkiekadesj

men fant vid ditkomften tvänne Barnmorfkor,
hvilka redan hade fyflelfart fig med at draga

på barnets fötter
i
ben och lår, fom forft vifat

fig i födljen* och efter en timas dragande, haf-

va de åndteligen utfått det til buken. Pilte*

barnet lefde och fparkade; men dög omfidet

i födilen* af det ftarka motlUndet vid dragnin*

gen, At undvika halfens afilitandc, bad jag
dem Uphora med dragningen*, då jag fjelf jäm-
kade och drog forfigtigt pä barnet til Skuld-

rorna: jag införde fedan en fmal hake eller Cro-
chetj fattade därmed ena ärmen och drog den
til mig i på lika fått , dock med otrolig fvlrig*

het och möda, gjorde jag åfven med den an-

dra. Sedan bagge armarna voro ute + marktes

hufvtidet ftäldt med anfiktet åt vånftra och nac*

ken åt hogr* fidanj dock låg hela hufvudet mer1

åt höger j jag fåfte då en fpitfig hake ofver

barnets högra ora vid futuren i Hjernanj en

dylik hake infördes, par haZard öch lyckligt vis,

ockfå i defs mun och undra kåken , låt dårpå

Barnmorflcorna draga utforeoch til mig, på den

uthångande delen af kroppen i då det etter myc*
ken möda* åndteligen helt framkom. Silt vil-

le jag ock Uttaga efterborden j men den tho*

dan blef förgåfves anvåndj i ty Lif- modrens
hals
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Jials ftraxt eftsr forlofsningen, blef fa af vix-

ten tiltrykt , at omojeligen någon hand kunde

inforas: utan efter tre timars forlopp, och efter

Ct fakta dragande och runkande på nafvcUMn-
gen da och dä, kom den omlider af fig fjelf

ut* Öra nu hufvudct vid forlofsningen forft

praefenteradt fig, hade Patienten aldrig haft hopp
om någon Forlofsning, utom den Cacfarifka O-
perationen: och jag vet ej, om jag varit når-

yarande ftraxt från början : om jag icke heldre,

i fa befkaffadt tilftånd, anftålt operatio csefarea/

Hon mädde fedan efter omiHndigheterna tåm*
meligen vålj och dog forft efter tvä års för-

lopp, af defs plåga och våxt-

Når Foftrct legat i Trompetens Canal

(Tuba Fallopiana), eller i Buk-Cavitetenj år

ingen annan hjelp, ån Creforifka Operationen.

4:q Då moderflidan efter flora får och ut-

fallande Gangraenerade ftyekeiV, år upfyld med
ftarka Callofiteter och hopfnorpningar, at man
med ftorfta moda kan infora några finger> blif-

ver barnets Utgång omojelig.

f:o Vid det Lifmodrem går fonder $ antin-

gen af et fall, eller ock af Accoucheurens eller

.

Jordgummans hårda medfart och öförfigtighet

under fjelfva forlofsningen i få a t barnet antin-

gen helt och hållet, eller med fottreil och half-

va lifvet} faller utur Lifmodrcn in uti Buk-
Cavitcten*, år ej annan hjelp for barnets

an C&fafifka Operationen. Men faller allenall

fcn eller bägge armarna, eller dår til med en del

af hufvudet i denfamma 5 och det ofriga af bar*

nets
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Hets kropp och lemmar befinnes i lif-modren;

kan det medelft handalag uttagas, fom efterföl-

jande excmpei bevifer.

År ijjz , hade en Wagnmakare Huftm
på Drottninggatan , uthärdat en Barnmorfkas
härda medfart * hvilken, då hon .ej mera for-

mådde, gick från den vändande, utan at bry
fig om henne, eller påkalla vidare hjelp. En
förnam Fru, fom bodde i famma hus, fick om-
fider hora hvad fom fkedt; dä hon ftraxt fkic-

kade efter mig, och berättade hela forloppet,

med anmodan at fkilja Barnet ifrån Modren*

Jag, fom kånde foga eller ingen puls pä Pati-

enten, fant henne kallfvettig ^>ch utan all fans-

ning* fruktade, at hon, fom var få .kraftlös,

kunde, under arbetet, medan vändningen fleul-

le Ike, do mig under händerna j hvilkct ock
den närvarande Fruen tilkänna gafs > men hon
påftod ändock, at jag fkulle bjuda til med for-

lofsningen* Jag fkred då åndteligen dertil} och
dä jag ville efterleta Barnets fötter, kom jag

med hela handen utan ringade motftånd genom
Lifmodren , in i fjelfVa Caviteten i Modrens
buk, och kände med beftorthinn; tarmarna, til-

lika med Barnets hufvud ibland dem liggande.

Jag drog handen något tilbaka, oeh tant ftraxt

Barnets ena fot, den jag förde til mig, dåden
andra efterfolgdc: jag fattade dem da bägge,

och drog Barnet ut på ognablecket. Efterbor-

den uttogs åfvenledes* och påftod altfammmans

f a 6 minuter * men fom bloden tvifvelsutan

fedan utgjutit fig uti Buk-Caviteten, efter Lif-

modren var remnad i des bottn, fom var nå-

got
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got {ållfynt, dar
^
ruttnad fororfakat Inlhmma-

tion, och åndtellgen Gangracn; få dog Mo-
dren forft pa femte dygnet , fedan hon förut

fatt all fansfling igen.

Öm pu barnet , i anledning af hvad f6rut:

fagt år, utaf dennä Barnmoröras härda och våld*

fama medfart, fallit helt och hållet Uti bukens
ihålighet, hade ingen annan hjelp varit 6frig

for barnet* ån den Caefarifka Operationen*

BESKRIFNING,
Huru en Ftnjk Ko bUfuh anfad och

fkötty at hon gtfvit 9 til 10 Pund
Stftåy om dret)

Författad af

PEHR ADRIAN GADD,
Chemiae ProfefTor i Åbo.

Denna Ko upfoddes ifrån Kalf pa det (It*

tet* at tvånne dygn efter det Kalfvetlt

var buren efter en god Finfk Mj61ke*Ko, kop*
tes den af en annan, och nödgades man da

liraxt fkillja den ifrån modren* De forfta | i

<± dagarna fick denne Kalf et fiop mjölk om
dagen, förrt efterhand éktes få* at han på 4:d«

veckan åtnjöt i kanna mjölk om dygnet * hvar*

uniler h*n ock tilvandes at åta hågöt fint gödt ho.
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§. z. Harpa upblandades den kanna nijolk,

£om åt Kalfven dageligen beftods, med vatten

och litet Rågmjöl eller Hvete-kli. Når mjöl-

ken med fvagdricka utfpåddes, lä kunde mjölet

umbäras , och ok tes på detu lått denna dryck
litet i (änder, til två kannor och litet mera,
iå at når Kalfven hunnit til z månaders ålder, (å

beftods honom af denne (åledes utfpådde mjölk,

3 kannor hvarjc dygn. Råg, måltad til Malt
och brygd til dricka, i mjol-drycken, har man
funnit anfenligen oka Kalfvens ftyrka och våxt.

God t tort ho fick han
,
jåmte denna dryck, he-

la tiden, lå mycket han förmådde åta.

§. 3. Efter z månaders ålder, uphorde man
med den utfpådda mjolk-drycken och gafs ho-
nom i det ftållet mjöl- dricka, fom beftod af

Rågmjöl och vatten : en kappa Rågmjöl ut-

blandades då altid i 1 3 kannor vatten , hvaitil

åfven lades en kanna Eneris lag, och blef den-
na dryck lämnad, at något furna, då det ron-

tes , at Kalfven mådde defs båttre dåraf. Af
denna dryck fick Kalfven, 3

gånger om dagen,

1 kanna i lånder, iå långe han utfpifades med
tort ho > men endaft morgon och qvåll, fedan

han ilåpptes ut på betet* Annan fkotfel fick han
icke, hela fommaren ofver, til defs han om hö-

ften vid Michaélis tiden uptogs , at ftillas och
födas hemma i hufet.

§. 4. Om foder-famling 'for detta upga krea*-

turet, gjordes om fommaren, efter tid, tilfål-

le och belägenhet, följande anftalt. Alt hvad

på gården och ikring hufen våxte af Nasflor,

Gråbo, Tiftei, Malort, Mjölk* tiftei, Hund-
kum^
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kummin, CherophyUum> Smor-blomfter
5
Leontodon,

Taraxawtn^ och livad fom utrenfades ifrån Krydd-
och Trägården, fäfom allehanda ogrås, åppel-

kart, aflfailna lof och dylikt > det famlades i-

hop, torkades och fattcs i forvar til vinter- foda.

§« f . Om höften och vintren , når detta

fkulle användas til foda och utfpisning , låt man
fondcrhugga altfammans med et hugg-jårn, få

fint fom hackelfe, och i fall någrc mycket grof-

ve ftjelkar kommit med i denna Foder-famiing,

få afflkildes de och torkades da och då i en

bak-ugn, famt fonderflottes i en gammal trä*

tunna til finare gry. Af denna grås-hackelfe,

jåmtc vatten i koket
,
fylldes en jårn-gryta, af

vid pafs f kannors rymd > dä det om morgonen
upvärmdes, få nyttjades detta forpe om midda-

gen i et kåril til fj>is for kreaturet* Sedan fyll-

des grytan på nytt igen, då om qvållen et nytt

forrad hårat ftåldes for det famma , til riåfta

middag. Detta forpe bor Vara ljumt, och ej

gifvas for hett åt kreaturet*

é. Når tilfålle var, ät famla grås-ffon
ifrån Lador och Stall (kullar , få blandades det
under kokningen i detta grås-fotpe och man
har funnit det anfenligen oka både ftyrka och
myckenhet af mjölk hos Kon. Då denne grås*

hackelfe fåledes igenom kokning tilreddes, fa

lades jåmte vattnet, dåruti allehanda affkråden

af mat, difk-vatten och annat, fom i koket kunna
famlas, men annars plåga bårtkaftas. Salt-laka

af Sill, Lax och Fiåfk , eller vatten hvaruti

de blifvit (kolgde, kunde den unga Kon ej for-

draga i fin grås-rora> och fick forminflning på
. D z mjöl*
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mjölken dåraf. Men val tålde hon Sallake efter

Stroming, Braxen och annan falt Fifk och Kött,

Alt det Kon under fin utfordring affkrådde.,

fäfom grof ftarr, fmått ris och måfla, torkades

litet i ugnen, fonderftottes och lades i grytan
med den ofriga grås-roran at fammankoka, famt
nyttjades fedan, med mycken befparing af ho,
til den unga Kons utfpisning.

§. 7. Detta grås-forpe ville hon i början

cj åta lika begärligt fom ho 3 men når, i en
veckas tid , man då och dä (trodde dar på litet

Malt-mjol, fa åt hon dåraf garna, och efter 2

veckor, blef hon fä Van därvid, at hon icke

ens kunde åta ho, forrån hon på fin viflTa tid

fick af grås -Torpet. Förutan denna tilredning

af grås-roran, få fick hon åfven 1 pund godt
ho om dygnets och håruti beftod defs utfordring

hela höften och vintcren ofver, til defs hon
flåpptes om våren ut pä grås-vallen, i flutet af

Maj i månad.

§. 8. Kreaturet blef af denna foda frifct,

muntert och rål til hulls, Tamt. åfven ftorre ån

vanliga Finfka Kor. Emot all formodan befans

hon drågtig med Kalf, redan i andra Tömmar-
betet. Skotfelen blef, höften och vinteren där-

på, likafom förut 3 men fedan hon kalfvat, til-

reddes for hånnc en fårfkild dryck, fom beftod

af z kappar Råg- mjöl, 1 kappa Malt-mjol, •£

Skålpund fpis-kumin, hvilka med vatten ihop-

kokades til en tåmmclig tjock välling. Af den-

na mjöl-välling togs fedän en kanna, fom ut-

blandades med en kanna ljumt vatten , få at dår-

af blef en dryck af 2 kannor, hvaraf Kon fick,
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når hon kalfvat, i tvånne dygn, om morgon,
middag och qvåll , tilfammans 6 kannor om
dygnet.

§.9. Efter denna tid togs af den tilredda

mjöl-vällingen endaft 1 ftop mot en kanna vat-

ten, och oktcs drycken dageligen , ifrån 2 kan-
nor hvar morgon, middag och qvåll, til 3 kan-
nor i målet, eller 9 kannor om dygnet. "Här-

med fortfors i 14 dagars tid, då man åter bör-
jade med det i §. 4. f. 6. befkrefne ho-forpetj

och gaf Kon då och då något dåraf, famt ho,
fåfom förut §. 7. förmält blifvit.

$. 10. Förutan detta, fick hon efter denna
tiden, höften, vintren och våren ofver, kap-

pa Malt-blandadt Råg-mjol tii mjol-dryck hval-

dag, och utdeltes den få, at hon morgon, mid-
dag och qvåll altid fick dåraf en del at dricka.

§. 11. For ofrigt horer til denna Kons
fkotfel, at) båfet och golfvet, hvarpå hon låg,

altid underhölts tort och rent , at hon ftod i et

mera kallt ån varmt rum: at hon holts fnygg
och ren : och at man med en gran-vifka bor-

ilade och beftrok Kreaturet en och annan gång
i veckan f at den blef fri från damb, lofa hår,

famt annan orenlighet. I ftark kold om vin-

teren , var hon åfven betåkt med et hand-tåcke.

§ 4 11. Hon mjölkades 3 gånger om dagen,

morgon, middag och qvåll, och rontes ftraxt

minikning i mjölken, i fall någon gång ?:dje

mjolkningen blef forfummad. Efter forfta kalf-

ningen mjölkade hon något mindre ån federme-

raj men efter 3:dje kalfningcn, til det hogftaj

x kannor i måleu

D 1 §.i$-
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§. ix. Mjölken efter denna Ko, var gul-

hvit i fårgen, och tydeligen fetare ån efter an-

dra Kor, och behofdes jcke altid dåraf öo kan-
nor til et Lifpund Smör* Mjölken famlades i

val fortenta koppar -och måflings - kåril , och
var uppå hvart kåril inrättad, i tum ifrån bott-

nen, en pipa med tapp uti, hvarigenom den
fura 'mjolk^vasflan aftappades, fedan gråddan til-*

råckeligen fatt {ig. I krukor, glas-kårii och
forenåmde fortente kåril, har mjölken val for-

drat längre tid at fatta och famla (ig til gräd-

da, ån i trå * kåril \ men af de förra har man
dock altid kunnat famla mera grådda,

§. 14. Mjölken har i hvart kåril blifvit in-

filad hogft til 3 å 4 tums djup, och ej (lått

mer ån 2,4 timar, innan grädda» blifvit afta-

gen. Man har, fä om fommaren fom vinteren,

varit mycket angelägen dårom, at mjölken ej

af mycken varma for häftigt fkullc lopna och
furna, utan efterhand, langfamt få affkii ja gråd-

dan , då vid aftappningen vasflan varit helt blå

mager och fur \ men får mjölken i haft lopna,

upblandas åfven gråddan med ferum eller mjöl-

kens vattenaktiga del , och kan mjölken fedan

ej få noga, fom vederbör, praecipitera fig. Om
rummet, bvaråft mjölken forvaras, har ii$ gra-

ders varma, efter Svenfka Thermömetern, fom
fvarar emot 18 grader pä Remmurs , få år det

den iåmpeligafte vårma til grådde-famlingen,

§. if. T anfeende dårtil at denna mjölken
var rqera fet, ån af vanliga Finfka Kor, få kun-
de ofta gråddan z gånger dåraf famlas. Hvar
Lördag blef af denna grådda Smör kårnadt >

hvar
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hvarvid i akt togs, at kärnan och alla kåril

,

fom hårtil biefvo brukade, lades forft i kallt

vatten et dygn 5 fedan lät man val bona och
bädda dem med Enelag och Pors. Sä länge

gräddan var okårnad, forvarades den mera i kallt,

ån i mycket varmt rum; defsutan anlags for

nödigt
3 at röra om i grädde-lamlingen 1 eller z

gånger om dagen, emedan i annat fall den ofra

gräddan furnar, hårfknar, far illa och blir o-

tjänlig at gifva Smor.

§. i<5. Sluteligen anmärkes, at den fom an-

ftäldt defla Forfok, hon har icke allenaft haft

tilfålle at lata all mjölkning fke i fin närvaro,

utan ock har mjölken altid varit inom las, (å

at ej något dåraf kunnat forfpillas, eller använ-

das til annat behof, ån Smor-kårning.

§ 17. Aren I7fi 175*2. och 175*3, har aga-

ren af denna Ko fordt ordentlig Dagbok bade

på mjölk och Smor-afkaftningen efter den fam-
ma, hvaraf jag och andre med fäkerhet inhäm-
tat, at i vifta månader har Smjor-afkaftningen

(tigit til,, och ibland litet ofver \\ Lispund i

månaden. Rått fä månader åro de, fom hon
ej gifvit 1 Lispund Sm5r> och fom denna Ko
ej varit affinad ofver 3, hågft 4 veckor om
aret , och hon i fem månaders tid gifvit mera
ån i pund Smor i månaden \ (å år af defle 5

årens Forfok tydeligt, at af en liten Fin (k Ko,
fom på detta nu befkrefna fattat anlas och fko-

tes, det år mojcligt at famla p til 10 pund
Smor om året,

Slutfatfe r.

1:0. Är håraf at inhämta, at Rag-malt f

brygdt til dricka och ' blandadt i Kaif-drycken,

D 4 myc-

\
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mycket okar defTa Kreaturs ftyrka, trefnad och
våxt» §• %

t\o* En hop ogräs, til och med ris och
xnåfla, famt allehanda afikråden i hushållet, kun-
na med formon nyttjas til Mjolke-Kors föda.

y 4<

3:0, Af ho*fro och åtföillige växter, fom
Kor ej annars nyttja til foder, kan igenom kok-

* ning utlakas en muftig och tjänlig foda for

Mjolke-Kor# § f p 6,

4:0. Unga Kor, fom upfodas til Mjolke-Kor,
bora, likafom Ammor, vänjas och tilhållas, at

dricka ofta och mycket. § # i* 3. 8. 9.

f:o, Måltad Såd och Spis-kummin oka mjöl-
ken hos Kor, §.8.

6:0. Skolje- vatten efter falt Sill, Flåflt

©ch Lax, bor undvikas for Kor. §. 6.

7:0, Mjolke-Kor tola mera köld ån vår*

ma : fnygghet och renlighet bidrager ock myc-
ket til deras trefnad. Jf. u,

8;o, Det år fördelaktigt, at anftålla mjölk*
ning flere gånger on> dagen. §, iz,

jp:o, Tti»kåril, fom ej utan moda kunna hål-

las fria for fyra, åro icke lä låmpelige for mjölk*
och grådde^famling, fom fortente MetaKKruk*
eller Glas-kåril # Vida och grunda kåril gifva

mer grädda
% ån de^ fom åro trånga och djupa,

§ »}• 14-

io:o< Af fet mjölk, kan gräddan ej med
m aHkumning (å noga aftagas Tom vederborde-

h;o, Gräddan bor, under famlingen i kär-

nan, några gånget am dagen, omröras, at be-

vara
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vara den for fyrnad och hårfknad ; det år ock
fkadeligt, at förvara gräddan til Smor-kårning i

alt for varma rum, §. i f.

izro. I mjölk -kamrar får ej vara mer ån

til det hogfta Z3 graders varma $ emedan det for

mycket palkyndar mjölkens yftning och hindrar

gräddan at fkilja fig ifrån defs vasfla. §, 14.

Anmärkningar vid fåregdende Rån*
~

t af .

ANDERS BERCH,
Jut\ Dq&. och Oecon. Prof. i Upfalav

Uti den til KongL Academien inkomnc Bé-
fkrifning finnes mycket godt, fom beftyr-

ker hvad om Mjolke-Kors (kotfel förut år be-
kant, At (åmre fiag kunna, genom god ans*

ning, och iårdeles igenom få tilråckelig, jag; ma
låga ofverflodig utförd ring, fom denna Ko haft,

bringas til god mjölkning, har jag Ijelf haft

prof, då jag for några och 10 år fedan låt ftil-

la Kor endalt med hoj men at bringa vanliga

Svenfka Kor, och ån mera Finfka, fom merpn**

dels åro fmå, til fä ffcor mjölkning, och det
utan fynnerlig minfkning, nåftan alla månader
igenom, intil affinings-tiden, det år märkvär-
digt: hålft fom allmänt år kunnigt, at goda
Mjolke-Kor vål efter kalfningen gifva ymnigt
mjölk i 3 å 4 månader > men fedan fmåningom
minfka, fårdeles fedan de åter blifvit drågtiga,
intil defs de aldales affina.

D f Nå-
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Några tå anmärkningar bor jag tillägga,

af egen årfarenhet. En hushållare, Tom antin-

gen vil lägga p a god afvel af Kalfyar, eller ock
goda dem til fläkt , gor altid. val, då han låter

den nyburna Kalfven fuga och di fin moder,
ftrax ifrån början, få at Kalfven lémnas i fin

naturliga frihet , lår njuta -.Rå- mjölken , fom
renfar honom ifrån becket invårtes , fann difFa

efter behag, når honom lyfter. Våra Landt-qvhv»
nor forkafta denna methode , under förevänd-

ning , at Kon fordårfvas. i mjolkningen , och
vånjes ifrån at lata ordenteligen mjölka fig; men
af okunnighet fatta de mera varde på den få

kallade Kaif-dans, fom de af Rå -mjölken til*

reda til fin egen mat, ån på Kalfvens råtta fkot-

fel, fom af Skaparen fått denna mjölk til fin for-

fba fpis. De njugga val åt Kalfven någon liten cfel

darafj men med ladan fparfamhet, at han förfta da-

gen kanfte tår 1 | 1 qvarter dåraf. De tro, at han

eljeft fkulle dricka lä mycket , at han mådde illa

dåraf : Men de tro bedragne ; Kalfven , åfven fom
andre djur, hafver ofta mera ma^-hof, än månni-

fican. Jag låter altid Kalfvarnc fa fin fulla frihet:

de klafv as bredevid Kon med et lagom långt rep :

de tå diffa få ofta de vilja: de tå fåledes mjölken

fpen-varm, fom icke kan fke, utan mycken forfig-

tighet, dåråft de på annat fått dricka, och hvilken

omftåndighet mycket bidrager til Kalf-ftortnings

hindrande. Aldrig har någon enda Kalf mifslyc-

kats på detta fått, och når en Kalf fugit en

månad v och fatt omkring 5 kannor mjölk om da-

gen, har han gjort heder for fig på ftek-fatet.

Utfordringen for den Finflva Kon fy nes

mig vara utom behofvet for ftor, och har in-

gen
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gen Landtman dårtil råd, fa framt han icke JU

ger et ogement flört ho-bol, och ligger få fjär-

ran i från all affålu, at han nodgas upftilla det

vid gårdenj ty Z40 Lispund god t ho, och f'6

kappar Räg-mjol, fom blifver utfordringen for

8 månader, torde i varde ofvérftiga de århåll-

nc 10 L-spuhd* 5 mor. I cfrigt undrar jag icke

därpå, ät en Ko, fom ' mjölkar 6 kannor om
dagen , famt år nyburen , och får njuta godt
bete under de 4 fommar-rnånaderne, kan pfsefte-

ra 1 o Lispund Smor: hon bor verkeligen under
famma i:d icrnna 1% Lispund Srnor, 1 Lispund
råknitlt efter '60 kannor mjölk , i anledning äf

de Forlek , fom jag til Kongl Academien in-

lemnat i Handlingarhc 1745% 3
Qyartalet, och

1746, i Qy årtalet, om all mjölken nyttjas til kär-

nande. Och dåråft den upgiften är grundad
,

at denna Finfka Ko mjölkat i 8 månader fina

6 kannor om dagen , få blifver qvantum af Smor
14 Lispund om året: och dä betalar hon ver-

keligen den ofvanformålte eljeffc dyra utfordring*

Sådana åro de Holftenfka, Hollåndfka och An-
gelika Kor,

Hvad om forpe af ho-fro, grås, blad, med
mera, år fagt, år af en ovéderfågelig nytta

for mjölkning» Men det bor tilläggas, at de
hushållare, fom inråtta fina Fähus med vattu-
hoar framfor nofen,och hålla |dem ftåndigt fyl-

da, på Hollåndfka vifet, gora fig otroligt gagn.
Kon dricker då , når hon behofver,

I ofrigt år det både med Thcorie och for-

farenhet inftåmmande, at mjölk lemnar ymni-
gaft grädda i vida famt foga djupa kårih Trå-

bun-
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bunkar åro underkaftade fyra : fortente eller

Bly-kåril torde folveras och Vara {kadeliga for

hålfan: glaferadc Ler-kårii eller glas -bunkar
torde vara båft. Af Fil* mjölk, fom endall i

Norden år bekant, fås minfta gräddan* ty den
häftiga löpningen hindrar mjölkens oljaktiga

delar at upftiga* I de ofrige Itänder i Euro-
pa känner man icke Fil-bunka ; man har vifTa

undcr-jordifka rum, fom kallas Mj§lk- kallare,

icke aldeles under jord, utan forfedde med fön*

Äer, til at inflåppa Sol*vårman , hvaruti mjo^
km val far kålna* men icke^loprla. Man har

bunkar, forfedde med en tapp ned vid bottnen,

dar den kålna mjölken uttappas, få at gräddan

fjunker til bottnen och famlas for Smor-kårning,

dä den kålna mjölken nyttjas til den magrare

få kallade Hollftenfka O ftens beredande.

Den obfervatiori af vifla graders varma, fom
hindrar löpning for mjölk , år nyttig for Landt*

hushållare at i akt taga.

jfamårknmgar vtd Salt ~TUverkmngen

vid
}

WalUe i Norrige
y

af
: ':

Bar. SAMUEL GUST. HERMELIN.

Det Salt-verk, fom år anlagdt i Norrige,

en half mil ifrån Tonsbergs Stad vid

Walloe, vifar, at det år ej endaft i de Södra

Länder, fom Salt-tilverkning sned formon kan
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inråttas. Hafs-vattnet bringas genom gradering

til ftorre halt, ån det annars äger , och kokas

fedan med mycken befparing af ved. Inrätt*

ningfcn, fom jag uti Augufti manad 1768 be*

fåg, har blifvit fatt i den ordning och drift,

at den kan tjåna til efterdome for fådane Salt*

verk. Utan at anföra alla de omftåndigheter,

fom hofa til Salt - tilverkningen , och hvilka af

andre åro uptcknadfe uti de utgifnc Befkrifnin*

gar om de Tyfke och Ängelile famt andre Salt*

verk, torde jag, jåmte en kart beråttelfe om
detta Verk, få nåinna det Forfok, fom blifvit

anftåldt til jåroforelfe af ved-åtgång vid Salt*

kokning med och utan gradering, famt prof,

at genom isfrysning bringa det falta vatnct til

mera ftyrka. I ameende til det fenarc, anmär-

ker Herr Alb. V* Haller r uti defs Befkrif»

ning af ar i76f, om Salt-verken uti Bern, p*
tfo, ät beråttelfe om något Forfék därvid i ftort,

ej finnes anférd af dem, fom fkrifvit uti det*

ta åmné-

Til at århälla det falta vattnet eller Solan,

åro pipftoekaf lagdé pa flera, eller fluttande frän

fjSkantén ried Uti vattnet, til ioo fots långd

och 30 fots lodrätt djup under vattu-brynet

j

ty forfarenhetcn har vifat, at Solan år ftarkarc

på djupet ån Uti ytan. Sedan dragés det 4$*

fot i hogdert til Gradér-hufen, genomen haft*

konft for fyra häftar, med fex ftycken pumpaf,
hvarvid man fitnftit rftefa nytta och mindffe

motgnidning, åft méd fötn det hår varit tilfore*

ne, at hafva affåttning på pumparnc och mel*
lan-fump 5 utan då kolfveii år i lift hogfta tcå

1



6% 1769. Jan. Febr. Mart.

30 fot, vinnas de öfrige if fot genom lä bog
vattu-column, fom ligger ofvanpa kolfven och
därmed uplyftes*

Grader-* hus åro tvånne, hvardera af två

tufend fots långd. De bellå af res-vcrke, med
långa fmala Ribbor, hvarpå fammanflåtadt ri$

ligger, hälft af Hagtorn eller Slån ; men, i

brift dåraf, En-ris. Detta år upftapladt til tju-

gu en fots hogd, och åtta fots bredd ofvan,

lamt io fots nedantil. Ofvanpa åro tvånne rån*

Hor långs efter, med gäng imellan och på G*

dorne. Vid bottnen af defle rännor åro tappar,

fom något opnas$ då Solan dårutur rinner pä
fmala, mall platta hoar, fom åro tått med ref-

lor utfkurne på omfe fidor , hvarutur vattnet

faller i många fmå droppar på det undcrliggan*

de rifet, och därvid, genom luftens och vårmans
friare åtgärd på de många ytorne, fom vattu*

dropparnc utgöra, en del vatten afdunftar, och
ftarkare Sola fedan famlar flg uti ds inunder

varande fumpan Sådane hoar och tappar åro

på hvardera iidan om rånnorne, och brukas ym*
Fom, efter fom vinden år, at Solan ej af biaftett

må drifvas utom rifet. Grader - hufet år tåckt

ofvanpå med et litet bråd -tak långsefter^ men

på långfidorne åro inga vaggar j ty dar måftc

lädret fritt lå fpela igenom. PI tvår-åndarnc

af hufet åro bräder upfatte, och pa fidorne åro

långa ftretor, at hälla byggnaden ftadig. In*

under år vatten -fumpen af tretton fots bredd,

fom är afdelt uti fex fumpar, eller fom de hår

kallas, CafTor , hvaremot likaledes fvara fex

afdelningar uti de ofvanpå varande rännor» Når



17^9- Jan - Febr* Mart. 6$

Solan, fom förut år nårnnt* blifvit uppumpad,
rinner den uti forfta afdelnmgen eller rännan

,

och dryper dårutur genom rifet mcå uti den for-

fta Cauan, då år den en gång graderad. Dar*
ifrån pumpas den åter up, och rågnar likaledes

ned uti den andra Caflan* detta itcreras til fex

gånger, då den kommit uti fjette Caffan och
är da tilfylleft graderad- Således, fom. Solan blir

ftarkare och mindre til myckenhet for hvarje

gradering, la år, efter forfarenhet, hvar och
cn Cafla af olika långd och djup , nämligen

;

efter det hår vidtagnc råknings-lätt, beftårGra*
dér-hufet i längden tf 144 buntar, hvar bunt

14 Hollåndfke fot lång
5
och åro fumparne iå-

ledcs inrättade, at den forfta Caffan år $f bunt,

den andra ?o, den tredje if , den fjerde zz ^

*dcn femte 18, den (jette 14 -> tilfammans 144
bunt. De tre forfta Caflbr åro invändigt fyra

fot djupe 5 men de tre fifta tre fot. Byggna-
den hvilar på låga ften-pelare, et ftycke imel-
lan hvardera, at tilfyn må vara II mycket låt*

tare, i fall fumparne ej fkulle vara täte. Sifi>

nåmde pumpning af Solan fker genom cn ftång-

gång for alla Caftbrne med håft-vind, efter hår

ej år tilfålle til vattu-fall, få at de därmed kun*
de drifvas.

Når Solan kommit uti 1jette CafTan, rin*

ner den därifrån til et forråds-hus, hvaruti åro

tvånne ftora kiftör eller fumpar af diktade brå*

der. Därifrån går vattnet genom pip-ftockaf
under jorden och ftiger up til pannorna, fårat

rinner dårut , utan at något behofver olag*

Sajt-
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Salt-pannorna åro 6 tfi antalet , hvardera af

Ip fots längd, 16 fots bredd, en och en half

fots djup,, af Järnbleck, på vanligt fått inrättade.

Vid tivar 'panna kokas uti tre jämna dygn, på

det fått, at forft fylies pannan med
o
Sola, och

inkokas til en fjerdedel , fom påftår fyra ti-

mar: därpå fy lies igen och inkokas med fakta-

re hetta en tolftedel, fom varar åfven vid pafs

fyra timat: fedan fylles pannan och inkokas,

til defs Saltet börjar at fänka fig, fom åfven

kan räknas til fyra timar* tilfammans 1 1 ti-

man Sedan faktas hettan, och vårman undei>

hålles allenaft litet. Når Saltet fatt fig uti tre

timar, uptages det, och lågges for fig fjeltt.

Det år icke aldeles rent, och nyttjas dårforc

allenaft, at låta lofas up uti den andra Solan til

forftärkning. Det Salt, fom fedan fåttcr fig,

Sr aldeles rent och godt, och uptages hvar

tredje tima,til defs intet mera i ätter fig, eller

cryftailiferas , hvilket varar uti dygn, til-

fammans 5
dygn for hvar kokning, fom kallas

ct Verk-Salt, och århålles i hvar kokning vid

pafs tf tunnor Salt. Når det kommer utur

pannan, ofes det uti Conifee Kafibr, gjorde af

trå-fpjålor, fom lättas ofver pannan, at vatnet

väl tar rinna af* och fedan uterum , fom åro

värme, dåraf at fkorftenarne från pannorne le-

das därigenom. Skorftenarne åro nårmaft pan*

nan af Tegel, fedan af Järnblecks -ror. Med
fått-pannor af Järnbleck i hornen af pannorne,

uptages under kokningen det Sediment-, fom

nedfSler af luten* åfven fom på rifet uti Gra*

dér-hufet tåftcr fig mycken Kalk-jord, Moder*

lutcn oyttjas cj * utan bartkaftas. Tilfatfcr af
4

lur
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fur mjölk eller andre faker vid -kokningen, fom
nyttjas vid en del andre Salt -verk-, brukas c

j

utan cryftallifation fker lika val, genom en la-

gom afpaflad varma, vid hvilken kok-faltet an*

ffcjuter; men ej det medel-falt af Viétriols-fy~

ran och kok-faitets Alkali, fom ftannar uti mo-
der- luten.

Årliga tilverkningen år omkring ioooo tun-

nor Salt, och iåljes tunnan vid Verket for z

R:dal. Courant, eiler 18 DaL Koppar: mt. En
tunna Norfkt Salt år 6% cubic fot, eller i tun-

na Norfkt Salt år lika med if Korn -tunna,
och i Korn-tunna år 4^ cubic fot* En tunna
Spanfkt Salt forhäller fig få til en tunna Norfkt,

fom 1 til i^: men fom pa den förra lågges

råga, men ej pä den fenare , då den måtes ; fa

kunna de anfes for lika» Detta Salt år ganfka

hvitt och fint och (ä godt , fom något annat

Salt, hvilket genom kokning tilverkas* men
i allmänhet hålles det, fom vinnes genom ut*

dunftning af Solen, utan någon kokning, for

båttre och drygare til infaltrting, åfven fom
detta år båttre til en del andre behof.

Det falta vatnet updrages från 30 fots djup
under vattu-brynet , fom i början anfördes, och
håller dår fyra grader. Når ifen forft bärtgår
om våren, har man funnit vatnet ofverfl eller u-
ti vattu - brynet af lammä vigt, nämligen 4
grader; men når vår -'floden och råga infaller

^

förfvagas det til häften af nyfsnåmde vigt, mer
och mindre, alt. efter ftorre ti lb landning af
fårflct vatten. På djupet behåller det i det når--

made 'ofvananförde halt. Salt-vigten be-ftär af en
E kulg
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kula med en liten upftående ftjelk, lå inrättad

,

ar med hjelp af et litet blylod, fom hänger vid

kttlan
5

den famma nedfjunker i rent flytande

vatten intil den ofverfta itjelken. Den inråttas

från 1 til 32 grader
5

fåledes, at hvar grad be-

märker lå mycket fom et tredjedels lod Salt

uti 3z|lod vatten, Hvarvid märkes , at cj.fylleft

kok-falt efter gradtalet århålles vid kokningen,
for främmande Salt och jord uti Solan. Salt-

verket år anlagdt vid den ftora Vik af Hafvet
eller den Ej ord, fom ftråcker fig uti Norr och
Söder frän Chriftiania, ned åt Stromftads fidan.

;

. Denna 4 graders Sola graderas 6 gånger
uti forberorde Grader - verk , och år då god

• Salt-Sola af 30 graders halt> men når rågn-vå-

der infaller, z8 grader. Sedan den iåledes blif-

vit rikare pä Salt, kokas den, hvarvid til et

verk, af 2f tunnor Salt, åtgå y famnar ved,
af 6 fots hogd och bredd med 4 fots långd,
fom koftar 1 , til i£ Rrdaler for famnen j eller

9 ä 11 Daler Koppar:mt.

Däremot forfoktes at koka af famma Sola

utaf 4 graders halt, utan foregången gradering,
men alla andra omftåndigheter lika * då til fam-
ma myckenhet Salt eller if tunnor, fordrades

22, famnar ved.
o

Ar 1760 om vintren, dl ftarkafte kölden
var , bvilket år dår var mera ftrång vinter

,

an på flere år varit, forfoktes, at gradera vat-

ten genom frysning , uti ftora relervoirer.

Efter åtfkillige prof, kunde 4 graders Sola
bringas til 16 och 17 graders halt> men ej

dårofver eller til 30 grader, iåfom genom den
van-
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vanlige gradcringen. Ehuru y då ifen til forfok

uplöites, den ej befants hålla Salt, få forfpill-

des dock en del af halten: detta tillika med
den fvärighet, at ju flackare vatnet år, defto

ftorre kold fordras til defs frysning, h vilken vä-

derlek ej få jåmnt infällor; år orfaken, hvarfore

det vid detta Salt-verk blifvit anfedt for min-
dre nyttigt at bruka isfrysning, än det vanlige

graderings-fåttet, fårdeles fom det fenare brin-

gar Solan til ftorre halt, och åtgången af ved
då ej år ftorre, ån at den kan bära lig med til-

verkningen.

RÖN,
Angående Sprti-Hvete > eller Trkkum

Jpica multiphct.

# af

PEHR OSBECK,
Kyrkoherde i Hafslöf i Halland,

Dår åkerbruket få litet lönar niodan, fom
hår i Halland , bor åfven utrönas , pra

icke andra Sådes-f!ag, ande måft vanliga, kiin-

de ätminftone något ftoppa, om icke aldeles

årfåtta, den årliga Sådes-briften.

Hemmans-brukare hår vid Hallands-ås kla-

ga, icke utan orfak, ätminftone på de måfta ftål-

len, ofver fjelfva jordmonens magerhet. Våra
fandiga ljung-hedar kunna icke gifv.a bofkapen

E i den
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den ilyrka , fom annorftådes , dar tilråckeligt

bete fällan faknas. En ufel betes - mark och
magert foder , blandad t med Ekelöf och qvi-

ftar, gor, bofkapen knapt kan underhållas, i år-

deles då ljung-falten af kölden til fcor del bårt-

vifsnadt, fom i år håndt. Når godflen fåledes

blir liten
5
och kan hända mindre kraftig, lik-

na en del af våra åkrar en fandig lands -våg.

Når de tillika ofredas, icke ailenaft hoft och
vinter, utan äfvenvål långt fram pä våren, år

mången rådlos, fom finner angelågenheten af

åkerbrukets uphjelpande ; men faknar de dar til

bidragande medlen. Funnes mera benägenhet
for ftorflciften , få vore i detta mål båttre hopp
for framtiden.

Så långe vi hår allmänt raknc 4:de kornet

af Råg for båfta åring, och <5:te af kornet > ma-
il c den fattiga allmogen årligen foka (lnårfått-

ning från Skånfka flåtterna, til både bröd och
dricka. Herrftapcr och Pråiler årq^jeke heller

alle forfedde med Hvete til egen nödtorft, e-

medan tå hafva tjänlig och infeångd åker til

vinter-hv.etc. Vår-hvetet kan val fås på fam-
fålld mark v men lönar få litet mödan, at det

båda ax knapt innehåller lo korn , men val

ringare antal.

Det låter dårföre icke falla Kongl* A.cade-

mien obehageligt, at fe et flags Hvete, fom
på et ax gifvit ofver 8o korn, val fä ftora och
klara, fom något af de allmänna flagen, fom
tål, rått få val, om icke båttre, vår-kölden, blir

moget rått få fnart, fom något af de andra,

och fviker ej eller i vigten; ty 1414 korn vå-

ga
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ga 6| lod (*)$ Jag kallar det Sprit -Hvete, t-

medan det utom hufvud-axct utfprider 4 til f
. mindre ax på hvardera inlån.

Detta Hvete-flag {tickades mig, fåfora får-

deles fållfynt, från en Tyfk vidrberorad Pro-
fetior , fom efter 14 ars begäran åndteligen fått

dåraf z .
varietcter

.

ifrån Ungern och Frankri-

ke , det ena under namn af Trlticum fplca mul-

tipllci glumis villojis^ det andra - - glumis glabrls*

Bagge .{lagen, fom ma heta Trlticum compofitum ,

méntés vara Vår-hvete, och fäddes midt i A-
pril månad, fåledes förr ån Vår-Rågen, hvar-

med väntades til följande månads början. Bag-
ge defle flagen upkommo, utan faknad af nå-

got korn,- vaxte frodigt midt under de påföl-

jande kalla nätter och dagar, då Vår-Rågen,
om den varit fådd, fvarligen kunnat rådda lig.

Den ena varieteten begynte ej forr , ån

midt i September månad, gå i ax, och blom-
made i Oftob. månad, famt lårer fåledes vara

en art af vårt allmänna Hoft-hvete.

Af Hvetet med ax pä ax och flatare frukt-

holfter, fick jag allenaft io korn, fom alla la-

des uti en fandig "mull- jord vid et plank, pä fo-

dra fidan. Af defle korn blefvo 64 ftrån, öfver

2 alnar höga, aldraminft 4 ftrån tilfammans och
hogft 7 ftrån af kornet. Det blommade i bör-

jan af Julii, och de båfte axen voro mogne midt
i Augufti månad, eller (amma tid fom Rågen.

E 3 Alla

(*) Jag har afvfén i några är fådt Palfkt Hvctc, fom
har itorre korn, dock långt ifrån få mänga i axet;

men minda delen dåraf hinner til fall mognad vlik-

fom de; få kallade Turki&a Hvetet eller 'Mays.
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Alla axen blefvo ej forvarade, ty några af-

togos til Herbarier, en del blefvo af foglar up-
åtne, och de fpådafte fido-fkåtten hunno icke

til mognad 3 hvartil detta arets rågnaktiga lom-
mar anfenligcn bidragit.

De ax , fom blifvit mogne och hopfamla-
de, hafva hvardera frambragt fulla Hvete-korn,

dem jag råftnat i hvarje ax, och funnit 10 in-

nehålla ifrån 20 til 40 korn 5 if ifrän 40 til

60 y och 7 ifrån <5o til och med 84 , in allés

1424 korn.

Når nu defle 3 2 ax, fom var allcnaft hälf-

ten af dc upkomna ftrån efter to korn , ut-

gjorde få mycket, få har detta Hvete forhål-

lit fig har, låfom i defs egen hembygd, där det
fkal gifva vid pafs ifo:de kornet; Låt vara,
då det f|s på mindre tjänlig jordmon, at ej

mer ån halfva vinften kunde väntas > få Qfver*

pår det dock alla våra ofriga Sades - ilag, och
år i fynnerhet for denna ort och defs likar for*

delaktigt, dar ler-jorden år fållfynt, famt defs-

utan många åkrar åro for gås -jord, vattuflod

och andra orfaker aldeles otjänliga til annat ån
Vär-fäd, emedan diken i få los jord icke kun-
na vid magt hällas.

A t jag, kan hånda, forft fått utröna et fa

makaloil Sades -flag i vår ort, år en vån&ap,
hvarfore jag vördar givaren , fom icke varit

enfidig och ogen at tjåna andra månnifkor.

C Bauhtni namn med fleras på detta Hve-
te , åro famlade uti Raji Synopfis Edit. 3. p.

387. och den ritning M. De Lobel uti defs

Örte-Bok på Hollåndfla, tryckt in Folio if81

p. 28
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p. 28 gifvit, ehuru nog olik och liten, lårcr

äfven vara hit horande.

Joh # Bauhinus uti defs Hifi. Plant. Tom.
z. p. 408, talar ock dar om, famt meddelar
en någorlunda god Figur. Det kallas på Än-
gelfka Many-earcd Wheat, fafom fes hosRAjus l.c.

BESKRIFNING
Pä en kla/ad Växt eller Fro- Plantla,
: h • Af

OTTO FREDRIC MiiLLER,
Ledarn, af Keif. Acad. Nat. Curiof.

Samt af Bayerfka Vet» Acad.

öfverfatt ifrån Danfka Språket.

I September manad 176*5 blef jag varfe, på
et fuktigt och fumpigt ftålle, imellan några

Al-bufkar, en hvit kropp, hvarifrån en hop
fmå hvita particlar flogo fafom dam, Jag ville

upuga honom, men fann, at han fatt faft vid

en torr Bok-qvift, hvilken jag afb rot med myc-
ken varfamhet, på det detta befynnerliga och
(kropliga ting ej fluille forftoras. Icke defsmin-

dre fl6g en myckenhet doft eller fint mjöl där-

ifrån på alla lidor. Det tycktes vara et (lags

alfter af våxt-riket, fom nu ftod i full blomma
och utfpridde fitt fra-ftoft, hvaraf Hållet, dar

det legat, var helt hvitt. Glad ofver et iä ar-

tigt fynd, bar jag det hem, at^nogare underr
fokas.

E 4 Da
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Då fann jag, at det var en klafe af män-
ga enkla Plantor, fom vuxit på den vifsnadc

Bok-flickan och var 4 tum lång och half annan
tum bred. Klafcn var fåftad vid ftickan me-
delit en gul tunn genomfkinlig hinna, 2 linier

bred. Från hinnans öfverfta kant hade en hop
fmå blå -grå Bufkar upfkutk, fom alt mera ut-

bredde fig: fe Tab. Hl* Fig. 2. Bufkarne vo-
ro ahifran ftickan omgifne eller inneflutne af

cl gult mjålaktigt våfende , fom liknade Skum,
lag upbläft och torkadt ut, famt var fprucket

pä många ftållen, och vid minfta luftens rörel-

fe doftade ifrån fig et fint hvitt Puder. Jag
fatte något af famma Puder under et Micro-
fcopj men det fäg ock dåruti ut fom et fint

genomfkinligt ftoft, af oordentlig (kapnad. På
Svampar har jag val fedt något dylikt fro-ftoft;

men kornens olikhet fins imellan tillåt mig ej

at anfe deffa for fron.

De blå* grå Bufkarna behofva närmare be-
fkrifvas. Det var egenteligen en klafe af en-

kla Plantor, fom frän den tunna grund-hinnan
utbredde fi|? i flera fmå grenar, hvilka- voro om
hvarannan forvicklade, klyfde i andarne, af -oli-

ka längd, ifrån 2 til 12 linier. Grenarne voro

öfveralt fullfatte med farnmantryckte knutar el-

ler kulor, beftrodde med fint hvitt mjöl, fom
vid minfta rorelfe foll af. Dä jag ville frånhry-

ta en af defia grenar, markte jag, at mina fin-

ger dåraf fvårtades: jag 'trodde mig då hafva

funnit råtta fron, och ftyrktes i den tankan ,

når jag med en nål opnade några af de fmå blå

kulorna, och fatte det uti dem befintliga fvarta

ftoft
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ftoft under Miemfcop ; ty :hvart korn fyntc$

trindt, härdt och ogemomfldnligt , fom en fvart

prick. Ibland de pä glafet utipridde korn* fyn-

tes några ofvermåitan fina hår eller trådar^ hår

och dar hefatte med enkla fvarta -korn* och tyck-

tes de ofriga på glafet liggande lofa korn äfven

hafva varit tåftadc vid defla trådar, fom voro 4
gånger fmalare , ån hvart vidhängande korn.

Sådana trådar finnas ock uti fro-ftoftct på nå-*

gra arter af Lycoperdon. De fmå blåaktiga

kulor äro fålcdes utan tvifvel fria - hus,J fylde

med fvarta fro-korn, fom ii tta pä fina har el-

ler fihmenter, och endaft vånra p3 , at det gu*
la mjölakt;[ga Skum - lika involucrum ^ iom är defla

Plantors gemenfavna blornfter-tacke, fkal fortor*

kas och airalla, då de fpricka och utfprida bi

råkneliga fron. Jag ville taga några enkla frö-

hus ifrån hvarandraj men märkte, at de hängde
tilfamman med hvit-gula här af famma fega äm*
ne, fom den hinnan, hvilken tjänte hela klafert

til bafis pa " Bok-ftickan.

Jag har fedah ofra funnit denna {lags våxt*

men fållan någon få flor, fom den nu befkrefna,

Sedan växten torkat, ar han tåmmeligen var-

aktig j och kan forvaras i flera år, utan at up^
lofa* eller ga fonder, undantagande det gula in-

mvolucrum. Klafen fer rått vacker ut , och
liknar en Lund af högre och lågre tråd, hvil-

kas kronor åro betåckte med fno.

Denna växt, fom vid forfta påfcende icke

tycktes förtjäna mycken upmårklamhet , utan
liknade et fkum, finnes dock , vid nogare un-
derfokning, vara en Planta, fom har fitt ur-

E f fprung,
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fprung af fitt eget fro , läfom andra orter. Den
vifar Qfs fin Rot , faftån arf helt annan art , ån
andra orters rötter > ty den beftär af cn klar

^

fin, utfpdnd hinna. Hos några Svampar finner

man ingen annan rot, ån en feg hvitaktig ma-
teria, fom år utbredd på marken, hvaraf Svam-
parne, upkomma : men hvilken har någon fin til-

forne fedt en tipråttftående, utfpånd genomfidn-
lig hinna utgöra en rot, fom har fina rot-trå-

dar fåftade vid en torr qvift? Nar låg man en 6rt

eller Planta, hvars grenar åro idelfro-hus? Uti
andra delen af Tronhiemfke SålHkapets Skrif-

ter, pag, 321, befknfver den ej mindre grunde-
lige Theologus, ån flitige Hiitoricus Naturalis,

Hr. Biflcopen Doft. Gunnerus, en Gorgonia,

hvars grenar åro ofveralt fullfatte med fro-hus>

men utom det , at defla egenteligen åro et flags

djurs boningar, få bekläda ock fro-hufcn endaffc

grenarna. Min fro- planta har (lam, grenar, frö-

hus , fro -korn, trådar eller filamenter, hvarpå

froen fitta, och et gemenfamt blomfter-tåcke ,

fom til en tid innefluter en hel klafe af Plantor..

Blomfter-bladet eller täcket fkiljer lig ock ifrån

alla bekanta, i anfecnde til fitt åmne och fina

förändringar, men liknar dem, i affigt och nytta.

Ibland de få kallade fullkomliga Plantor,

gifves ingen, hvars .blomfter-blad (Corolla) eller

kalk (Calix) har minfta likhet med denna. So-

ke vi dem ibland de växter, fom våra Förfaders

^ enfaldighct kallade ofullkomliga^ iå finne vi ic-

ke eller ibland dem något dylik t frå-tdckte. Nå-
gra (lags Svampar (Agarici) hafva deras fro-bo-

ningar täckte med en filkes eller ull-lik hinna,

fora
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fom efter en vifs tid brifter från kanten af hat-

ten \ men pä min fro-planta år fro-hufets täc-

ke tillika et tåckelfe for hela växten, ja, får

en hel klafe af Plantor, lamt beftårafen blot-

aktig materia, fom når den gjofdt fin tjånft,

torkas, fmulasbårt och forikingras af vädret. En
annan Svamp finnes, hvars tåcke har mera lik-

het tocd min plantas : det år et medium imellan

Lycopcrdon och Mucor, och beftar någon lid

af en tunn fkorpa, inom hvilken hela maflan år

idel ftoft : fkorpan år ock i början en blot, gul-
aktig och flytande materia, fom fedan torkas,

bhfver fvart och fpricker i.ftora ftycken. Så-

ledes betjänar fig den fintliga Naturen af (kil*

jäktiga utvägar och medel at vinna farnma ån-

da mal 5 och vifar jåmvåi i de minlt aktade ting,

lådane lagar och affigter, fom vittna om Skapa-
rens vishet.

Det noje, fom detta mitt lilla fynd förof-

fakade mig, upvåckte ock hos mig en billig å-

Hundan at veta, huru vida våxterv förut vore
bekant hos Orte - kännare. Jag har fokt i alla

Botaniqorum mig bekanta Skrifter y men ej fun-

nit någon våxt, hvars Befkrifhing få pallat pa
denna af tnig uptåckta, at jag kunnat kånnä
den for den fåmma.

I min Fortekning på Fredrichsdals Svampar,
har jag kallat den nu af mig befkrefna våxt: MUm
tor crufiaceus treSus ctlbidus ,

cotymbis globofts nigris.

Förklaring $å Figur6rne, Tah. III.

Fig. z. Hela kkfen af Plantor, fittande pa
Bok-ftickan; ä, Bok-ftickan. b, den tunna gu-
la hinna, fom tjånar i Hållet for Rot- c, Rot-

hia-
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hinnans trådar eller Filameiiter. d, det mjolak-
tiga våfendet., f@m beråcker Plantorna, e, de
bia-grå grenar * fom vifa fig, når mjölet bort-

fallit.

Fig. 3, Några grenar af fro - klafarne. <r,

grenar med fro-hus, hvarpå ånnu fes lemningar

<l| det hvita mjol-ftoftet. c, {tycken af den tun-
na grund-hinnan eller roten.

Fig. 4. Spruckna fro-hus, med gula Fila-*

menter , fom binda dem tilfamman, ledda genom
Microfcop,

Eig. f. Svarta Fro -korn, fom fallit utur
Fro- Capflerne^ ocli til en del .Innu fitta faffc

vid fina Filamenter, iåfom
j
de « fe ut igenom

Microfcop. . \ .

<« <e '<* <*
l

<* <r <? Ik <e <*

* v S
1 — x .

'
*

-
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m -ANMÄRKNINGAR
Om månmfkans kropps til och aftagan**

de vidd eller bredd r af ätJkilUga

orfaker (*).

gjorde af
' ANTON RÖLANDSÖN MARTIN-—_——

,

V^^T|BÄ^Ä| hvilkas vidd eller omkrets jag af-

JLJ?
V

' röttt , åro följande. 1:0 Broftet \ 6f/er

Coita2 \verce eller de falla Refbenen, midt of-

' '

'

ia - ' < • —V ve)r

* (*) Sjelfva fvångheten at med noghet och full iiföl

- ' het gåra fådana Obferyationer, tillåter val icke, at

-man fur unjs dejfa fufom til alla delar tilforhlteli-
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ver Vårtorna* 2:0 åfven Broftet, ofver Caftré

fpurix eller de fria Retbenen, midt ofver Scro*

bicultrm Cordis eller Mag-gropcn. 3:0 Magen,
horizontelt ofver Naflcn. At, i anfeende tij

bröftets olika vidd under Infpirationen. och ex-

fpirationen, fä något vifst .at häiia mig vid, har

jag tyckt fåkraft vara, at anmärka mina matt
vid hogden af andedrägtens otvungna indragan-

de, hvarfore jag, til mera iäkerhet , hållit mär-
ket någon Hund ftilla pä fitt llålle.

Utom deffa delar, har jag jämväl underti-

den mått Handlofven, Lare t itrax vid ljumlian,

tjockalte vadan, och Skenbenet ofvanfore fot-

knyfen.

At afmäta deffa delar, har jag nyttjat et

mätt af (farkt papper, z tvärfinger bred t, på
hvilket jag dragit linier för ätfldliiga min kropps
delars vidd, och utmärkt hvar linia med Bok-
ftäfver, at åtfkilja dem. Mätningarna åro gjor-

de pä ea fittande kropp, emedan jag blifvit

varle , at kroppen blir något fmalare dä han
ligger.

Hvad jag genom deffa matningar anmärkt,
år följande.

Mat 7
.dryck , rorelfe ^ vakande och värma ut-

vidga kroppen. Äter man mätteligen, kan ma-
gen blifva f linier vidare, och bröflet lika fä.

Har man ätit ffcarkt m*äl, eller druckit mycket
Vin och CofFée, fä hafva Cöftse vcrse- och Spu-
nne blifvit hvar for fig 7 linier vidare, lamt

roa-

ga; men AuBorens upmärkjamhst och bemödande
dro berömvärde , och KongL Academien tror* al

Deff anmärkningar kunna "åttäfajlone gifva anled-
ning til ytterligare förfok i detta åmnc.
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magen 10 linier eller en hel Tum, il at vid*

den af defle delar tilfammans kunnat blifva z

tum och 4 linier ftorre, ån då man var faftande.

Rérelfe och gäng har undertiden utvidgat

låret til 7 å 8 hnier, vadan til f, och fken-

benet til 1.

Bläsning på Muftcalifka Inftrumenter har, efter

ct par timar, utvidgat brottet til 8 linier, men
magens vidd blifvit oförändrad.

Efter vakande och fémnlåshet , har om mor-
gonen Broftet ofver de fafta Rcfbenen funnits

10 linier och magen f linier vidare, ån aftonen

förut 5 men ofver de fria Refbenen ingen än-

dring forfpordes.

Hos fofvande, hafva hand4ofven och fken*

benet varit hvardera et par linier, och vadan f
linier vidare, ån ftrax efter fomnen> men Ref-
benen hafva däremot under iomnen varit 8 li-

nier trängre, hvilka utvidgat (ig igen, få fnart

månnifkan vaknat > hvaremot andra lemmar då

affmalnat*

Köld gpr kroppen fmalare: af flera Ron där-

på, vil jag endaft nämna et. Den 17 Jan. 1766,
då kölden hår i Finland*var få häftig , at Qyick-
filfret i Thermometem föll til 44 grader under
Frys-^punften , gick jag om dagen ut och in i-

mellan rummen, utan at fryfa vidare, ån at jag

något darrade. Sedan jag vaknat nåfta morgon,
var broftets vidd ofver fafta Refbenen 6 linier,

ofver de fria åfven 6 linier, och magens 3 li-

nier mindre ån förut.

Spiritueufe vdtjlor > fdfom Brännvin , tagne, jäm-
väl i mätteligen varm luft , göra kroppens vidd

anfcnligen mindre. Når jag tagit et par fupar,

bief-
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fclefvo de fafta refbenen f linier, de fria en hel

tum, och magen f linier fmalare: lårets vidd

minfkades 3 linier , vadans f och (kenbenets z

linier.

SalmiäCy China-Bark och Adflrtngentia formin-

fka kroppens vidd > men knapt håiften få myc-
ket fom Brännvin,

Når Bröftet af fjukllghet kännes beklämde
,

har märket öfver Coftae vera; och magen llätt

oforändradt, men Coftx fpurix funnits f linier

trängre ån vanligt: dock hafva de, efter fvettoch

utdunftning , åter utvidgat lig igen. Når jag

kåndt mig fiinn i magen äf Fäder - Colique eller

flatulent fpis, har de fafta refbenens och ma-
gens rtiått icke andråt fig} men de fria retbe-

nen varit til f å 8 linier utfpånde.

Vrede har fororfakat en öjåmn utvidgning \

i det Coftx verx kunnat utfpånnas til 6, och
fpuriae til 8 å 10 linier, utan någon magens ut-

dåning. I mellan afton -och morgon -ftunderna har

jag mårkt den fkillnad, at handlofven, låret,

vadan och (kenbenet ofta om morgonen varit

et par linier fmalare, ån om aftonen 3 men vin-

ter-tiden hijr denna fkillnad ej varit beftåndig,

få framt jag icke om dagen mycket rordt mig,
då jag funnit defla delar vidare om aftonen.

Efter Stol-gäng om morgnarna, förändras krop-
pens vidd: om öppningen varit liten, har ma-
gen endaft blifvit 4 eller f linier fmalare ; men
har. den varit ymnigare^, få har ock revbenens

vidd gifvit fig därefter, få at vidden ofver Co-
ftae fpurire och magen ftundom blifvit hvarde^
ra 4 linier mindre ^ ja få, at åfven Cofta: verae

dragit ihop fig til f, fpurix til 7, och magen
til
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til f linier. Når fiol-gången varit afmattande,

fåfom efter Diarrhéer och Laxantia, hafva ref-

benen fmalnat, men magen flått utvidgad til

en hel tum. Starka evacuantia genom ftol-gång

hafva undertiden gjordt de falla refbenens vidd

7, och de frias 4 linier trängre, utan ändring

på magens. De fom lindrigt affora, fåfom Dia-
grydium til en faalf Scrupel, hafva däremot 6-

kat de fria refbenens vidd til 4 linier, hvaref-

ter ock magen tillika uphogt fijj* lä många linier.

Efter upkaftnwg af z Scrupler Ipecacuanha,

hafva de fria refbenen blifvit til 4 linier utvid-

gade, men magen lika få mänga affmalnat. När
efter upkaftningen folgt flera Sedes , hafva hvar-

ken de falla eller fria refbenen undergått nå-

gon förändring i vidd , men magen funnits om
qvallen hela if linier' eller i£ tum utvidgad

cfver det mätt han haft förut.

Rob. Sambucl i Unce, for at befordra ut-

dunftningen, har til 4 eller f linier utfpåndt

dé fria refbenen, men lika få mycket minfkat

magen,, fom om aftonen var til en hel tum
forflappad.

Et Qvintin Sal Tartari har gjordt de fafta

refbenen 7 linier, de fria 4, och magen 3 li-

nier trångare ån förut. 2, Lod Mandel-olja inta-

gne, hafva utdånat magen 3 linier. 20 ftycken

infyltade Oliver , fom blifvit ätne, hafva dragit

ihop magen f linier. 1 Qvintin Gentian^rot in-

tagen, har dragit tilhopa Coilse vene 7, Spurise

4, och magen åfven 4 linier.

Et hälft Qvintin Biflovt&~Rot> intagen af en,

hos hvilken lifvet dagen förut var af brollvårk

ovanligt trängt, drog tilhopa brollbenen 7 li-

nier*
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iiier, hvaraf på fhinden fororfakades upkafining*,

då broftbenens vidd fedan åter fick fitt for-

fa mått.

Fyra lod hvlt Homng gjorde^ at Coå& fpu-

rix gåfvo fig ut f linier, hvarefter utbraft fvett>

och magen fants f linier utvidgad. Ét Spanfk-

fluge-Pläfter , fatt under fotbladet * fororfakade t

gånger Itark Strangurie, hvarefter magen be-

tants mer ån en tum fmalåre, jåmvål fedan Plå*

ftret var aftaget; men Refbenen, fom hela da-

gen behållit fin jåmna vidd, befunnos fedan til

4 linier utfpånde^

Under flågå af Catharr^ ftå de fafta Ref-
beneri och magen i oförändrad Hållning j men
de fria Reibenen utvidgas ftundom til 3 å f
linier.

Et hälft Qvmtiii af Spirittis tätri dukts* in-

taget på en gång, har gjordt, at både CoftaS

vens, fpuriae och magen, hvardera lidit -§ tums
minfkning på deras förra vidd, hvaraf icke al-

lénaft pulfen och vårmeft , utan ock Refpifa*

tioilen okades, med ang(lan och oro hela dagen*

Viddens ombytlighet ofver de tre Milen*
Coftte vene och fpuriee famt Magen, vid In-

fpiratiöii ocli Exfpiiråtion, år töårkvårdig> i an-

fecnde til den vifla proportion^ fom dåruti fin-

nes. Når man andas otvungit, förändras vid-

den ofver defia 3 ftålleii tilhopa* uti hvart an-

detage vid pafs if linier
$
nämligen magen io$

och de andra båda tilhopa tagne, f linier. Meit
om man igenom en häftig och ftarfc Infpiratiori

vil ttttvinga defla delar, kan val vidden på dem
tilfammantagna, oka fig til hela 3 tum, men pro-

portionen imellan dém bibehallés åndöek> hviR
F ks6



8 z 1769. Jan. Febr. Mait.

ket altid iå förhållit fig, få framt icke månni-
fkan varit fjuk , eller någon annan orfak , iå-

fom hetta, .köld, m. m. hvarom jag redan ta-

lat, däruti fororlakat något undantag.

Til ilut vil jag karteligen nåmna om et

matnings - lått på kroppens långd, fom brukas

hos Allmogen i Finland, och ej torde vara u-

tan grund. Då et Barn blifvit fkråmdt eller

fått hjårtfprång , tager man det och lägger det

på magen : fedan bojes högra foten ofver ryg-

gen, och däremot utftråckes vånftra armen, lå

at vånftra handen råkar högra hålen eller tåen:

på lika lått fortares, i kors dårofver, med hö-

gra armen och vånftra foten. Händer det då ,

at delfe delar icke racka i längden til hvaran-

dra, utan et hälft eller helt qvarter fattas, fom
ofta fkerj få gifver man akt, hvilken fida el-

ler del år kårtare : den famma fmorjes och bäd-

das fä långe , til defs de fäledes i kors lagde lem-

mar nåkas iå vida, at de rora hvarandra, då man
tager det föret teken, at Barnet blifvit friflet.

IJtdrag af KongL Vetenjkaps Acade-

miens Dag-i?ok
, famt inkomna Bref

och Afhandlingar.

Det år icke nytt, at god Olja, tjänlig la

val til matredning, fom til brinnande Lam-
por, Såp-fjuderi, Hudars beredning m- ni. kan

prås-
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pråflas af Bok -nötter. Sädan Olja brukas myc-
ket på åtfkilliga ftållen i Ty {kland, famt i Lo-
thringen, Elfas, Flandern och Schlefien. Dock
fbm det ^

formodeligen af okunnighet v ej ånnu
kommit i bruk hår i Sverige, at få val använ-

da Bok-nötter, hvilka i våra Södra Landsorter

årligen falk til myckenhet) vil Kongl. Acade-
mien hår meddela utdrag af et Bref ifrån Ita-

lien, til Defs Ledamot, Herr Frxfidenten och
Commendeuren af K, Nordftjernc Orden, Ba-
ron Lilljenberg, hvaruti berättas, af Doft.
Giovanni Targioni Tozzetti , år 1767»
forfokt gora Olja af Bok-notter, fom ganfka

val lyckats. Han lat famla Nötterna i Oftob»
månad, fedan höllorna, hvaruti de ligga, 6p-
nat Cg, och de fjelfva fallit af Tråden. Af dem
låt Han utvälja de båfta , krofla dem vid en

Linolje-Qyarn, under en rund på kant rullan-

de ften, kringförd af en haft, och fedan pråffa

dem med en ftark Pråfs, genom påfar af håfte-

tagelj då af 100 Skälpund Bok-notter århol-

los iz, Skålpund ganfka ren och klar Olja, famt

y fkålpund nå^ot grumlig, Under målningen

,

olles då och då något hett vatten på Nötterna $

hvilka ock då omrördes, iåfom vid Lin-oljas til-

verkning (ter. Om fkalen fkildes ifrån kårnor-

na, och de fedan flottes i en Marmor- Mortel
famt pråffades, fick man dock ej mer Olja y

hvilket vifar, at fkalen fuga ganfka litet af Ol-
jan til flg. Men når man af de fkalade kårnor-
nar barttog den rodaktiga hinnan och fnafet

,

hvarmed de åro täckte, bief Oljan mycket hvi-

tare och aldeles ofårgad* Oljan år af ganfka
god fmak , litet fotaktig, famt af angenåm lukt.

Fl I Lam-
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I Lampor gifyer hon et klart lefvande lken,

likafcm vax- ljus; och då Lampan flåckes,ofar

den ej lå illa, fom Bomolja. Man har ock
märkt , at Bok-nots Oljan, uti den ftarka kol^

den 5 fom var, uti Italien i Januaiii månad tj6$r
ej frös, utan boll fxg flytande och genomfkin-
lig, då likväl Bom -olja blef härd fom Tvål*

Hon år fåledes den båfta til brinnande Lampor
i kall luft.

Önfkeligt vore, at vara Södra Lands-orter

kunde härefter forfe Riket med (ådan Olja ,

hyars tilverkning ock blefyq et nytt Nårings-*

xpedel for fattigt folk,

II. V
Direéteuren vid Saltpeter-ijudericrna i Fin-»

land, Herr Abrah, Argillander^ har kom^
mit på den tankan, at fom ofveralt i Naturen
finnes en undransvård och vis ordning, och en
ladan jåmvål ogonfkenligen märkes vid månnifko-*

{lågtets fortplantning, i det nå flan lika många
födas af hvardera könet, allenait med en ringa,

ofvervigt pä Mankönets fida> iålårer det ock icke

ankomma på en blott flump, uti hvad ordning

Gaffb-och Flicke-Barn födas af eri och famma
Moder , utan torde jåmvål däruti vilfa lagar

af Forfynen vara Hittade. Han har dårfore fo«

retag te (ig , at af Modrar, fom fodt många Barn,

utforfka , i hvad ordning Söner och Döttrar
blifvit födde, tagande fig därvid noga til vara,

at ej af mellankomoa Mifsfäll, på hvilka kanet

ej varit tydeligt , blifva förledd ^ och har til

den andan famlat påliteliga underråttelfer, af fo
Hurtnir, fpm hvardera fodt ? minft 6

7
hogft

\
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45, alla tilhopa f6f Barn, nämligen i$y Sö-

ner och 278 Döttrar. Dåraf har Han funnit,

at ofta fodes en Son och en Dotter, om hvar an-

dra> men om flera Barn å rad födas af et Kon,
fä ftadna Pilte-barnen på jåmna tal, {äfom 4,
6, 8 och fä vidare-, men Flicke-Barnen på ud-

da tal, 3, 7 och få vidare. Det år: "atom
en Huftru fatt 3 Söner å rad, och fedan åter

faller i Barnfång, få blir det ock en Son; där-

naft kan hon ta antingen Son eller Dotter *

men om hon födt f Söner å rad, få följer ock
dårpå den fjette, om hon andars far fort at fö-

da. Lika fa, om hon förut afiat £, 4 eller é
Döttrar ä rad , och fedan § nyo blir vålfignad

med lifsfrukt, fä far hon åter en Dotter 3 men
nar hon fodt 3, f eller 7 Döttrar å rad, då

år ovifst, om nåila Barn blir Son eller Dotter,

Ifrån denna ordning har Naturen fä fållan vi-

kit, at ibland de fo Huftruerne, hafva allenaft

tvånne , en gång hvardera , efter t Döttrar,
fodt en Son: och då tror Herr årgillan*
der, at något tilåmnadt Fofter af Qyinno-
könet, torde hafva mifsgått, utan at Modren
vetat dåraf eller påmint fig det. Den ordning,

fom aldramåft förekommer imellan Barn af en
Moder, år,, at på en Dotter följa två Söner,
och- på dem 3 Döttrar å rad; famt tvårt om,
at pä 3 Döttrar, följa 2, Si5ner, och på dem en
Efptter, På 6 Söner följa gemenligen 3 Döt-
trar, famt på j Döttrar, % Söner. Den Mo-
der, fom fodt 6 eller flera Söner å rad, foder
fedan ej flera Döttrar, ån gemenligen 5 å rad

:

och den fom fått f Döttrar, får fedan fållan

pier ån z Söner å rad. Härvid mårkes, at Bar-

F 9 nens
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nens ordning, forn åro födde af en Moder, ej

rubbas, faftån hon aflat foraiiga uti nytt gifte

med en annan Man : hvaraf Herr Argillander
fiuter, at könets determination hos Foder, en-

daft beror pä Modren.

Sedan föregående anmärkningar inkommo,
bafva väl nägre af Kongl. Academiens Ledamö-
ter, med upgifne exempel af vederfpelet, vifat,

at defla Regior ej altid hälla prof 5. men likväl

tiiftyrkt , at de, fäfbm anledningar til vidare

uhderfokning , mä uti KongU Academiens Hand-
lingar nämnas.

Uti den Tabelle pa yo Modrar och deras

f6f Barn, forn Herr ärgillander ingifvit,

förekommer eljeft åtfkilligt märkvärdigt. En
af Mödrarna har, med en Man , fammanafiat

forft 18 Söner a rad, fedan en Dotter, däref-

ter 2. Söner, och filt til flut
'

z Döttrar, tiJKo-

pa.i3"Barnj af Sönerna voro 1 £ pä en jg-^ng,

tillika med deras Herr-Fader , i Kongl. Maj.:ts

och Rikets tJänfL En af Döttrarna vä} redan

Moder- til- ro Barn, % Söner och 8 i£>ottrai\

En annan Huftru haf fodt zz Barn, 11 åfhvar-

dera konet
?

forn ftå^digt med hvar andra alter-

nerat. Än en annan hade redan tätt 10 Söner å

rad , och var ånnu ung. En hade bonat med* en

Son$ men fedan fodt p Döttrar ä rad. En hade

med z Man haft 1 z Barn, ibland hvilka en

Dotter blifvit Moder til 14 Barn.

i . .. *ms ill. 1

Studenten Herr Daniel Wtckman, har

aflemnat följande berattelfe : i Södermanland,
Ron-
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Ronno Hårad och Leftringc Socken , har en

Torpares Huftru, for tre år ledan, lagt en Tålg-
knif, något ofvef i qvartcr lång, uti et Dränk-
åmbare, hvilket hon fatte for en Ko, af vid

pafs u års ålder, fom nyfs kalfvat, i tanka at

förekomma, det Kon ej (kulle blifva förtrollad,

efter gemene Mans inrotade inbillning och (k räck

dårpå orten. Kon fortårde icke allenaft dran-

ken, utan fvålgde ock ned lcnifven$ hvarefter

hon nr)ådde något illa i 4 dagars men blef le-

dan frifk, utan något bote*medel, För et år le-

dan började knifven utfticka (ig* 1 tvårfinger

långt, genom broftet, en tvår-hand ilrån Bo-
gen. Befynnerligt år, at Kon altid mldt vki %
burit 3 Kalfvar ledan hon fick knifven i (ig,

fåges nu vara fjerde gången dfågtig, och
år den båfta Mjolke-Ko dar

i ftegden.

FÖR-
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Herr JOHAN CLASON,
Grofshandlare i Stockholm.
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, .

Nya Rån om Vattnets Frysning til Sni~

like Is-Figurer*

$ t

Nåf ja| vid den i flutet afJanuario infak
ne kölden, uti Laborätorio Phyfico efter-

fåg de flere med vatten fylde Glaskå-
G filen»
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rilcn, fom genom Is-frysning kunnat taga fka-

da 5 men ej utan förundran ånnu fant vattnen uti

dem alla klare och ofrusne, ehuru kölden utom-
hus redan tvånne nätter forut ftigit til 16 gra-

der, och Thermometern inom rummet då ån-

nu flod vid 8 grader under fryspunäen 5 foranlåt

detta mig, at med defla vatten profva det af

Farenheit, Triewald, Micheli, Mairan
och Muschenbroek anförda märkvärdiga For-

foket: At dylika kalla vatten^ vid åkommande r<5>

relfe , luft och kalla kroppar
, häftigt fammanfryfa til

Is-fkifvor, och at en dåruti nedfatt Thermometer upfti*

ger til fryspunften, m. m. (*. Til den åndan

nedfattc jag ftraxt några kalla Glas - ftångcr,

hvilka orordc legat i (limma rum, uti vattnen,

och fåg med noje, med hvad häftighet Is-fldf-

vorna dånfråa lika fom utväxte och upfylte he-

la vattu - maflan. For at oftare fe och närma-

re granfka et få vackert Phenomén, buros Gla-

fen uti varmt rum . där den lofa Ifen fnart up-

toade, hvarefter de återftåldcs uti kölden på
förra hyllorna, hvaråft Thermometern ånnu ftod

6 grader-under fryspunkten,

§. i. Efter 6 timars forlopp, befoktc jag

åter mina Glas, och blef med någon ändring

varfe famrna Is-frysning fom forut. Men da

jag uti den ftorfta Glas -kulan af 6 tums Dia-

meter, nedfatte Glas-roret, upkommo dåruti

inga Is-fldfvor tom forut, däremot började en

liten ftund efteråt, ifrån kulans bottn upflyta,

en myckenhet de vackrafte och regulerafte fex-

ftråliga Stjernor eller Sno -figurer, hvilka uti

Horizontell ftållning ganfl^ långfatnt fvåfvade
* - 11p

() Handh tj6t. 91.
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r up genom det klara vattnet, under upfarteno*

gonfcenligcn blefvo ftorrc och omfider Hanna-

; de emot Kulans ofra del, hvaråft de utgjorde

en fin kraf-is,fom utan vidare tilvåxt lemnadc
det ofriga vattnet klart och ofrufet.

§. \. Detta behageliga och aldeles ovin-
tade Phenomenet retade få mycket mera min
upmårkfamhet, fom jag ej utan orfak befarade,

at ej oftare efter behag fa åfkåda denna uti rent

vatten upftigande Sno, hålft ingen förut blifvit

varfe eller med et ord vidrördt ejn få markvår*
dig omftåndighet. Jag behofde ock i början
rått ofta omgora forfoket, innan jag med vifs-

het kunde återfinna hvad jag förut blifvit var-

fe. Men fedan jag träffat råtta orlakeni år

det nu mera ingen håndclie, utan et ganfka fåkert

och lått fortok, at få fe detta fnolike Is-ftjer*

nor, och genom deras olika Metamorphofer
formera (ig både låtta och grundade foreltåli*

»ingår, få vål om naturlig Sno, fom alla 6friga

vid vattu-frysningar förekommande Figurer* I

hvilken affigt jag ock torde få lof, at något
utförligare beflcrifva mina därvid gjorde Ron
och Anmärkningar.

§. 4. Såfom allmänt vid deffa Forfok* bor
jag forutfåtta, at hvarken Glas-.kårilens, eller

fjelfva vattnets olika befkaffenhet härvid fun*

nits gora något fårdeles til faken. Uti Metal-
ler och trå-kåril har det ej ännu vekt lyckas
at behålla vattnen ofrusne. Hvita tunna och
klara Glas - kulor famt höga Cylindrar, åro tjen-

ligaft at långe fe , och efter upfarten granfka
Is -figurernas utfeende * dock åro alla ofriga (kap-

»åder lika fåkre m, m. Häfva Qhfm fmå öp*
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ningar, kunna de lemnas opne, de vidare ofver-

bindas med en bläfa, eller tåckas med en vid Glas-

klocka. Sjo - Bruns - och Sno - vatten , kokade
eller rä> diitillerade, luftfrie eller luftfulle, haf-

va alla frufit med famma figurer-, mer eller min-
dre faltade , eller på annat fått blandade vatten,

har jag dock , i brift af tiiråckelig kold, ej ån-

nu nogfamt underfokt. Glafet , hvaruti Vattnet
fkal afkylas, bor nödvändigt ftå uti en llrilla

luft utan drag , fom ifrån en fida ftoter dårpå,

ej eller vidröra någon Metallifk kropp, hvaraf

det gerna fido-fryfer, utan ftållas pä trå eller ylle,

eller hångas vid fnoren, at kölden får angripa

vattnet lika ofvcralt, då det, utan at fryfa, an-

tager ftorre kold ån vanligen dårtil årfordras.

Man finner detta genom fmå ifrån början uti

vattnet nedfånkta eller bredevid hängande Ther-
mometran hvarefter frysningen upvåckes med
hvad kall kropp det vara ma. Jag har meren-

dels brukat (mala Glas- flänger, kallt Qyick*
filfver eller några litet Is -lupne Blyhagel. Sjelf*

Va Ifen har dock framfor alla andra kroppar en
befynnerlig quick verkan med fig. Hvad fom
cgenteligen foranlåter fåval deffe, fom alla ofri-

ga Is - figurers olikhet, åro köldens grader, hvar-

tii vattnet hunnit afkylas, når forföket dårmcd
anftållés* På denna grund kunna defla olikhe-

ter både träffas öch befkrifvas. Hvarrid jag

for tydelighetens ikul fkiljer, de uti fria vattnet*

npftigande Is -figurer, ifrån andra, fom fåf^ fig

eller ufkomma vid kdrihts fidar och vattu-ytan. Jag
kallar de förra, den fria medel

r

- Ifen , de fednare

åter fido~Is. Min affigt år nu val egenteligen,

at bcfkrifya dea få kallade Medel eller $tjern~

Ifen,
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Ifen^ fäfom beftaende af deforenåmde vackra Sno*

figurerne; men fä vida man därigenom far anledning,

at ifrån en ny fida anfe all ofrig få kallad och af

andra ofta befkrefven Side-Is^ bor jag åfven med
fa ord berätta hvad fom dårom förekommit.

Beflcr ifning
Td den uti fria vattnet upjligande Medel-

eller Stjern - 1fen.

§. j\ Såfom utfeendet och be{kafFcnheten

af denna Is rattar fig efter vattnets utan frys-

ning antagne kold, far jag ock därmed jämfö-

ra defs olika- utfeende och figur. Således fin-

nes : at vatten^ fom ännu äger en hel eller halfgrads

värma , öfver fryspunkten pd en Svenfk Thermome*-

ter y kan pd intet fatt genom kalla kroppar bringas til

Is^Cryftallifationer. Utan defla kroppar ofverdra-

gas endalt med en jämn ndgot hvitaktig och luft*

blandad Is-Jkorpa, Forfoket lyckas dock endalt

med mycket kalla kroppar, fåfom et med Sno
och kokfalt fyldt Glasrör, itu m.

§. 6. Om vattnet dr vid fjelfva Frys -punden f

och då flås uti kallare Glas, eller därmed om-
rores, gan&a kallt Qyickfiltver eller Blyhagel
dåruti nedgjutes, m. m. upkommer i flor myc-
kenhet en liten Is -figur, fom år likafom grund
ech början til alla de följande. Denna, beftar

af en liten fullkomligen Cirkelrund platt och mycket

tunn klar Ishricka eller Penning (fig. i. Tab. IV.)'
utan tecken til luft-bläfoi\ Defla fmå runda
brickor, iom alla uti Horisontell ftållning be-
gifva fig. ufåt, aro ibland få mänga och Imå,

i at de likna en rok eller et damb uti vattnet, fom
G 3 dåraf
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dåraf glimrar* men våxa ofta, under upfarten,

til en linias och ftorre diameter. De le i det
ftårrnafte jåmntjocke ut, men finnas vid närma-
re påfeende kullrigé på den ofra och platte pä
den nedra fidan. Forft gå de mycket långlamt,

men iom de blifva ftorre, tiltager deras häftig-

het, hvarfore ock de nedre ofta hinna up de
ofre, lågga fig platt ihop, eller faftna med kan-
terna , hvarefter de utan tilvåxt uti det ofra

vattnet utgöra en fin kraf-is eller Is - morja. Om
man uti iadant vatten genom en jpappers - tratt

nedgjuter Qyicktilfver (om uti ino och kok-
Jalt år afkylt, fryfer vattnet ikring den nedrin-

nande (trålen häftigt til en ihålig h*Cylinder fom
efteråt flyter up uti vattnet,

§, 7, När det ftilkftående vattnet hunnit kall*

m til en ha/f eller hel grad under Frys*puntten: up-
komma de förra tebrickorna, men börja nu til-

lika under upfarten omgifvas af en i famma plan

Utväxande bhdahig rand^ Fig* £.) hvilken tyn-

bart tiltager, ändras, och utgör en reguler (ex-

bladig Sno- figur, Öårvid markis, i;o) At den
medlerfta brickan ofta med val terminerad^ cir-

kelrand, hunnit til en linias Diameter , innan

llågot utfkott därifrån märkes, z;o; A t ifrån

början ej endaft. 6 regulårt ftålda fmå blader

därifrån utftjuWj utan hela randen omgifves at

långt flera lika ftora rundaktiga utfkott. 3:0)
.Ibland de$* taga dock fnart de Sex, fom gif-

va Stjernaw defs flvapnad , genom en häftigare

tilvåxt och nya fidogrenars utfkjutande, likafom

Jofven af de ofriga och förtrycka deras växan-

de, (Fig, 3.) 4:0 Defia ftrålars tilfaxt tyckes

ofta likafom litet afftanna %
och åter med ny

drift
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drift taga vid, hvaraf händer, at flera fårfldl-

da figurer ligga inom hvarandra. ( Fig. 4.

)

Det lamma (ker, når flera redan vuxne Stjer-

nor lägga fig ihop, af hvilka den nederfta me-
rendels fortager de ofras våxt. (Fig. f*) y:o.

Når dcfla figurer komma uti varmare vatten,

fom härvid altid (ker, fmålta de finare ftrålar-

ne, hvaraf nya {kapnader hårrora. / Fig. 6.) öro.

Såfom vattnet under denna Is -fattning blir

litet varmare , blifva ock figurerhe efterhand

mindre, ofullkomligare, och (lutas omfider med
enkla brickor, hvareker Sido-Ifen enfamt tilta-

ger, om Glafet lemnas i kölden. 7:0 Nedgju-
tes i detta vatten ifrån början val kalt Qyick-
filfver, upvåxer ifrän bottnen likafom en liten

lkog med ltora Is-blader, ifrån hvilken Stjer-

norna up flyta, fom fer artigt nog ut.

§. 8. Äger vattnet 2 gr. kåld$ behofver man
dåruti endalt nedfälla nägra Hagel- korn, for at

upväcka en myckenhet ikringftrodde vackra
Stjcrnor, (Fig 7.) hvilka alla aga en liten rund
bricka til medelpunft, men mindre ån förut;

deras finare grenar våxa ock hu mycket forta-

re och jämnare, at figuren fnart hinner til en
hvit- Styfvers ftorlek; blifva omfider mindre;
liknade förra-, och jämväl fluta vanligen med
brickor och Sido-Is.

§. 9. Vid ätmu kallare vatten, upkomma de

forr befkrefne Stjernorna på famma fatt-, men
våxa med fådan häftighet til en och flera tums
Diameter, at ogat foga hinner medfölja deras

formatign, innan hela vattnet dåraf intages. Den
lilla medlerfta brickan fynes nu khapt mera til;

hvaremot 6 ftarkare hufvudftrålar utgä ifrån det-

G 4 ta
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ta Centrum, och fidovårts utdrifva, efter 60
gr. vinklar, andra mindre Sidogrenar, hvilka å

nyo åro med mindre utflcott prydde, (Fig. 8.)

och tilfammans utgöra en nåt-lik våfnad, om
hvilkens tilväxt och beftaffenhet jag af många
Observationer inhämtat: 1:0, At hela denna
fullkomligare Is-ftjernan utgör en enda jåmn.

och mycket tunn plan. z:o, At den famma på
en fida år helt" jåmn och fpeglande, men på den
Andra uphogd och likafom graverad, 3:0, At
hela Stjernan och defs fträlar, midtpä och
närmare medel-punden, åro tjockare, men aftaga

ju längre dårifrln, hvarvid de ftarkaftc (kotten

åro måft uphogde, och de finare fåfom tunnare,

tyckas likafom ftupa emot hvarandra.

§. 10. Växandet af deffa Isblader och alla deras

grenar kan bättre med noje åfkådas, ån med
ord befkrifvas* men förhåller fig vid pafs på det

fattet ; at den forfta hufvud -ftrålen, icke fom
cn hvafs udd, utan et fram til rundade blad

linea, men tillika altid klyfver fig uti två an-

dra Sido-blader, (Fig. 10) fom tryckas åt fl-

dan, i det han fielf dårimellan ytterligare fram-

tränger. Ofta ftannar, denna tilväxt dårmed,

at hufvud - ftrålen i andan forblifver likafom

klufven. Pä förra fåttet upkornma nåftan hvart

ogmblick nya fidofkott, hvilka alla efter fam-

ma lag fidovårts afgifva nya Sido-grenar, hvil-

ka vid deras fpetfar, {åfom utur en kalla, fram-

bryta s men defle få ej alla behålla deras våxt,

utan de måfea dåraf ftanna fnart, och likafom

qvåfvas sf några , lom äga ftarkaftc driften och

genom fido-grenars utdrifvandc likfom fortaga

( Fig. 9. ) framdrifver uti vattnet

åmnet

,
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åmnet, eller ftånga vågen for de ofriga. Såle-

des tager ofta en fido-gren lofven af fjelfva

hufvud-grenen, och defe mindre utfkott åt^r af

honom tilbaka, hvaraf flera och olika nåt-iika

våfnader upkomma, uti hvilka man ibland fo-

ga igenkänner den forfta Stjernan eller medel-
punkten. Alla defta utfkotten våxa bäft och ut-

breda (ig åt den fidan, dar friafte vattnet år $

hvaremot de afftanna, få fnart de mota hvar-
andra eller Giaietsjfidor. Dåraf horrorcr ock en
annan omftåndigbet, fom få val vid deftä fom de
foi;ra mindre figurerne förekommer. Man fer

nämligen ibland tvånne figurer likafom ftuck*

ne igenom hvaraiftdra och Tutande, fåfom (kul-

le flera ftrålar uti olika planer .utgått itrån fatn-

ma Centrum. Detta händer når de férfla fmå
ftambrickorna med kanterna fallna ihop til en
vinkel, och dårpå båda,hvar efter fin plan, fram-

drifva ftrålar. Den ena ftiernan hindrar då me-
rendels den aadras våxt, hvarfore ook vanligen

den ena dåraf ej blir mera ån half. Likväl
händer, at de. forfta hufvud-fträlarne fticka fig

få igenom bvarandra , at tvånne nållan fulla

Stjernor dåraf upkomma, fom dock år mycket
rart, ej eller åro fädane figurer yrnnige. Båfta

tilfålle at i akt taga den befkrefne Xs-våxten, å-

ger man, dä vattu-ytan vidrores med en fin

kall fpets eller Is-fpira, hvarjgenom Stjernans

Centrum dårftådes fåftes , och bladen iederrosr*

våxa ned i vattnet.

Om Sido-Ifen.

§. \\. Sällan eller aldrig hafva de hittils

beftrefne Is-figurerne vifat % uti något kalla

G f vatten.
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vatten, at icke tillika , eller ftraxt dårpå ikring

Glafets fidor börjat upkomma flera andra och
vid forfta päfeendet därmed nog olika Is -figu-

rer, af mera irreguler (kapnad, faft aldeles en-

lige med den vanliga Sido-Ifen, hvarmed et for

öppen kold utfått vatten plågar fryfa utifrån in-

åt. Denna Ifen år efter utfeendet af tvånne

ilag* 1:0, Den forfta, fom med långa jämna fpetfi-

ga Hrålar följer Glas -eller vattu^ytan dt, men inåt

vattnet utdritver en myckenhet de förra Stjern-

bladen liknande utflcott. (Fig. 1 1. iz.). Denna
ls upkommer tydeligcn dåraf, at någon af de

förra Stiernorna vid forfta formatiom med en

kant fåftat fig vid Glas -eller vattu-ytan och
därifrån inåt vattnet utväxer med fin förra (kap-

nad * men på Glas-fidan hindras ftrålarne at

utbreda fig efter famma plan 5 hvaremot de (trå-

lar, fom faftat fig vid Glafet, fa likafom en
ny och ftarkare drift, at framväxa efter defs

yta, men tillika inåt vattnet utdrifva en myc-
kenhet fido-grenar och blad, hvilka alla med
forfta Stjernan åro i famma plan: på Glas-fidan

åter tvingas defla fido-fkott til en bredare och

på fiere fått kantad Is-rand. Denna Stjernor-

nas Metamorphofis förekommer få ofta vid de

förra forfoken, at man ej annat kan ån hålla al-

la dfcfs oiriga variationer for verkningar af en

och famma orfak.

§. 11. Den andra irreguler a Sido ~ Ifen^ år den^

fom följer på de förra Cryftallifationerne, och

ifverdrager Jå väl Glafets fom Stjern-bladensytor med
?n jämn Is~Jlorpa\ hvilken i början är klar och
genomfkinlig^ tiluger i tjockleks blir omlidcr

luftblandad och fluteligen upfyllcr alla mellan-

rymder
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rymder at de platta Is-fkifvorna, famt förby-

ter hela vattu-maflan til en folid Is. Ehuru
liten gemenfkap denna Ifen tyckes aga med de

förra Figurationerne , blir man dock 'vid defs

forfta formation varfe, at den icke vidare fkil-

jer därifrån , ar\ at de platta Stjernorna har låg*

ga fig platt efter Glasytan, och fåledes utvid*

fa
fig etter defs plan. Man fer fordenfkul al-

raforft hvarjehanda af mänga runda brickor

lammanfiutne blomverk upkomma, (Fig. i? )*
och ofta finnas verkeliga Stjernor (Fig. 14 ) p
hvilkas ftrålar framdrifva jåtnt efter ytan, år$

pä bida fid®r med bladiga utfkott firade, hvil*

ka utvidga fig o-ch ofverdraga ytans blifva tjocr

kare och oformlige, hvarefter man ej vidaYe

blifver någon tydelig figuration varfe- \

§. 15. Den jämna Is*fkor$an>fom vid artifici*

tlla frysningar éfverdrager kårilen
, plågar val icke

gifva tecken til någon Is-figur, men dä man
med Microfcop belMdat defs yta , finnes den
beftå af många fmå parallela ftrek eller uphog-
ningar, hvilka ej otydeligen härröra af en myc-
kenhet fma runda brickor, hvilka alla på kant
iåftat fig lodrätt til ytan utmed hvarandra. Den-
na Ifens gemenfkap med de förra kan tydeliga-

re inhämtas, om man uti en blanning af Sno
och Salt efterhand och fakta nedfättér Cxlas med
älika afkylde vatten, då åfven denne Is rattar

fig efter de förra graderne* Således tipkom-

mer, i:ö# Uti varmare vatten än fryskällt , aldrig

annat ån den jämnt tiltagande Is- fkorpan, *;o.

Vid jjelfva frysnings- kölden > ock ånnu båttre cn
grad därunder, börjar Ifen med hvarjehanda
Hvirfvelaktiga Isblommor (Fig, liknande

16f-
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lof-verkon på Fonfter-fkifvorna, fompfverdrages
med en Is-fkorpa, hvarifrän upat Grlafets fidor

ut fkjuta fpetfiga Sabel-like ftrålar, men inåt

vattnet fker ånnu ingen Cryftallifation. Om
däremot 3:0. Vattnet redan åger 2, $, eller fle-

ra graders köld
,
upflyta ifrån bottnen verkeliga

Stjernor, och framväxa enahanda Is -blad och
figurer med alla de förra, hvilka nedifrån up-
fylla vattnet med Is-fkifvor, hvarefter mellan-

rymderne forft börja fyllas med jämn Is.

Ytterligare Anmärkningar vid dejfa vattu-

frysningår.

§, 14. Sedan jag fäledes någorlunda bc-
fkrifvit utfeendet af de vid olika vårmans gra-*

der och håndelfcr forekommande Is-figurer, får

jag ånnu tillägga några, hittils med flit fårbi-

gängnc omftåndigheter vid deffa forfok. Man
lårer, utan min påminnelfe, uti alla de hittils

befkrefne Is - figurationerne blifva varfe få

mycken harmonie oeh likhet, at man ej utan
{anuolikhct kan hålla dem for et och iamma
Phenomén , och anfe alla uti fryfande vatten

upkommande Is -figurer, for blotta variationer,

af de regukra Sexfirdliga Stjernorna , hvilka egen*
' teiigen utgöra vattnets fanna och fullkomligafte Cry *

ftaUfations*-figur. Denna börjar altid uti en liten

punft anfkjuta i form af en rund bricka, i-

kring h vilken de ofriga ftrålarne uti famma plan

framväxa* Storleken, utfeendet och ti l växten

af defia ftrålar, beror pä den grad af kold,

fom vattnet åger 3 men at altid i lynnerhet 6

af deffa fh*ålar'taga lofven af de ofriga
3 och fä

val

t
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väl fig imcllan, fom med alla {Ido-grenar, antaga

eller få en 60 graders lutning, förorfakas utan
tvifvel af någon larfkiidt vattu-delarnas Mecha-
nique och Figur. Må man ej håraf kunde {lu-

ta ifråii det itorre på det mindre, och med (am-

ma (tål hålla vattu-délarne for fmä platta tun-

na brickor, fom de vanligen anfes for fma run-

da klot? Mairans bekanta Frysnings- lag til

plana flufvor och 60 graders vinklar, bevifes

fa ogonftenligcn genom defla forfok 5 at därtil

ej något vidare bchofves. Men den vanliga fo-

rcftållningen om alla figurers fammanfåttning af

fma fina Is -nålar, torde framdeles behofva nå-

gon.närmare låmpning efter del ej fpetfiga,u-

tan verkeligen bladlike utfeendet, fom alla I-

fenlf ftrålaf åfven behälla under Microfcop»

§. if, Säfom man utan Thermometer icke

gerna lårer vara i ftånd at träffa de ofvanbefkref-*

lie Figurerne med någon vifshet; fä foftjenaf

ock des fligande och fallände vid detta Rån en be*

fynnerlig uftnärkjamhei } hvarom jajj anmärkt $ tim
At den uti vattnet aldeles riedCaiikta Thefmo*
metern efterhand nedfalléf til iiiemot famma
grad$ fom en annan bredevid uti luften hängan-
de utvifar, alt fom vätta* träffan hinner kall-*

fla 5 det lågfta han låledes denna gäng hos mig
fallit, var 4 til f grader under ö. Ändras luf-

tens temperatur, få ftiger han åter långfamt

up , och det ftillnftdende vattnet fårblififét ofårart*

drädt flytande. Men 2:0 , iä fnart någon Is-fätt-*

ning pä et ellef annat fått tfti vattftet börjar,

har Thermomctefn känning dåfaf* och Upftiger

pä en gäng häftigt til fifys-funclen 3 få fhärt Is-ltjer-

fior eller fkifvor rora vid d§få Seal och Éaila*.

Nar
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Når Is-våxten kommer ifrån bottnen och hin-

ner up til Thermometern, år nojfamt at fe> med
hvad häftighet få val Thermometern ftiger, fom
ock fjelfva Is-våxten lqp^r up efter defs Scala

och efter tråden hvarpå den hänger, ånda up til

vattubrynet, likafom hade den nedifrån kom-
mande Is-våxten eller trysningen uti defla krop-

par funnit en lättare våg eller ledning åtfölja.

Man hade anledning at tro, det deflc kroppar
genom Ifen blefvo kallare r emedan Is-våx«
ten på famma fått anfkjuter ikring nedfatte

kalla kroppar > men Thermometerns ftigandc

inedgifver, at de blifva verkeligen varmare. I-

fen, fom afkyler varmare vatten, fororfakar få-

ledes uti det, fom år kallare ån frys-kallt, en ver-

kelig vårma. Hvaraf fjelfva Is - fattningens nä-

ra fammanhang med den på Thermometern ige-

nom o. utmärkta determinerade grad af köld

och vårma nogfamt inhämtas. Detta beftyrkes

3:0 dåraf, at fedan Thermometern en gang fti-

git eller fallit til frys-pun&en, och Is-fåttnin-

gen år börjad, blir vattnet federmera icke, fafoin

förut, åter kallare i kölden, utan fryfer til Is V
hvilken omfider då forft kan antaga ftorre kold.

Håraf forftår man den vid Is - ftjernorne anmärk-
te ordningen , at de fterfte komma forft och
fluteligen altid endaft de fma uti fryskallt vatten

vanliga runda brickorna.

§. 16. Säfom Thermometern uti et ftilla-

ftående och kallnande vatten en gång går för-

bi eller igenom fjelfva . Frys- puncten, utan at

vattnet därvid fryfer til Is, och ånnu efteråt

häller {ig flytande , år klart, at ftelfva h-fättnin*

icke eljeft beror denna determinerade grad af
kila,

1
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iåld 9 utan ånnu åger någon annan bidragande orfak.

Denne orfak kan, efter forfoken, icke vara nå-

gon annan., ån vattu~ delarnas rörelfe och ftakning,

eller vidrörandet af de kalla kroppar
, fom komma åt

vattnet. Hvad (kakning allena formar uträtta

vid mycket kalla vatten, har jag, i brift af

tilråckelig köld, denna gången ej ågt tilfålle

at underloka: vid mina, til 5 a 4 grader afkyl*

de vatten, har vidrörandet af kalla kröppar och
i fynnerhet af Is, altid tykts vara råtta och fan*

na orfaken til Is-fattning. Jag har förut an-

fort, §. 15. at Is utan (kakning upkommer ge*
nom blott kold, når kårilet fåttes uti Saltblan*

dad Sno. På famma lått tyckes Metallers grann*
fkap altid fororfaka fido-rrysning, och at vatt*

nen uti öppet luftdrag ej kunna behållas ofrus*

ne, emedan Glafct da på fådane (tallen häftiga*

re och mera afkyles, ån hela vattu -mafTan.

Samma orfak har den på de fria Stjernorne föl*

jande (Ido-Ifen, emedan Glafet under långfam
afkylning hunnit antaga famma grad med vatt-

net; men når vattnet genom Infattning blifvit

varmare §. if # åger Glafet en verkelig relativ

kold. Metallifka kroppar, lom ligga under el*

ler inom vattnet, fåfom Thermometer-fcalor,
nedflaget Qyickfilfver, Blyhagel rn. m. hafva
aldrig funnits fjelfmante upvåcka Is-fattningen.

Uti jåmntjocka aldeles fyIda Glaskulor, har ej

heller fjclfva den ftarkafte fqvalpning gifvit Is.

Men uti Cylindrar med tjocka bottnar, har,
etter ftark fqvalpning, Ifen börjat våxa up ifrån

bottnen, men ej uti det éfra \rattnet, dår likväl

fqvalpningen varit ftarkaftj likafå år med Vin-
glas och andra Glas, fom hafva en maffiv fot.

Mån-



io4 1769* Apr, Maj. Jun

Manne ej orfaken til Ifen blott legat dar-

tici * at den flarkare bottnen och dårpä hvilan-

de kroppar Y\%et långre behållit deras kyla, ån
det uprorda vattnet ? En fri uti vattnet hån*
gande kropp har jag ej ånnu lett genom rörel-

fe och vridning gora famma verkan. Om blå-

fan
5
hvarmed et Förut kökhett vatten ofverbin-

des
5
genombåras, at ddn påtryckande luften far

häftigt ftota på vattnet, upkomma Is-fkifvor

vid vattubrynet och våxa ned åt* detta lyckas

fåkrare uti kold, ån uti varmt rum* dåråft ic-

ke tillika någon liten Is-partikel nedfaller ifrån

den frusne biåfan, Forfoket förtjenar omgoras
ined varfamhetj imedlertid gifva kalla kroppar*

hvarmed vattnet vidrores, ånnu tydeligare {kål

vid handen. Jag vil ej tala om ftorre Glas*

itånger : några fmå Blyhagel åro tilråckclige^ at

fylla et helt Glas med. Is-fkifvor. Äro Hagel*
kornen värme, få lyckas detta ej % men val då

éc åro mycket kalle, och i fynnerhet litet Is*

lupne. DefTe Bly -kornen gora altid famnu
rorelfe uti vattnet, de kunna ej eller mårkeli-

gen varma eller afkyla hela vattu - mafTan > men
vål uti några kringftrodde pun&er afkyla vatt*

net och fororfaka de forfta- Is-brickörne, hvil*

ka fedefmera likfom af egen drift tilvå&a.

17. Sjelfva Ifen tyckes i fynnerhet %g*
cn, om jag få må kalla det, multiplicerande

kraft. Man fer detta redan vid de uti fria -

vattnet tiltagancte" Stjernorna och Is* bladen j ej

eller år något kraftigare at upvåcka Is-fåt£nin*

gen, ån redan formerad Verkelig Is> hvarfore

man ock vid ej aldeles fylda Glas noga bor

tilfc, at ej vid fqvalpningar m< m. den ofra kal-

lare



ij6$> Apr. Maj. Jun. 105

lare randen af Glalet fororfakar de forfta Is-

fkårfvorna, fom federmera hallas for rorelfens

verkan. På (amma grund finnes , at litet is-

Itipne kroppar altid gora fåkrare verkan, ån
blptt kalle och torre, Tor hånda 5 at åfven vid

de efter utfeende torrafte, nägra de minfta där-

vid faftfrusne vattu-ångor åro fanna orfaken til

Ifens upkomft. Denna Ifens verkan på de kal-

la vattnen har dock något befynnerligt med
fig. Thermometern utvifar, at fjelfva Ifen vid

des forfta formation ej åger ftörre kold, ån frys-

punéten medgifver: §. if. Denna Is gor likväl

tamma verkan fom andra kalla kroppar*, i det
r

han fororfakar Is-växten* men tillika , tvårt e-

mot hvad man (kolat förmoda, gor vattnet var-

mare. Min affigt år nu ej, at förklara detta

f>aradoxa phenomenet, utan endaft til des up-
ysning famla några materialen Köldens ver-

kan framfor blotta rorelfcn uti vattu - delarne

tyckes fidfb dåraf beftyrkas, at man med en
träpinne, och andra kroppar fom åro varmare
ån vattnet, utan verkan far oftail: omröra det

vattnet, fom likafullt af en kallare Glasftång hä-

ftigt tylles med Is-fkifvor. Troligt år, at man ej

lika driftigt torde få handtera de vatten fom
ro aiycket kallare 5 imedlertid fortjenar frågan

at genom ytterligare prof faftftållas och befva-

ras. Vidloftigheten af hvad jag redan anfört,

ålägger mig at omfider ftadna vid några

Allmänna Slutfatfer och Tillämpningar af
föregående Förfok.

§. 18. Såfom vid de forrbefkrefne Forfö-

ke», alla upkommande Is-figurer, ifrån de min-
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fta til de ftorfta, få framt de icke faftvuxit vid

andra kropjfer, altid fimma up uti vattnet, e-

huru dåruti icke finnas Ipår til inblandade luft-

blåfor, få tyckes ock den mycket omtviftade

frågan, om all Is dr lättare än des eget vatten ?

med nog fannolikhet kunna befvaras med ja.

Så vida görligt år, fkiljer I fen fig vid alla främ-

mande kroppar, och åfven luften, fom dåraf

famlas uti blåfor och inneflutes inom Ifen, når

de ej å»a tilfållc at fritt upfara» Denna luft

gor all Is lättare anden annars (kulle vara. Men
vid de fria medel-figurerne fynes ej tecken til

fådant luftens inftångandej man blifver ej eller

varfe några luft-blåfor forr,ån den jämnt tilta-*

gande fido-ifen börjar formera fig. Imedier-

tid fimmer den minfta bricka få våi upåt, fom
den ffcorlta Is-ftjerna, hvilket onekeligen -vitt-

,

nar om någon fårfkildt vattu-delarnas famman-
ftållning til en glefare kropp. Och #

anfer jag

detta bevis for et af de tydeligaftc och låttarfte

i fitt (kg.

§. 19* Defia uti rent och oblandadt vatten

upkommande Sexftråliga Stjernorna bevifa: at

alla dylika Figurationer uti andra VattublandningQr

härröra endafi och alknajl af jjelfva vattudelarne

,

och bidraga de ofriga ej annat, ån dels hindra

de forras fammanfrysning, dels foranlåta finare

ramificationer.

§. zo. I tillämpning pä naturlig Snö} förfalla

fåjcdes alla Cartesii och andras pä Luft par-

tiklarne, olika Saker m. m. grundade Theorier

af fig fjelfve. Man behofver inga tunna blå-

for -och vattu-hinnor uti luften s emedan ak få-

dant icke finnes uti en ren iåmnlik vattu-mas-



i?6p, Apr. Maj. Jun. 107

k b dar likafullt verkeliga Siio-figurw til myc*
kcnhet upkomma* Man behöfver dj%eller gö«

ra Cig några andra föreftållriingar om fattet, hu*

m de mångfaldiga Sno-fkapnaderiie ttpkomma
Uti luften > |n dem man hår verkeligen fer för

ögonen > och åro aldclcs enlige med mine For

detta därom yttrade tankar
(
#

).

§. it. Ndrm&ft* örfaktft til Snå uti Luftkrét*

fen beftår, efter famma för(ok$ dåfuti t at den
med vattuångor 4aftade luften blir öfveralt kal*

lare ån fryskall * h varefter et kallt paftötande vå*

der> et med några redan frusne angör latladt

måln^ ja en enda nedfallande Snoftjerna* utbre*

der fammanfrysningen häftigt ofver hela trader*

At hårtil fordras en fullkomligen h vilande luft*

år en mindre trolig och efter de anförda obfer*

vationeme (§. i<?0 mindre nödig fuppofitiom

§. 11. Dej} (6mnåT^M^ir6ajii//ähight^fim

finnes ibland nahirligå Sno-Jijemor > hårröreu utom
de for detta befkrefne och genom deffa Ron yt-

terligare faftftålde örfakerne* i fynnerhet af den
olika grad af kåid^ fo^i vattu* ångorna förut

antagit uti luften* Deraf härrorer* at på fam»
ma ort och olika tider falla fä olika figurer $

men at defta uti hvar iårfkildta Snofkur äga fa

mycken likhet med hvarandraj ja at åfven fi»

gurerne uti famma Snofkur åro och blifva ef*

terhand ändrade. Hvad jäg i miria förra tan*

kar råtta bor* år det t at de minfta figurerna

ej altid åro lemningar^ utan verkeltg början til

ftoire och fullkomligare figurer^ Hvad de fma
runda Brickorna i fvnnerhet beträffar y år troli-

git) at ofta en ft&r myckenhet dåraf finnes uti

H 1 - luftan j

(*; Handl. I e, p. 87,
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luften * emedan denna Is endaft behofver Frys-

kold til des formation* §. <S. år dels med, dels

altid följer på ftorre figurationer 5 §. 7. 8. Men
utomdefs vid naturlig Sno, icke allenaft alla

ftorre Stjernor uti deras medelpun&er vifa tec-

ken til denna deras forfta uprånning, utan ock
verkeligen ofta dylika brickor finnas, få val en-

lame fom til ftorre figurer ihopfatte, falla ned

utur luften (
#
). Mån cj af defle på en fida

randade Is-brickor, hvilka uti en ftilla luft li-

kifom uti vattnet antaga en Horizontell ftåll-

ning, och fa val refle&era fom bryta Ljusftrå-

larne, vifla Meteora Emphatica , fåfom de verticalt

ifrån Solen upftäcnde och hos ofs ej ovanlige

Columner m. m. med ftorfta fannolikhet kunna
hårledas ?

§. Z3. Flera vid naturlig Sno förefallande

omftåndigheter kunna håraf på et otvunget

fått förklaras. Såfom : Hvarföre mycken Snö of-

taft kommer 'med blåfi och yrväder? Emedan en

kall påftotande luft år fjelfva orfaken til des

formation. Hvarföre kölden oftaft flår (ig y när Sn&

vankar? Snofättningen upvårmer luften , likafom

Is-fåttningen gor det uti vattnet. Hvarföre köl*

den ofta fkårfer til efter Snö? Emedan den kalla

luften, fom fororfafeade Sno, nu börjar enfam rå-

da, med mera.

§. 24. 'Hvad kalla kroppar åfven ned vid

jorden förmå uträtta på de uti luften fimmande
vattu-ångorna, har jag pä et ofvertygande fått

ågt tilfälle at rona lidftledne den 1 1 Februarii.

Deflna dagen började med en ftark dimba, (om
klar-

(*) Muflehenbroek Phyf. Tab. XXSV» fig, 1$. Handl.

1761. Tab. 1. fig. j-ör ju y».
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klarnade emot middagen, lemnandcs efter fig en

mycket fuktig luft. Kölden var imellan z och

3 grader 5 men hade de förra dagarne varit långt

ftarkare, hvarfore ock alla faftare kroppar, mu-
rar, flenar, jårn m. m. blefvo ofverdragne med
en ymnig rimfroft, hvilken vid dörrar och fle-

ra ftållen, hvareft varit et fakta luftdrag, an-

fkutit til fmä hängande bufkar af Is-cryftal-

ler, ofverdragne med hvitare rimfrofts - gryn.

Middags-tiden blef jag^påde med Oljefärg of-

verdragne fido - ftenarnc af en Hus -port, uti

en trång gata i Staden, varfe, i Hållet fot

rimfroft, en myckenhet glimrande Is-brickor,

hvilka til en del börjat få liknelfe af fmå fex-

kantiga Stjepior. Men då jag om aftonen åter

med lyckta befokte famma Port, funnos Ste-

narne ofverdragne med en ftor mångd tydeliga

regulera och naturlig Sno fullkomligen liknan-

de Is-ftjernorj hvilka dels med deras medel-

pun&er futo falt vid ftenen, dels futo lodrätt

til des yta. De förra voro til alla delar full-

komlig med de finafte grenar forfedd Sno, de le-

nare åter måft halfva och mer irregulera Stjern-

blad. Ingen annan rimfroft lyntes pä hela Por-
ten y ijelfva Stjernorna voro ock dårpå endaft-

likfom utftrodde. Såfom ingen dylik Sno den
dagen fallit eller, fyntes til pä andra ftållen} ej

heller på fädant fått kunnat ditkaftas jag ock
fjelf förut fedt Figurernas början och tiivåxt,

fom varat til andra dagen, då de funnos ftorrc,

faft mera ändrade: hafva onekeligen de uti lut-

ten redan afkylde ångor, genom luftens con-
denfation ikring de kalla ftenarne blifvit ditfor-

de, och genom deras vidrörande fammanfrufit

. H 5 til

\
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til ^fädané for den håndelfen pafTande figuren
*

Man ej fordenfkuld Sno ofta upkomrner daraf,

at et rikt, men kallt, vattu : mäln drifver ofver en
redan kallare mark ? Män ej kemften på denna
grund (kulle omfider forma precipitera verke-
lig Sno utur luften? Och man det år under, at

vi pä- våra fonfter fe fä mångafårfkildta, kold*

graderne, vattu-frysningen och luftdragen ly*

dande figurer?

§i tf. Den bekanta och af Hr, Block: (*)

ganffca val beftrefnc #r*/-eHer få kallade £ot+

m-ljmy fom fororlakar Motala och flera Ström-
mars ftadnande m, m, år i ffort det famma fom
dc förut bcfkrehie fs-ftjernoroch Is-blad i fmåtu
Denna Is-frysning '* händer aldrig vår -tiden ef- -

n
ter Islofsningen , eller vid to * vader , utan

"merendels for Jul, eller fjelfva JuUtiden, fal-*

'Man efter Jul, men altid vid iförd infallande ftrång
-

s

kold, uppa blid foregången väderlek, fårde-
.

n
les torra och bara vintrar men når vin-*

" tern en gäng ftadgat %, och Sjoarne ligga,
n
med. h betackte , år aldrig obferveradt, at

-'Strömmen pä det fåttet ftadnat m. m,
Alt detta ftåmmer, fä val fom beftrifningen af

fjelfva Ifens utfeende, noga in med de förra

forfoken, Vattnet, fom fkail fryfa til fadan I$
?

bor förut blifva kallare ån fryskak, hvilket ej

fter, få (nart någon I$- fåttning redan år bör-

jad, eller Sno fallit dånm. Sådan afkylnmg
kan vattnet åter endaft fä vid for (ta torra och

bara vinter * Jultiden, m, m. och fker låttaft

pä

(*) dpm&km, åfwe* Matda Ström
-
Jlédnande* 1708,

<**) I o. pag.-j7,

f**) ibid, pag,
1

67, • •
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på de ftallen, hvareft grunden år ftenig, eller

Hälleberg därunder fram ftryker Om nå-

got häftigt blåsvåder dårpå käftar Sno , kall*

jord, fand m. m. uti vattnet, fylles vattnet 1-

från bottnen på en gång med en myckenhet Is-

blad, hvilka efter omftåndigheterne utgöra en

verkelig Botten -och GiTind-Is , hvilken genom
häftig tilvaxt kan upfylla hela vattnet up til

dagen, med fä kallad Krapp-eller Kraf-Is* Man
behofver fordenfkuld icke tvifla på gemene mans
fanfardiga beråtteller om lådan Is 3 ej eller med
de lärdare gripa til några befynnerliga Is -gö-
rande Materier at den lamma förklara, emedan
hela faken beror pä en ringa fkilnad uti vatt-

nets och andra kroppars tilftänd af varma och
kold. Tor hånda, at man, genom nedkallandet

af annan redan färdig Is uti vattnet, kunde
förekomma, den ftorre afkylningen och dåraf

följande Kraf-Ifcn. /

JOHAN CARL WILCKE-

En befynnertig Vattufat t Ovario y

Befkrifven af

ROLAND MARTIN,
Anat. & Chirurg. Profeff. och Affeffor i K. Colleg. Med.

Ifrån Lasarettet var i Januarii månad til Ana-
tomien upkommen en dod Qyinno- kropp,

H 4 hvar-
(*) .ibid . pag. 79. 80.
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hvaruti fans en mårkelig prolapfus ^terii Den-
na Qyinnas fifta fjukdom kan icke vidare bc-
ItrifvaSj efter hon allenaft en dag lag i Laza*
rettet, utan at vara ordenteligt antagen, ån at

hon til flut klagat ofver vårk i genitalia, och
pläga af en Febris lenta.

Sä fnart Med. Stud. Hi\ Adolpm Mur-
RAy, fom på denna kropp ville fullfölja en
difleftion i Angiologien

5
hade opnat buk-cavi-

teten, fant han en emot vanan utdånt och af

vatten fyld blåfa, fom lag midt ofver os pubis
5

dock efter hans tycke nog högre up belägen «>

ån 'ti rin - blåfan eljeft kunde fträcka fig med defs

vcrtex, emedan denna blåfan var liåld imellan

Os pubis och Nafveln, och emot os pubis me-
ra fmal

$ ån urin -blåfan fkulle eljeft bordt va-

ra i en fådan cafu^ dar hon af urin. fuppono-
rades utdånt,

Mig blef då tilfagdt om denna onaturlig-

het ? at denfamma utreda. Jag fant vid pä-
fcende

,i:raoj At denna fack icke var urin ^ blå-»

fan> utan at denfamma i (it fläck låg, utan får-

deles urin i lig, under Os pubis, och af det al*

dcle3 betåckt,

i:do
5 Når peritoneum uplyftes, fants ock

Uteri fundus fig tåmmeligen lik ^ men något

nedfånktj och ej få redigt åt högra fidan, häf-

tad vid ligamentum latum och ala dextra ve-

fpertilionum > fom. det plågar* Tuba Fallopii

dextra farits ej fä tydelig, och icke liggande

ofver ligamentum ovarii, fom den plågar
5 utan

bakom och nedom,
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3:0 , Däremot var ffcrången imellan utcrus

och ovarium tydligaft
5
fom eljeft mihft af des

-

fe delar faller i ögonen* Han låg frammanfore

och ofver tuba Fallopii, hvars extremi&as abdo-

minalis, därvid fimbriae fitta, åfven var likfom

utplånad 5 få at fimbrix ej fårdeles fyntes til.

4:to, Juft til denna (trång, fom kallas li-

gamentum ovari i, fatt den af början anmärkte
vattufåck fäft, få at det nu tydeligt gafs vid

handen vara fjelfva ovarium dextrum > men bå-

de til defs råtta dire&ion * ftorlek > och textu*

>*e 5
var dåruti följande olikhet med naturen:

c& Då ovarium naturligt fä år placeradt

,

at det ligger fåfom ågande näftan en oval figur,

har fin ftorre diameter tvärt ofver, och fin min-

dre up och ned, få fants hår hela facken med
extremiteterne af ovalcn up och ned, få at defs

långd var ftående perpendiculairt midt framom
uterus.

0 Nar ovarium eljeft har fin främre vidd

mera råtlinig , och tilfamman med ligamento

lato, men den bakre mera convex, och fri i-

från ligamento, famt fuperficies ofver och un-

der något convex, fä fants hår på den onatur-

liga vattu-fåcken ingen flulnad imellan bråddar

och fidor, utan alt lika aflångt rundt och jåmnt
fyldt med vatten, allenaft at åndarne, h vilka el-

jeft, fåfom fagt år, finnes en ut och en inåt,

ftodo hår up och ned.

7 Då ovarii fubftance annars år beftaende

af fina veficulis, bundne med en tunica cellu-

lari, hvilka i fig innehålla et hvit-grått och på
rödt ftötande ferum , famt i ofrigt af et fegt

celluloft parenchyma, få fans hår hela ovarium
H f ihåligt,
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ihåligt, fyldt med omnämnde tunna våtfka,in-
nefiuten af en hinna lä. tjock fom urin -blåfan,

men feg och utan mufculaira fibrer, vid hvars
inre yta fmå genom - fkinlige bläfor Idas - tals

futto faft.

i Storleken af ovarium år naturligen icke

ftofre, ån vid pafs fom et Dufve-ågg, eller hälft

Hons-ågg-j men denne låck var fulikomligen iå

Hor, fom et Strutz-ågg. Det innehöll et quar-

ter vatten, fom måftadels inom.cn cavitct innc-

holts, förutan at på ena fidan fmå blåfor fun-

nos fårfkilda.

Peritonei duplicature, fom på fidan om
utero ligger flackt utbredt, var nåftan icke

mårkeligt, utan utdånt, och iåcken liggande

framom tuba nåftan fritt ^ med en allenatt: tunn
hinna, läfom en cellulofa fogad vid omtalte u-

teri annexa.

f ;to, I hela lilla bäckenet var eljefl när-

mare til foramen obtunitorium , och omkring
grenarne af arteria hypogaftrica, en få updref-

ven cellulofa, åt ej vafa kunde injiceras, utan

vaxet i dem tvårt afftadnade på en vifs punft

:

ehuru det på andra ftållen trångt fig genom de

minfte grenar, famt mufklarne af mycket fkir-

roft våfende, dermed forente i cellulofa: ftålle :

och når man ville fikåra i dem , fans fäfom fmå

ftenaktigheter eller land, at inftrumentet dar-

af (kadades.

6:to, Exitus urethrae feminese i pronceo

var vid fin fogning med vagina uteri öfveralt

fkirreus, få at lacums Grafianx och livad man
per analogiam kallar proftata muliebris , voro

i et iammangyttradt ,
fegt, och til utfcende

flåfk-
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flåft-artadt våfende förvandlade. Detta tryck-

te ut vaginam, fom åfven åt fin fida til rectum
var med (amma fkirre omgifven.

Håraf härrörde den fvulft, fom liknade mo-
derfallet, och i denna uflingens lifstid få myc^
ket plägat henne.

På fjelfva fundus uteri kunde dock knapt
det beflcrefne ovarium hafva legat och nedtryckt
den famma, hälft han både til ftorleken och
läget ej var få determinerad, at han dårpä kun*
de verka» Dock var det ej Lifmodern fom
nånfin fallit ut, utan den dåraf gående vaginig

nedre del, fom härigenom blifvit relacherad och
förlorat fin adhérence.

Jag låt jåmnfora denna Hydrops Ovarii

med den Herr v. Haller afritat i fina Icones
,

och fant, at val jo gånger ftorre vokime år i

den jag befkrifvit , famt denna aldeles olika fi-

tuerad, fom nu vifadt år.

Herr Profcflbr Schultz beviftade med
mig denna obduktion, och kan altfä bevittna

håndelfen*

Uti Bo&hmers Icones finnas åfven ovarii

hydropes af ovanlig ftorlek , men med fädari pro-

laplu vagince , och fkirre omkring uteri nedre

del, famt vaforum hypogaftrieorutn framgång,

Vet jag inga förut anteknade,

PTERO-
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PTEROCARPUS Ecaftaphyltum

,

En A?nericanifk Växt,

Befkrifven af

PETER JONAS BERGIUS,
M. D. Profeffor och Afleflör i K. Collegio Medico.

Når Chirurgias Studiofus Herr Joh. Ru-
dolph for ett är fedan hemkom ifrån en

läng Sjo-refi, lämnade han mig, jämte flere

uppä refan famlade Växter, åfven en liten fam-
ling af Örter ifrån Havana i America , utaf
hviika några fä mycket fnarare ådrogo fig min
upmårkfamhet, fom Botanifterne förut antingen

foga eller alsintet haft fig dem bekante. Jag
nqjer mig denna gången med at upgifva en Gren
af ett fållfynt Tråd , om hvilket man ännu icke

ågt någon * tilråckelig kunflcap , och altfå farit

vill om defs råtta namn. Det år fant, både
Ca ro lus Plumier och Herr Patrick
B ro w ne bafva på deras Americanfka refor

träffat detta Tråd, växande vildt > men ingende-

ra af dem har råkat komma i den års -tid, at

fean kunnat fä fe Frukten , utan bagge hafva

endaft: fått fe blotta Blomman. Denna har den
förre belkrifvit under namn af Spartium, lamt

åfven pä. fitt fått afritatj den fenare åter har

befkritvit den famma under namn af Ecaftaphyl~

ium^ och meddelat derå båttre figur, men Fro~

hufet är af ingendera hvarken nåmndt eller af*

teknadt. Det år väl ock fant, at P. Lofling
på fin Ampricanfka refa fett både Blomman och
Frukten, men fom han blott dervid uppehåller fig,

och
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©ch det nägot korteligen , utan at omröra flera

Växtens tilhorigheter , famt icke heller bifogar

någon Ritning, få kan man nåpligen vid forfta

påfeendet finna, at han menar dermed denna
Våxt. Som nu icke heller var berömde HL*rr

von Linn6,# hvilken uptagit den famma under
Hedyfari Genus, kommit at fä fe fjelfva Fruk-
ten, få har jämväl han ogorligen kunnat hån-
fora den under defs råtta Genus > hvilket jag nu
finner bor blifva Pterocärpus.

Jag fär altfå nu den åran, at for KongL
Academien upgifva en accurat Ritning, både
gå Blomman och Frohufet, författad af Herr
A^RE , efter det Original jag ifrån Havana ågcr,

fåfom ock en Befkrifning på de delar af denna
Våxt, dem jag af det hemförda Specimen haft

tilfålle at med vifshet inhämta. Jag bor for

ofrigt anmärka, at hårutaf kan nu en liten knut
uplofas vid Characteren af Pterocarpi Genus , i

den del fom beträffar Stamma, ty hår vifas, at

Filamenta åro delta in duo corpora xqualia.

Jag får ock tUlågga, at Herr Lofling utgifver
detta Tråd for at åfVen framgifva Sangvis Dra-
conis, pä lika fått fom det Orientalifka Spe~
cies hålles fore at gora.

Pterocarpus (Ecaftaphyllum} leguminibus fub-
orbiculatis obtufis planis, foliis alternis ova-
tis fubtus villofis*

Hedyfarum (Ecaffotphyllum) foliis ovatis fubtus
fericeis , pctiolis muticis. Linn. Spec* pL t oj 2.

Ecaftaphyllum frutefcens, reclinatum , foliis @-
vato-acuminatis , integris, alternis. Brown.
Jarnaic. 2??. *. /. 3a.

/

t /. bona.

Spar-
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Spartium fcandens., Citri foliis, floribus albis-,

ad nodos confertim nafcentibus. pLtm> Spec>

ip. Icon. tab. /. 2. TotmNEF. tnftit*

Saftgvis Draconis. Loefl. Itin. p. $7$* n. ijjrt

Habitat in Jamaica , Havana ^ locis depresfis*

DESCR. Caulis fruticofus
, 7 vel 8 pedum

longitudinc-j obliquus (Bröwn.)'. alterni ?

terctes, minutisfime firiati, fufcefcentes^ infer*

ne glabri
j fupernc pubeicentes > fummitatibuft

"Fcrruginco - villofis. Folia alterna , firnplicia >

ovata, acuta* integerrima, petiolata, fubpaten*

tia,, fupra glabra, fubtus minutislime pubefcen*
ti-villofa^giaiica, alterne nervala, inteniodiis lon*

giora., palmaria y tenella ferruginea. Petioli te*

retiulculi, rigidi
5
fublignofi, crasfi* fubarticu*

lati, fbliis multoties breviores 5 pubefcenteS* Ffo*

res axillarés
,
racemofo^corymbofi

^
pedicellati,

parviufculi. Corymbulus fub.dichotomus > femi*
x

ginco-villofus
5
ere&us, petiolis paulo longiör*

PeMcelU filiformes^ ferruginci> patentes. Bmfiied

binas
> parvse, fquamacex, villofae

5
calycis bafi

fubje&a;. CAL> Perianthium monophyllum, b re*

viufculum
, campanulatum 3

femigineö-villöfum ^

quinquedcntatum : dentibus tubxqualibu^ ere*

&i$-y perfiiiens. COROLLA papilionacea* calyce

duplo longior 9
venofa , purpureo - cserttlefcens ?

FexMum ovatum*. obtufum* retufum
?
patulumj

ungve linearij longitudine calycis. JU ä, lon*

gitudine fere vexilli
5
oblongse^ fubfalcatee^ al*

tero margine fubllneari > altero vero fubovatö b

bafi inasquales, ere&o * patentes } ungvibus li*

neari-filiforrnibus, longitudine fere calycis, Ca*
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rina navicularis , concava, obtuia, apicc & pone
bifida, alis paulo brevior; ungvibus binis ca-

pillaribus, calycis longitudine. < STAM. Filamen*

ta ro, in duo corpora a;qualia, linearia, fixt-

;
ata, a germine diftaniia, coalita, fuperne libe-

ra, carinrc inclufa, "adfcendentia. Anthera par-

vas, fubrotundae. PISTÉLL. Germen obverfe lati-

ceolatum, utrinque compreflum, vix pubefcens,

pedicellatum : pedicello teretiufculo, calyce

fere longiore* Stylus fubulatus, adfcendens
, ger*

minc brevior. Stigma fimplex, obtufiufculum,

PERICARP+ Legumen fuborbiculaturn , utrinque

compreflb-planum, foliaceum* obtufum, pube-f

feens, pnecipue bafi, margine fuperiore repan-

dum, fubvenofum: venis e margine fuperiore de-

fcendentibus ; e calyce pedunculatum pollica-

re, fuberofum, uniloculare? SEMINA^mcz
^

reniformia*

Om Hvrta Valnåttrådets egenfkaper och

nytta,

PEHR KALM,
Theol* Doa* Oecon. Profeff. i Åbo,

Af dem , fom befknfvit Öiter, har

X\ detta Tråd, utom andra namn, åfven fatt

defle:

Juglans foliolis feptenis lanceolatis fcrratis, im-
pariicffili. Linn. Spec. plant, edit. %.p.t + tf.

Juglans
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Juglans alba, fru&u ovato eompreflb, pro-
funde infculpto durisfirno: cavitate intus

minima, plerumque apyrena* anglice JP%/Vé

Walnms* Gron, fl<m, virg* p. 1 $0.

De Engelfke i Norra America kallade det'

gemenligen IVhite Walmt^ det år, Hvitt Val-
nöt-träd, emedan trädet år inuti til fårgen

hel hvitt, och ej brutit' eller fvartaktigt, fom
Svarta Valnot-trådet, hvilket fidftnåmnda finnes

befkrifvet i Vet. Acad. Handl, for år 1767 p.

5*r, följ . Af de uti och omkring Albany boen-
de Engelsman fick det namn dels af Butternut

,

och Butternuttree , det år, Smor-notter, och
S mornot- tråd , dels af Qyly~nut och Oyly^nuttree ,

det år, Olje-notter och Olje-nottråd, emedan
nötterna åro

, på den ytterfta barken, likafom

med Smor eller Olja ofverftrukna, få at hän-

derna och fingren blifva fom med Smor be-

fmorda, når man handterar dem, i fynnerhct

då de ån åro gröna. Franfoferne i Canada kal-

lade dem Noyers fongues , emedan Nötterna åro

aflånga, och längre, ån på något af de andre

Valnöt-träden^ och utaf de uti Nya Yorks Pro-

vince boende Holländare kallades det Olje+Noot*

Boo?n.

Hemvtft. Det växer noj* allmänt i Sko-
garna uti 'Norra Ameriea, bade i de Engelfka

Colonier och Canada. Uti Pennfylvanien år

det dock ej fä allmänt, fom de andre arterna

af Valnot-tråd, nämligen Svarta Valnot-trådet

och flera (lag af det fä kallade Hickery, (hvil-*

ket fidftnåmnde en annan gång, vii Gud, fkal

belkrifvas). Men imellan Nya York och Alba«y
utgör
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Utgör hvita Valnot-trådet på många Milen den
måtta delen af (togen. Norr om Quebec, bör-

jar det blifva mindre allmånt} vid Baye St.

Paul
3
fom år belägen 1 8 Franfka mil Norrom

Qyebec, fans det filta Hvita Valnot-tråd/ De
dar boende Franfofer berättade enhälligt, at de
aldrig funnit det våxa Norr om befagde ört*

.JordmöH* De ftållea, iom det aldrahålft

våxer pä ^ åro langfluttande eller icke branta

fidor af jfylf* och A-backar, i torr, los och
något god jord j dårnåft på torra langfluttande

fidor af andra backar > dock finner man det
ock nog ofta på torra (tallen af jåmn mark uti

fkogarna* ja, man far ibland fe det i rått torr*

ftenig och mager jordmon; med et ord:, det

utväljer hålft lidana Milen , fom Ekar gemen*
ligen ålffca hos ofs.

Bfotnftrings-tid. -De i god t Sölbadd växan-
de, .begynte at blomnia vid Philadelphia , af

i7fo, den 16 April nya Stylen, (fom i {Bitan-

de altid brukas) s men de, fom ftodo ej få val

til, gjorde forft början därmed en vecka fe*

nare> Vid hvad tid äter detta Tråd opnar fma
Blommor längre til Norr i America , har jag
mig ej bekant. Eijefn framkommer ctetta Tråd
hår i Landet gerna en vecka fofr med fin

Blomma, ån de andra arterna af Valnot-tråd:

Låfvem utprickande {kedde forenåmde af

vid Philadelphia, ungefär \ eller 4 dagar fedan

dét begynt blomma.
Når Nötterna blifpa mognä. Vid Quebec

voro de , år i 74$ den zf Aug, ej ftort mer ån

halfmognai den %% Sept, famma år voro de foflt

rått mogna vid Montreal ! Canada* Vid Al-

I bany ,
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bany, fåfom en ort något mera til Söder ån
Montreal, -fant jag, är 175*0, de forfta mogna
Nötter, den iz Sept. Gemenligen blifva Nöt-
terna forr mogna på detta Tråd , ån på de an-

dre flagen af Valnot.

Låfvens fallande {tedde år 1749 vid Mont-
real, i början af Oftober månad j och midtuti
famma månad fyntes intet lof mera qvar pä Trå-
den. Ar ijfo affollo de i Pennfylvanien uti

fenarc delen af forenåmde månad.
Egenjkaper* Nötterna åro aflånga, eller af

en* oval Figur, hvarigenom detta Tråd fldljes

från alla andra arter af hårtils bekanta Valnot-

tråd, hvilkas Nötter gemenligen åro runda el-

ler rundaktiga. Yttre barken på Nötterna, i

fynnerhet då han ån år groiy, år utanpå långt

mera full med Olja, ån på nåpot af de andra

Valnot-flagen. Når famma gröna bark gnidés

imellan händerna, luktar han helt illa, och nåftan

fom en från Bock. Den har ock en helt obe-
hagelig fmak. Gröna lofven, gnuggade imellan

händerna, gifva ifrån (ig en mindre behagelig

lukt, faft ej fä elak och från, fom det fvarta

Valnot-trådet.

Qviftarne och de fmalare grenar åro nog
{kora, få at en icke far mycket boja dem, in-

nan de brytas af* hvarigenom det vida fldljes

från den arten af Valnot, fom kallas Hickery,

hvars qviftar åro fega och fvåra at afbryta. Jag
har aldrig mårkt, at några Infeéler budit til,

at åta dennas Lof.

Nyttan. Sjelfva Trådct duger icke, fåfom
Svarta Valnot-Trädet, til Snickare -arbete 3 e-

medan det ej har några vackra fårgor, utan år

endaft
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I endaft hvitt inuti > hvarforc det fornåmligaft an-

vändes til ved. Somliga fade, at Trädet vore

ganflca härdt, öch dårforc brukades i qvarnar,

til kuggar i Tandhjul och til trallar 5 men des-

fe fammanblandade Hvita Valnot -trädet med
Hickery, (om til dylikt användes, och fom af

fomliga åfven fick namn af Hvitt Valnot-tråd*

Med barken färgades ylle fvart uti Alba-

ny. Decoélen af barken, hållen i munnen,
berömdes mot Tandvärk.

Nötterna åro de, fom i fynnerhet gifva

detta Tråd varde -

y når Tråden blifva någorlun-

da ftora, bära de måft årligen en ganfta ftor

myckenhet håraf. Det var ej ovanligt, at fe

marken under dem vara om höften ofvertåkt

med Nötter, til 1, i£ och ibland til z qvarters

faogd. Skalet på Nötterna år tjockt och ganOu
hardt , at en ej med bara tänderna kan garna fa

dem fonder, utan man måftc nödvändigt bruka
antingen hammare eller något annat hårdt, at

for fl: krofla dem.
De nyttjas på åtfkilligt fått. Man har

nämnt förut, at yttre gröna barken på Nötter-
na år iikafom ofverdragen med Olja. I Norra
America fants ock intet Tråd, af hvars frukt

få mycket Olja kunde århållas, fom at detta*

Indianerne famla Notterne, koka dem i vatten >

då Oljan flyter ofvanpå, den de flaimma af med
cn (tcd eller flef, och forvara. Med denna
Olja Imorja Indianerne af bågge könen fina

4iår, at hafva dem lena och rediga } likaledes

fmerja de kroppen, men i fynnerhet armar, fot-

ter och leder, da de blifvit trötta af mycket
gående eller annat ftarkt arbete. Af Målare

I z bru-
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brakas ock denna Olja mycket. Den torde

ock kunna användas til mycket annat, tivartil

man eljeft plågar betjena ug af Bom-Litt-och
Rof-Ölja.

Af alla Valnötter i Norra America hollp

defle fig långlt frifk.a. Jag åt flera gånger not-

ter håraf, fom voro ars-gamla, och fom ån vo-

ro fä frifka, fom de nyligen varit famlade, utan

at den minfta hårfkhet kunde kännas. Likale-

des tog jag, litet frän Philadelphia, är r/fo, i

början af Maji manad, under defle Trån. Not-
ter, fom dar legat hela Höften, Vintern och
Vären, utfatte for rågn, fno, köld, värma, Sol-

fken och andre luftens ändringar , men de vo-

ro ännu fä tritka, fom hade de nyligen fallit

ned frän Trädet.

Notterne hafva nog kårna uti fig, dock
icke lä mycket, fom de Europeifkas men uti

vålfmaklighet täfla de altid med de fiftnåmde*

De famlas dårfore flitigt om höften af Inväna-

rena där i landet, i fynnerhet i de Norra Pro*

vincierne, hvilka framfåtta dem antingen vid

flutet af mältiderne , fom confeét } eller dä främ-

mande efter middagen beföka dem > inbäras de fle

ibland annat, at undfägna gåfterna med. Vid
dylika tilfållen äro Nötterna förut fonderflagne,

och kärnan uttagen, få at endaft kärnan fram-

båres* På åtfkiliiga ftållen framfattes fådana.

Tallrikar, vid Thée- drickandet efter middagen ,

då de ätos under det Thée dracks % eller ock
fedan man druckit.

Uti Canada brukade de förnäme mycket,
at inlylta defle Nötter i Socker. Nötterna to-

gos dårtil i flutet af Junii eller ock i borjait af

Julii
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Julii manad, det år, medan dc ånnu voro fmå
och (talet omkring dem nog blott, då de in-

fyltades uti Socker pä (amma fått, fom uti

Frankrike {kal vara brukcligt med de Europei-

fta Valnötter. Vid Maltider tramfottes deffc

infyltade Nötter, ibland andra Sylt - faker och
Confcéturer, och Smakade tåmmeligen vak

Detta Träds trefnad i Finland, Af de Not-
ter, fom jag hade hem^ med mig frän America,,

och fom uti och vid Abo blifvit fatte , hafva

mänga Tråd upkommit, och tält våra Vintrar

ganhea vål, ja båttre, äh Appel- FLcrfsbärs och
Plommon-trän, hvilka fiicnamde tre ftag dock i

långliga tider blifvit planterade här i Landet *

ja, det fom mer år: då vid den ovanligt kal-

la vintren, 1760, åfven åtflulliga af vara hår i

Landet vildt växande Trån,fåibm Alle, Lonn,
Hafiel och andra blefvo mycket Ikadde af köl-

den, och åfven til en del dåraf dodde aldclcs

ut 5 tog ej något af deiTe Valnot-trån, (då jag

undantager dem, fom Sommaren nåftforut blif-

vit ftarkt (turné) den minfta fkada, faft iomli-

ge af dem voro då redan ungefär af 4 alnars

hogd, och ftodo långt mera öppet for Nordan-
vådret, ån ätfkilligc af de nyfsnämde (ä härdt då

ikadde inlåndfke, fom omftändeligarc kan fes af

min berättelfe dårom uti Kongl.. Vet. Acad.
Handl. for år 1761 , både i for Ila och andra

Qyartalet. Af 17Ö8 ars Vinter,, fom annars

gjorde få ftor fkada pä våra. Trä- och Krydd-
gårdar, hade deffc Valnot-trån ej heller minfta
Ikadelig känning eller olågenhet/ Man fer nu,

fä vål i min egen Trägård i Staden > fosn uti

I 5 Plan-
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Plantagen vid Sipfalo, famt hos andra, Trån
håraf, hvilka hunnit til 2 a z§ famnars hogd.

De Valnot-trån, fom af Nötter hår blef-

vo fatte om Våren 17^8, och fom famma Som-
mar upkommo, började forfta gången at blom-
ma den zp Maji, år 1761. Sedermera hafva
de flera gånger burit blomma och frukt, faft

de, fom andra Trån, åfven fomliga år hvilat fig,

det år, icke haft någon frukt. Deras blom-
ftrande infaller hår gemenligen på famma tid

fom Äppel-trådens , och har det ibland händt,
at Hvita Valnot-tråden och Äppel- tråden be-
gynt blomma tillika pä en och famma dag.

Jag har hår endaft en enda gång kunnat
få någorlunda mogna Nötter -

y ty ehuru val de
fomliga år burit nog mycken frukt, har den
dock icke hunnit til mognad 3 emedan de z:nc

vara fifta Somrar varit fä kalla, at en god del

af våra vanliga Koks-Kryddgårds våxters fron

icke hunnit mogna. Sommaren 1766 var val

hår ganfka varm* men til min harm hvilade

defle Trån det året och hade icke en enda Nott.

Ätfkilligc fornåme , fåfom Herr Praefidenten

LAGERFLYCHT, Herr Bilköpen Doft.

MEN N ÄNDER, Herr Hofråtts - Rådet
RAPPE och andre, hafva ätit af de hår väx-

ta Valnötter, och funnit dem rått goda. Af
det lilla jag hårtils haft tilfålle at utröna r tyc-

ker jag mig hafva all anledning at fluta, at då

något varmare och längre Somrar hos ofs in-

falla, (om ibland plägar fke, låra formodeligen

defle nog hinna til fullkomlig mognad 5 och

fom förut åtflulliga utlåndlka växter, fom blif-

vit inflyttade til ofs, fmåningom vant fig, at
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ftynda ' med fin mognad, ehuru de i forftone

fvarligen kunnat frambringa mogen frukt, få

vantar man åfven det famma af defle. Nöt-
terna hinna hår årligen, åfven i mindre varma
Somrar, til mycket anfenligare ftorlek och
fafthet, ån de då voro i Canada, når Fruenti-

merne dar funno dem tjenligaft til infyitände ->

få at man altfå hår hvart år, når Trädet icke

h vilar, altid kan hafva dem dugeliga och ftora

nog dårtil.

Vid min ankom ft både til Gotheborg och
Stockholm från Norra America, utdelte jag
rundeligen både af defle Nötter och andre A-
mericanfke Fron % men huru de fedan velat

trifvas på Svenflca fidan, vet jag icke.

Ttterltgare uplysnmg om Vattu-

mmjknmgen (*).

'

, ]

Af
;

.

CARL FREDRIG NORDENSKIÖLD,
Öfverfte vid Fortification , Ridd. af K. Svärds Orden.

På
det man må finna, huruvida de Anmärk-

ningar
y om nägra förändringar pä Jord-ytan i

1 4 m
C*) Tviften om Vattu-minjkningen varar ännu, och

lårer ej afftadna, forr än fakra Ron
,

efter några
Mansåldrar, gifva ojåfakttgt utjlag. Kongl. Ve-
tenjkaps Academlen vil dåritti vara aldeles ovaldig

;

men tror fig dock hora meddela de Jkäl , bade mot
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allmänhet t och under de kalla Climat i fynnerhet , fom
uti Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingars
andra Qy årtal for år ij6f åro införde , kunna
tjäna til nägon uplysning om Vattu - minfknin-

gen
s eller lorfvaga en mening , fom på fak ra

Ron år grundad; fynes vara hogiiaodigt
5 utur

bemåke Anmärkningar anföra et 6ch annat,

jämte de fornåmfla Stål til Vattu- minfkningens

ofelbara fliftftållande.

Frågan fynes i forftone ej fä egenteligen

vara, om vatnet i Hafvet minfkas, eller om
Jorden höjer fig ; utan om Jord, Bårg och
Klippor vid ftranderna hår i Öfterfjon altid be*

hälla lika hogd, eller ock om de blifva högre
emot Hafsbrynet, ån förut, de mä ligga antin-

gen ofver eller under vatnet? Sedermera kan
hvar och en undcrfoka, hyilkct ar fannolikare^

antingen at Jorden höjer fig , eller at Hafvet *

blir lägre 5 och vatn.er efterhand uiinfkas, eller

om bagge defle omftåndigheter mer eller min-
dre bidraga dårtiL

Nyttan af en fådan underfokning år ogon-
fkenliga ty dårpå beror til flor del var Navi-
gations (åkerher hår i Ölierfjon, och fcanfte

åfven väl i andra Sjöar. Vi borc ju på det hog-
fta beflita ofs om 5 at mata värnets

;

djup, och
foka up nya grund, når vi hälle fore, at våt-

set i Hafvet blir lågre* men tvärtom år det

ech med) hvilka fyvas leda til aplysning uti en Fra*
ga

% fom dr få inviklad Qch af få Jior vigt i Nam

turkunnigheten. Affådan art ar närvarande Skrift s

«ch den\f Herr Dheihuren E. 0. RUNEBERG
ingifna Förklaring ddrafver , fora bdrndfi fkal in*
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mindre angeläget, når vi tro, at dar Far eller

Farfar feglat fram med et få eller få djupt-

gående Fartyg, dar kunna ock vi och våra

efterkommande fåkert fegla, få vida vatnet al-

drig blir grundare,

Men at Jorden, Bårgen och Hafsbottnen

med tiden komma i högre belägenhet emot
Vattu - hrynet, bevifes

:

tio, Af Jått-grytor, fom ogonfkenligen åra

vatnets fvarfningar under lång tid, medelft:

ftenar och fand, dar belägenheten tilforcne va-

nt, eller ånnu år fädan, at vågorna brutit, el-

ler ånnu bryta fig i hvirflar, når viffa vader,

fom dånil paffa fig, blåfa. Men emot uppen-
bara Ron tyckes det vara, at Jättegrytor kunna

rätt fä väl vara hålor efter nägot i det blota Sten-

ämnet fafihäftadt ting , fom icke låtit förvandla fig

i Sten, fom de kunna vara märke af vatneti notänj-

de y ty en dylik nötning kan vifas, at den ån
årligen på forbemålte fått i vattu -brynet ficer*

men til den andra fuppofitionen finnes icke dm
min ila liknelfe.

2;do, Af fafta Bårg i Sund och annorftå-

des, ofver hvilka vatnet blifvit nu grundare
än förr, fom at gamla Dombref och Skrifter *

få väl fom af egen årfarenhet, kan beftyrkas.

Däremot iådane Skålftenar och lofa grund, hvil-

ka -af Ifen kunna både nedtryckas och uplyftas^

famt på hvarjehanda fått ruSbas^ for ingen del

tjäna til pälitelige bevis.

}:to, Af utbrutne Kalk-ådror, for % a 300
Ir tilbaka, hvilka vid pafs lika många alnar,
fom 100 år 'forflutit, nu ligga ofver vatnets
medelhogd.
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4:0, Af dylika ftora Stenar, fom den, hvil-

ken uti Anmårkningarne fåges af .Ifen blifv.it

flyttad på Landet, och ftå ofta på 3 fmä lie-

nar upftaplade^ men tillika nu befinnas på få

höga Milen, at hvarken Hafs-vatnet eller Ifen

kunnat upftapla dem , om icke Hafvet varit

tilforene mycket högre ån nu.

f:o, Af Strand-ryggar, hvilka åfvenvål fin*

nas nu få högt ofver vattu-brynet belågne, at

de omojeligen af ftorm kunnat formeras ,' om
icke vatnet i Hafvet ftått högre. Jag lämnar

den meningen dårhån, at tjälen pa något ftälle,

dar ofverfta jordfvålen ligger pä los lera eller

fand, fmåningom kan uplyfta ftranden; men få-

dan år ej någon af de ftrand-ryggar hår finnas,

utan en verkelig, vid fidan af något berg -eller

backa, af ftorre och mindre famlade runda fte-

nar^ parallelt med nu varande vatten- horizont>

men 20, 50 a 40 alnar högre, famt genom
Hafsvågor och fvall formerad rygg, juft fådan,

lom våra i vattu-brynet varande ften-ftränder

nu befinnas > hvilka hela verlden kan le, at de

ej af någon tjåla kunnat tilfkapas, utan endaft

Man kunde foregifva, at det under Flod -året

fkedt på det fåttet, at medan vatnet foll ut,

och jorden torkade, inföll någon ovanlig ftorm,

da en fådan ftetiftrand-rygg blef lagd, och at

vatnet federmera foll lågre , til defs genom en

dylik ftorm, åter en ftrand-rygg formerades, och
fa vidare j om icke få många tydeliga Pheno-
mener , ibland hvilka man billigt räknar Jått-

grytornas årliga fvarfvande, fom nu fynes for

hvars mans ögon, fullkomiigen bevifte, at det

af vatten- fqvalpni ch fvall under ftark ftorm.

under
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under långvarig tid fkedt, och ej kunnat pa et

år fullbordas, mindre på et hälft års tid, fom
den Allmänna Floden kunnat fororfaka lämnin-

gar efter deis forftorande kraft. Ty uti ifo
dagars tid fteg vatnet til defs ftorfta hogd.

5 dä

formodeligen Jordfkorpan brali fonder ofveralt,

och fattc Jorden i det bizarrc och forftorde ur-

feende, fom hon nu har, eller ock då ftraxt fick,

förutan hvad federmera tilkommit genom fuc-

cesfif vattu - minfkning., Jordbåfningar och hvar-

jehanda fmårre förändringar, ibland hvilka de,
fom af kold och värma Tororfakas, åfven räknas

kunna 5 men dock tillika bora anfes for gap-
fka fmå, emot den allmänna forftoringen, fora

af Flodens kraft härrörde , fåfom til ex. uplyi-

tad Hafsbotten , nedtryckt Svartmylla , höga
Fjäll, Bergftråckningar , frånfkilda Verlds delar

med ftora öar och otanteliga Berg^ fåfom dc
Andifta i Veftindien, på Teneriffa, och faft

oräkneliga andra, af vattnet från deras beklåd-

ning af [ord blottade, famt hvärfven uti dem
nu ftupande, och måft på kant flående, lika

fåfom en fonderbruten Isflcorpa, fom famman-
fkockat fig til ftora Isberg* hvarom, med det

mera, et fullkomligare begrep kan inhämtas af

mina enfaldiga Anmärkningar åfver Herr BER*
TRANDS tankar om Jordens invärtes Jlruffur (

#
),

dem jag hoppas, om de utan fordom noga be-
traktas, vara af et tydeligt och bindande fam-
manhang, famt aldeles ofverensftånamande med
den Heliga Skrifts underråttelfer*

Defs-

(*) Denna $ch några flera af Herr AuSoren abera-

fade Afhandlingar
, hafva ej ånnu blifvit tryckte.
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Dcfsutan år det en bekant fak , når. om Vin-
teren Upfjo infaller, få brytes Ifen vid fcran-

derna fä. mycket, at yatnet ofta går in i ila-

dan, föran man åkandes kan komma ifrån" torra

Ifen på fafla Landet. Om ftrandcn vid et dy-
likt tilfålle hade uphogt fig, genom den kraft

Ifen äger, fom fammanhånger med den tjålade

ftrandcn, få fkulle fådant icke kunnat hända \

hvarjårnte anmårkes: at Ilens och tjåians kraft

at lyfta, är proportionerad emot den tyngd,
fom kan uplyftasj ty Ifen förmår ej rubba en
Pål-brygga, fom har någon anknlig tyngd ofver

vatnet, och hvars pålar ftå fålie i bottnen,

Utan Ifen raåfte förr brifta, ån han formar lyf-

ta. Det måfte vara en lått 'ftrand, af ringa

tyngd och fammanhångande, fom låter lyfta fig

af tjålan, når den ej rår med en Ilen af några

alnars .hogd och bredd, ja, knapt med en af et

par alnars ftorlek, dä den ej ligger ofver 2 a 3

qvarter in uti jorden, få at famlad t vatten kan
fryla under ftenen, och med Ifens utvidgande

Jcraft, fom år ganfta ftor, får tilfålle at uplyfta

honom. Men annat år, at Ifen kan lyfta, och
ifrån något grund i Sjön flytta tåmmeligen fto-

ra ftenan ty når Is (kackar fig omkring dem
til anfenlig tjocklek 5 och vid fadana ftenar faft-

fryfer, kan kraften at lyfta dem åfvenvå! i pro-

portion biifva få" mycket ftorrc, hårrorandes

endafi: af Ifens fpecinca lätthet emot vatnet,

6:0, Bevifes: at Jorden
o
blifvit högre ån

vattu-brynei, af Alfvars och Åars bräddar, fom
befinnas lågre emot utloppen, och hoja fig up
åt Landet, i den mon, fom marken fordom va-

rit innefluten inom trängre opningar r Berg
eller
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eller Sund, förrän den blifvit torr, då man kan
foreftålk fig, at den fedt ut fom en Vik eller

liten Fjärd i men fedan vatnct fallit , blifvit

upödlad, antingen til Äng, dä den är mäft Ho-
rizontel , och har fä höga åbräddar, fem fin-

nas proportionerade få val emot belägenheten

,

Fom tiden, hvilken forflutit, fedan den ftod un*
der vatten > eller ock til Åker , dä den upplog-
de jorden lättare rafat ned til Älfven, och flu-

tit bart med Strom-vatnet til Hafvet, hvari-

genom emot Älfven lutande Aker-backar blifvit

formerade. At detta fkedt under nägra iöoo:de
ars tid

^ fyncs däraf, at Abråddarnas hogd, dår

inga affättningar eller Strömfall finnas, fvarar

däremot > men dår fådane Strömfall gifvas, kan
man märka den fuccesfiva vattu - minfkningeti

til 30 a 4*0 alnar ofver Hafvets vattu -bryn*
Sodcrfjärden i Malax Socken* fom har nu fl
grundt vatten , at man kan vada dårofver pä al-

la ftällen, lårer med tiden befanna detta, da den
af vattu*minfkningeia blir torr til Äng* och at

jord-materier
5

for den nu exifterande infen-liga

tillandningen, icke tagas utur Fjärden > och un-
der den af tjälan uplyfte ftranden inpackas, livar*-

af ej lättel. någon tillandning {kulle fororfakas*

utan allenaft en högre ftrand, emedan vatnet i fjär-

den däraf nödvändigt i famma mon borde blifva

djupare, utan kan hvar och en finna, at tillandnin-

gen härrorer dels af vattu-minfkningen $ dels ock
af alt hvad ifrån Landet omkriftgblafer och ned*
flyter, med tilokning af fotrutnad Vafs, Starr,
MåflTa, våtsets fedimvnt eftef rägn^ m. ttl. ^ fom
uti Såfven och Väfien fåfter {ig* famt nog*
famt kan fororfaka en ymnig tilkndning* utan

någon
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någon fupponerad verkan af tjåian* hvilkenbe-
fynnerliga mening , i anfende til de nya jord-

båddningar, fom under den at tjåian uplyfte

iirand-fkorpan förmenas kunna infkoljas, har Jå

flora fvårigheter med fig, at jag, efter noga-
fte aktgifvande på tillandningar hår i Skåren,

dar jag nu ofver 40 års tid gjordt Obfervatio-

ner, icke kan finna mig dåruti ; mindre, at ftra-

ta i jorden dåraf kunna härröra, at det rinnan-

de värnet forer ifrån något ftålle Sand, och de-

ponerar den uti opningen under jord-fvålen,

fom tjåian uplyft, emedan en fådan opning
aldrig exifterar> ty alt fom lien fmålter, fä fal-

ler ock jord-fvålen ned, och lämnar ingen op-

ning ; utan håller jag tvärtom fore , at hvarfoch
ftrata endaft åro tilkomne af vatten-fqvalpning,

dels vid Skapclfen, då jorden ur vatnet famla-

des, och dels fore, dels efter den Allmånna
Floden, af en fuccesfif vattu- minfkning, rågn-

fqval, m. m.s hvilket jag uti mina förra 2,:ne

Skrifter, år 175*8 och 17^3 , med bindande fkål

tilråckeligen beftyrkt.

Jag nämnde vatnets Sediment efter rägn -> ty

ftarka rågnfkurar fororfaka , medelfl: det fota

vatnets olika partiklar emot det falta, en fer-

mentation uti Hafsvatnet^ då defle i:ne flags

vatten blandas i hvarigenom deras jordaktighet

precipiteras, hvilken , fåfom et Sediment, låtter

fig til bottnen. Uti mina Anmärkningar éfver

Hr. BROlfJLLH Betänkande om mttu^minfkningen^

har jag utgifvit et Ron, om vatten uti en ftor

Bouteille* fom in infinitum kan bringas til ny
fermentation, genom frifkt vattens tilfåttande

,

och at dethvar gäng, efter en fådan fermentation,

\
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åter igen blir klart, och fåttcr nytt Sediment.

Uti Soderfjårdens grunda vatten gor hvar rågn-

fkur en fadan fermentation med Sediments tåt-

tände^ men i de djupa vatten kan rågnet ef

få mycket verka, eller fororfaka få anfenligt

Sediment, fom i de grunda och ,dårfore up-
grundas forbemålte Fjård fnarare och tillan-

das , utan någon tilhjålp af tjåla ; hvilken

,

om den någonfm kunde uplyfta någon Strand,
nödvändigt fkulle gora centraire verkan, och
Malax -Fjärden årligen blifva djupare. Den
fom har fig Chymi&a Fermentationcr och Prse-

cipitationer bekanta, kan alt for val finna, hu-
ru den förra operation fker, och at af Natu-
rens bemödande, at fatta 2,:ne Liqveurer af o-

lika partiklar i jåmvigt, en fådan precipitation

härrorer.
*

7:0, Det fkål til vattu - min&ningen , fom
tages af Skal-hvarfven i backar, kan ej tjåna

til at beftyrka defs exiftence efter Floden y om
berörde hvarf ligga högre ån vid pafs 40 alnar

5

men om de finnas uti någon backa, på 1000
fots hogd , lå kan det ej förklaras annorlunda
ån genom Floden, for hvilken både Skal och
Petrificater af fådane kråk, fom nu endaft fin-

nas imellan Tropikerne* kunnat i hvarfven hår
blifvit inblandade , emedan bemålte kråk, åfven
få val i vårt Climat, hvilket den tiden varit

yarmare, fom nu i Zona torrida , kunnat våxa
och trifvas* famt blifvit til deras ftalhvarf, vid
den Allmänna Floden, genom JordfkorpanS to-
tala fonderbriftning , lika fom alla branta, af
hvad utfeende fom hal-ft, eller på någon fida for-

ltorde hogder och berg, uplyfte. Däck tror
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jag Icke, at Hafvet kan vara pa något frålle

ifoo alnar djupt, mindre at något Berg finnes

cn Svcnfk mil högt ofver Hafsbrynet j ty hela

jordfkorpans tjocklek , ifrån vattu-brynet ned*

vårts , kan ej fulleligen vara en Svenfk mil,

hvilket jag genom uträkning, grundad på Luf-
tens tryckände kraft, uti en Skrift af ar 1764*
om Elektriciteten, tydeligen demönftrerat*

8:0, En fådan Vattu- minfkning, at vat-

fiiltnar i det torra, bevifes ock härröra af

alt det fom växer på jorden, hvaruti vatnets

tner eller mindre jordaktighet qvarblifver, och
åfvenvål genom den allmänna jåmnvigten, eller

fermentation och petrificerande, ånfkånt ganfka

långfamt, förökar Berg och Stenar i kunnandes
vål et eller annat Bergflag, faföm. Sjelffråt-

Ilen och Kalk-ften, Krit-berg, Schifer, tn> m.,
af Luft och vatten ofvan jord åter uplofasj

men med de måfta Berg oqh Stenar fyiies det

ej kunna hända ; ty fom all ting växer til en vifs

tid, -fä långe det har defs rot och fäfte uti

vatnet och jorden, få lära ock Befgeii , få lån*

ge de fåledes fta, ganfkaomårk eligen växa, om
icke de blifva rubbade utur deras fäfte, och
fondrade antingen af Jordbåfningat eller brin*

nande, hvilken uplosniilg "äfvenvål kän fke ge*

nom Månnilkors åtgärd, fofmedelft Metallers

och ftenhårda Materiers fmåltaiide och calcina*

tion , då de federmera genom nötning af Luft
och vatten kunna blifva uplode til mindre de*

lar, och med de öfriga Jörd-materier förblanda*

de. Annan Bergens dod, uplofandé och for*

multnande, lårer ej någon vilja medgifva.

At
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At vatnet år en mer eller tiiindte flytande

jord 5 och jörden et mer eller mindre tort

Vatten^ bevifes: det fornt at växter och Trån^
hvilkas dels blötare, dels hårdare delar Vaxa af*

jordaktigheten i vatnet} och det fenare af alla

torra och brinnande tings uplåfande per {e til

en flytande Materia; Til at behändigt Verk-
ftåtla en fadari Uplo$ning

5
ingaf jag ritning och

befkrifning pd en liten Ugn^ af f a 6 qVärters hégd*
och 9 a io tums vidd y ät därmed upfdnga rékeä

af et brinnande ting (9$4
1

pmo Bevifes, at en fuccesfif tfattti-tiiirtftritfig'

år til, af den fina letart^ Jörd -märgens eller

vatnets fediments liggande i Hörizontela hvarf*

under den af grås och tråd$ pä några qvarters

djup Utmärglade tegel-leran^ emedan man Uti

den famtna kan räkna hvart års Sediment * åf-

ven fåfcm iaf-ringarne på Trän , och det til 30
a 40 alnar öfver nu .varande Haf$bryti,uti tjän-

lige dålder, fom förut varit in-vikar pä fidor-

fte af vattu^- drageri $ dar fådant Vatncts finafte

Sediment, fom länge i Vatnet kuiiiiat fimmä^ i

lugn fått fatta lig, medan vatnet i forna tider

ftått ofver farftma mark. Detta kuttdéju ieke$

Under den tid Floden påftdd , inom et år ffcéj

och fäledes blir oundvikeligt, at hälla fig Vid

ert (kålig vattti- mindining^ få fVattit matt fe]

Vil blöttftålk den Heliga Skrift > fåfom det fked'-

de medan Cöpfe&Nici Sy ftem beftriddes^ under
et öforftäiidigt tiit$ at det vat emot Skriftett

$

hvaraf andre $ fom voro ofvertygade därom , at

Syftemet var (ant* togö fig en fatlig förafgel-

fe; Jag har dock vift uti fåtbettiålte mina ftrifc

K tet

C*)Den år federitierabförd uti %\ Acad.Haridi får år t yåÖ;
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ter, at h varken berörde Syftem , eller en fann

vattu-minfkning år på något fått ftridande e-

mot den> Heliga Skrift.

1 0:0
5
Af Stenen i Wafa hamn, fom tyc-

kes vara for tung at kunna uplyftas af lfen, e-

medan han år. ftor fäiom en liten kammare',
kan man finna, at vatnet, efter Herrar Hästs
och Biorks, år 1744 uthugga mårke, har min-
ilats vid pafs fä mycket, fom mitt forrupgif-

ne och i mojeligafte måtto granfkade Ron ut-

vifar, nåml. en aln på 100 är, fnararc något
ofver, ån under. Däremot matningen och be-

fkrifningen* at Bullichs ften for 60 år legat i

vattu-brynet, år mindre pålitelig, emedan den
af lfen, fedan den tiden, har kunnat blifvit

upiyft , och en forfigtig Styrman, til at for-

ringa fitt fel, åfvenvål torde hafva päftått , *&t

ftenen legat, i vattu-brynet, då den likväl va-

rit et godt ftycke högre ^ hvilket jag ockfå
obferverat håra orten vara Folkets vanliga ta-

lefått; men få år ock däremot Simon Mattfons

Skål-lien et få mycket fdkrare vittne til vattu-

minfkningen , emedan den ligger pä faft Berg.

Och når man anfer, at Skålen låtteligeri kunnat
klifva up pä en få litet lutande ften , fåfom
denne, få ofveren,skommer det ock med måt-

tet tämmeligen val, emedan ftenens hogfta an-

da varit, är 1697, n%ra tum ötver vatnet

,

och är ej eller nu mer ån 1 aln och 3 tum^
hvarjåmte Bonden fagt, at vatnet då ftått nå*

gra tum ofver defs medelhogd, fom gifver an*

ledning at tro, det Skålen legat på denne fte-

nen Hoftetiden, då vatnet merendels år nå*

got högre. Således lärer det fäkraftc vattu-

minfk*
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tainfeftings mattet ej bli högre , ån något ofver

en aln pä roo är: och detta minftnings- matt
lårcr varit ån mindre for 4000 ar tilbaka , i

den mön, fom fuperficien af Hafvet da vant (tor-

re, och vatnet behoft mera tid til defs mmfixning.

1 1:0 At vatnet verkeligen forminfkas, fy*

nes åfvenvål dåraf, at fil den falt oåndeliga

myckenhet jord, fom ifrån det torra, i alla ti*

der, beftäncligt, ftundom mer, ftundom min-

dre, flyter ned i Hafvet, ej uphojer vatnet vid

ftranderna, hvilket det nödvändigt borde gora,

emedan det tager ftorrertim in under Hafsbry-

net,åndet, fom vatnet genom ftorm kan katta

up ofver Hafsbrynet} ty högt ofver brynet

kan vägen icke käfta up något betydande, utan

allenaft jämnt med vattu-brynet formera en til-

landning, fom federmera at vattu- minfkningen
blir högre* Genom fädan nedflytände jord

,

fkulle Hafvet fmäningom ofverlvåmma jorden
f

och dränka ofs vid ftränderne$ om ej vatnet-

verkeligen min&ades. Förutan alt hvad i Haf-
vet ljunker, finner man , ät de mänga urgröp-

ningar ofveralt på jorden, borå anfenligen o-

ka vatnets ofverflodande* Det minfta dike, häck
eller vattendrag, fom rinner genom någon mark*
Åker eller Äng, har fort och torer dageligen

til .Hafvet, befynncrligen Holt och Var, famt

när mycket rågn faller, (tor myckenhet jord,

fom alt förökar tillandningarna , och jordens

inkräktning inom Hafvet $ vattu-bryn. När hö-

gre Land, Bärg och Öar, fedan mot-vigten af

vatnet', fom blifvit lägre, icke formar uppehäi*

h deras tyngd , eller ock genom jordens bärt*

fkårande under til , nedraia eller fjunkä, kun*
R 1 m
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na val ftimdom nya Öar ofver vattu - brynet
dåraf upkomma, fåfpm det i fmått for en zo
är tilbaka fkedde pä Frugård i Månfåiå Socken-,

at et ftycke af min Åker , vid en ftark jord-

blota om Höften, med et häftigt, dån ifrån grun-
den ratade eller halkade ned i An , och forme-

rade af det ofverfta en lag Holcna, fedan dm
ofriga nåftan 4 famnar höga jorden med Ström*
vatnet bårtflutit j men livad fvara val anda

Hafvets inkråktningar på jorden, emot jordens

pä Hafvet., fom dåruti intager lä mycket rum?
Inkråktningert på Hafvet år beftåndig, ånfkont

i ftorre och mindre gråd; menat Hafvet lyfter

up ofver dels vattu-bryn något
P

fom förut le-

gat inom det famma, fker fällan och til ringa

qvantitet.

At vatnet Uti Brunnar , fom hålles fore va-

ra i jåmnhogd med Hafvet , icke blifver med
tiden djupare, dä Hafs-brynet blir lågre* eller

ock, at vatnet uti andra ftiger, då Hafvet flö-

dar, och faller med utfjo^ bevifer ingen ting

emot vattu- minflvflingerij ty vattu -ådrorna uti

jordfkorpan årö, fåfom ftrommarna pä jorden,

fiågra flora ^ andra fmårre, och de måfta gan-

fka tma, hvilka, fåfom grenat, famla fig i de*

ftofre, och komma ut i Hafs-bötneri. Når ert

fådan ådra kommer ut genom jordfkofpaii of*

ver fupefficien, kallas den en kalla s hvilken

kan Vara af ftorre och mindfe mågtighei, alt

efter fom flere fmå grenar okat defs ftorlek,,

åfven fåfom et ofver -jordi&t vatten- drag i
A

eller Alf, år en famling af fmårre backar ock
rännilar. Sådana itnder-jordifka ådror har jag

funnit vid en hård, af Sand och grus beftåen-
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de backas genomgråfvande i Tavaftehus. De
voro flata inuti, .omgifne med en Jjusbrun fin

Ochra, en del af 2, andre af en lineas diame-

ter 5 men några med ganfta fmå hal, af en,

fmal ftåltråds tjocklek, jag fann ock i (amma
backa fådane, fom voro igengrodde af Ochran*
hvaraf nogtamt kunde fes, huru vatnet i ådror

löper genom jordfkorpan. Ingeif djup brunn
larer kunna gråfvas, fom icke affkår en e^lcr,

flere fädane fmä ädror och fpringor, dä yatnet

ifrån fidorna nedrinner och famlas , utan någon
communication med Hafvet. Men om lika

magtiga ädror med de inkommande flyta utur

brunnen, pä 3,4 eller flere alnars hogd ifrån

Bruns - bottnen, fa flår vatnet i Brunnen altid

til en och famma hogd, och rinner med beror*

de ädror ut genom nägon opning i hafsbottnen,

Då Hafs-vatnet år högre, hålles ock det fota

vatnet lika högt i Brunnen genom jåmnvigten,
och folier när Hafsbrynét år lågrp, Alt Kall-,

och Bruns-vatten kommer genom jordfkorpan

ifrån högre refervoirer och vattu - famlingar,

lika fom de ofverjordifka Ström *vatnen. Men
når en Brunn i Skargården har lamnia flags

eller få ialt vatten , fom Hafs-vatnet år , dä är

det tecken til, at Hafs-vatnet rinner genoiti fmä
ådror, och at Brunnen ej har några ådror af

fott vatten, fom flyter in ifrån hogrc ort, och
med ftrommande kan hindra det laka vatnet at

komma in uti Brunnen. Igenom Fmä canaler

uti Hafsttrånder drager fig faltan och det fal*

ta vatnet in uti fanden; tom jag obferverade,

dä jag år 172.7 låt gråfva vid It randen p ä Fa-
geron, hvilken ligger en mil ifrån fafta Lan-

K 3 det
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det hår i Sibbo Ovåren, gropar eller fmå Brun-
nar, och fick utur dem falrare vatten ån Hafs-

värnet var, hvaraf jag låt koka Salt. Därvid
var det märkvärdigt, at berörde falta, fedart

Vatnet i gropen blifvit några gånger utoft, blef

mindre., och malt lika med Hafs- vatnet, dä

jag et ftycke därifrån låt gråfvä en ny grop ,

och iä vidare* hvaraf man kan (luta, at (anden

attraherat och hos fig behållit mera falt ån

Hafs- vatnet inneholt; ty i forftone var det i

gropen famlade vatnet faltarcj men när forrå-

det af den i fandcn concentrerade fåltan blef

alt, förändrades det til mått lika egenlkap, fom
Hafs- vatnet utanfore, Pä detta» fättet , få väl

tom genom en annan invention, medel fl: Sjo-vat-

tens fyllande uti en balf alns hog bråd-lår pä
Ifen, fom lämnades at fryfa, då det ofrusna blef

gan-fka falt, har jag med tåmmeliö; formon kokat

(alts få at, om man ville kofta på en god in*

rättning, med flora, vida, men låga Koppar-
pannor, torde Saltkokeri val lona fig^ */v0

^"

nerhet, emedan.man, fom bemålt år, hår i vårt

kalla Ciimat, genom frysning kan concentrera

fåltan, lika fom det fker genom Solens hetta

Uti.de varmare Länder,

Sammaledes bevifar afvågningen af Wafa
Kyrko-golf, fom nu år vi i pafs zj. fot eller

! 3| alnar högre ån Hafs-brynet, ingen ting an-

mty än at det efter mitt vattu ~ minfknings mått,

for 1300 är tilbaka legat jåmt med vattu- bry-

ner, och efter CeWIaniftca mättet af fcj aln pä
100 är, yid pafs for 600 ar i men icke for }fp
är, fom uti Anmärkningarna årinfordt. In fum-

ma ; icke et enda Ron finnes, fom håller (t rek

emot
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emot vattu- minfkningen , når det noga flcår-

fkådas och rått calculeras: icke eller Hart-
soekers och Mänfredis Vattu -hognings

Ron 3 ty det år lått ät finna, at fådana ftran-

der, fom ligga nedanför höga Bergftråckningar,

kunna af deras tyngd fatta, hg, når Hafs-yat-

nets motvigt af vattu - minfkningen forminfkas:

högre vattu-bryn okar mottrytkningen pä jord-

fkorpan* men forminfkar den icke, fäfom det

Uti Anmårkningarne år anfordt. Och hvad fom
dar paltas, at hogder fatta fig ned, och dalar-

na ftiga, famt mota de förra på vågen, fy nes

ej vara grundadt* emedan i l ådan handelfe ingen
ting vore naturligare, ån at det torra (kulle ef-

terhand fjunka, och Hafs-vatnet ftiga och hö-

ja fig ofver de lägfta jord-trafter : utan om -na*

got dylikt pä et eller annat ltålle händer , få

är det endaft et jordens nedrafande, och foror-

fakas, utom berörde motvigts forminfkande,
åfvenvål dåraf, at vatnet under - til bortfkår

grunden.

Jag v il förbigå, at upråkna de flere fkål

til vattu -minfkningen , fom uti Herr Celsii
Anmärkningar, år 1743, uti Kongl. Veten-
fkaps Academiens Handlingar *med råtta blifvit

införde , ånfkont det proje&erade minfknings-

måttet år for ftort, fåfom til ftorfta delen tagit

af lofa grund och Skål-ftenar. Ibland hvilka

-

Ron åtfkilliga, fäfom järn-ringar i högre Berg
for Fartyg, fundne Ankare, Segel-leder, med
mera , åro fä betydande, at den (kal vara mer
an Naturkunnig, fom fkal kunna förklara dem
alla genom jord-ytans rubbning af tjåla, famtber-
gens (tigande af köid och varma ; varandes .tvärt.7

K 4 om
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pm af Hiftorierne bekant , af Berg (unkit $

h vilket livar och en kan finna harva fkedt af
jordfoll uti Luff r canaier och underjordifka

vauu - ftromar , famt genom jord-båfningar och
brinnande formerade caviteter uti jord - fkorpan,

ni. ii) . Hviiket alt går dårpäuf, at Hafvet ml*
lie taga emot fldana anfenliga jord-maflbr, och
herbprgera dem inom defs? vattu bryn. ()m
däremot ingen vattu - rninfkning vore til

5
få ha-

de Jorden , emof GUDs löfte, ännu at frukta

for en öfverfvåmmands vattu * flod^ Vatten-?

minfkningen måfte fördenfkul vara anfenlig ftor,

och val 2 gånger ftörre ån den, fom vi hlifve

vafe hår i vattu-brynet, genom vatnets perpen-?

diculera fallande efterhand. Den fkal noga föl-»

ja Naturen uti dels verkningar fått på fpären,

fom fkal finna, Iwart detta vatnet tagit vågen,
pller ännu far rum $ hvarom jag gifvit någon
%dée uti forbemålte fmå fkrifter; hvilka jag an*

firade kunde biifva tryckte, fil vedermåle i fram-*

tiden for fannings;-äl(kare, at man fökt gifva

tydeliga fkål til (ådtina ocli flera Naturens re*?

gelbundna göromål.

Alt. hvad hår fram före om vatnet och vat->

fUrminficningen år fagt , kemmer ock ganflca

val ofverens med deq underrättelfe Moses gif-^

vit, fora var den (lorfta Naturkiinnig* ty förft

fkildes vid Skapelfen den ,måfta Jorden ifrån

vafnef, ogh drefs filfammans, medelft jordens

gyration , fil högre och lågre land : och den

öfriga jordaktigheten i vatnet fkiljes ån dage-*

ligen* fä långe verlden ftär, få at det torra tor*

Sfeiis Qcji vatnet fager af. At flere dunfter for-»

fftpsjeligeq fUg* vp ifflo jorden £rj ifrån Haf*
YCt/
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vet, har jag uti mina förra fkriftefr vift$ fä at,

ånfkont Hafvet (kulle bli mindre, blefve dock
dun (terna ej mindre, utan tilråckelige, at for-

medellt rågn och Sno vatna och fvalkä jorden,

Och faftån det torra fmäningotp litet okas, men
vatnct långt mera minikas, kan dock fuperfi-

$4en af Hafvet forblifva nåftan lika ftor, genom
jordens infallande , och til defs vidd och yta

ofvcrflodig. Med et ord: Hafvet tappar altid,

men Jorden fållan eller aldrig, utan vinner är-

ligen for en del härbärge uti Hafvet* hvilket

Slottet Britannica, Vineta och flere infunknp

Stader
5 jämte infallit land vid Landskrona, Fo-*

merfka ftrånderne, i Holland famt flereftåds,

med utfkurne jord * traefcer , pogfamt bevifa;

kunnandes i ofrigt, af hvad nu karteligen aiu

iordt år 5 hvar och en fjelf ytterligare underfo-

ka och fluta, om vatnet verkeligen minfkas el*

ler jorden höjer fig.

Forberorde Celfianifka vattu - minfknings*

mätt har fornåmligail varit orfaken dart.il, at

mänga varit och ånnu åro emot vattu - mijpflvi

nings - fatfen , emedan de funnit , at berörde
mätt icke kommit ofverens med forfarenheten

,

hvaraf de tagit fig tilfålle at förneka all va^
tu* minfkning, i fynnerhet fedan Hr. Biflcopen

Brovallius med iitt Betänkande däremot in-

kommit: ånfkont de icke behagat underfoka,
om Defs bevis, fom med en lård penna blifvit

Utförde, åro grundade eller icke. Et Syften*
bor ej fuperficielt ofverfes , och dårforc ftraxr

forkaftas, at det år emot en inrotad allmän
mening, fom en mindre autboriférad vägar uti

liägra mal förbättra, utan forft noga jämföras
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med alla Brckommande Phenomener, då fan-

ningen om lider rmfte vila fig i dels fullkomli-

ga Ljus. Lricksnås, i Nyland vid Finfka Vi-
ken, den 31 Oftobr. 1767%

Beråttelfe , om de anfialter , fom varit

gjorda i Sverige, at obfervera Plane-

ten Venm i Solen , den 3 Junu
1769, och huru de lackats,

med obfervattoner därpå

i Stockholm,

^ : v-jÉg Af
:

* ^ —; .

;

PEHR WARGENTIN.

De Obfervationer, fom i de flåfta Vcrldcns

delar gjordes pä Planeten Veneris frara-

fkndande under eller framfor Solen, den 6 Junii

1761, hafva väl, fedan de bijfvit jämförde, til

ftorre delen fammanrftåmt at bevifa, det Solens

Parailaxis, hvilken långe hållits fore at vara 10

eller 11 Secunder, år allenaft 8-J vid pafs>

dock åro ej alla Aftronomer ännu dårom enfe.

Några anfe for mindre troligt, at det Utflag,

fom en (tor myckenhet äldre Obfervationer, i

fynnerhet de, fom år 17? 1 gjordes pä Planeten

Mars, nog enhälligt gifvit, fkulle vara få myc-
ket felaktigt * och emedan jämväl den ena af
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dc 2:ne Obfervationer på Venus, hvilka ar 1761
gjordes pä de båft belägna Italien i Africa, be-

kräftar deras mening, fä påftå de ånnu , ät So-

,
lens Parallaxis år i det nårmafte 10 Secunden
Däremot åro andra, fom af Gravitations La-
garna, lämpade til Månens rorelfer, fluta, at

den ej kan vara ftorre ån 7 eller hogft 8 Se-

cunder. Alla hafva betydande fkål pä fin fida,

A lt fa år man ännu ovifs om \ eller ätminftone

af hela den fokta ftorlcken , hviiket, uti en
fä våfendtelig del af Vetenflcapcn, ar alt for myc-
ket, och medforer ovifshet uti mänga angeläg-

na uträkningar och underfokningar.

Sjelfve de, föm med ftorfta lannolikhet

tro, at Parallaxis år imellan 8 och 9 Secunder*
åro dock ej nogde därmed, utan 011 (k a komma
til närmare vifshet, inom T

T
^ eller, om mojeligt

år, inom ^5 af en Secundj pä det man om-
fider mä århålla et noga och determineradt Mått
pä hela Sol-Syftemet.

Det har dårfore mycket flgnat alla Aftrono-
naiens och Naturkunnighetens ålfkare, at Venus
äter väntades i Solen, den 3 Jum 1769, och
tilbod dem et nytt tilfålle at verificera Paral-

laxis j hviiket ock var fördelaktigare ån det

förra ; ty J^arallaxens verkan at forlånga eller

forkårta Planetens viftande inom Solens Difcus,

om det 'obferverades pä vifla långt ifrån hvar-

andra af(kilda Orter, {kulle nu blifva ftorre m
fift, och Obfervationernc fåledes gifva Paral-

laxens (torlek bättre tilkånna. Man borde få

mycket mindre forfumma famma tilfålle, fom et,

i alla delar lika godt, fedan ej pä flera hundra
ar itar at förvänta.

Igenom
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Igenom uträkningar befans, at de Orter,
dar Obfervationer hålll borde anftållas, vore de
Nordligafte 0 Europa och Afien på ena fidan,

fårat pa den andra
,

någon af Öarna uti Marc
Pacificum, under 150 eller 240 Graders Lon*

fitude, och to i 20 Graders Sydlig Polhogd,

lägre Ängelfke och Franfke Aftronomer hafv|

därforc blifvic fkickade til America, ac obfer-

vcra Pafiagen, antingen pä berörde Haf, eller

ock fä nära""dårtil y fom kunde fke, Men långt

flere hafva begifvit (ig , i lika affigt , långft

Norr up til Ku (lerne af Is-hafvet.

De Svenfke hafva fä
t
mycket mindre un-

derlåtit at, livar å fin Ort, vara upmärkfame
harpa , fom Landets belägenhet fatte mycket
varde på Deras ätgård vid detta tilfålle. Men
emedan endaft Planetens ingäng i Solen blef

fynlig i de Södra delar af Riket , hvaremot både

Ingången och Utgången kunde anmärkas i Wc-*
flerbotn och Öfterbotn famt Lappmarkerna, dar

Solen den årstiden är uppe nåftan hela natten > fä

profvades nödigt at föran ftalta, det goda Obferva-*

tioner däruppe kunde göras, på flera Orter, pä
det de åtmihftone på riägot ftålle måtte lyckas,

om de af moln hindrades på et eller annat.

På Vetenfkaps' Academiens underdåniga fo^

reftållning, behagade Kongl. Majrt, af vanlig

hög Nåd och ynnefi for Vetenfkapernä, bevil-

ja nödiga medel dårtil. Konglige Obfervator

Aftronomire vid Academien i Upfaia , Herr
Mallet, hvars utmärkta fkickclighet år all-

mänt känd, åtog fig at refa til Pello, en By,
belägen 10 mil Norrom Torne Stad. Profcs-

foren vid K. Acadenaien i Abo
3
Herr Plan-

M A N
,
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man, hvilkeru är i/öi, i Gajaneborgj få vål,

och lyckligen tog i akt Venens Sol - befok
i

var nu beredvilliga at i lika ärende förfoga lig

til farnma Ort; Defsutora hade K. Acaderrtien

en i Staden Torne ftåndigt boende Ledamot
$

Herr Directeuren Hellant^ hvilken alt fedan

är 1736, då Han gick de Franfka Mathemati*
ci tilhanda , fom mätte en Meridian -grad un-
der Poi-Cirkelen , af egen hug och pä egen
koftnad 5

i Torne gjordt många goda -Öbferva*

tioner. Defs inrättning var väl rubbad genom
den elds-vada 5 fom år i 76 z ofvergick Staden $

men Inftrumentcrna likvål bärgade
5 fä at Han

med något underftod
,
kunde fattas i ftånd, at

åfVen nu göra nyttig tjånft.

Jag bor nåmna det fkål Kangl. ÅCademieil
hade, at vålja Pello och Cajaneborg til Statio*

ner for Herrar Mallét och Planman. Nä*
gon kunde tycka * at om de begifvit fi^ längre
Norr-ut, hacie de fatt Solen högre ^ både vid
Planetens Ingång och Utgång, och fäledes haft

hopp om båttre Obfervationer i men de hade
ock då förlorat en flor forffion^ fom de funnö
for fig pa de nämnda Orterna, i det de redart

voro til deras Geographiöca Läge beftåmda*

0#
m någondera af dem , på et obeftåmdt ftälle^

aldrig i å val fått fe Veneris Imtnerfiön eller*

Emerfiöri allena, fä hade Obfervationen blif*

vit onyttig , om lian ej tillika genom andra
Obfervationer fått förvilla fig om ftållets råtta

Meridian - fkillnad ifrån något Obfervatonum^
Men det år bekant , huru fvärt det år och hu-
ru många forfök det gcmenligen fordrar, at no-
ga utforfka en Orts Longitudc : i fynnerhet lä

långt
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långt upp>e i Norden
, på en årstid, då dar i

många Månader år en ftåndig dag, och dar man
ej eller, Utan alt for ftor olägenhet, kunde
tilbringa läng tid, minft en Vinter. Solens

Fqrmofkelfe, fom inföll den 4 Juniw tycktes

val tilbjuda et onfkeligt tilfålle at få Orternas
Longituds-fkillnaderj men utom det , at moln
kunnat hindra deis obferverande , få har den
berömde Pater Hell nogiamt bevift, uti fina

Ephemerides Aftron. for år 1767, at jämförda Ob-
fervationer på ' Sol - Formork eller ej gifva nog
vilshet om Meridian - fkillnaderna. K. Äcade-
mien ville dårfore, for et ovisft hopp, ej up-
offra en vifs formom Igenom Herr Hellants
mångåriga 1 flit , är Torne Stads Longitude. i det

nårmafte gifven
,

foljakteligen ock Pello Bys,
iom igenom de Franfka Atfcronomers Triangel-

matningar, år i7?ö, år fammanbunden med Tor-
ne. Cajaneborgs Longitude hade Herr Plan*
man den lyckan, är 1761, at på flera fatt til

nöjes utröna,

Men deffa goda anftalter hade få når frukt-

lo fl: aflupit, 'Herrar Mallet och Hlllant
hafvä beklageligen intet fått obfervera. I Pel-

lo var Himmelen fullkomligen klar, den 3 Ju-
nii, alt til klockan 2. efter middagen, famt jäm-

väl fedan, i Wefterj men en moln-vägg börja-

de då innefluta Solen. Det hopp Herr Mal*
Let ftåndigt hade, at Suntlan-vädrct (kulle for-

drifva detta moln, flög felt, och Veneris lin-

merfion gick forlorad. Klockan £, 4f min. om
aftonen, framblänkte Solen en liten (lund ge-

nom en öppning, f$ at Han med fin Obje&iv-
Micrometer fick m^ta Venens Diameter > hvil*

ken
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ken da redan var djupt inne i Solen j rnen moln
betåckte äter Sojen, i fynnerhet defs ofra brådd,

vid hvilken Venus var, fall den ned ra förblef

klar, nååaQ anda til defs nedgång bakom Sko-
gen. Staxt efter raidnatten, vibde fig den här-

ligafte ut ligt, i det molnen forfldngrades ifrån

Zenith : de hunno dock icke ned och förbi So-

len, forr ån kl. 2. om morgonen, då Solen med
Venus i några minuter lyite, och tilfålle gafs,

at et par gånger mäta afftåndet imellan Solens

och Planetens nårmnfte bräddar. Men det var

ock alt hvad Han fick, ty nya moln konimo,
likiom hade de ftåmt möte på Solen, och flåpp~

te hanne ej, forrån Venus hade aldeles tagit

affked utur Solen. På Sol- Formorkelfen, den

4 Jun. for middagen, fick Herr Mallet en
vacker Obfervation > men anfer den med fkål

fom en alt for ringa troft ofver den mifslycka*

de Venus.
I Torne var alla defla dagar mulet* Herr

Hellant fick allenaft, d* 4 Jun* klockan vid

pafs 3 om morgonen, en gång fom häft iga fl: fe

Venus imellan molnen, ånnu hel inne i Solen,
men färdig at bryta fig ut. Af Sol -Formor-
kelfen fåg Han hvarken början eller flutet.

Nu rontes nyttan af KongL Vet* Acade*
miens anftalt om 3 Ohfervatorer : ty når tvä af
dem, på de bålta Stationerna , haft en vidrig

Himmel
, gynnades dock den tredje 5 Herr

Planman 5 fom hade den lyckan, at få öbfer*

Vera två angelägna Momenter
5 ibland de tre

fom i fynnerhet efterftråfvades* Han . har för-

behållit (ig at (ieif fä ingifva omfiåndelig be*
råttclfc dårom; imed lertid kan af Defs Bref an*

foras
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foras fa mycket $ at Veneris totala Immerfioil

eller Cöntaftus interiör vid Ingången , fkedt i

Cajaneborg > d* 3 Junii* klockan p$ 10 minu-
ter ^ 4fi fecunder om aftonen ^ och defs tota-

la Emerfioti eller Contaétus exteriör vid Ut-»

gången
i

klockan 3, 31 mim 2,7 feé. nåita

taorgom
ö

I Stockholm
?

tJjpfala^ Aho
5 Ltiwd och

Hernofand^ var Himmelen någorlunda klar
i
den

3 Jtimi om aftonen ^ och unnade de i deffa Stå-*

der boende Aftronomer det nöjet at fe Venetis

Immerfioni De lära fjelfve efterhand inkomma
med deras beråttelfer $ imedleftid får jag nu
gifva K. Academien tilkänna* huru det aflopp

hår på Defs eget Obfervatoriunh

Den dagen Var i Stockholm ett af de Vao*

krafte vi ånnu i denna Sommar haft. Klockarn

8 om aftonen började vål Strö -moln vifa fig

vid Nord-Weftra Horisonten 5 hvilka ock Hun-
dom bårdkymde Solen , men gingo ofver och
lemnadc Solen fåmmcligen. ren de itundér^ da

det båft béhofdes Större olågenhet hade Vi

{låraf* at Solen var knapt 3 Grader hog* och
blef alt lågre : ty i fådaft låghet förfvagas altid

defs ftdn af de myckna dunfterna vid Horizön*

ten* öch defs bräddar tyckas liktom fjuda dlei4

gå i fvallande vågor ^ få at Ulan ej kärt fe nå-

got ritt tydeligt i Solbråddem Denna undu-
latioti förekom ofs ntt nåftati fiarkard ån van-

ligt^ och brydda ok få mycket mer* fom Vi

juil ytterfi i Söl-kanten borde fé iorfta fpareE

af den annalkande Venus^
Herr Öfveriten och Riddaren von Strus-

senfblt 5 Herr Cancellie-Rådet Ferner öch
Herr
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Herr Leftoren Wilcke behagade göra mig
biträde. Herr Ferner betjånte fig af Dollond-
Ika 10 fots Tuben och det Oculaire-gias, hvar-
med han adgranderar po gånger, eller nåftan
lika med en vanlig Tub af zi fots längd, fom
jag nyttjade. Herrar StrussenfeLt och
'Wilcke hade hvar fin god Reflexions Tele-
fcop af if fots långd.

yi började gifva nogare akt, några minu-
ter forrån Planeten efter uträkning väntades*
men det drog ut f a 6 minuter ofver uträk-
nings-tiden, innan vi blefvo nagptvarfe. Om-
lider

Kl- 8. 23 mii% fi. fec. mårktc jag, litet
til våntter ifrån vertical-pun&en på Solens ofra
brådd, ibland de många hvart ogmblick förän-
derliga ojämnheter på Sol-kanten, en fvartpunft,
h vilken inom få leeunder utbredde fig til en
liten mork rand i Sol-brädden. Af dels beftån-
dighet flot jag, at det var Venus, och forvis-
fades^ därom , kl. 8. Z4 min. z fec. dä en mork
utgropning i Solens brådd började blifva mår-
kelig* Den delen af Planeten , fom mer och
mer fkred in pä Solen

, fyntes ej rund r utan
oformelig och mångkantig, famt ändrade ftun-
deligen fin (kapnad. Kl. 8. iz min. 30 fec.
tycktes vid pafs halfva Planeten vara- inkommen
pä Solen. Sedan betåcktes Solen af et moln i

några minuter y och vi frucktade at Totala Im-
merfionen (kulle gå ofs utur händerna > men,
til lycka, gick molnet ofver i råttan tid.

KL. 8. 41 min. 32, fec, tyckte jag, efter
ognamåttet och utfcendet, at Venus var hel
och hållen inom Solen > men hon hängde ännu

L tilhopa
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tilhopa med Sol-brådden, nåftan fåfom fig. 3,
Tab. Vlforeftåller, til dels Hon

Kl. 8. 41 min. 47 fec^ likfom lofsnade i-

från Solbrådden, i det en våg-lik ftråle häftigt

fkot fig tram ofver Venus, och tiltåppte den
öppning hon gjorde på Solens brådd. Ifrån den

ftundcn fingo vågorna på Soi-hrådden, fom hår

tils ftannat emot famma opning, åter fri fart,

och Venus flöt los och ledig inom Solens Di-

fcus. Hannes bräddar fvallade, lika fom Solens,

af dunfternas rorelfe vid Horizonten, och hon
.ombytte ofta fin figure, dock liknade Hon må il-

en oordentlig- Oval, hvars längre Diameter var

parallel med Horizonten. At fedan med Mi-
crometer bjuda til at mata Hennes Diameter
och afftånd ifrån Solens nårmafte brådd, var fa-

,fångt. Solen nedfånkte fig ock, ej långt dar

efter, i moln* innan hon aldeles gick ned.

Vi voro ej utan alt hopp , at nåfta morgon
il fe fifta flutet af Planetens utgång > men
Himmeleli var aldeles mulen vid Solens upgång,
til långt in på dagen.

Herr Ferners Obfervationer vil jag an-

fora med Hans egna ord.

KL 8. 24 min. 9 fec. öm aftonen, var Ve-
neris foregående brådd val fynlig uti Solens

kant.

KU 8. 41 min. 48 fec. tycktes Solens ljufa

brådd förena fig, då Venus var hel och hållen

inom Solen Diicus.

Solens brädd kokade och dallrade ganfta

mycket, och Venus var lurfvig och mångkan-
rig famt ändrade immerfort fin fkapnad. Når
Hon än ej hunnit fä långt inom Solens brådd,

at
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at Solens (ken utom hanne förenat fig, fyntes

den Diametern, fom var perpendieulaire mot
Solens Peripherie, vara längre, ån den andra

Veneris Diameter, hvilken dragés däremot vin-

kelrätt : men når. Hon hunnit , val inom Solen,

fågs defs Diameter, fom var .pcrpendiculaire e-

mot Sol«brådden, kärtare ån den andra. Alt-

få fäg Hon aflang ut i bagge håndelferna, men
defs längre Diameter hade olika dire&ioner. Om
det fken eller mattare ljus omkring Veneris
kropp, iom jag ar \j6\ obferverade i Paris,

kan jag nu, för luftens tjockhet och den ftar-

ka dallringen, ej med vifshet fåga något vida-

re, In at Solens trånne Cufpides vid totala

Immerfionen fagos med blekare fken, ån den
ofriga Solens Difcus. Innan Sol-brädden hun-
nit foretlä- fig omkring Venus, tycktes Hon,
at doma af Solens rundhet, redan vara hel och
hållen inne pä Difcus, fä at uti Difco fågs lik-

fom en inbogd holighet : @ch fedan Sol brädden
aldeles förenat fig, fägs en mörk het gå ifrån

Venus, perpendiculairt mot Solens brådd , i

form af en Pelare, hvilken likväl q var få

mork, at ju Sol-brådden fågs därigenom.
Herr Wilcke har likaledes Ijelf upfatt

följande beråtteHe. Sedan Solen fkridit Hori-
sonten få nära , at defs rand börjat gä med fmä
vågor, vifade lig, något til vånfter om. defs hos-
ih del

KL 8, 24 mim 6 fea. et litet fvart ftrek

eller en prick inträda, fe Tab. VI, fig. I*

Num. 1.

KL 8. 24 min. 9 fec. var pa famma {lil-

le redan en gsmfka tydelig trekantig grop in-

L z ftucken,
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ftucken, fom vågade ftarkt, och gaf tilkånna,

at Venus då redan mårkeligen infkridit på-Sol-
brådden, fe N. i. Samma grop rundades mer
och mer, N. 3, och liknade båttre Segmentet
af en Ellipie, ån af en Cirkel.

Kl. 8. z6 min. fp fec. och ån tydeligarc,

kl. 8. 2,p min. 18 fec. tycktes den delen af

Venus, fom ånnu var utom Solen, vara fynlig

med et matt (ken, fom var mörkare ån Solen,
men ljufare ån Tubens ofriga falt, och klarait

midt på$ fe N. 4.

KL 8- 32. min. f 3 fec. fyntes Planetens in-

fånkte del, genom en häftig öppning på mol-
nen, (utan targadt glas for ogat, fom därefter

bårtlades ) ganfka morfc , med fkåligen fkarp

kant, rundt omkring omgifven af en jåmnbred
mera hvit-blek ring, ån Solens fårg, N. f. Hvar-

efter tåta moln betåckte Solens ofra hälft, men
gåfv©, kl. 8. 37 m. 33, f. nytt tilfälle at gan-
fka tydeligen fe forenåmnda bleka ring, N. <5,

då ånnu vid pafs £ af Planetens omkrets häfta-

de vid Sol-brådden. Ringens bredd fkattades

utgöra omtrånt J af defs Diameter.

KL 8. 41 min. 2 fec. var Venus til hela

défs något aflånga rundhet inkommen inom Sol-

brådden , och Conta&us interiör troddes då (ke;

men Veneris ljufa ring, N. 7, ftannade ånnu
likfom mot en grop i Sol-brådden, och blef

kart därefter aldeJes ofyiili^, Hvaremot Plane-

tens mörka kant började ga med ftörre vågor,

fom hindrade, at imellan Solens fkilda Cufpides

fe något klart ljus framkomma, utan var Ve-
nus ånnu, kL 8. 41 m. 30 C med Soien förenad

genom et mörkt band eller en vägande rok,
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N. 8, fom 10 å it Secunder fenare började

klarna nårmaft Sol-brädden, men ej fullkomli-

ges flåppte fram Solens fria fken, forrån vid

pafs kl. 8. 42 min. 4f fec. Efter hvilken tid

Venus blef alt mera Ovale. Inom defs fvarta

kokande kanter, tycktes fjelfva kärnan lyfa med
en mork rodnad, til dels Hon, mycket lurfvig

och vanftapad, N. p , tillika med Soleri., göm-
des bakom tåta moln.

Molnen voro under Obfervationen mindre
hindjrlige, ån den ftarka rorelfe och kokning,
fom af dunfterna få nåra vid Horisonten föror-

fakades på bräddarna, hvaraf, jämte ögats for-

ändringar, alla de anförda apparencer förmenas

hafva hårrordt. Så långt Herr Wilcke.
Herr Strussenfelt började med vifshet

mårka, at Venus med fin fortgående brådd in-

kommit på Solens ofverfta kant, kl» 8. 24 min.

17 lec. och tyckte, at Hon hel och hållen in-

fkridit, kl. 8. 41 m. 13 f. falt hon därefter, i

mer ån ea half minuts tid , hängde faft vid

Sol-bl-ådden.

Vid alla foregående Obfervationer bor an-

märkas, at Solens {ken, ifrån början af Vene-
ns Ingång, var få fvagt och matt, at vi imel-

lan ogat och Oculaire - Glaiet allenaft behofdc
helt Ijufa röda eller gröna färgade glas^ men
åfven de blefvo vid totala Immerfionen onö-
diga.

Utom det, at Herr Öfverften v. Strus-
senfelt fjelf behagade vara ofs hår til hjälp,

hade Han ock upmuntrat några Herrar Office-

rare vid^Kongl. Fortifications-Staten, fom "gö-

ra tjånft i Landscrona, åro forfeddc med goda
L 5 Inftru-
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Inftrumenter, och ofvade at val bruka dem , at

på Ön Hveen, där den ftore Aftronomcn Ty-
Cho Brahes O bfervatorium XJranieburg fordom
flått, afvakta Veneris Ingång i Solen, på der
åminnelfen af detta namnkunniga ftållc åter kun-
de upiifvas, vid et fä hogtideligt tilfålle. De
fingo ock dår, med fl.éra Tuber, ibland hvilka
var en af 10 fots längd , fe for Ila mårkeliga
början af Planetens Intåg pä Solen, kl. 8. z
min. 41 fcc. men for melknkommande moln,
lyckades det ej at oblervera totala Immerfio-
nen* Däremot fingo de, fåljandc morgon, pa
iamma ftålle, til fullt nöje fkäda Solens For-

morkelfe, hvilken tog fin början kl. 7, 40. min.

11 fec. och fitt Hut kl. 9. 3 1 m. fS fec.

Utdrag af Qbfervationerna pd Venerh

Inträde i Solen , d. 3 Jun. 1769 >

fom bltfvtt gjorda på Qbferva*

tormm i Upfala $ meddeladi

ERIC PROSPERIN,
Adjunfi 1 Mathem. famt na Vicarius Obfervatortf

Aftroriomias Rcgii.

Den 3 Junii, bcgynte Himmelen, vid mid-

dags-tiden at mera klarna* Str,ax efter

middagen började jag då och dä kika på Solen,
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at fe, om någon Satelles ville forebuda Vene-
ris ankomft \ men forgåfves. Nårnaarc aftonen,

ftåldc vi ofs i ordning , at emottaga Venus fjelfV

Oblervatorer voro: Herr Profeflbr Stromer,
med en 3 fots Reflexions Teiefcope : Herr Pro

-

feflbr Melander, med den %o fots Tuben,
fom Herr Stromer brukade år 1761. Herr
Profeflbr Bergman, med fa nima 2.1 fots Tub
fom förra -gängen* Jag med den 16 fots Tu-
ben, fom Herr Melander nyttjade år r 76 1 :

och Herr Magiftcr Salenius, med en 12, fots

Tub.
Kl. 8- ni. ii fec. blef jag varfe, at

Venus börjat fticka lig litet in i Solen. Sol-

brådden undulerade ganfka ftarkt. Jag hade fle-

ra gånger förut tagit någon af de vågor
,

lom jag fedt pä Solens brädd, for Venus, men
ofvertygades fnart om mitt mifstag, af deras o-

beftåndighet. Ändteligcn fick jag , på det nu
nämnda momentet, ie en grop i Sol-brådden,

närmare til Solens Verticala Diameter, ån jag för-

modat , hvilken ftjrax med litt utfeende och fin

beftåndighet fkilde fig ifrån de vanliga vågor-

na, och ofvertygade mig om Veneris nårvarcl-

fe4 Denna grop tycktes då ej vara et ftycke

af en Cirkel, utan liknade fnarare en något

trubbig udd eller et horn, fom redan iriftuckit

något djupt i Solen, få at jag helt fak ert na-

de kunnat blifva den famrna förr varfe , om jag

vetat juft på det ftållet fålla min upmårklam-
het. Något ofvan för detta ftwåilet, var, nåra

vid Solens kant, en frnal Sol-Öåck*

Kl. 8. 30 min. vid pafs, tycktes Venus
vara half inne i Solen.

L 4 Kl.

/
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KL 8. 38 min. tyckte jag , at Planetens

Curvature började infalla med Solens. Men
ehuru han federmera immerfort fkred mer in på
Solen, hängde han dock ihop med Sol - bräd-

den
, genom en klack , hvilken blef fmalare och

fmålare, til deis den kl. 8. 40 min* iz fec.

omfider braft. Venus var nyfs förut lik et

Äpple , fom fatt och flank på fin ftjclk : ty tm-
dulationen gjorde, at hon tycktes rorå fig fram
och tilbaka. Når ftjelken hruftit, var Hon re-

dan et ftycke inne*. Under hela Obfervationen,
var Venus nåftan aldrig rått rund, utan med
irregulaira kanter, hvilket bor tilflcrifvas bräd-

darnas undulation. Solen var nu fa låg, och
åfven i moln , at intet vidare kunde göras.

Herr Profcflbr Stromer låg forfta fparet

af Venus, kl. 8. 25 m. 4 f. då hon redan var

litet inne. Kl. 8. 30 m. fj f. tycktes Hon
vara ungefärligen half inkommen.

Kl. 8. 3P m. j-8 f. tycktes defs ruvning
tangera Solen innan til.

Kl. 8. 40 m. 31 f. tilflot fig Solens brådd

kringom Venus: dock hade Herr Profeflbren

fornt fedt något mattare fken imellan Venus
och Sol-brädden.

Herr Profcflbr Melander var den fSr-fte

ibland ofs, fom markte Veneris annalkande på
Sol-brädden, kl. 8. zz min. 1 fec.

Kl. 8. 39 m. f/ f. tyckte han, efter ögna-

måttet, at Venus var hel och hållen immergerad,

ehuru Sol-brådden bakom Hanne ej fyntes > men
Kl. 8. 40 ra. iz L fåg Han den fvarta

randen brifta, 4 hvarmed Venus hade hångt vid

Sol-brådden.
Herr
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Herr Profeflbr Bergman blef forft varfe

Venus kl. 8*; zi min. 45* fec.

Kl. 8. 40 m. p fec. låg Han det fvarta

bandet brifta , och markte därvid famma ap-

parencer fom jag.

Herr Magifter Salenius fick for(ta fik te t

på Venus^ kl. 8. zz min. tf l.

Kl. 8 # 39 min. 46 f. märkte Han, at deii

fvarta klacken, hvarmed Venus var fåftad vid

Sol-brådden, fprang häftigt up , få at Solens

flcen omgaf hånne pä alla fidor, men lopp åter

ftrax tilhopa igcii: detta (tedde nåftaa i et 6g-
nablick . Ändteligen

Kl. 8. 40 m. if f. braft den fvarta randen
aldeles, då Planeten fedan fyntes hel och hällen

inom Solens Difcus.

Vi vakade hela natten, på det vi vid So-
lens upjjång fkullc vara tilreds a t eftcrfe, om
ånnu något fpår af den utgående Venus i So-
len vore ofrigt; men det var då mulet, och
Solen klarnade ej å nyo , forr ån kl. 8* 38
min. Br middagen-

amma Phinomen, hvilket vid Veneris Pas-
fage genom Solen, år 1761, vifte fig, och

be-
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beftod dåruti, at Venus, i ftållet for at ftrax

efter defs Contaétus interiör med Solens kant,

lämna denna ljuta kanten bakom (ig för ofs

fynlig > lika fom Jgenom et bredt band eller en
klack med Solens kant fyntes fammanhånga, faft-

ån man af defs figur med vifshet kunde Huta,

at Contaftus vore förbi 3 hade vi tilfäile at å-

fkåda åfven vid denna Veneris Ingång i Solen,

aldeles pä famma tätt , fom man fåg det den
6 Junii 17Ö1 . Sedan Venus började at fynas

half inne i Solen, och, fäfom man af defs fkap-

nad kunde fluta* var til (torre delen inne, fä^

fom i Fig. 2, Tab. VI. och defs kanter da

och bc dä bord t fynas ihclinerade til Solens

kant, marktes de til den famma hafva en nor-

mal ftållning. Når Veilus ytterligare framfkred,

och hade verkeligen, efter alt omdöme, fom
därofver göras kunde, paflerat förbi Contaftus

iriterior, få fyntes hon icke defs mindre genom
et band eller en klack hänga ihop med Solens

kant, fåfom i Fig. 3, hvilket band, under Ve-
neris vidare Ingång i Solen , biet alt fmalare

och fmalare, fåfom i Fig. 4. intil defs detta

band likfom afkliptcs, dä Venus fyntes hel* in-

ne i Solen, men tillika då något avancerad in-

nom Solens Di.fcus-, Dä detta Phcenomen,
aldeles på famma fått, fom denna gängen, och

fäfom nu årbefkrifvit, vifte fig år 176 1 , föll det

mig redan då in, at fluta til det famma af Ve-
neris Atmofphere, -hvilket jag ock då berättade

for Herr Profeflbr Stromer. Af någon för-

gåtenhet kom den uttydning, fom jag af den-

na grunden' hårofver författade, då at uteblifva:

den famma vit jag likväl »u, med några tillägg-

tungar*
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ningar, hafva den åran at til Kongl. Veten-
skaps-Academien ofverlåmna.

Likafom var Jord år med fin Atmofpherc
omgifven, åfven fä hafver utan all tvifvel hvar

och en af de ofrige Planeterne, få af den får-'

fta, fom af den andra Claflen, fin Atmofpherc,
hvilkas denliteter fkola fokas af Condenfations-

Lagen och deras Central - krafter tilfamtnans.

Man fkulle fynas gora Naturen orått, om man
tviflade, at en defs Lag, hvilken hon beftån-

digt följer, få längt möjligheten tillåter at an-

ftälla forfok > fkulle racka utom defla forfoks

gråntfor. Dä de forfok, hvilka man bor malt

akta, dårutinnan qfverensftåmma, at luftens den-

litet följer famma forhällande, då hogderne of-

van for Jordens yta okas få längt fom flce kan,
fom den ofvanliggande Luft-pelarens tyngd , och
detta forhällande icke undergår, uti alla defla

olika afftånd frän jord-ytan, den minfta ändring;

få år det icke enligt med Naturens verknin-

gar, at utftaka någon grånts, dar det famma
ikulle uphora. DI pian fer en ften falla, fynes

det erimligt for en, fom icke kånner Centri-

petal - Lagarne , at denna Attraktions - kraften

ftråcker fig alt in til Månen, och vidare til

Saturni orbita och dårutofver, och det efter en
och famma beftandiga Lag. Icke mindre ån
den Lagen nu kan bevifas, ar det troligt, at

famma Condenfations-Lag uti Atmofpheren, fom
genom forfok finnes altid träffa in, åfven fe*

dermera continuerar.

Då denna grund lågges, och man vil veta
hogden af Jordens Atmofpherc, fa foker man
den tatångt inom några milars afftånd ifrån Jor-

dens
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dens yta., fåfom någre af den otilråckeliga grun-
den om fkymningars duration, hafva foriokt.

Man kan icke då determinera någon grånts af

Atmofpheren, utan at det med det famma be-

vifes, at den ftråcker fig ofver famma grånts,

ehuru luften biifver, ju ftorre afftånden tagas,

ju tunnare, och det efter den regeln , at då di-

ftancerne från Jordens Medcl-punft våxa til uti

et Arithmetifkt förhållande , luftens denfitet da
växer af uti et harmoni&t forhållande* Om
Jorden fåledes i förfta början varit den Planeten,

fom haft all den i Planet-Syftemets omkrets och
åfven dårutofver belintelige Atmofphere fig får-

fkildt tildek, få har den famma, efter den förr

befkrefne Lagen, bordt ftråcka fig til alla da
efrige Planeterne, och vida utom deras regio-

ner, in fpatia indefinitä. Hvar och en af defla

Planeter hade dårfore bordt draga åt fig få myc-
ket , fom emot defs dragande kraft fvara kun-
de, och denne antagne Jordens Atmofphere blif-

va ifrån den granden, dar Central - kraften til

Jorden och Planeten år lika, alt in til Jordens

yta, fä mycket tunnare, dock få, at når afftån-

den åro de famma, efter et fådant luftens for-

tunnande, fom förut ^ denfiteterne i famma af-

itånd likafullt genom ordinater uti en krokli-

nie af famma art altid exponeras , få at de näm-
ligen åro titi den forr omtalte proportio har-

monica.

Denna faken foreftåller man fig båft på få-

dant fått, at hela den rymden, uti hvilken det

behagade Allmagten at fatta alla af fig (kapa-

de Himmelfka kroppar, förut och innan defia

intogo fina ftållcn , af honom var upfyld med
det
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det fluidum, hvilket vi kalle Atmofphere, fom v
'

då hade en uniform denfitet på. alla ftållen , af

hvilket fedan alla de folida Himmelfka krop-

parne 5
få fnart de fattes hvar och en uti fitt

itålle och fin krets i denna rymden > (kulle dra-

ga til fig, i proportion af fin Centripetal-kraft,

få ftor portion, fom på dem lopa kunde. Ef-

ter en fådan grund, (kal då hvar pch en af

kropparne i vårt Planet- Syfteme åfven hafva

fin lårfkilda Atmofphere. Öm Månans Atmo-
fpherc år, til exempel, tf gånger tunnare vid

Månans yta, ån Jordens Atmofphere vid jordens

yta, få {kola uti denna tunna Atmofpheren ic-

Jcc några få tjocka vapores utur Månans nog
täta kropp kunna upftiga^ at de förmå for ofs

förändra den facies, iom Månen altid vifar ofs;

och om hogden af Jordens Atmofphere, fom
har en mårkelig refringerandc kraft, år hogft

omkring 8 eller 9 »vara milar, få (tal hogden
af Månens lika refringerandc Atmofphere vara

fä liten, at den icke under någon mårkelig vin-

kel af ofs kan pbfervcras, dårfore måftc någon
refra&ion vid Manans appulfus til Fix- ftjernor,.

vara få mycket mindre mårkelig, fom Månen
utom defs avancerar emot Stjernan

5 och fkym* .

mer bårt hånne i famma ögonblick*, fom denna
refraftion fkulle obferveras. De fom bo i Må-
nan, åro dårfore, at defia marken tii Atmofphe-
re af ofs icke kunna obferveras* ej utan dels

-hjälp och biträde, faftån de iä lof at inråtta

fina lungor efter en mycket tunnare och fina-

re luft 5 ån den vi andas. Om Jujpitcrs Atmo*
fphere år p gånger tjockare vid defs yta, ån
Jordens vid fm yta, fä {kola få tjocka vapores
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af defs lofa och långt mindre folida kropp , ån
vår Jords, fkiftevis kunna i den tjocka Atmo-
fpheren updragas, at vi uti honom blifve varfc
fådana omfkiften af band, hvilka vi obfervere

,

och hvilka fåledes icke åro annat, ån ganfka
tjocka och ftora moln, fom fynas någon tid,

men gä fcdan bart igen, juft i a, fom vi hafve
väntat få fe uti Månan, for at fluta til någon
defs Atmofphcrc.

At af deffa nu upräknade grunder utmärka
et visft forhållande imellan Planeternes Atmo-
fpherers denliteter, horer val icke egcntcligert

til det ämne, hvilket jag nu forcfatt mig
at athandla , och fordrar fitt eget och får-

fkildta raifonncment ; men efter jag kommit
at omröra det, vil jag likväl upgifva den
regeln, hvarefter jag detefminerar detta för-

hållande, fom år denna följande: Denfiteterne

af 2 :ne Planeterns Atmofpberer vid [amma Plane*

ters ytor\ åro til hvarandra uti et dubbelt för-
hållande af tyngderne vid (amma Planeters ytor , di*

retle. En och famma (ten, til ex. är vid Må-
nans yta vid.pafs f gånger lättare ån vid Jor-
dens yta, därfore år Månans Atmofphere if
gånger tunnare vid defs yta, ån jordens Atmo-
>fphere vid defs yta,- Af iamma grund blir At-
mofphera Jovis : Atmofphera Terrne :

:

3 : 1 vid

pafs. Atmofphera Terrse : Atmofph. Veneris;:

10 : 1 ij- och få vidare. Det roade mig mycket,
då jag for någon kärt tid fedan var i Stock-

holm , och hos Herr Cancellie-Rådet Ferner
,

fick ögna pä Herr Fri^ii Diflertation om Pla-

neternes Atmofpherer, for hvilken han vunnit

Prsemium vid Kongl. Franfka Vcten(kaps-Aca-

demien,
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demien, at finna, det han genom en helt an-

nan väg, än den hvarigcnom jag funnit förr

omformälte regel, utmärkt aideles det fiiniTÄ

förhållande imellan defla Atmoipherer, föm blif-

ver efter min regel. Dcmonfträtioncn pa fam-

ma regel år mycket kart, och vil jag vid til-

fålle hafva den åran at den famma meddela.

Den bcftår endaft uti ec railbnnement , och for-

drar ingen calcul eller analyfis.

At nu komma nägot närmare til underfok-

ningen af orfaken til det i början af denna Af-

handling omformälte Phoenomcn, få lät cirkeln

B HG Tab, VI. Fig. 5, vara Solen, hvilkens

medel-punct må vara S. Låt vidare A vara det

ftållet på Jordens yta , hvarilrån Obfervation

flker, och låt råta linien A B contingera Solen

uti punften 5, uti hvilken punct Venus vid

lin Contaftus interiör (kulle fynas rora Soicns

kant, lamt bogen K L vara en del af Veneris

orbita. Når da Venus kommer uti fin orbita

få långt, at dels yttre brådd contingerar linien

A #, få fkal åfven Contaetus interiör med So-
lens kant i punclen B i famma moment gå for

fig. Lät Venus vara kommen til en punft V
uti fin orbita, men ånnu icke fä långt, at hon
contingerar linien AB, utan fkåres af den fam-
ma uti punfterne i% k. Lät vidare den delen

af Veneris Atmofphere, fom har en refringc-

rande kraft, vara omgifven af Sphseren p> ^ r,

fom år concentrifk med Venus, och låt Ijus-

flrålarne
1

5/, Bo^ &c. utgående ifrån Solens ljufa

men for Obfervatorn i A ännu bärtfkymda kant
B\ falla pä Veneris Atmofphere. Defla fira-

larne (kola då brytas, under det de gä igenom
den
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icn famma, och vid utgåendet brytas til linien

A fåfom. firålarnc Im, hvilka fkola tilli-

k* vara hvarandra nog nåra uti ^unfternc v och
i på räta linien C D, hvilken ma vara vinkelrätt

til S A. Då vi efter denna conftruftian och
grund vilje examinera de Phoenomener , fom
förekomma vid Veneris Paflage genom Solen,

kunna z:ne hypothefer låggas til grund v den
ena, at Veneris Atmofphere är til en vifs limes

refringerande, och den andra, at den famma. år

continuo refringerande. Uti den förra, hvil-

ken faller mig troligare, emedan den tyckes

mer belcyrkas genom de Phoenomener, fom jag

med alla ofrige på Upfala Obfervatorium va-

rande Obfervatorer, få val vid denna Paflagen,

jfom d?« hvilken lkeddc 1761, i akt togo
,

år klart, at* den ftrål-penfel, hvilken kommer
från punften J2 eller rättare från en del af So-

lens kant omkring punden jB, flcal brytas på
förenämnde fått uti Veneris refringerande At-
mofphcre, och fedan den genom Veneris rorelfe

har flott på pundlen A^ fä pafTcrar den famma
•punftv förbi , och kan Spe£tator uti A genom
den famma då icke vidare fe denna kanten B.

Sä fnart denne har paflerat, fkal en dylik ftrål-

penfel
,
genom famma. Atmofphere på famma

fått bruten, men kommande itrln en inre punÄ
eller del x af Solens kropp, ftota A. Sä

vida fom alla deffa efter h varannan ifrån Solens

inre delar pä ^ (totande, men tillika refringera-

de ftrål-penOar, paflera genom Veneris tjockare

Atmofphere , och af de famma dårfore cn
ftor del abforberas och reflekteras til Venus,
fa fkal en Spedator uti A fvårligen kunna fe

dem,
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dem, och om af någon håndelfe någon af des-

fa ftrål-penflar hinner gora Solens kant fynlig

,

få cchapcrar åndå den nåfta och de följande.

Därigenom fkal dä Venus, genom en klack el-

ler et band lynas hånga vid Solens kant, alt in

til defs fom defs refringerande Atmofphere kom-
mer hel in uti Solen, dä de rata

,
fträlarne hin-

na fram och vifa Solem ljufa kant.

At en ladan klack eller band vid detta til-

fålle {k al fynas, följer dåraf, at de fift brutne
flrålarne genom Vencris tunnare refringerande

Atmofphere^ hvilke gä nårmaft intil paralielismus

med <åc räta fom gä utom dem , åro de , genom
hvilka man for fl: börjar at fe Solen bakom Ve-
nens omkrets, och hvilka, om de fkulle gå rått

fram ifrän Venus til Solen, fkulle Hota: närmare
in til kanten B, och en peripherie gående genom
denna puncten, dock nu brytas in pä fjelfva So-
len, pä lidorne om fjelfva Veneris diitantia minima
a fole, men äro icke nog tilråckeliga at vifa Ve-
mis (kild ifrån denna kanten, förr ån Venus år

et ftycke in uti Solen, då bandet lynes affdipt,

och Venus något (kild ifrån Solens kant ige-
nom defla fifta (trålarna, hvilka då på Solens
kropp intaga et mindre falt, ån den vinkel,

hvarunder Veneris refringerande Atmofphere for

ofs fkulle fynas. Når dårfore Herr Magiftcr
Salenius fåg Venus fkiljag ifrän Solen, men
fedan gå ihop med hanne igen, fä tnålte fädant
hafva fkedt genom en af de brutne llrål-pcn-
flarne, fom af någon håndelfe varit få ftark,at
han i et moment for honom vifte Solen fkild

ifrån Venus. At Veneris Atmofphere år af en
fådan verkan, famt at en tjockare fhil-penfci

M for-.
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fordras
5

innan man kan fe Venus fkild ifrån

Solen, fyncs åfven beftyrkas af de Obfervatio-'

ner, iom gjordes i Uplala pä det momentet,
då bandet iyntes afklippas. ProfefTbr Bergman,
fem hade en zo fots tub, hvilkcn han åfven

nyttjade år 1761, och hvilken år forfedd med
mårkcligcn , goda Glas, vifade Venus Ikild i frän

Solen kl 4 8 5 40 min. 9 iec. Jag, {om åfven

hade en zo fots tub, men hvars Glas icke åro

af famma godhet fom den forras, fann icke Ve-
nus inne i Solen förr ån kl. 8, 40 min. iz f.

och altfå 5 fecunder fenarc ån Pr. 'Bergman:
Adjunkten Prosperin, fom hade en 16 fots

tub, men med excellenta Glas , fann Venus
fkiljas accurat lika med mig, men Magifter

Salenius, fom hade en 12 fots Tub, icke

förr ån kl. 8, 40 m, icfec, iä at den ftrål-

penfeln, fom (kulle vifa Solens kant, behofdes

vara alt tjockare, ju fåmre Inftrumentet var,

och at därefter fann man ock Venus mer eller

mindre avancerad inuti Solen, når hon flåpptc

Solens kant. Jag tror fåkert, at detta bandet

fkolat fynts nog litet, och Venus icke långt

ifrån Solens kast då hon flåppte , i fall man
kunnat nyttja 50 fots Tuben, eller ock haft

en af de båftn Dollondfke Tuber. Uti de» fe-

nare Hypothefen, eller den, at Veneris Atmo-
fphere år continueriigen refringerande, år ingen

annan fkilnad ifrån den uti förra håndelfen om-
formålte explication , ån at Phaenomenet af

klacken eller bandet blir icke aldeies få begri-

peligt, men kan likväl foreitållas pä det fåttet,

at fedan en del af de ifrån B och Solens inre

*lelar x utgående, ftrålar, på famma fått fom förut

år
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år omforniåldt, blifyit genom Veneris tjockare

Atmofphere brutne, och man igenom dem ie-.

ke har kunnat fe Venus tydeligcn fkiljas ifräu

Solens kant, fä fuccedcra de ftral - penihrne,

hvilkft ga igenom den tunnare delen af denna
Atmofphere

5
och når de hafva blifvit nog ilar-

ka, uplyfa de Solens kant, hvartil dock for-

dras, at de fkola beftä af en tjock penfel, fom
kommer icke allenaft ifrån kanten S , utan ifrån

Solens inre delar, om Solen igenom den fkal

kunna obferveras (kild ifrån Venus
,
hvarigcnpm

åfvenlcdcs et band eller klack fkal förmenas,

hvilken fkal fynas alt mindre och mindre, ju

bättre Inftrument man obierverar med , och Ve-
nus fåledes defto förr fläppa Solens kant-

Hitintils har jag varit fyflelfatt, at expli-

cera de Phaenomencr , iom vifar fig vid Vcnc-
ris ingång i Solen, af den Atmofphere, med
hvilken hon år omgifven : det torde tillåtas mig,

at nu anföra några andra fölgder af denna At-
mofpheren, hvilka kunna reduceras til defla föl-

jande. i:mo, Emedan man icke känner den
grånfen, dä man forft börjar at kunna fe de i-

genom Veneris Atmofphere Jbrutne (trålarne, fä

kan man icke heller med vifshet fåga
,
antingen

Venus har paflerat intet, litet eller mycket for-

bi Contaélus interiör verkeligen, dä man forft

fer hanne fkiljas iirän Solens kant. z:o, Eme-
dan pä Inftrumenternes godhet och Obfervato-

ris goda fyn ankommer, at fe Venus förr el-

ler fenare fkiljas ifrån Solen, och for alla Ob-
fervatorcr år ovisft, huru långt Venus fkiijer fig

ifrån verkeliga Contaftus interiör, då hot> efter

apparencen år fldld ifrån Solens kant, få lårer

M t man
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man icke heller få göra räkning på en fådan
précifion uti uträkningen af Solens paraHaxis^

af defla Obfervationerne, fom man dels förmo-
dat , dels onfkat. 3:0, Man torde dåruti kun-
na Vara fåk rare, då man vidtager Herr Mat-
thew Stewarts uträkning af 6 fec.f4tert.,
eller om man onfkar ån ftorrc vifshet, genomen
högre drifven noghet, Analytice foker famma
parailaxis af Månans obferverade turbutioner,

i åfom af Motivs apogei, hfarpå Herr Stewart
gifvit exempel, eller ock Motus nodorum 'och

i ä vidare. 4:0, Skal den Diameter apparens, hvil-

ken man får på Venus i Solen , icke vara på-

litelig, ty på ena fidan fortagas de rundt om-
kring Venus ifrån Solen emergerande (trålar,

uti defs Atmofphere, fom abforberar de fam-
ma

5
hvarigenom Venus fkal fynas ftorrc i So-

len, ån hon är 5 och pä den andra {idan,fäfer

man Solen omkring Venus genom itrålar, fom
refringeras genom defs tunnare Atmofphere,
hvarigenom Venus äter bor fynas mindre ån
hon år* det ena compenferar det andra, men man
vet icke, om de compenfera hvarannan helt och
hållet, eller om någofa excesfus år på endera fi-

dan. f :o, Planeternes At-mofphercr fkola åfven

fororfaka en variation uti refractio Aftronomica,

Låt itrålen L N, Fig. 6, gå ut ifrån Solen til

Planeten U, och då den kömmer in uti defs

refringerande Atmofphere uti N> få brytcs den
til M, 'hvarifrån den reflekteras och vid utgå-

endet genom Åtmofpheren brytes uti en krok- t

linie til O, då den fedan pafFerar til puit&en Ä,
och dar brytcs andra gången uti Jordens Atmo-
fphere, til defs han ftoter pä 71 Denne Pla-

netens
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nctcns refra&ion år altfå ftorrc ån Fix-ftjcrnor-

nes , och fkal refradionen alt vara ftorre
^
och

ftorre, ju tjockare Atmofphcrcn år,fåat i Ju-

pitcrs Atmoiphere, fkal den vara itorft. Up-
fak den 1 5 Juiii, 1769.

Obfervationer pä Veneris Inträde i So-

len, d. 3 Jun. ij6y>

anftålde vid Åbo , och ingihic af

JACOB GADOLIN,
Theol. Doaor och Profeffor.

Emedan utfigten til Horizonten ej är nog
fri i fjelfva Staden, kom jag ofvercns

med Aftron. Obfervatoren Herr Magift. Joh.
Juständer , at vi {kulle bcgifva ofs med våra

Inftrumenter til Wanhalinna Berg» fom år belå-

fet it f fecundcr i tid, öfter om Abo Dom-
kyrkas Meridian, famt vid pafs z minuter af

en Grad Norr om Staden, enligt de Trigono-
tnetrifka och Aftronomifka Obfervationer, fom
vi til den åndari gjordt. På detta Berg obler-

veradc jag, med en Tub af 10 fots långd, at

Kl. 8. 42, m. 5 f. om aftonen, då en moln-
fläck lämnade Solens ofra brådd, var famma
brådd redan anlupen med en lång mörk rand

,

hvarigenom ljufets undulation pa det ftållet var

M i for*
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forfvunncn, hvilkct forfåkrade mig om Veneris
Appulfus, oaktade Selens kant ånnu märktes
vara rund.

Kl. p. om, if i fec. {kedde, efter mitt
omdöme, Veneris totala Immcrfion. Phceno-
menet var af följande befkaffenhet. Sedan Ve-
nus hunnit få långt in pä Solens di(cus,at So-
lens bräddar tycktes hafva bord t redan gro til-

famman ifrån omfe fidor bakom Venus, for-

blefvo dock fkmma bräddar vida fkilde ifrån

livar andra medelft et mörkt band, hvilket ifrån

Veneris efterfta lida ftråckte fig til den öppna
Sol-brådden. Detta band blef fmäningom , i

fynncrhet midtpå, fmalare och fmalare. Få den
hår utfatta tiden håndc det forfta gången., at

bandet midtpå i et ognablick aflkars, likfom af

en tvårs-ofver flygande ljus-ftrima , hvarefter

bandet ater lopp tilPamman. Et fådant ban-

dets öppnande och fammanflytande omväxlades

fedan immerfort , dä bandet tillika fmäningom
anfenligen aftynade, til dels det

Kl. o min. ff \ fec. marktes, at op-

nings tiderna på bandet icke mera fkedde i fä

häftiga ognablick ficke voro momentanécs

)

Utan hade någon längre moram.
Herr Justa nder, fom brukade Quadrant-

Tubcn, hvilken allenaft; år af 3 fots långd,

tyckte, at Immcrfio totalis (kedde kl. p. om-
fz fec.

Då vi nåfta morgon ville obfervera Pla-

netens Emerfion, var Solen betåckt af moln,

alt til kl. 3. 42, J minuter, dä intet fpår af

Venus vidare kunde snarkas i Solen.

Den

/
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Den 4 Junii for middagen , obferverade
jag ock, pä Wanhalinna Berg, Solens formor-
kelfe, med fa-mma zo fots Tub*

KL 8. 30 min. if fec. vid pafs, var For-
morkelfen cj ånnu börjad. Sedan gick moln
oiver Solen, iom dock framkom

Kl. 8. 32. m. Z2 % f. dä en ringa början
af Eclipfis formårktes vara Jkedd, 4ellerh6gft
6 feeunder förut.

0

Kl. is, 27 min. fec. inföll flutet af
Formorkelfcn, efter mitt omdöme, men rårta
glantfen pä Solens kant infann fig icke forr ån
kl. 1 0. 2.7 m. f6 f.

^Herr Justander har, med fin lilla Tub,
anmärkt Förmorkelfens'början* kl. 8. 32. min*
16 fec. och defs flut, kl. 8. 2,7 min. 5-3 x fe-

eunder.
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under de kalla CUmat i finnerbet , icke allena ft fok t

vila, huru de vid Vattu-minltnings tviften pa omfe
fidor anförde Ron kunna förenas och genom
naturliga verkningar förklaras; utan ock, i ftod

af de ikiftevis forekomne uphogningar och ned-

länkningar påjord-jtan, velat förmå vederpar-

terna, at icke påfta något vifst, dar man om
fafta punéter, laiom grunder til flutfatferne, ma-
tte ånnu vara ovifs : likväl har jag anledning at

fluta af de inkall mig kommit under händer-

na, at någre Vattu-minfknings ålfkare tiltro fig

ånnu aga lådanc bevis , hvarigenom deras me-
ning kan förllåirkas och ifrån alt vidare tvifvcls-

mål fkyddas. Jag vil fordenflcul ån ytterligare

låga mina tankar dårom, och bor dårvid följa

écn ordning, fom inkaften for mig utftaka.

Det forfta fkålet tageg af Jått - grytorna

,

hvilka man formenar på intet annat lått, ån ge-

nom vatnets fvarfningar, kunna vara tilkomne.

Jag har icke, i §. 2f, trodt mig bora förneka

et fqvalpande vattens verkningar pa berg och
ftenar* men påftår allenaft, at dårtil kunna ock
andre orfakeri Naturen gifvas. Flcre låra med
mig hafva i Bergen formårkt hal och gropar,

hvilka med Sand, Jord, Ler, eller annat ope-

trificeradt åmne varit upfylde. Når defle gro-

!*af, haft ftarpa kanter och fpetfiga ojämnheter,

årer man ej foregifva dem vara af vatnets rorel-

fe utarbetade ; och dar de åro innantil glatte och
flåte, kan tiden hafva uploft de (karpa kanter»

ne, lafom de fvagafte och mått til formultning

utftålde delarne, på famma lått , fom jag i §.

16 om de runda ftenarna mig yttrat ,
hvarige-

nom
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nom gropen fluteligen bekommit cn flat ocb
lika fom flipad uthäikning. Vatnet, fom långft

i dcfla hålor qvarliggcr, fkyndar jåmvål på kan-

ternas formultning , och utan tilhjålp af fqvalp-

ning bidrager til concavitctens flathet.

Om Hafs- värnets nötning varit orfak til

alla runda ftenars yttre flathet, borde Hafvet
jåmvål häfva fordom ftätt ofver våra hogfta

Fjåll-ryggar, och hela Sverige med Norrige va-

rit cn fjo-botten. Ty Grånfe - Commifllons-
Landtmåtaren Wetterstedt har berättat, at

på hogfta kullarna af Norrfka Fjällen har han
ftundom funnit runda ftenar, låfom de hade af
vatnet blifvit flipade.

Det andra fkålet tages af fafta Berg, ofver

och jåmte hvilka vatnet nu blifvit grundare,
ån fårr. Jag beftrider ej fådane Ron, utan har

fall: mera, pä flere ftållen, oeti färdeles §. 7,

gifvit min tanka om fafta Bergens rubbning til-

kånna. En Jord-båfning, fom ftracker (ig fram
til några ioorde mils långd genom hogder och
djupa Haf, hindras ej af de ftarkafte Berg, och
lemnar vedermålen efter (ig afJord-ytans rubb-
ning, til forfånkjiing , forhogning eller fkuf-

ning åt fidorna. Samma kraften, då de fmä-
ningom verka, lyfta det ena Berget fakta ur
vatnet, och doppa det andra lika langfamt dar-

under y utan at vi formårke någon rubbning haf-

va forelupit.

Det tredje fleålet hämtas ur Kalkbergs-
Grufvor, hvilka alt ned til Vattu-linien blifvit

i forna tider utbrutne $ men ligga nu ofver vär-

nets medelhogd, vid pafs lika många alnar, fom
In 1 xoo;de
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1 oo:de år forflutit. Detta Ron fordrade bevis

om Kalk-Grufvornas forna och nu varande til-

ftandj meft fällan det fkulle rnedgifvas, och
faftån detta Kalk -berget ej fkulle, fåfom de

callofe Malm-gångarna, tiivåxa, hvilka ftryka

fram uti Hällebergens remnor* likvål kan det-

ta Berg icke undantagas ifrån de omväxlingar

pä Jord-ytan, fom jag i §.
'

z. och 3 vifat, ii

Hora Berg hafva måft undergå.

Det tjerde "{talet gifva de flora ftenar vid

handen 5
hvilka långt uppe i landet , lamt på

hogder , dit fcogfta Hafs-vatnet numera icke räc-

ker, befinnas ligga på fma ftenar upftaplade.

Ehiuu jag icke kan påminna mig hafva blifvit

fä beuigne ftenar vårte pa betydande hogder,
kan jag likvål icke finna något fik ål- til deras

förnekande-, men da jag breder, min fyn ut 6f-

ver hela Jord-klotet, och befkådar de ftandiga

omväxlingar , fom under nägra iooo:de ar fig

tiidragit på defs ytaj år jag benägnare at tro

det jag fer, ån at for hoflighet ikul antaga det

jag icke fet\ Jag fer et ftort land uplyfta fin

rygg ur Hafvets böljor: jag fer med häpnad
huru Jorden opnar fitt gap och upflukar land ,

männifhor och djur: jag känner ock med för-

fkråckelfe huru jordens grundvalar darra. Når
jag detta med annat mer formårker, må jag dä

icke tro , at defla åberopade vitnen til Vattu-

minfleningen, åro utur fjö-botnen, antingen ha*

ftigt eller 1 fakta mak, upiyftade tillika med hela

landet ? Jag tilftår , at jag fett ofantelige ftenar

vara enftakade på låga åflgdcr, där de efter all

fannolikhct icke kunnat genereras > efter fom
man

-i
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man fnarare formårker dem -på' ftållet remna,
falla fonder, tilreda et ften-ras och formultna :

likaledes har jag for ögonen
,
omkring Wafa

Stad
5 flere hogder, beftäende af ftora buller-

ftcnar på hvarannan famlade. Men.fadane fte-

nar hatva antingen kunnat vara ditforde af Hafs*
våg och is-gång

5
dä landet varit under Vattu-

linien forlånkt , och hvilka federmera remnat
och rafat, fedan landet blifvit uphogdt : eller

ock kunna de hafva tilkommit, dä et i början

fammanhångande berg, med tiden bruftit och
fallit i ftyckenj läfom jag på flere ftållen ögon-
flcenligen kunnat fe det vara håndt. Således

kan jag hvarken tro alla ften - famlingar vara

hopforde af vatnet, icke eller taga för afgjordt,

at dar is och vatten på nu varande hogder fam-
manvråkt ftora ftenar, dår har man fedt ojåf-

aktiga bevis til vatnets årliga aftagandc.

På lika fått kan det femte fkålet befvaras,

fom tages af ftrand-ryggarne, hvilka nu fkoist

finnas få högt ofver vattu-brynet belågne, at

de omojeligen af ftorm kunnat formeras, om
"icke vatnet i Hafvet ftått högre. Men fom
de angifvas at vara liggande vid foten af något
berg eller backe, få kunna de ock blott ge-
nom trycknings-lagarna förklaras* ty når en bac-
ke fåtter fig djupare ned, til at ifrån en kull-

rig taga an en horisontal fuperficies, maftc defs

förra yta förvandlas i -ryggar eller jord-våg^r^
hvarom jag redan förut §. jo. mig yttrat. El-
jeft finnas val andre, falt ej ftrand-ryggar, dock
marken efter tlrånder, i doceringen af höga bac-
kar3 fåfom i Hauho Socken af Tav^ftland , ic-

N $ ke



i $2 \y6y. Jul. Aug. Scpt

ke långt ifrån Kyrkan, hvaråft til 10 a io al-

nars hogd ifrån närliggande infjo, fynas flerc

ränder af kullrige och fiipade ftenar, til likncl-

fe af ftrånder, hvijka ränder åro ifrån hvaran-

nan fkilde och ofver hvarannan belågne. Men
om defla ränder vore af en fucceffiv Vattu-
minfknifig tilkomnc, fkullc de ej vara ifrån hvar-

annan fkilde, fä fram t man ej vil fupponcra pe-
riodifke Floder i infjoar , iikafom i Hafvet,
famt at ifen under floden-tiden fammanfkutit ften-

råndcrna. Jag for min del {kulle häldre förkla-

ra deffe ränder, antingen genom infjo -vatnets

häftiga nedfallande, dä ofvanjordifke utlopp (ku-

rit fig djupare ned, och kanfke; underjordifkc

ådror blifvit uprymdej eller ock genom jordens

häftiga uphogning ; ty bada håndelferna före-

komma ej fållan i Naturen; men om en fuc-

cefliv Vattu-minfknirtg har man ännu icke fått

af Naturen något ojåfvigt vitne.

Pa detta ftålle får jag tilfålle at anföra,

huru fom Kyrkoherden Wegelius, hvilken va-

rit Paftor i Utsjocki Lappmark, befkrifrit for

mig Fjäll- ryggarnas befkaffenhet imcllan Uts-
jocki och Torneå Stad: de beftå, fager han,
af ganfka höga och länga Jord -ryggar, hvilka

fig til mer än en mil uti bredden utvidga ©ch
med gles Fjåll-bjork åro bevåxte : deras ftråck-

ning fkal ock vara merendels i Norr och Sö-
der. Herr Wetterstedt, fom vandrat of-

ver både deffe och flere Fjäll - ryggar, fågdr

dem ftundom beftaaf Berg, eller med Berg va-
ra befpåckade* men at de merendels beftä af

cn grus-jord, och fkjuta fig fram få våi i Ö-
fter
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fler och Wåfter, fom Norr och Söder $ dock
fä, at de merendels följa Vattu-ftråckmngarnas

våderilreck efter. Det forefaller mig, likafom

Jorden varit i början fpherifk , ock at hon fe-

dcrmera,for den mot Polerna aftagande centri-

fugal-kraften (kul, brutit fitt klotakt ige Norrc
Segment uti hvarjehanda vågor och ryggar,
hvarefter vatnen feaan tagit fin dire&ion. Öra
defle tjållaktige ryggar tilkommit genom Hafs-

vatnets rorclfc, flcullc Hafve^s djup och ftor-

marnas häftighet hafva i den mon varit ftorre

dår, ån -anno ritades, fom deffc Fjäll ofverftiga

i itorlck de uti Vattu-minfknings-tvillen fram-

dragnc våg-lika Kullar. Ehuru defle mils bre-

de ryggar åro ganfka flora, i jåmforelfe emot
Vamimgbo-ryggarnaj likväl blifva de nog fmå
i jåmforelfe til Landt - ryggarna, hvilka fkilja

ftora Landfkap och •Konunga- Riken åt* Ge-
nom Finland gar en märkvärdig Landt-rygg i-

från N. O. til S V., eller i famma våderftreck

fom Europa fträckcr (ig, h vilken (kil jer ölter-

botten ifrän Ryfsland och alt det ofriga Fin-

land : därifrån itota mindre ryggar (afom ref-

ben ut, nåftan til rått vinkel, varandes defla

mindre ryggar eller Landt -åfar få ogonfkenliga

uppå Finfke Special-Chartorne, at man ej utan
forundran kan befe deras uniforma lopp. Nar
åter defla Landt- ryggar jämföras emot den rygg,

fom går fram långft igenom hela Europa > och
fedan i Norra Ryfsland bryter flg tilbaka uti

S. O., ftråckandes fig genom hela Afien, och
delandes ifrån fig åtfldllige Landt-ryggar åt fi-

dorae; lä blifva Vamlingcbo och alle dy like

ryggar cj annorlunda at anfe, ån fåfom vagor-

N 4 na
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na på en back
2 emot dem, fom uproras i flo-

ra Oceanen,

Emedan Naturen år fig lik uti-ftorre och
mindre, få borde man få tilfkrifva vågornas kraft5

at hafva anlagt Europa och A Hen, Land t- ryg-
gar, Sockne - åfar och Fjäll - ryggar, med {am-

ma fkål, fom de mindre ryggarne. fkrifvas på
Hafs - vågornas rakning. Når jag betraktar ,

at Lande - ryggarna eller refven åro, til ftor-

re delen, uti fitt håfte af lika hogd fom ftora

ryggen, h vari från de utfkjuta 3 fä kan jag ej

begripa huru vatnet (kulle forft hafva lagt deu
ftorfta ryggen^ fedan, til en rått vinkel däre-

mot, kallat up mindre ryggar ; därefter äter i

rått vinkel upvråkt tvår * ryggar eller Sockne*
åfar o, f v. utan at vägen tillika igenkaftat de
förra. På Rijti-Cangas, i Lajhela Socken, fynas

ganfka mänga likhoga kors-vågor ofver hvanui-

nan lagde pä marken, hvaraf Rifti-Cangas eller

kors-heden fått fitt namn (*). Åt lägga fådane

likhoga kors -vågor jämte hvarannan 9
fordras

andre ån vågornas verk, hvilka dårtil åro alde-

les öikickelige. Jag går förbi de orfäker til

Land t- ryggars formation, hvilka af andre åro

vid handen gifne, och häller fore, at en del

kunna vara af vatnet upfqvalpade, at någre tor-

de vara urqveds-rygga v ?
och at en del genom

trycknings -kraften upkornmit, antingen dyme-
delft, at de blifvit af underjordifk kraft uphog-
de, eller af en nedftigande hogd updrefne.

r ' Jäg

(*) Se Lajhela Sockens Befkrifn. i KongL Vet. ÅcadL

Uznål. for |r iffy. p. 2. 1% U<
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Jag fer ej, hvad (kål man til Vattu-min(k-
ningens forfvar, vil for det fjette få af ålfvars och
åars bräddar 3 fom nu befinnas lägre emot ut-

loppen , än up åt landet. Deffc bräddars hog-
der åro icke annorlunda, ån fom landtmänens

befkaffenhet medgifver : dar landet höjer (ig,

dar år ä-brådden högre, och tvärtom* få fraint

ej hård botten tvingar vatnet högre up, at där-

med fororfakar vattu- fall. Man kan med fåmma
* fog ga tilbaka til Landt-ryggarna, och af deras

hogder hänleda vatnets fucceffiva nedfallande.

Hvad om vatnets Sediment efter regn an-

fores til Vattu - minfkningens beftyrkande, fom
(kulle det fota fky-vatnet fororfaka en fermen-
tation med det falta Hafs-vatnet, och därefter

prsecipitera et Sediment, fom upgrundar Hafs-
vikarna, det lemnar jag til andras vidare be-

profvande. Mig fynes, at i fadan håndelfe Ikul-

ie åfven få många upgrundningar (kc i Södra,
fom i Norra orter : dä borde ockfå Hafvets
bryne ärligen upftiga efter det Sediment, fom
ärligen til botncn nederflås , eller åtminfbone
borde defs hogd vara beftåndig, om vatnets af*

gång år lika med batnens tilvåxt : då (kulle jäm-
väl på grtmdt vatten icke finnas fand, utan åtje-

botten y och åndteligen (kulle en få ftor myc-
kenhet Sediment, hafva alt ifrån verldenes bor*

jan fatt fig under linien, hvaråft mycket regn
årligen faller, at landet borde til minftone ige-

nom långt ut(kjutande uddar i öfter och Våfter,

vitna om Hafs-botnens ftora och årliga upgrund-
ning, Når Sverige i allmänhet och defs Nor-
ra landfkap i fynnerhet, hafva de fiåfte tillända

N f nia-
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ningar at upvifa* vet jag ej hvarfore man hal-

ler lig vid orfaker, fom hafva en allmän ver-
kan, och ej vil antaga dem, fom i fynncrhet
utofva fin kraft i de kalla Climater.

Man vil ej medgifva, at en is, fom for-

bundit fig med kaUfkorpan i ftrander til en och
famma kropp , formar uplyfta ftranden til nå-

gon del, då en ftark upfjö tvingar den hori-

sontala is-planen, at antaga figur af et fpherifkt

Segment: och det for tre orfaker (kul > 1:0.

at vatnet fom upftigcr* tränger lig uppå ilen,

rinner til ftranden, fom år lågre och tordenflkui

ouplyftad. Men juft i det famma flod-vatnet

rinner at ftranden och bevifar ifen vara fpherilk ,

gifver det et bemödande tilkånna uti ifen at

uplyfta ftranden. Jag har ock fkmårkt, at ifen

år tjockare vid landet^ ån längre ut, hvaraf han
£lr ftorre hålifaftighet och forbindelfe med ftran-

den. Icke lyftes ftranden lika högt up, fom
floden lyfter ifen 3 ty då (kulle ej ofver-vatnet

rinna at ftrånderna och tillandningar (kulle gan-

fka häftigt upvåxa: icke eller lyftes all jord-

mon lika 3 ty den, fom infupic 4 gangor få myc-
ket vatten, fom jord (§« if,), är ftarkare med
ifen förbunden, ån andre jord-arter: dår et jord-

hvarf lättare ffciljer fig Från et annat, dar får

ock den upfpånde ifens kraft mindre motftånd.

2,:o. Menar man, at dår vatnet i grunda fjoar

botten-fryfer, dår kan en lådan upljo och fpån-

ning icke aga mm. Men man mälte medgifva,

at dår den trusnc botten Hutar fin kål-(korpa>

dår är jorden i vatten fordrånkt, hvilket vatten,

då det har communication med andra vatten ,

fom
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fom ftiga af upfjo, uträttar lå mycket, i grund af

Hydroilatifkc Ron, på den fruisna botncns up-
lyftande, fom om fjon icke vore botten-frufen.

Så har jag ock §. 18 vifat, huru blotta ofver-vat-

net om våren kan bidraga til ifens ©ch den där-

med faftvåxte kål-flkorpans uplyftande. 3:0. Me-
nar man , at inga bryggor på pålar och på
ften-pelare (kulle aga beltånd, om ifen förmåd-

de uplyfta ftora ftenar och Ijelfva landet.* Mea
dårpa lvaras, at en påle och ften-pelare går
djupt ned i botten under vatnet, alt til en faft

grund 5 deras raafla af ifen omfattad , utgör en
ringa del af den dårpå hyllande tyngden; hvar«

förutan bryggorna flå vid land och gemenligen
ofver et fmalt eller trångt vatten, dit fpherifice

bugtningen icke ftråcker fig: däremot år kål-

fkorpan tunn och utbredd med ifen, famt går
fållan eller aldrig til dubbel fpecifik tyngd e-

mot ifen. Når en Cubifk tum vatten frufit

til is, har defs kraft at utvidga fig varit lika

med 27720 Lispunds tyngd darfore lyftas

ock ftora hus, hvars grundvalar icke åro nog
djupa, up af kålan; af femma orfak måfte en
ften, fom ligger los på fjo- botten, kunna af
ifen uplyftas.

For det {junde årkånnas Snåcke-flcal och
Petrificater for vedermålen til Vattu-minflvnin-

gen, få långe de finnas til en vifs hogd ofver

vatnet j men förklaras genom fynda - floden,

då de finnas uppå ftorre hogder nedbåddade.
Detta år, at nyttja et ftycke af et Ron til fin

fordel, och at gifva på det andra ftycketen hel

an-

(*) Tent. Floreat p, 1. pt 135-.

/
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annan förklaring. Jag däremot årkånner val, at

Petrificater cif Sjo -djur och Sjo- växter kunna
vara et af fynda- flodens verk $ men häller före,

at fnåck-hvarfven borde fedan den tiden vara

i kalk-jord förvandlade. Det fynes fannolikare,

at {kal- k råk och ijo-våxter blifvit ftundom här

•i Norden under Icat-fkorpan infkolgde* da hon
afupfjo blifvit upiyftad-, och ftundom, i fyn-

ncrhet da de finnas til. någon flor myckenhet,
år troligaft, at de genom jord-fkorpans rorelfer

blifvit inftingde och uplyftade. Detta fiila for-

drar at närmare blifva utredt* .

Når jag beffcådar Jord-klotets yta, fer jag

ftora vatten dåruppå utbredde > ålfvar och åar

nedföra det högre vatnet til Att lägre, fedan

belägenheten och jordmanen vifat dem fina

tjänligafte vägar. Foga annorlunda anfer jag

det underjordiflca vatnet; det gifvas fomligftä-

des ftora tålt af vatten , hvaruti ftundom hela

oar, flera Kyrk- Socknar, fafom vid Riderftedt,

och hela fkogs-marker, fafom i Goinge Hårad,

nederfjunka och fordrånkas : dar åro ftora ådror

och ålfvar, genom hvilka fimmanhang under-

hålles imelian vidt aflågsne ofverjordifke vatten :

dar åro ock fä mindre backar ©ch vattu - ror ,

hvilka leda et högre til et lågre vatten. Väx-
ter, fem trifvas och fröas under vatten, tåfta och

foroka fig i deffe underjordHk a hålor: Fifkar

flyta ifrån den ena fjon til den andra; ätfkilligc

ffo-krak drifvas imelian defle morke boningar

och taga dar fitt hemvift: långt uppe i Undet
gråfver man Brunnar, och finner ftraxt, på nå-

gra famnars djup , at Kall - trofkar och andra

Sjo-



1769+ Jul. Aug. Sept. i8p

Sjo-fcråk. framkrypa genom vattu-Idrorna. När
jorden häftigt eller fafcta höjer eller fånker

fin fkorpa, rå defs underjordiska inbyggare ej

mindre känning dåraf, ån de ofvanjordifke : dem,

aflkåres vågen til de ftorre vatnen , de infvcpäs

i morjan "och kroflas under jord-fallen. Uti
en vida affkild framtid, gråfve vi i jorden, och
finne Sceletter af H valar, lamt ftorre och min-

dre fjo-fofteri mullen: vi opnc land-bergen och
finne Grodor inneflutne i härda flenen: vi fprån-

ge i de til Kalk -ilen förvandlade jord- arter

^

(amt finne dar Petrificater af k råk och växter.

Håraf gore vi ofs ätfkilliga tankar, hålffc når vi

fe på det mindre och gore därifrån flutfatfer til

det ftorre: når jorden har fångat ätfikiiiige Hafs-

fofter i fin buk och upftigit federmera til hö-

ga land och åfar$ lå tro vi detta ftållet hafva

fordom ftått under vatten , och bygge därup-

på åtfkilliga lårda Afhandlingar.

Man vil fatta i tvifvelsmål, at något land

kan til en Svenfic mil i lodråtta hogdcsi, ftå

ofver Hafs-brynet, fom jag i §. 8 fagt. Det
år vifst, at jag ej kan til forfvar åberopa mig
gjorde afvågningar 5 men jag ftcdjer mig uppä
oen årfarenheten, at om et rinnande vatten ikal

makeligen och fynbart flyta, måfte det luta til

i for hundrade. Således når en ålf , fom kom-
mer 100 mil up ifrån landet, fåfom Oby, Do-
nau, Nilen, Nigern Scc. ej allenaft fynes rin-

nande, utan jåmvål på flere ftållen brådftortar

fig i höga fall ^ få flutar jag dåraf, at det land,

fom omfattar ålfvens urfprung, måfte til en mils

lodrätt hogd var» ofver Hais - brynet beläget.

Det
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Det fkrifves ont Volga -ålfven, at han år foo
Tyfka mil läng 5 och faftån krokningarna afgå,

åtcrftå likväl fä många mil, at min mening får

däraf forfvar.

Det åttonde flcålet hånlcdes ifrån vatncts

förvandling til jord. Pet behofves ftorre kun-
fkap, ån ja^ äger, iChymien, forat kunna be-

jaka eller förneka den ena materiens förvandling

i en annan. Men om fä vore, at den ena ma-
terien låter förvandla fig i en annan, (å lårcr

man dock medgifva, at Förvandlings-lagen kan
bringa jorden tilbaka til vatten igen 5 ty det

vil vara nog vågfamt, at når alla kroppar pre-

dika om foråndrings-cirkelen, någon ficulle då

tala et annat fp råk.

For det nijonde menar man igenom en lång-

fam oeh fuccefliv Vattu-minfkning vara (kedt,

gt på fomlige ftållen finnas flere tunna ftrata of-

ver hvarandra uti fin lera och jord-mårg &c.
fammanlagde. Men af tunna ftrata åro jåravåi

vifla (kiffcr-after och marien-glas &c. tilfam-

manfatte* utan at Vattu- miniknings-fatfen blif-

ver til förklaringen dåraf tjänlig* En ler - art

år tåt, en annan delar fig i tärningar, och åter

en annan i lameller: Vattu -minfkningen år åf-'

Ven få onödig härvid, fom vid alla andra krop-

pars figurerande och fammaniåttning -

y få myc-
ket mera, fom vatnets rorelfe upgrumlar, men
Ikiljer ej åt några årliga Sedimenter och La-
meller,

Jag har i §. §. 17 och 2.8vifat, hurujord-
hvarfven kunna på tvånne lått til fitt urfprung

förklaras: forft når kål-fkorpan vid ftråndcrne

up-
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uplyftes och något af fjobottens-jorden affkol-

jes: fedan når ärliga regn-vatnet dragit Tand,

lera eller mo ned med lig genom jord -Tvålen,

och lemnat fvan> myllan qvar i dagen, fafom

mera porös, péfande och lått. Til at förklara

uprinnclfcn til de ftrata, fom ligga djupare ned

i jorden, far jag anledning af den betrak telfe

jag gjordt om de underjordifke vatnens lopp

och befeaffenhfet. Et underjordiskt vatten lö-

per en tid på året fram > och en annan tid år

ådern förtorkad; i (ädan håndelfe kunna ärliga

Sedimenter aga rum. Et annat underjofdilkt

vatten, fom fyller en ftor hala, och har fitt ut-

lopp högt up på hanne, deponerar ftåndigt på
hålans botten det grummel, fom vatnet fordt

med fig. Et vatten, fom rinner genom for-

multnade Snåck-hvarfoch Krit-berg, forer med
fig defla foffiliers finafte delar, och deponerar
dem under vågen därifrån, hålft på fådane ftål-

len, dar ådern utbreder fig uti en ftérre finus

och kommer i mindre rorelfe. Et vatten löper

igenom et ftreck Myr-malm , och fårgar famt
magnctiferar den jord det vidare filar fig ige-

nom. Et vatten rinner igenom en brun jord,
och lemnar på et annat iiålle et brunt Sedi-

ment af fig, o. f. v. Under alt detta, och me-
dan vatnet i några iooo år uploft och fordt med
fig från ena ftållet til det andra ån en, ån nå-

gon annan jord-art, hafva några ådror blifvit

tilftoppade, andre däremot uprymde och af nyo
tilkomne : ftundom hafva ockiä hvarfven blifvit

igenom jord-fkorpans upftotning eller forfånk-
ning, brutne, fkufvade och i hvarjehanda dirc-

étioner omftjålpte, hvaraf man råkat i ftridiga

me-
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meningar om deras uprinnelfe. Når Hafs-vi*
ken, fom til Skepps-docka på Sveaborg år in-

rättad , hlef afdåmd, utpumpad och på bötncn
upgråfyen , .befarits under 10 fots vatten, forft

en fvart-brun- grof gyttja, til mågtigheten 1, f
fots fed-an en blå lera af o, 9 fots djup; där-

efter en brun lera, fom var vid defs orre yta
mörkare, och ljusnade längre ned , var af 1, f
fots djups ytterligare en helt grå lera. af 1 1 fots

djup:. alla d.efla tre ler-arter tycktes vara af e-

nahanda befkaffenhet, oanfedt de til rargeri vo-
ro (kiljakti^a. Dårnåft mötte kuller- llenar> fom
dels fiodo på et fand-ftratum , dels lika fom häng-
de i den fiftnåmde leran: dcile ftenar voro til

ftorrc delen kullrige och lika fom llipade : fan-

den, fom tog emot, var allenaft 7 tum hog. Sill

förekom en tåt och faft mo-jord, lådan fom'

plågar kallas Mo-binda, och', hvarpå grttnd-mu-
ren til Dammen 'vardt. lagd. ' Denne mur ftråk-

tc lig ofver en liten holme eller et grund, och på
andra fidan (åg man Hafs - botilen beftå af en
grof och falt fjo-fand, hvilken var irraxt få

hård, at man hade Itorita moda til at hugga up
honom med jårnilor. Således var ftraxt orede-

vid en olikhet uti jordbåddoingarnas, art, hvil*

ket jag ej fer huru det vil förklaras, hvarken

genom fynd a -floden eller Vattu- min&ningen >

rnen väl, fom fagt år, genom det i ådror och
planer under jord-ytan framrinnande vathet, hvil-

ket jämväl torde hafva flipat kuller- ftenarrta och
bidragit til deras flathet*

Det tijonde fkålet bygges på ftencn i Wa*
fa hamn, på hvilken Herrar Hast och Björk
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Uthuggit åratalet % hvilkcn forrtiénes varå ftofre>

ån at han af ifen lyftas kan, Vid detta tilfål-

k far jag råtta, ;hvad jag på en utflnckades be-

råttelfc §* ip [anfört, i Anmåfkningarnå om den-

na ftencn. Hogfta fidan år flat, lodrätt och
vetter åt Norden % dårpå inklappades åratalet

1 741 * da obfeFVa-tionen^ gjordes $ och Vai* då

.vatnets medeUhögd § fot eller något ringare, un-

der et af Naturen utgrafvit häl i ftenen^ hvilkct

hål hade Ungefärligen i tums Diameter; I jåtflg*

forelfe emot den obfervation jag fjelf gjörde

på den iå kallade Bullichens ften, kan jag flu-

ta , at vatnets medel*hogd ftod nåftledit ar nå-

got mer ån 1 ,4 fot under hålet , eller något
mer ån 9 tum under 1 741 års tnedel-hogd* hvil-

kct gor ungefärligen 4 fot uppå ioo år, öeli

fåledes dubbelt mer ån man til v attu^minfkiiings

mått antaga v ih Eljeft år denna ftenens ftor-

lek 6fver vatnet imellan 30 och 40 Cubifke
alnar > och defs djup under vatnet 4 föt$ famt
i det nårmafte af lika Cubic innehall fom ofver

vatnet. At denne ftenen blifvit uplyftad* Vare

lig af is eller af andra krafter, det år i ftod a£
observationerna onekcligt* ty at Vatnet ej fal-

lit i den mon undan , det intyga Correfp^ndenter

obfervationer på Bullichens ften och på ftran*

den dar bredevid, hvarUppå hamn-bodarha %t
Uråldrigä tidei

4 åro grundade, famt på tilland-

ningen inöm Stadens ftaket$ gryndan kallad $ fä

vål fom på Brunnarnas djup uti StadettY hvar*
om i §, 27 år handlat.

Det ellofte och lifta fkålet til Vattu-minfl:-
iiingen, vil jag på följande fått gota rnefrt vid-

ftråkt och betydande, jöfd*fe©f^n km mati
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anfe fåfom beftående af trcnne concentrifke och
fpherifke flcälij/ det ofverfta; innefattar alt- det
torra och med vatten begutnä, fom ligger thår

g re ån Hafvets vanliga yta: det medlerita-inbe-

griper ak Kvad ligger i hogden imellan Hafvets
yta och djupafte botten,, beftående dels af klart

vatten, och dels af vattu -dränkt jord: til det

underfta horer, hvad fora ligger under Hafvets
botten. De tvånne förre fkalen kan man anta-

ga fåfom cn mil djupe eller tjocke» Alt vat-

ten, fom genom dagg, regn och fno nedfaller pä
den ofverlta fkorpan, och beftiger fig aret igc*-

nom ungefärligen til 5 fots djup, om det pä en
gäng vore famladt, nedrinner til Hafvet, dels u-

tanpä, och dels inuti det cn mils tjocka ofver-

fta fkalet, fedan det til flerc ioo:de mils långd

lupit pä och igenom jorden. Under vågen ta-

ger det med fig Salter* Oljor och den finafte

jord, med mera > famt deponerar fadant dels vid

ålfvarnas utlopp, dels uti Hafe-botnen, iåfom dä

vatnet löper in uti Hafvet genom dc opnitfgar

eller utlopp, fom 1 det medlerfta fkalet åro be-

lägne nedan om Hafvets yta. Den myckenhet
jord, fom ftanmr uti älvmynningar, gifver oft

anledning at (luta, til huru (tor mångd den jord

mätte ftiga, f©m medfores til Hafvet genom defs

bräddar och ftannar på defs botten. Härigenom
.(ker forft, at jord-malTan i det ofverfta fkalet

forminflas och fåtter fig neder, och fedan at

Hafs-botnen fig uphojer. Således tilftota tvån-

ne orfaker, fom tillika arbeta på Hafs-brynets

ärliga uphogning , hvaraf det torra (kulle flu-

teligen fårdrånkas, om man ej förklarar detta

?gcnom cn fucceffiv Vattu-min&mng, Man red-

der
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der fig ej ut håfiMn därmed* ät man forefltål-

ler fig Hafvets botten blifva djupare genom bol*

jorrias häftiga rörelfe} icke eller om man ville

foregifva* at vatnet arbetar up ftorre cänaler c?ch

finus i det medlerfta flkaletj ty ett förändring äf

mitt got ingen förminflcning;

Til befvarande håraf* tager jag ej mm til*

£ykt til den nederfta (korpan under *Hafs*böt*

neii* hvaruti Vatnet tor hända stffeetäf fig ärli-

gen djupare ned* i fall denna fkörpan och he*

la jorda-runden dar nedänfore ej år förut i Vat-?

ten fordrånkt; icke eller flyr jag »högre up til

de ftofa Is^bergen* hvaråft ftio och is fig årli-

gen forfamlar och tor hånda forminfkar den fly-

tande Vattu^maffan. jag kunde beropa mig up-

pä jöixUfkorpans hogningar* hVarigenom va£ne£

tär nya rum* och det torra högre belägenhet*

trten jäg fruktar * at man gor mig en lika i\of

äfråkning med jörd-fånkningarna. Jag radforer

mig håldre med Naturens flitiga efterfoHkarej

få yppa de* at luften innehåller otaliga ängor
och doft* hvilka ifrart Hafvet öch jörden ut*

dttnftai at deffé utdunftade faker blända fig med
fegn^Vatnet öch fallå ned pä jorden 5 at et

laftlende regn-vatten upgrumlas * blir ftehak tigt,

deponerar jord* famt kläcker Ut Växter och In*

fefter* af de fron* forn régn^-Vätnet innehållit

if% Når dettä af Saker 5
Oljor* Jörd* Fron$

Ägg m. m.* bemängde Vätnét rinner pä och
genom jorden* låtter det af fig och filar bårt

hvad det inneburit $ öch emöttager andra faker

af de jord-arter* genom hvilka de franirinna.|

fordenikul år
1 ockfa regn* vatnet af helt annan

O i hz\i
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halt ån Kall-vatnct, famt bidrager långt mera
til jordens fruktbarhet, an Kåll-och Bruns-vat*

té^i: om regn-vatnet ftannat uti underjordifke

hålör och där forruttnat, har det deponerat ån

mera jord ifrån fig. Et vatten af 3 fots djup,

fom årligen låmnat frän fig utanpå ochutijordr
fkorpan, all den fetma, Jord, Salt &c. fom det

dels fordt med fig ifrån det våta, dels fångat

i luften} lårer, fom jag menar, kunna årlåtta

ill den fetma, Jord, Salt, &c. fom det forer

tilbaka i Hafvet, då det dit återrinner genom
ofver-och underjprdifke Canaler* Jag fluter ut

hvad ftora nedlöpande floder kunna nedftolja

vid ålf-mynningar; ty igenom ftormar och up-
ftigande floder, lårer det torra vinna tilbaka få

mycket det pl de förra förlorat.

Hvad fom under denna pun& år anfordt c*

mot vatncts hogd i Brunnar, gåller allenait om
dem, fom ifrån ofvan-vatnet hårftamma och hvil-

ka inom jordens åfverfta (kal finnas. Hvarc-
mot de Brunnar, fom i Anmärkningarna omta-

las, åro med fin botten ingrafde i jordens med-
lerfta fkal, och utmärka fitt fammanhang med
Hafvet, dels genom et correfpondent {tigande

och fallande, dels genom vatnets beftåndiga fåi*
j

ta och lika halt med Hafs-vatnet.

Af alt detta lårer ånnu ytterligare vara be-

ftyrkt, at jord-brynet ftiger och faller ftyckc-

Vis, famt lämnar apparenta (kål få val til Vattu*

minfknings fom vattuhojnipgs - fatfen. lmed-
lertid och til defs fåkrarc Rön låggas ä daga,

håller jag mig vid den meningen, at vatten och

land behålla fin i fkapclfen undtangne propor-
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tion til hvarannan, faftån dc kunna på flere lått

ombyta fina rum. Så händer ock i andra Na-
turens ftycken, at forhållningarna beftå, oan-

fedt abfoluta ftorlekarna, belägenheten och an-

ära omftåndigheter ideligen omlkifta.

EPHRAIM O. RUNEBERG.
Dire&cur vid K. Landtmäteri Comraiffionen i Finland»

AFHANDLING
Om

Åbo Stifts tilvåxt i Folkrikhet pä 30 dr9
Af

CARL FREDR. MENNANDER,
Th. D. Bifkop och Pro-Cancellcr i Abo.

For et parar fedan, tilfånde mig KongU Ve-
tenfkaps Academiens Secreterare et af Ho-

nom gjordt fammandrag på årliga antalet af föd-

da och döda Månnifkor uti dc flåfta Forfam-
lingar i Abo Stift, ifrån och med år tjz\r ti\

och med 1756 , fom af Confiftorium i Abo,
pä - nådig befallning (*) blifvit famlade, och til

Kongi. Maj:t infåndc. Jag anmodades, at 1:0.

tilfe, om Fortekningen for de nåmda åren vore
fullftåndig, lå at ingen Forfamling var förbi-

gången, och at, om någre faknades, foka up*
fylla .brilten, genom infordrad underrattelfe af

deras nu varande Kyrkoherdar} 2:0. at jämföra
O 5 de

(*) Se anledningen ddrtil uti for/la ftycket af Kongl.
Vetenjk, Akademiens Handlingar for Åetta dr

9 Ji-
dtrnc 3 til 7,
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de flledes completerade åldre Fortekningär, med
de fenare årens vid Confiftorium förvarade Prob*
fte-Tabeller , i affigt at •

utforit** om och hu*
ru mycket flera nu årligen födas och do i Stif-

tet , än for 30 eller 40 |r fedan, på det dåraf

ungefärligen må kunna (lutas, huru mycket
Folk-hopen i Stiftet okat fig på famma tid,

Jag åtog mig detta arbete med ftorfta nö-

je^ och hatv efter (tedd completering och jam*
forelfe, med- mycken fågnad blifvit varfe, at

Folkets antal 5 igenom GUDs vålfignelfe, of"

ver förmodan förökat 0g ; af famma tågtiad vil

jag nu gora Kongl. Academien delaktig} men
hov förty gifva tilkånna, hvarfore jag ej gått

längre tilbaka, ån til år 172,7. Efter Nyftad-
{ka freden, år 1721, drog det ut några år , in*

nan Finlands ofverbiefne fkingradejlnvånare huii*

no famla fig til fin hem-ort, dels ifrån Ryfta
fängenfkapen, dels ock ifrån Svenfka fidan t dit

en ftor del hade flyktat undan den annalkan*

de Fienden, En del Forfamiingar voro ock
%

under ofreds åren och ftraxt efter fredsflutet*,

Utan egna Pråftcr, (a at Fortekningar på födde

och döde ej fl noga i dem holios, Men år 17*7*
vnr redan alt i fin ordning igen, och de flåfte,

om icke alle, hemkomne, tom ån lefde, och
ej aldcles fatt fig; ned på andra orter, Hltm
återftå af ofvannåmde if ar, allenaft 10, nåm*
ligen ifrån och med 171,7, W och med 1736»
Emot denh har jag anfedt for nog at jämföra
10 fenare är, ifrån ffff t«l 1766, då imeilan

de tvånno jåmforda cpcriodernc åro 50 år,rdå
Öfiötn räknar ifrm den enas til den andras början.

In-
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Innan jagugår .vidare, torde oék vara nö-

digt; at jag yttrar mig, huru vida Fortekntngar-

nc kunna anies for alcleles riktiga och påliteli-

ga. Hvad Probfte-Tabellerne för de fenare 10
aren tågar, år ingen anledning , at mifstånka,

dem for något mfrkeiigt fel i detta mål. Un-
der de förra 10 åren,, tyekes ock de föddas år-

liga antal vara rått och noga angifyit > men öm
dj^odas. antal Jun vara någottvifvelsmål, eme-
dan Jag tyckt mig ' rtiårka, at en eller annan
torde den tiden ha?v£ anfedt for mindre nödigt,

at i Kyrko-Boken {ä; nog^ uptekna alla Lik,
bcfynncrligcn af fpåda; Barn , fom blifvit be-

grafne. Om lä ikedt, hvilket jag dock ej med
vffshet pallar, la lårer felet ej vara mycket be-

tydande^ emedan allenäft et par i öfterbotten

belägna * Forfam lingar'* kunna i det målet vara

mifstanfcar ' undcrkaflade.

Det ahgifna antalet på födda och döda i he-

la Stiftet ,. på hvart och et af de ib åren, år

lalom folier;

Ar, Födde. Döde. Summan af f ars

I7Z8. -7803. - 1616.)

1719, - 8zop. - 4761. >3i> 8*4- - *"4-8-

1730. - 8173.
jj 4787; I

- 8fio. - 4672.5
i 7 $i. - 8zz4 .

- 472.6.]

* 1734. - qz&z, - .^446^ hH87s * " *r2£?-

t* 1756 - - 9<u8.

På lö h1 84701. - 47fl 1 -

O 4 *7f7<
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Ar, Födde, . Döde. Summan af f ar*

lM - "1^4. 78u,1
Fåddo

*
Dådc '

I7f8. - 12300, 867P.J
J7f9- * n iQI

* r 77*7-Kf47?\ w
4°éJ>2«>

1760, - 13930, »j 7H°-|
?^7<$i , 1 3508. -« 9^32.. J

J7<$2 ? * i%9j6 t ? 10163.]
1763, - 1427^ 3 12.2,9(5.

1

. I7<5f, - 14400, ~ jootfo.j

1766 , * 141 18, - 949 1.

J

Få ja ar/^3f843, * 93140,

Om nu Summorna af de 10 förra aren jäm-
föras med de

j fenare io,
3

iå befinnes" forhallan.'

det implUn' de föddas antal uti bada perioderna
vara, fäföm 84702 til 1 3 f 843, eller nåftan fom
1 000 til 1604. I mellan de dödas år det fom

47f4^ til 952405 eller fom 1000 tit 1961. Dar-
före, om Stiftets Invånare okat fig i den pro-

portion fom Barnen , få har hopen' på 30 ar,

räknade ifrän 173 1 til 176* , vuxit ifrån 10 til

\6 k INfren vil dan råtta fig efter de^ dödas til-

tagna myckenhet, fl har Stiftet blifvit nåftan

dubbelt folkrikare*

Orfaken, hvarfore bagge proportionerne ej

gifva lika utflag, år uti KöngT. Vetcn&aps A-
cademiens Handlingar for detta år, fidan iz>
med få ord jrutmndj men förtjänar litet Vidare

utföras. Uti et land, fom år fattigt pä Folk,

men dar likvit tilfålle gifves for flera at nåra

lig, dar gifta fig nåftan alla fom giftas kunna,

och ada Barn 3 fl at hopen i forftoijc våxeir

gan-
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ganfka fort. Men alt fom den blifver ftorre f

blir ock utrymct for hvar och en något knap-

pare, i fynnerhet, om där ej idkas mer ån ca

flags Näring, t. ex~ Landtbruk, och om den
igenom forfattningarnc år infkrånkt, fåfem den
en lång tid \ Sverige varit, ock ånnu, ty vårre,

til någon del år, ;få at, til exempel 9 Hemman
ej ta klyfvas, Torp och Nybyggen e] anlåg-

gas, och Landtmannen ej eller har lot at un-
derhålla mer åh et vifst antal Tjånftehjoh, p$jf. v.

ékiwc jnodgas flere gå ogift?, och därfore af*

las dar ej ta; m.änga Bajn, i proportion emot
y^rfccli^ Folk-mängden, fom då landet var to-

ri)Wc*.^Når tilforene uti en Socken, beftående

af 1000 Invånare, årligen föddes vid pafs ..f.o

Barn, få födas dar' ej lioo., utan,\kan hända^
allena ft 70 eller 80 om året, fédan Socknen
blifvit dubbelt folkrikare.

y* Ii %U
Med de årligen aflidandes antal förhåller

det fig tvårt om 5 ty det vaxer gemcnligcn i

ftorre proportion ån Folkhopen, få at dar af

1000 allenafc vid pafs zf årligen afgingo, do
nu hvart år, af 1000, fom bo på famma rymd,
mer ån fo, kanfke 60 eller 70. Orfakcrna dar-

til kunna vara flera > men de tvånne följande

tyckas vara de förnam (la: 1:0. hafva Epidemier
pch fniittofama fjukdomar ftorre lätthet at ut-

breda fig, dar landet år tått, ån dar det år

gleft bebodt , och dar communicationen och ro-

relfen år ringa. Dårfore do gemenligen flera

årligen i flora Stader, ån af en lika flor men
»lera fpridd hop pä* Landsbygden. 2:do. Dar
folket mycket och häftigt okar fig, njåiu m\

Of ca
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en ftorrc myckenhet: fpåda BäM, i préportran

emot hela Folkhopen, ån dar tilvåxten är min-
dre eller ingen. Nu år bekant, ät af fpåd^

Barn dår alleftådcs hvart fjerdc eller femte i

forfta ålders året. Dårfore år det* ej underligg

utan et tecken til tiark formcringL : at de -ärti*

gen dödas antal jämnt våxer uti något '{t<kre pr<M

I Åbo Stift tyckes dock dé dödas antal'; fråf-

va tiltagit alt for mycket i proportion tofflåftiåk

föddas, Det kan til någon ringa -del> håfcråra

tf den brift uti några Forfamiingars upgiftpt
deras döda UW förra Perioden, Tom jag hår of*

vanfore omtalt 5 men lårer fornårnligalt bora-flbrif*

vas. pä de 4 ovänligt fjukliga årens rakning*

fom följde pa Kvarandra ifrån 1761, til *7öf>
Ty om man jämforer Summan- af de f mmé
arenf doda^ ifrån 17217 til 1731* med Summan
af de f åren ifrån och med I7f7 til 176 1 , få

Ir proportionen dem imellän allenäft föm ioög
til 18219. Jag antager dårfore denna , fäfom

fakrare åia den förut fundrte af 1 000 til ipÄt.

Emedan altfå Barnens antal på 30 är okat

fåfom 1000 til 1 604 men de dödas, fbm iooo

til 1 8 £9, få år
o
hogft troligt, at fjelfva Folk-

hopen i detta Åbo Stift, på famma tid, vuxit

i det förhållande, fem år irnelian 1000 och 171c?,

eller i dtt närmade låfom 10 til 17, h vilket" vis*

fcrligen år en ej mindre hugnelig ån ovåntådi

rålfignelfc på la kärt tid, l5en bar" förekom-

mit mig fä* mycket mer oväntad , lom under

famma tid tvånne Krig infallit , af hviika det

ena, ehuru kärt , fordel i t)9fä&$W&(fyti&
ige-



igehotn allehanda de vanliga igt Krigs •påfolg-

der i i fynnerhet fmiftofanu fjukdomar , med-'

log mycket folk-v

Hafve vi dä icke billigafte orfak , at tac-

ka GUD for fädan forkåfnfig, famt at årkånnj*

vår hulde Konungs Faderliga omforg, fom til-

lätit Hemmans kiyfningen, befordrat Storftifts

delningen, minfkat några folkökningen hindraiv*

läc Forfattningar, och pä flera (att upmuntrat
Landtbrukct, iå val fom andra Näringar? Jag
fager, minfkat; ty ätfkiliiga hinder äterftå ån*

nu, fom bora undanrodjas; xyfj ars Circulair?

B ref, har menigheten hvarken fått hora eller

til godo njuta; dårfore år Hogftnodigt, at en
allmän KongL Forordning .utkommer, fom fkyd*

dar arbets-hopen med perfonlig fåkerhet under
Lagen, fä at ingen Svcnfk underfäte tar anfés

for losdrifvare, da han kan föda lig och de fina

med lofligt arbete, Infkoju han ej är Itadd i

årstjånlt, eller år ftrifven for vifst jordbruk ; i

annor håndelfe, flyttar folket bart ur Riket,
når det kunde gora båtta gagnet i iitt Fäder-
nesland»

Ofvananfordé Summor af f ars foddc, vifa,

at tilväxteri varit tåmmeligen "jåmn, i det de
ftåndigt okat fig nåftan lika mycket på lika lang

tid i hvilket beftyrkcr trovärdigheten fä val af
fjelfva Fortekaingarna, fom af den ilutfats jag
daraf dragit* Men at de dédas antal ej Uka
jåmnt tiltagit^ år en folgd af Mortalitetens o-t

jämnare forfarände, i det fjukdomar fomliga år

varit
o
mer gängbara*

Abo Stift år af ganfka ftor vidd, och ftråc*

ker fig, långs efter JBotnifka viken, in emoc
et*
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ethundra mil i långden, Kemi Lappmark' åtv-

dock oberäknad, och atniinllone.itjugu mil i bred-
den, fiimt inbegriper hela det egenteligen (I

kallade Finland, férdelt uti Södra och iSTorra

Finknd; hela Öfterbotten} någon del af Ny-
land och Tavaftland, famt o^n Åland. Och fofrt

blde naturliga formonerna och ölägenheterna,
famt hushållningen i defla orter, åro nog fkil-

jäktiga, har jag hållit ^inodan vårdt at under-

©ka, öm befolkningen år i dem alk lika rtark.

. Probftericrnas grånfor åro val icke alleftå-

des de famma, fom Lagmans-domens och Lå*
nens Räer^ dock år denna fkilnaden i nårvaran-

de fall af mindre betydelighct. Så raknäs til

Södra Finland 4 Probfterier
,

nämligen : 'Döm*

Prebjieriet, Wehmo, Wirmo och Nyby, Til Norra
Finland jåmvål 4 V Björneborgs > Tyrvis , Orblvefi

och Pelkene. Af Nyland och Tavartland lyda

Löjo, Ingo och Tammela Probfterier til Abo Stift*

Ölterbotten harö Probfterier: Wafa
>G
W6rd> Ca~

lajtkiy Sjkajoki, Paldamo och Kemi. Åland utgof
et Probfteri, Når nu alla uti hvar Landsort

liggande Probfteriers. födde och döde for hvar-

dera Perioden låggas tilfamman , ia befinnas Sum-
merne lådane, ibm följande Tabell utvifar:

Under de f6rra Under de fenare

to åren. 10 åren.

Födde. Döde. Födde. Döde,

1 Södra Finland. - 20367. 1328*. - 28977- 21186.

{ Norra Finland. - 195-01. 995-0. * 29683. 19285-.

I Nyt och Tavaftl. 10864. 6107, - il9©i- ^125-1.

I Qllerbotten. - - 30818. 16615-.— 57 l 7*. 3&M7*
På Åland. - - - 315-2. 15-84. - 4110. 3271.

I htta Stiftet, • - 84702. 47f4*- ' ~^3^43. 93M°-
Om

f

I
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Om nu de föddas antal uti bågge Tidc-

hvarfven fins imellan jämföras , och de döda*

likaledes, lå märkes båft, hvaråft tilvåxten va*

rit ftorre eller mindre. At låtta Låfarens mö-
da^ vil jag meddela råtta proportionerna, och
tillika utiåtta et medium af dem for hvar ert ,

fom efter all fannolikhet bor gifva tilkånna, hu-

ru mycket ungefärligen fjeifva Folkhopen pi

30 ar dar tiltagit:

Proport, imellan Ptop. imellan Prop. imellan

de Födda. dt Döda. Folkhopen , ir

i73Podii76o#

ISöd.Finl. fåf.iooo- til 1423. 100®. 15*95-. xooo. 15:09.

I Nor. Finland. 1000. * 15*22. iooo. 1938. 1000. 1730*
INyl.ochTav.iooo* -1464. 1000. 1841. iöoo* 165*3.

Iöfterbottcn. looo. -185*8. 1000. 2302. 1000. 2ö8<*.

På Åland. - ioöo. -1304. 1000. 2064. iooo. 1684*

Haraf ar tydeligt, at Öfterbottens Invåna-

re okat fig aldramåft, nämligen til mer ån dub-
belt antal) eller om man endafl: vil hålla fig

vid proportionen af de födde fäfom låkrare* åt-

minftone til nåftan dubbelt. Dårnåft kommet
Norra Finland , hvilket ock grånfar til Öfter-

botten. Dar har tilvåxten varit fåfom 10 til

tj. I Södra Finland och den dårtil grånfande
delen af Nyland och Taväftland, har fofrokel-

fert varit minftj men likväl gått ofvef hälften,

eller ifrån i o til if å t6. Hvad Åland ängar,

få gifva de två proportionerna mycket olika ut-

flag i ttiett medium af dem iftftåmmer' nära nåed
Finlands.

At flåktets förtplarifniiig verkeligért dérina

tiden Varit ftarfcare i Öfterboften åii i dé o£*

riga delar af Stiftet, kan ock få annat fått
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~bevifäs* Då taan jåmforer den hvart tfédjc är

i hvar Landsort räknade Folkhopen, med de i

famma ort arligeii födda Barns äntal
5 få befin*

nes i at i Abo Hofdingedome * [om inbegriper

Södra och Norra Finland med Åland 5 har un*
der de fegare fö aren

5 1 Barn ärligen blifvit

fodt emot if lefvande månnifkor > eller 4 af
loö. Men i Öfterbotten på famma tid 5 1 c*

»dt tl 1
eller ff af 100/ Det förra forhällan*

det , eller 1^ til 1$ , år redan ftort j ty Herr
$yssMiLc;rf 1 fom få noga graiiflkat detta åmnef

har funnit at förhållandet imellan de ärli-

gen föddas och alla inbyggarnes antal ttti ef

ftört land, fållan varit ftorre^ ån fom i til 27J
imen gemenligen fom t til 19 a jo, hvilket tt
foga mer , ån 3 af 1 öö, Allenaft i några mindre

Stader har han funnit det 5 fäforti t til 24^
Men 1 til ig å ity0 fafom i Öftetbotten, h
helt ovanligt, och utmärker, at få giftvUxna

månnifköt dår i landet gå ogifta ^ famt at ko*

het dår år mycket fruktfamt f**). I fjelfvä

verket voro
5

år 1760, i Abo Hofdingedome *

ibland i^Sföt månnifkör , 33171 ogifte éfvef

If Irs ålden I proportion därefter $ häde af

tpzpit månniOcor i öfterbötten
5 ;

bordt vari

%.t$j$ ogifte ofver If iti men de vörö alle-

naft tW6%: I det förra häftfa ock 1000 Hjo-
nelag {allenaft äflat i fö Barn om iiti j men i

det fenare ofver 300, Således ;gifrer ält til-

kVu * * :; v
' khlr

(+) Die Gbttlhhe Ördnttng in deri VeränderungeH
des Mertfeblicbett Gefchlecbts $ ZvJott Åttsgabe L
thtil. t^I. Cdp> pag< 21 6.

(**) Jamföf mitt Tal om Ffjtkhöpéfts itlvåM rfémjfi
grunit* til Riketj Käringars tipkemjl) p. 11*
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kanna cn ftarkare fortplantning i Öfterbotten.

Det år fant, at ock flere dar dodt i defla åren,

nämligen vid pafs hvar jo.-de Månniflca årligenj

hvaremot ailenaft 1 af $7 afgått i den ofriga

delen af Stiftet. Men ofvcrlkottet af födda år

dock ftorre i Öfterbotten, dar Folk-numern p|

p ar, imellan 1777 och 1766* enligt raknings

vuxit ifrån pöif } til 114412,. Men på famma
.tid i Abo Hofdingedome, ailenaft ifrån 142768
til 1^32,39 : Hvilkct (ifta tal dock tyckes ge-

nom mifsråkning vara något for litet j ty det

var redan år 1763* 1 f 3f46 5 och hade, under

de tre följande åren, igenom flera födda ån dö-

da i, bordt blifva vid pafs f$öö ftorre.

Åf alt detta fyncs fclafllgett, at Finland,

och i fynnerhet öfterbottcn, (kiille, nåft GUDs
valfignelfe, och om det i ofrigt får fara fort,,

fom det börjat,- ftiart riog blifva Folkrikt/ om
ailenaft den altfof ftarka »fgången pä fpåda Barn
kunde minfkas, hvaf til Köpp-ympningcn utan
tvifvel mycket ffeulle bidraga, om den allmän-

nare ibland fjelfva Allmogen komme i bruk.

Ibland orfakérne til en fa " ftark och nå*

ftan ovanlig formcring, lårer deti räknas for den
fornåmfta, at detta i lig fjelft hårliga och frukt-

famma landet var vid fredens flut, år 1711, of-

Vermattan utblottadt af folk , och en del orter,

befynnefligen i Öfterbottcn, naftan aldel.es ode^

i det icke ailenaft pellen år 171 ö forodt et ftort

antil månniflvor, och det båfta ittanfkapet., Un-
der dét ofvefftåndna långvariga Kriget, genom
tita recruteringar och utfkrifningar, biifvit ta-

get til kngstjänft , Utan ock til flut , ledan
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landet helt och hållet foll uti Fiendens hånder,

cn flor del medelålders folk af bägge könen

,

fom ej flyktat oftfer til Sverige, bief antingen

på et Barbariflu fått mördad t , eller bårtfordfc

til Ryfsland. Af defle filta kommo ej månge
efter freden tilbaka. Således var latidet nåftan

folkloft, i jåmforelfe emot hvad det varit och
kunde vara bebodt. Når åndteligen frid blef*

och öfverheten gjorde alt hvad i defs förmåga
ftod til landets iiphjålpande, gick det 5 fåfom
jag hår ofvanfore fagt, at det plågar ga i dy-
lika omftåndighetcr, nämligen, at alle giftade

lig, fom giftas kunde , aflade Barn och förö-

kade fig> hvartil ej litet bidrog en nåiian be-

ftåndigt god tid och vålfignad årsväxt pa de

flåila iiålTen^ befynnerligen ifrån tjiy til 1740,
Våra fedan år 1738 i många mål förbättrade

Hushalls-Lagar och Forfattningar hafva 5gon«

£kenligen hulpit dårtii, få val Tomi den Upmun-*

trän och tilvåxt andra Näringar ledan den ti*

den fått 5 hvilka haft den verkan, at när års-

växten flagit felt, har man dock ej varit aldeles

rädlos om bärgning *öcli fortjåttft på flera fått,

Nu> ehuru Landet, GUDi laf ! blifVit rtlåf-

keligen rikare pa folk, ån det var for 30 eller

40 år fedan, famt jämväl, i proportion dåref*

ter* blifVit båttre upbrukadt* få år det dock
långt ifrån ej få$ fom det kuilde öch efter vår

onlkän böfde vara. Ty fdm Tabell *-Verket i

allmänhet vifar, at folkhopen
i
undfcr fredslugn

och hålfofam tid ^ t] okas i den moii > fom de

föddas antal årligen år ftorre åti de dödas > fl

år det klart
i

at utökningen förfvinner, genom
Ät*
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arbets-folkcts utflyttning til främmande land :

hvartil orfaken ligger i felaktiga forfattningar.

Dårforr år landet bcklagcligen ånnu altfor tomt

på dc flåfta (tallen, och tål en mångfaldig for*

dubbling af Inbyggare > til hyars vinnande jag

onfkar, at GOD ville gifvra olt t langliga ti-

der vålfignelfe, goda år, frid och enighet, klo*

ka och helföiania rid, famt drift och lycka til

deras vcrkftållighct

!

HiRUNDO daurlca, area temporalt

mbra> Uropygto luteo rufefcente*

bcflvicfvcn af

ERIC LAXMAN K,
Luther(k Paftor i Sibericn.

Med denna Svalan, Tab. VII. Fig. i. (om
mer an 50 år til naimnet varit kand af

Naturforfkare, har jag denna gängen den äran
at upvakta Kongl. Vetenfka^s Academien. Man
gaf hanne namn, men bemödade fig ej at ut-
gifva någon Befkrifning* Ornithölogi , föm nog
ofta »f Rcfe-bcflcrifningår blifvit bedragne, hat-
va e

j
vågat fig at uptagå hanne uti Sy Verner*

Man har altiå tviflat om hännes varclfe.

Jag vet icke huru det gick til, at jag $r
min Refa til Sibericn, ej hade tilfålle at 6gna
hanne uti Pctersburgflu Natural-Cabinettet. Uti
Dauricn lag jag åfvenledcs icke en efedafte, o-
aktadt jag 1766 måft hela Sommaren villades

P dår*
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dårftådes, och ingalunda forfummade något , fora

hörde ^^iteu]^££&ltien ,^^ Efter jag här-

emot flera Somrar £ rad fick fe hånne på Schlan-

gen-bårget och vid Kolywanfka Sawoden^ iå-

fom ock omkring Uftfcamenogorfkoi - Fällning

och klipporna pä Altaiffca Fjällen, hvilka orter

egenteiigen bora til det af Chineferna for na-

gm år ödelagda Singorien, lå kallade jag hanne
Hirundo Singorienfis, och fkickade några ftyc-

ken, dock utan befkrifhing, til Petersburgfka

Vetenlkaps Academien, under detta namn. JHfet

de jag uti Daurien fatt fe några af dem, la

torde håndt, at jag giflat til och kallat ,' derå

Hirundo daurica. jag tyckte ait(å , anda til

defs jag vid min återkomft ifrån Siberien fick

uti Natural-Cabinettet fe den gamla Messer-
scHMiEDfka Svalan, Hirundo faxatilis daurica,

at jag hadb en ny Fogel for mig. Nog hade

jag ocldå kunnat nåmna hanne Barg-fvala, ej

allcnaft dårfore, at hon i fynnerhet viftas om-
kring de.-hogfta klippor och måft bygger fitt

bo uti Bårgs-klyftorna, utan ock efter gefnene

man dårftådes kallar hånne' Kamennaja lajlotfchka

>

det år Sten-fvala (**). / Men emedan man nu
redan få långe kand t håilne under det namnet
Hirundo daurica, och efter H:r Profeffbr Pal-
las ej kallar hånne annorledes uti fina Spici-

legiis

<*), Jäg uppehålt mig omkring JBaical, Selenga, Tfchi-

coi v Dfida och Irkutik, och jdenna Fogel -fkal haf-

va fitt Sommar-qvarter omkring de Argunika Bårg-

verken , dit jag förft om höften anlände.

(**) Mésserschmied har rattat fig härefter, fom
hans namn Hirundo fäxatilis daurica , Cat. Mi>£
P«tr. utvifar.
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legiis Zoolqgicis, fom i är tryckas i Berlin,

fä vil jag åfvenledes ej vara egenfinnig, utan

blifva vid gamla, namnet, och ej påborda Na-
turforfkarena et nytt ord , hvarmed de redan

plågas utan anda*

Faftån andra bemödat fig at befkrifva den*

na Svalan, iå tycker jag mig dock vara i itänd,

at gifva den nfrmalte underrättelie om hånne,
efter jag haft tilirälle at betrakta hela hännes

lefnads-art in loco natali, och kan fäledfs ej

allenaft. befkrifva fkapnaden, utan ocklå hela hus-

hållningen, fom onekciigen år det fornåmita uti

Zoologien.

Defta Svalor komma om våren ifrån var-

rnaré Länder, tillika med Ladu- fvalorna, och
det gemenligen i början af Maj i manad, flygä

några dagar omkring, fånga Yr- få uti luften^

och tyckas likafom taga fitt Sommar- qvarters

belägenhet uti ögnafigte. Så fnart de nägqr*

lunda fedt fig om, trakta de eildaft och alle*

natt at efterkomma den plikt, hvartil Naturen
drifvit dem at foretaga fin vår-refa: Boet bygi

ges med gemeniama krafter, och affamma äm-
ne, fom hos detta (lågte år ofiigt, fornåmligaft

uti-Bärgs-klyftor v men ocklå under hustaken^

med cn ganfta lång, trång och rund ingång

på fidan, (åfom, ock anfeiligen (lerre än de an-

dra Svalor plåga. Sä fnart byggnaden år full-

ändad., värpa de fyra, fnohvita ågg.,
; på hvilka

båda könen växelvis ligga. Under den tiden

den ena makan utter uti boet, har oen andra

at gora med nårings-omforgen, och tilförer han-

ne uti nåfvet rått ofta några lå&kra bitar af det

P % Vil-
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Villebråd han kunnat fenga i luften. Så fnart

ungarna blifvit utklåkte , beftar Foråldrarnas

fcmcnfama oroforg cndaft dåruti, at forfkafFa

cm tilråckelig foda, til defs de låra flyga. Nu
forit tyckes deras noje hafva hunnit til fin ftor-

fta hogd, de iålla fig med fina grannar, flyga

omkring i flora hopar och taga oformårkt sf-

fked, åfvcn fom andra Svalor.

Sängen år angenäm, dock något hefarc an

Ladu-fvalans, och {karrande lika fom Trattens.

Lcfnads - arten kommer til alla delar ofverens

med andra SValors. De föka up fitt fcrra ars

bo, och fora ren monogamiflc ålficog, dock for-

ja de ej långe fina makar ^ ty jag har ofta märkt,

at den qvarlåmnade, fom genom kattor* lift cl*

ler andra olycksfall blifvit enfam, gan(ka fnart

och innan några timar, fokt fig en annan maka.

Jag, fom flitigt tångade dem, hade ibland

tilfålle at fe, huru en qvarblcfven Hanne, nå-

gra timar efter det han blifvit Enkling, börja-

de fria efter fin grannes maka, dock måfte jag

tilftå , at Honan nos Svalorna år långt beftändi-

garc uti fin kårlek, ån hos de måfta andra djur

ren: ty jag fåg, at han altid fick korgen, och
hade beftåndigt måft lcfva enfam , om inga En-
kor varit forhanden.

Storleken tyckes något ofvertråffa de an-

dra Sraförs, J?n. Sv. 170, 171, zj$.

Längden ifrån Nåfvct til ytterfta ftjårt-

pånnorna, år 7* , bredden imellan fpetfarwa af
vifigarna då de utftråckas

, f|| Lond. tum.
Tyngden beftcg fig til 8 Drachmer,

Ro-
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Roftrum (Nåfvet) år fvart, litet flumpigt.

Svalget vidloftigt anda under ögonen. Tun-
gan fer ut fom en pil med klufven fpets, api-

cibus pofticis (Vederhakarna) ciiiatis, ciliis a*

euleatis ; åfven fädanc taggar fitta ockfå uti

Gomcn, at fa mycket båttre kunna fafthåll*

InfcÄcr därmed.

Ögonen åro fvarta med anfenligen ftora pu-
piller.

Pileus, cervix, dorfum åro glånfande ftål-

blåa, dock åro fjädrarna vid roten hvitaktiga.

Omkring hela Pileus går en rod rand, fom pa
Area tcmporalis formerar en triangel af famma
fårg. Genx, Gula, Jugulum, Abdomen, vin-

garnas undre fida och framkant åro ljusgrå el-

ler helt blek rod-gulaktiga, med mörka ftrimor

på alla tjädrar långs åt> fom likna någorlunda
en brokog Marmor. Ving- pannorna åro t8 t

alla mörka til fårgen, den yttcrfta år den lång-

fta och hafver, tillika med de åtta nåftfoljandc,

runda fpetfar; de nijo kartaret andar åro midt-

uppå likafom uthalkadc ( cmargmata ) : Uropy-
gium år rodgult. Stjårten beftår af 11 pannor
fom en fax til utfcendet, de yttcrfta aro dc
långfta och val två gånger långre ån de andra,

famt mörka til fårgen, åfven fom vingarna. T<>
ftriecs caudae inferiores åro ljus-gråa med fvaiv

ta fpetfar. Fötterna karta, bruna med fvarta kloi\

Imellan könen år ingen annan fkilnad ån
den, at Hannen har en oval ljus flåck vid ba-
fis af dc^trc ytterfta ftjårt-pånnorna. Ungarna
åro, fåfom hos alla Foglar, af mattare fårg.

Ve
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-Venus i Solen > den
3 Juntt 176$ ,

Obferverad i Cajaneborg,

ANDERS PLANMAN,
Phyf. Profeffor i Åbo.

A t obfervera Planetens ImmerGon och Emer-
fion , nyttjade jag famma Refraélions-Tub,

om zi Svenfka fots focal-långd, fom vid 1761
års pnflage , hvars Oculaire har vid pafs 2,9
Svenfka decimal tums focus.

Uret, gjordt af Herr Ernst, och forfedt

med en fammanfatt pendel , utröntes til- defs

gång .dageligen, lä ofta molnen icke hindrade,

genom cprrefppndenca Sol-hogders tagande med
et Geographiilt Inftrument af i fots radius,

fådant, fom uti 175*0 ars Handlingar beftrifves,

och befant jag defs gang vara ganlka jåmn och
regelbunden. Jag hade ock tiltåile at beftåm-
ma Urets gäng den z, 4 och f : te Juniij men
den 3:dje, då Venus väntades i Solen, kunde
inga motfvarande Sol - hogder århålläs 3 ty från

kl, 1 o, formiddagen var -jämnt mulet ^ofverait,

til vid pafs kl. 8 om qvållen, då några fmå
opningar på molnen började vifa fig. Genom
en lådan opning hade jag det nöjet, at fe So-

lens ofre kant fraraflnna famma qvåil,

KL p, 8 min." 37 fec* dä Venus
'

fyntes

vara til vid pafs i inbruten på Sol -brädden.

Genom denna opning, fom utvidgade fig i lång-

den efter Solens dire&ion, hade jag Solen be-

/ ftåndigt i figte, uti zo minuters tid vid ^afs.



Oaktadt Solens och Veneris bräddat; fymt.es va-

ra" nog fjudande, medel ft 'dunlternas rorelfe vid

horizonteii} få fick jag likväl ganlka noga ob-
fcrvcra Veneris totala Immeriion i Solen, fom
ftedde

Kl. 9, to min. 4f fec. ty i detta ögna-
bleck braft det fvarta bandet, fom fammanband
Veneris kropp med Solens» brädd , fedan det

hunnit blifva anfenligcn fmalare, ån det var 8

fecunder tilforne, och Venens mörka kropp om-
gafs nu med Solens fken.

Härpå fkyndade jag mig til Geographifka
Inftrumentet, at taga tiderna imellan Solens och
Veneris annalkande til famma Vertical - cirkel

och horizontens paralleler, h varmed jag hänt
gora en omgång ohfervationer, hvilka, jåmte de-

ras uträkningar och folgder, befparas til annat

tilfålle. Sedan detta var fkedt, betåktes Solen
åter af moln, och jag måfte låmna Venus, med
foga hopp, at riågohfiri mer fa fe hanne i So-
len* Ty nu började åfven äffcan at gå pch drif-

va det ena molnet efter det andra ofver min
horizont, hvilket varade til Solens upgång. Det
var et fådant moln, fom hindrade mig at fe

början. ' af Veneris Emerfion i ty Solen fram-

kom icke forr undan molneia, ån
KL if, zo min» 46 fec. då jag befant, at

Venus , efter mitt omdöme, hade ftråkt fig,

något ofver ^ af defs Diameter, utom Solens

brådd.

KJ. xf, 32, min. 2,7 fec. flcedde Vencris
totala Emerfiori, 1 det den fvarta .fpetftn, fom
lion til flut ^ formerade pl Sol-brådden *, i detta

ognableck forfvann, hvarpä (amma Solens brådd

P 4 mark-
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marfctes vara lika fjudandc med defs ofriga

bräddar»

Min Vård, Poflmåftaren hårftådes, Herr
Uhlwijk , hvilkcn nu andra gängen haft nSjc
at vänja fig vid Aftronomiflca obfervationer, år-

bod fig fjclf at obfervera Emerfionen , fedan han
genom andra förrättningar blifvit hindrad at fc

på Immerfioncn. Jag gaf honom den Achro-
matifka 5 fots Tuben , och underrättade ho-
nom, hvad vid obfervationen borde i akt tagas.

Han århölt totala Emerfionen } fec. forr ån jag,
nämligen kl. if, 31 min. 24 fec.

Herr Uhlwijk betjånte fig af et klart
rodt glas framfor oculaire-glafet , at fortaga So-
lens isen. Jag for min del nyttjade hvarken
vid Immcrfionen eller Emerfionen nägot tår-

gadt glasj emedan pharnomencrna i Solen, hvars
lKen var itägot dunkelt, vifade fig for mina o-
gon tydeljgarc utan, ån med iädant glas.

Af totala Emerfions - momentet kan man i

det nårmaftc åfven utfåtta det tids -moment,
då Venus började at bryta fig utur Solen * c-

medan man genom uträkning kan århålla* han-

nes drogsmål pä Sol -brädden, hvilket mcdelft

parallax-verkan blir ungefär 10 fecundcr min-
dre i Cajancborg, ån om obfervationen hade

ftedt från Jordens medel-punft. Och fom fam-

mz drogsmål, vid Emerfionen, bor, enligt ut-

räkning, vara i Cajaneborg 18 min. 28 fec,
fa blir

Kl. if, 15 min. fp fec* det moment y

då Venus hårftådet flrmodcligen började at c-

mergera.

For
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For ofrigt anmärker jag, at Veneris tota-

la Immerfion inföll f min. 4f fec. fenare, ii
den bordt , efter de uträkningar jag för et ar

fedan til Kongl. Academien inlämnade, fom ån*

nu icke hunnit uti Handlingarna inflyta.

Cajancborgs Polhogd år, enligt mina cb-
fcrvationer år 1761, fom uti Handlingarna for

Ir 1761 finnas anförde, 64 grader, 1 3 minuter
och 30 fecundcr: Meridian - fkilnadcn Öfter om
Stockholms Obfervatorium, befans ock dä vara

38 min. 40 fec. vid pafs. Jag beflitadc mig
våi nu, at gora några Longituds-obfervationer,

hvangenom Meridian-ftilnaden närmare kunde
utrönas* men det lyckades mig ej, for mulet
väder, at tå fe mer ån en af Jupiters innerita

Månes" Immerfioner, nämligen d. iz April opi

morgonen, da famma Måne, efter långiamt af-

tagande, åndteligcn aldeles forfvann kl. 2,, 30
min. 46 fec. Men ehuru himmelen var klar,

fruktar jäg dock* at Manfkenet och dagsljufet,

fom redan började gry, gjorde obfervationen

något olåker* Samma Immerfion har blifvit ob-
ferverad i Stockholm, kl. 1. fl min. 41 fec*

och i Upfala, kl. 1. fo min. fl fec. Efter

den förra , blifver Meridian - (kilnaden imellan

Stockholm och Cajancborg 3$ min, f fec. Ef-

ter den fenare, 58 min* 14 fec. Men i anfe-

ende til nyfsnåmnde ofåkerhet, lårer vara båft,

at hålla (ig vid det utflag, fom 1761 ars flera

och båttre obfervationer gifvit, til defs man hin-

ner vederbörligen jämföra mina och andras ob~
ferrationer på Solens Formorkelfe, d. 4 Junii in-

nevarande är, hvarigenom viffire torde kunna af-

gpras, om berörde utflög behofver någon råttelfe.

P f Med
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Med achromatifta 3 fots Tuben , fom gor
objecternås Diameter vid pafs 40 gånger ftorre,

anmärkte jag famma Sol- Fprmorkelfes början i

Cajaneborg, kL 9, o min. f 3 lee. förr midda-
gen , och defs fl ut, kL 11, 0 min. o fec. Herr
Uhlwijk, med en vanlig Tub af 6 fots långd,

blef ej defs början varfe forrån kl. 9, 1 min.

8 fec. men inftåmde med mig oqi flutet på 1

fecund når, i det han århoit det kl. 10, fp
min. fp fec. Under llorfta Formorkelfen, blef

Solens Norra kant bårtfkymd til vid pafs fa
af defs Diameter. De med Micrometer gjorda

obfervationer på Forrnorkelfens til-och gftagan-

de, med deras refultater, befparas til et annat

tilfålle.

BERÄTTELSE
öm det fom kunnat obferveras uti Pello

>

vid Feneris gång fårbi Solen > den 3

och 4 Junii i7&9>
"'

> af :

"

: *

fred ric mallet,
Kongl. Obfervator Aftr. i Upfala.

Sedan jag lyckligen andlåndt til Pello, var

min forfta omforg, at vålja et tjånligt (tal-

le til obfervationernes anftållande* Herr Dire-

fteuren Hellant hade foreflagit dårtil Corten*

Njemi (Fråken - Nåfet) eller famma gård, livar*

äft de Franfke Aftronomer haft fitt-hufVud-qvar-

ter,
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ter, och hvaräft han i}elf obferverade Sol-For-

niorkelien, d; 1 April 1764. i Jag fann defs rad

fUra defbäfta: uppå £>>/// bårg år intet hus
eller fljul y

' men Cerien- Njemi och Purrainen åro

de enda gärdar , hvaratl rrämmande kunna Jiår-

b^geras uti Pello. De åro beiägne vid pa&
800 Svenfta famnar ifrån Kittis-, och hafva en
vacker horizont Nori-ut* Saukola tvånne går-

dar , fom ligga under roten af Kittis, aga icke

mer ån hvardcra fkt Forte och en mera trängd
horizont.

Nära vid hufen uti Corten-Njemi |r et

uphogdt ftälle pä äkren, hvaruppå Håfsjor åro

upxeile tillika med en Xada och en Ria. Den-
na plats, fom ligger if famnar Norr om gär-

den, blef mitt Öbfervatorium d.
j$

och 4 Ju-
nil Midnatts-Solen fyncs dar, utofver et litet

bårg, til 42, minuters hogd , och pä lika fått

uti hela Norra horizonten. Ladans vaggar ftä

nåltan efter de fyra Hufvud-ftreken af Vindar-
ne $ jag betackte et hål ofvan for Södra doren

med en Bleck-plåt, hvarpä en Måffings-briclca

blifvit faftnaglad. Denna bricka var genombå-
rad och et häl fvarfvadt, til tvä liniers Diame-
ter. Midt emot upreftes pä golfvet et bräde y

och en ftål-finka fåftades därpå med hängande
lod 2 lod-linien kunde genom en fkruf uti fin-

kan dragas til Öfter och Vårter, och pafias uti

Meridian med hälet. Pä detta fått formerade
jag en Middags -linea, til at verificera Urets
gång, når väderleken icke tillåt at taga corrc*

iponderande Sol-hogder. Utom defs hade jag

et- annat Pendel -Ur uti varm kammare, med
hvil-
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hvilkct Obfervations-Urct, gjordt af Ht Ernst,
jämfördes flera refor om- dagen,, fa at ingen o*

vifsbet om tiden kan hos mig upkomma, fedan

jag ofta funnit Herr Ernsts Ur vara ganfka
låkcrt, jåmval uti en fvår kold af 50 grader
under Noli-punflcn* Jag hade medtagit en yng*
ling frän Torne til Tolk, och at råkna fccun-

derne : vid obfcrvationcr hade jag altld tiihands

et litet Secund-Ur afGr aha ms, och på dctfam-
rna ftåldc jag minutcrne lika med Obtervatians*

Uret. Detta fkeddc i fynnerhct, at forckommå
oreda vid minutens upgtfvande af Ur-råknaren,

hvaruti flere Äftronomer hafva rakat, och där-

igenom gjorde {ina obfcrvationcr ovifla.

Den t Junii var himmciea klar hela forr-

middagen, men mot de hogdcr jag tagit, fick

jag ingen tvärande efter middagen* Den 5 Ju-
nii tog jag zi par Sol-hogder, men årholt al-

lenalt tre par motfvarandc efter middagen ige-

nom tunna moln: dcflTe inftåmde likväl tamme-
lige noga, at gifva et och famma middags-mo-
ment. D. 4 Junii lyckades Sol-hogderne gan-

flca val. Sedan århollos några par motfvarandc

d* 10 och 15 Junii, famt åndteligcn 9 par mot-
fvarandc d. 17 Junii, h varefter jag följande da-

gen begaf mig på afrefan.

Himmelen begynte mulna ftraxt efter mid-

dagen den
3 Junii; molnen tiltogo närmare mot

aftonen y de lämnade väl en - opning uti Väller

nedan for Solen 5 men tilflöto med S. til O,
och fånktc {ig, få £t Solen, beftåndigt var be-

takt. Kl. 9z opnades molnen och blefvo tun-

nare, få Solen fyntes , då Venus befants redan

ct
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et gödt ftycke in på Solens diflc : jag forfoktc

at mata hannes Diameter, men bädc Solens och

Veneris bräddar voro < lika fom ljudande , for

deras nårhet vid horizonten,* och for de fram*

för Solen fvåfvande dimbor elkr moln. Jag
kunde icke fä Vencris Diameter til nöjes, in*

nan Solen åter holgdes af tjocka moln.' Defia

okades ån mera til kl. io£, och nägra rågn-drop-

far follo. Solens ofra brådd fyntcs vara ofvan

en fynliga horisonten til kl. 11J och lyfte

bland (kogs-topparnc, utan at jag kunde ii fe

defs brådd ren och klar, ej eller Venus.

HimmeUm forblef betåkt ofveralt , anda

til klockan half efter midnattcn, då jag äter

infant mig vid Inftrumentcrne: en dimba fyn-

tcs ofver ålfvert och ty k tes lyfta lig up. Fa
jninuteit* därefter opnades fkyn, molnen förjaga-

des ät alla fidor, och en fkär himmel ville fig

uti Zenitb, men de Nordlige molnen, fom vid

Zenirh gingo ganfka fort, luktade (m lopp når

de fkridit inemot horisonten. Kl. 1 tirwa fö
min. var deras hogd vid pafs x\ grader, och
Solens (ken på moln-kanten utmärkte tydeligen

defs ftållcs men Södra molnen hade begynt ä~

ter upftiga, och redan gått förbi Zenith, fiimt

(kyndade fig til- Solen med S. til W. Innan
de hunno fram, fick jag fe ofra Sol -brädden,
hoja fig ofvan for Norra moln -våggen. Så
fnart denfamma lånkt fig ned om Venus, af-

måtte lag hånnes horizontala Diameter, och
med tåmmelig noghet fann denfamma f7. 3 fcc.

hvllket min uträkning efter Doliondfka Micro-
metern gifver, dä Solens Diameter antages 3 i

min.
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min. 34^ fec. Jag vågade icke vid jffc$$%*til*

fålle afmäta Solens Diameter, til nt icfce ip ! !la

tiden med det, fom jag dagen ulförcne aigjordt,

utan tog ftraxt afftåndet imeiian .:? o!cos och Ve-
neris nårmafte brådd-ar, hvilket lycjftades! tvånne

refor, iäfom följer:
tfljg

t. 7 ,/ .>• !
:

-

Kl. 2,7,23. var afftåndet 2,2f 5
r.

2
5
8,ZÖ. - - - 2,2.2. p.

De utfatte raomenter åro efter ratta Tiden j

men afftanden bora rattas med Reii^ftions-lkii-

nåden
5
emedan de, åro t#gne uti en ined itäil-

ning mot horizonten, och ej paralleit. Jag har

afmått Solens Diameter uti favnma itällnmg och
vid fimma hog4>;JbvM^f j^/u$gitf ffiiil^^r%3
telfer uti anförda :o.bferv^tioneFl W^s-

. \tx
Råtta Tiden . Afftåndet'

s
.--/jj^ejlan

nårmafte Medel-
Bräddar pnnéternc

2,7,23. m W«f- -

2^8,20. r 2,2f.2. - tl^f^é
Straxt efter defle momenter^ voro. Södra mol-
nen in på ofra. Sol- brädden, och Venus hårt-

fkymdes, innan
; den nedra hunnit- ofver Norra

moln -våggen. Fåfängt afbid ides - de aldratiita

ognableck . af Veneris gång förbi :>olen.
j

Hi-nf*

meien Brblef tilfluten genom moln : dimbpr fvåf-

vade ofver den flödande åifven; flera refor, och
åfven det ftäile hvaraft jag ftod. Molnen 6p-
nades ofta vid och nära til Zruith.j men Solen

var altid betäckt, anda til kl. 7^ om morgonen.
Vcneris Måne, om den gifves, lärer icke

eller nu hafva vifat fig ; hvarken kunde jag mår-
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ka dcnfamma , hela d 3 "Junii, ej eller följan-

de dagen, ehuru ofta jag bdag Solen. Veneris

gång lynes mig denna refa halva varit långt

märkvärdigare, än år 176 1 3 emedan dels våg tro*

ligen rnåft ga nåra til eller utofver några af de

Soi -"flackar, forn i deffa dagar fyntes. Knapt
ftär at förmoda,* det man i flera Secler kan åter-

vinna iå fordelaktiga omftändigheter.

Qbfetvattoner på Veneris Immerfion i

Solen
y

d. 3
junti, famt pä Sol- Förs-

mårkelfen d. 4 Jun. detta år
\

gjorda i Lund , af

NILS SCHENMARK,
Mathem. Prof. i Lund,

Hår var foga hopp orri , at fä fe' Venus i

Solen, d* 3 Junii , til def> det led mot af-

tonen, då det mer och mer klarnade, lå at him-
melen var fullkomligen klar, når det gålde„

Men Solens låghet fororfakade en flor olägen-

het vid öbfervationerna, i det få vål hannes

gne, forn Veneris bräddar, fyntes mycket ojäm-

na och ljudande.

Jag nyttjade 21 fots Rcfra&ions - Tuben

,

och et ej mycket fotadt plant glas for ogat,;

Herr Oblervatören Nenzelius. betjånte fig.af

20 fots Tuben, med et tåmmeligcri mörkt fo-

tadt glas.

Kl.
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KL 8,4 min. f fec, rått tid om aftonen,

blef jag varfe forfta fpåretaf Planetens ankomft

pä Sol-brädden , och tycktes vara tåmrneligen

vifs, at rätta Contachii limborum Solis & Ve-
neris exteriör då fkedde, eiler ätminftoneej til-

dragit flg mänga feeunder förut. Herr Nen-
zelius markte denna Contaétus 10 feeunder fo
nare, eller kl. 85 4 ö»n. *S feeunder.

Då totala lmmerfionen eller Conta&us in-

teriör initundade, gaf jag med all flit akt på
Solens horn, fom omfattade Venus, med fore-

fats., at anfe det for råtta niomenturn Conta&us,
nar bemåke horn (kulle lopa tilfamman. Men
innan det (tedde, och då klockan var 8 tim.

iz min. 7 fec, markte jag tydeligen et fvagt

ljus af Sol-brådden under Venus, fom alt mer
och mer tiltog: jag kunde då ej annat, ån an-

taga det for rätta momentum Immerfionis tota-

lis. Herr Nenzehijs {åg berörde fv^ga ljus

7 feeunder forr , nämligen kh 8. zi min. o
lec. Det blef ledan, medelft de fladdrande dun-
iterna, for honom ofynligt i några feeunder

j

men marktes äter ftraxt därpå, utan at han juft

lade pä minnet eller kunde noga forvifla fig

fjelf, på hvilken fecund det blef få klart och
beftåndigt, at det borde anfes for Solens ver-

keligen framkomne brådd.

Jag lämnar därhän, om bemålre af ofs an-

märkte (vaga (ken vcrkeligen kom direfte ifrån

Sol-brådden, eller om det härrörde antingen af

mgon (trålarnas Refra&ion uti Veneris Atmo-
fpher, eller Inflcxion vid Venus* Min fkyl-

dighet år, at angifva obfervationerna juft fåda-

na , fom vi dem fått.

Un-

!
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Under Solens Formorkclfe följande dagen,

var himmelen rått klar. Vi brukade famma
Tuber och mörka glas, at obfervera defs bör-

jan och flut.

Kl. 7. 42, min. fS fec. förr middagen an-

märkte Herr Obfervator Nenzelius helt no-

ga Formorkelfens forfta början 5 fom. jag en haif

minut fenare blef varfe : däremot lyckades det

for mig båttre, at il defs råtta flut, kl. p. 33
min. fo fec. Micrometer - obfervationerna un-
der hela Formorkelfen (kulle nu taga för myc-
ket rum at anföra.

Feneris Intrade på Solen , den 3 Jun.
1 7 6 9-

obferveradt i Hernofand

NILS GISSLER,
M. D. Philof. & Phyf. Ledor.

Le&orerne, Herr M. Ström och Herr M.
Eurenius behagade vara mig behjålpeli-

ge. Vi hade 3 Tuber, en af zz , en af zo
och. cn af 10 fots iångd: men jag anforer al-

lenaft de obfervationer, fom af ofs alla anlagos
for de viflafte. Himmeien var få klar, fom
den kunde onfkas.

Kl. 8. Z3 min* efter middagen, eller några
fa feeunder förut, begynte Venus vifa fig med
föregående brädden uti Sol -kanten, faft vi i

början knapt kunde tro, at det var Hon, i an-
feende til Hannes oformeliga (kapnad, Förra
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gängen vi lago Hånne i Solen, år ij6i , var

Hon rund > men nu mångkantig och föränder-

lig , hvilket endaft hårrörde af dunfterna vid

Horisonten, fom gjorde både Hannes och So-
lens bräddar ojämna til utfeende.

KL 8. 51 min. 50 fec. vid pafs, tyckte

vi alle , efter ognamåttet , at Venus var half

inkommen.
Kl. 8. 40 min. 12, fec. fyntcs nåftan hela

Planetens rundning inom Sol-brädden^ men häng-

de likväl ånnu faft därvid, medeft en fmal fkug-

ga, fom flåsade med, alt til kl. 8* 41 min.

f i p fec. dä nämnde fkugga flåppte Sol- bräd-

den, (å at den blickade hel ren och uplyft bak-
om Venus.

Kl. p. 18 min. gick Solen ned under Ho-
rizonten. Följande morgon var himmelen mu-
len, och blef iå hela dagen, (ä at vi hvarken
fingo obfervera Planetens utgång, eller nägot

af Sol-F6rmorkelfen.

Tiden är rättad efter en Middags-l^inia el-

ler Gnomon , fom Herr Profeflbr Mallet,
under defs viftande hår forledne vinter, inrätta-

de och jufterade uti Gymnafii-Salen.

HOLOTHURIA Phyfalk, (*)Syft.Nat.

afritad och befkrifven

af
'

GUSTAF FR. HJORTBERG,
Kyrkoherde i Walda.

Detta Sjo-kräk, fom af Oftindie-farare plå-

gar

(*) Namnes näftan ntt alla Sjorefc - Bejkrifmngar
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gar kallas Örlogsman ^ Bidevinds -feglare eller pa

Engelfka jWiw 0/ //^r , fynes ofta på Hafvet un-

der Linien. Sjöfolket men te,-- at det allenaft

var cn med vader upfylld blåfa, utan lif $ men
jag ofvertygade dem om vederfpelet* då jag,

under min andra Oftindi&a refa, hade tilfålle at

upfifka atfkilliga.

Det fåreftalles, Tab- VII, % A, liggan-

de pa ryggen , och 5 5 pä fidah. Corpus eft nu*

dum> ovato~oblongum > glutinofct & pellucida conftans

cuticula > aére impleta : fajiigium D in feptem ärti*

culos divijurny & tentacula plurima per fajckulos dis*

pofita F.

Jag lag dem (å val utom vatnet, fotti da
de voro dåruti flåppte, val i | å 4 ti-mar rora

fig; * i fynnerhet märktes rorelfe uti den langa

flrången JF, fom vid fältet i buken eller den
delen fom kräket flyter på i vatnet, delar fig

uti atfkilliga fmå fina ftrångar. Kammen Z) 1

fom fitter ofvanpå, och beMr af tunt flunn
^

delt uti 7 eller 8 leder $ famt runda fpitfen E,

åfven af 7 leder, utvifade likaledes kräkets lif

och rorelfé.

Fårgen var befynncrlig och vacker, öf-
Verfhi kanten af Kammen D var blåaktig, rod-

fpråk lig och violett* Hvar led eller Lamelie
utmärktes med en fvart-bla fårg, och teknades

defsutom med
3

blaaktiga ©ch violetta ftrek,

af hvilka det medlerfta var långft. Spitfen C
och

écb finnet afrttad h*s flere Auäorer^ efter döda
kråk y fem långe legat uti Spiritu Vitit ± då de mi*
Jlat fin råtta fårg och fkapnad. Kongl. Åcademlen
tror darfort) at denna Ritning och lejkrifmng éf*
ter lefvande djttr

t
ej fkal anfes for ofverfiodig*
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@ch fpitfen jE var rod och blå. De fmå trå-

darna, fom fitta faft vid kroppen (äfom et knip-

pe, och lopa tilfamman yti en lång dräng F r

Jro gula ,
roda, blå och violetta.

Vid G fyncs uti (kinnet likfom et litet 6-

f;a.
Når man kramade kräket midtpå, drog

et in den lilla fpitfen C
Når det inlades i Spiritu Vini , förändra*

de det fin vackra tårg, blef hvitt ofver alt, och

ftyfnade.

BESKRIFNING
pä Tork-Hdfsjor och TråfkrVagnar ^ fom

brukas t Wafier-Norrland y

.ingiften af

NILS GISSLER,
M. D. Le&or vid Hernofands Gymnafium.

Meteorologiflca obfervatiotier intyga , at i

Augufti och September manad gemenli-

gen faller mycket rågn, hvaraf ofta händer,

at Såden, fom den tiden år {kuren, tager fkada

ute pä marken, innan den år få torr, at den kan
inbärgas. Landtmannen kan fåledes ei gora lig

fåker råkning pä fin Såd , ehuru frodig och
mogen den (kåres , forrån han åfvcn fått ho-
nom in i fina Lador. Gode Hushållare hafva

dårfore långe varit omtånkte på medel at be-

fordra Sädens torkning. Ibland d?m , fom hår-

tils



i7^p* Jul. Aug. Sept. 229

trils blifvit påfundne, låra de i Wåfter*Norrland

brukcliga Tork-Håfsjor förtjäna fynnerlij* up-
mårkfamhet. Forfarenheten har vifat, at fa fnart

man tätt up Såden i Håfsjan, hvilket fker fam-

ma dag han blifvit (kuren, kan man anfe ho-

nom för redan bärgad, emedan han dåruti cj

löper någon fira , ehuru mycket och långe det

fedan mä rågna. På Kongl. Vetenfkaps Aca-
demiens behållning ('*) vil jag nu meddela en
kart befkrifning på berörde Håfsjors byggnad
och bruk. Och fom på de flåfta ftålien bår i

Norrland , 'Troft - Loge blifvit anlagd under
Håfsjan, iå anfer jag for nödigt, at tillika be-

ikrifva Logen och Troflc - vagnen , faftån om
den fenare redan år något anfordt uti. Kongl»
Academiens Handlingar (**).

Hår brukas tvånne flags Håfsjor, Enkla och"
Dubbla. De enkla, fe Tab. VIII, åro på
följande lätt inrättade. Til ftolpar tages tim-

ber af 14 eller if alnars långd, och en haif

alns Diameter i ftor-åndan. De täljas något
platte på t fidor* Vid pafs 3 alnar ifrån ftor-

åndan,* börjar man på platta fidan uthugga af-

långt- fyrkantiga hål ut efter hela ftocken, z\
qvarter ifrån hvarandra, alt up til fmal- andan,

uti hvilken inhugges en klyfta, tvårt emot hå-

len vand. Stängerna, fom trådas i hålen, äro

8 å 10 alnar långa, 1 qvarter tjocka i ftor-ån-

3 dan.

(*) Et ndfttn dageligt och ymnigt ragn, i hela Se-
ptember månad 1 768, hvarigenom mycken Sad Jkdm-
des på marken uti våra fiafta Lands-orter

, gaf an-
ledning därtil , at KongL Academien anmodade
Doäor GiSSLER om denna iejkrifning.

(**) For Jul. Aug. Sept. 1761.
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dan. Til ftöd fordras 4 fmalarc iiockar for hvar

ftoipe, nämligen et par af 16 a t8, och et par

af 10 å iz alnars längd. •

Uprefningen fter lalunda. Stolparnas ftor-

åndar, fom behålla fin rundhet, kal -brännas i

ytan och ©inbindas med Nåfver: hål grafvas i

jorden for ftolparna, fom fedan uprefas och ned-

iåttas i fina hal. Til uprefningen brukas tvån-
,

ne flänger, fom på ena andan fammanbindas med
vidjor eller tog af en half alns långd imellan

ftångerna, och behofvas flere par af lädane flän-

ger. Med dem omfattar man, underftoder och
lyftar ftolpen , til defs han ilar rått up. Sedan
ftodjes han med ftadiga ftånger, til defs flera

ftolpar, vid pafs 8 å 10 alnar ifrån h varandra, pä
lika {att åro uprefte. Därefter inträdas ftån*

gerna uti hålen på ftolparna, och upbåres en
tiihuggen ft@ek, fom år lika lång med diftan-

cen imellan ftolparna, och paflar uti de klyf-

tor^ fom fades vara huggnc i ofverfta andarna

pä ftolparna, hvilken tjänar til et band at hålla

ftolparna tiifamman. Nu underftodjes hvaj ftoi-

pe på hela Håfsjan med 4 ftod, tåfom figuren

utvifar; ofre andan af ftodet faftfpikas vid ftol-

pen, med io tums fpik eller grofva pinnar,

och nedre ändan på dem, få val fom på fjelfta

ftolparna, beiåftes i jorden på alt uptånkeligt

lått, med nedgrafven ften eller på fnedd nedflag-

ne pålar, at Håfsjan må ftå ftadig emot ftorra-

väder, och ej upfkjutas af kålan.

Somlige bruka, i ftållct for hål på ftolparna,

ftarka gran-pinnar fnedt nedåt inbåraae på ena fi-

dan af ftolpen, at lägga ftångerna därpå; men
da

§ , v
•' v v "fr 1



då måfte ftångcrna pä något fått fåftas, at de ej

af ftorm-vader upkaftas af fina pinnar 3 hvilket

flcer med en ftang, fom utanforede inlagda h@-

montala ftångerna faftbindes parallelt med ftol-

pen. På ofverfta andan af hvarje ftolpe, of-

vanfor vågg- bandet, fåftes, til rått vinkel e-

mot Håfsjans plan, en roftad trå-klabb, med in-

hugget hål , at tråda på andan af ftolpen : pä
defla klabbar faftfpikas 3 bräder i bredd, med
vederbörlig hållning, långs hela Håfsjan, at tjä-

na jlc ofverfta Sådes-banden til något ikygd tor

rågnet. Utan på hvar ftolpe baras hål, pä fi-

dan midtfore det nederfta uthuggna hålet; dår-

uti infåttes en ftark pinne, och dårpå lågges

en ftäng, fom tjånar til båttre* ftöd for Sådes-

banden. Man kan vid hvart fjerde hål lågga
en fådan ftång til band-ftod.

En fådan enkel Håfsja af 24 alnars längd,

med 18 ftånger, til 2§ qvarters afftånd ifrån hvar-

andra, kan bara 100 til no Skylär Såd, hvar
Skyl bcftående af 12, band. Banden bora bin-

das lagom ftora, efter rymden imellan ftånger-

na, fa at de hvarken packas for hårdt, eller

fitta mycket loft, da de af blåft kunna nedka-
ftas. Til Sådens ypfåttande i Håfsjorna, bru-
kas et ftycke trå, fig. 3 alnar långt och
få brcdt åt ena andan, at en trifla om 1 avar-

ters diameter dåruti kan infattas. Midtpa in-

inbaras tvånne pinnar, få långt imellan dem, at

de kunna omfatta den ofverfta ftången på Håfs-
jan och dårvid hållas i lin råtta ftållning: i an-
dra andan baras et hål, hvaruti fållas några vid-
jor, fom knappas omkring 4:de eller f :te fiången

(^4 dar-
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därunder, och hålla detta ftyeket faft, dar man
vil hafva det> fom ock fedaa beqvåmligen kan
flyttas. Sades - banden updragas med en lina,

forn gar på triflan, i hvars ända fäftes en fä
tung järn -krok, på hvilken banden häftas, at

den af fig fjelf gar ned, fedan bandet år utta-

get. Därmed kunna flera Skylar, inom en kart
ftund, af z Perfoner upfåttas* Banden brytas

litet, midt ofver ftången, få at axen luta nedåt.

En dubbel Häfsja, med fina i jorden^ ned-
fatta flolpar och ftod, fes i profil, fig. £>*på
berg upfatt, fig. M ; famt i Perfpeftive, fig.

N. Den beftår af tvånne etikla Håfsjor, ftåldc

bredevid hvarandra, til 6 alnars afftånd, då i

ftolparna huggas 3
aflånga hål genom fmalare

fidan, til 4 alnars diftance. Uti defla hål in-

fattas breda flåar, 7 alnar' långa, fom utgöra
tvärband at fammanbinda Håfsjorna. På defle

flåar kan man ock lågga bräder at gå därpå,

når Säden fkal upfåttas eller nedtagas. Den
ena Hafsje- raden bor vara \\ aln högre med
vågg-banden, ån den andra, til fluttning for

taket , hvartil brukas 7 alnars långa bräden y

failfpikade vid andarna ofvanpå tak - (lockarna.

Uti fådana dubbla Håfsjor bchofvas ftod alle-

naft på yttra fidan mot ändarna af hvarje rad.

Det har ock fin nytta , bm ftolparna luta nå-

got litet utåt, få at Hafsjornja divergera ifrån

hvarannan ofvantil > ty utom det, at takets fpräng

då båttre afbår rågn och dropp, at det ej fal-

ler pä Sades- ftufvarna, hvilka i bägge radernc

altid våndas utåt* få ftår ock Håfsjan ftadigare,

emedan bagge raderna arbeta emot hvarandra.

Sä-
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JÉplpSdana Håfsjor åro formodcligen de fåkra-

fte medel i vårt Climat, til Sedens torkande

och bevarande, fom härtils åro upfundne, i fyn-

nerhet dä de åro täckte 3 ty i dem kan den
S«.d om aftonen upfåttas, fom om- dagen år (ku-

ren, dl nian far tacka GUD for fkörden, få-

fom vore den redan i Ladan* Rior åro koft-

faroare, foréfå mycket brånfle, åro ofta under*

kailade elds-våda, fanu förtorka och fatta rok-

(mak på halmen, at Kreaturen ej må få val dåra£
1 lådorna icke få. Om någon i de Södra or-

terna ej har nog tilgang på fkog til ftolpar,

Itod och 'flänger, kan han, for en ringa pen-
ning, forffcnfva dem aldeles tilhuggna och får*

diga ifrån Norrland eller andra Skogs-orter, få

(å at han ej behofver mer. ån uprefa Håfsjan*

När man nodgas fkåra Såden mycket våt, kan
den c^lock genaft upfåttas i Håisja, allenaft ban-
den bindas mindre och infattningen flcer utan-

hård fammanpackning i Håfsjan. I Medelpad
^

dar Håfsjor ej innu allmänt kommit i bruk*
har noden lärdt dem följande fått at förekom-
ma Sådens fordårfvande af långvarigt rågn : de
nedfla i haft ftorar par-tals, 4 alnar héga, fam-
nianbundne fåfom vanliga gårds * gärds ftorar:

pä hvart band låggas fmala ftånger imellan flor-

paren, då dåraf blir en art af Håfsja, uti h vil-

ken Såden obunden infåttes imellan ftångewa.
Alt fom Såden dåruti torkas, fjunka ftängerna

ned på flor -banden, och lider han dår aldrig

något af rågnet. De plåga ibland nodgas up-
rifva Skylarna, och fatta Såden i flika fmå Håfs-
jor, fåfom fakrare til defs, förvarande. Ho på
Kårr-ångar bårgas på lika fått, och håller fig

Q.f al-
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altid grönare, ån det fom blifvit torkadt på
marken och infprdt under tak*

Emedan hår i Norden W. och SW. vind
åro de måft torkande vader, fä ftålla$ altid Håfs-

jorna i NO. och SW. Ju längre rader, deito

Itarkare blifver vaderdraget genom Håfsjan; men
alt for långa, åro underkaftade nedbrott af Or-
caner. Landtmånnerne åro ej enfe, hvilkende-
ra år båttre, en enkel eller en dubbel HåCsja*
i det någre paiH, at de enkla torka Såden for-

tare och behålla honom hyitarej men Hr. Kyr-
koherden W a h l m a n i Gnarp, fom for-

fokt bagge Hagen, forfåkrar, at når de åra täck-

ta, kommer dec pä et ut i torkningen , alle-

na It man i de dubbla lemnar ofrerfta ftången

ledig, at vädret får fritt fpela imellan Såden
och taket , hvaraf fororfakas et ganfka ftarkt

våderdrag imellan Håfsjorna , når de åro full-

fatte med Såd. Mindre koftfamt år ©ck at hug-
ga tak på en dubbel, ån på flera enkla, om
det fkal blifva varaktigt. Åt nyttja någondera

utarf tak , år orådeligt : ty Såden på ofverfta

ftångerna tager då flcada af längfamt rågn, och
vatnet drager fig åfven ned efter ftolparna in

i de nedre lagen. En annan formon vinnes ock
genom dubbla Håfsjor, nämligen: at man i-

mellan dem och under deras tak kan bygga
Tr6(k - loge for Troflc - vagnen , når man ej

åger fårfkild Loge dårtil. Det fker pa följan-

de fått.

Imellan ftolparna lågges $
golf-åfar på jor-

den, långs efter hela Hålsjan: tvårs ofver dem
lågges golf af ftadiga bräder eller af fmätt flat--

hug-
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hugget timber, 4* alnar bredt, med en alns

höga balkar på fidorna, fom luta utåt, fåfom
&g> M utvifar. Ju längre en fådan Loge gores,

defs- båttre drift vinnes med Trofk-machinen dår-

p£ Logens lan^d brukas ifrån 60 til 100 alnar,

och 12ta flere Bönder en del af Logen ga långs

efter Ladu - byggnadens fodrc läng-vägg, ofver

timrad med et litet hus, hvars rak går i famma
flutrning fom Ladans. Se fig.C. Tab. IX, På
några Präfte-gardar år ftorfta delen af Logen få-

ledes inbygd under tak. Kyrkoherden Wahl-
man har Ladu-byggnaden iz alnar bred, och
7c alnar lång, med Trofk-Loge efter längden
midt uti

, 4§ alnar bred, dä Sådes-golfven pä fx-

dorna afdelas efter behag och til egen beqvåm-
lighet. Midt på byggnaden gores en utbygg-
ning

, på ena fidan , t z å 1 3 alnar lång , och
6 alnar bred, til Kaft-logc. Se fig. £>. På
bagge andarna af denna Ladu -byggnad ftållas

dubbla Håfsjorna, en rad på hvardera fidan,

fom då tillika tjåna til förlängning af Trofk-
logen. Formonen af fådan inbjgd Loge år,

at man uti Ladorna bredevid far inlägga Sä-
den, få fnart den år val torkad i Håfsjorna,.,

famt flipper den olågenheten, at hindras ifrån

trofkning de dagar det rågnar* ty Logen un-
der dubbla Håfsjan blir vat af dref-rågn, lår-

deles når man jittagit någon del af Säden, då

åfven fno - flagg och isning kan lägga (ig på
Logen: utom det, at man nodgaS påtkynda med
troueningen forrån fnon kommer, iå at mycket
annat gards-arbete forfummas.

. Tack-järns Tr6fk*v*&neny fig. E beftår af 24
gUtna hjul, til 20 tums diameter hvardera, fom
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ftålks på fina 4 jåra-Ifir^ at de lopa växelvis

utom hvarandra* och hjul-axlarna hållas paral-

Iclt med ' hvarandra gående , inedelft en lång ås,

fom midt på har boj-lånk, och på bagge andar

en ftor mårla at fåtta kroken uti, fom är fållad

i fkackiarna, famt åfven vid famma anda hafva

fitt-låtet fåfhdt for Korkarlen. Se fig. F,

Herr Probften Genberg i Arnås nyttjar

j8 Tackjärns-hjul, af en alns diameter, (a ftål-

de, fom fig. G utvifar. Hjul-åfarne åro fam-
manfåfeade med järn - lånkar och mårlor, fom
nått boja fig efter halmens ojämnheter på Logen*

Kyrkoherden Wahlman brukar zo Tack-
•jarns-hjul, af if alns diameter, fammanfatte fom
fig. H utvifar, och finner, at fådan vagn gjordt

blfta gagnet i hjulen borä, vid fammanfåttnin-

gen, gå få mycket inom hvarandra, at axlarnc

allenaft gå fritt 5 ty ju kartarc vagnen år, dello

vigare år han, och defs båttre uttroftar han vid

åndarnc af Logen.

Herr Kyrkoherden Backmark i Tuna tur

inrättat fin fårn-vagn med 18 ättakantiga hjul

af 1 alns hogd , famt krufige i fpor - gången

,

hvilka gifva Ifcarpa flag, men finnas nog tunge

for en haft at draga, Med denna vagn trofkas

altid 10 a iz Sky lar mer om dagen, ån med

de runda af famma ftorlck* Då 3 perfoner hjäl-

pa til at (kaka och lägga fram pä Logen, få

trofkas med den förra, 56 Skylar, ifrån kl. 6

förr middagen til kl. 6 efter middagen.

Trä-vagn brukas af Bönder, med 24 hjul

eller lot- gängar på 8 naf, fom fitta på 4 äfar,

(fig E) hvilka ga igenom fyrkantiga läng- plan-

kan,
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kan, fom har länk -gång midt pä, dä z:ne naf
* gä pä hvardera fidan. I andan på lång-plankan
• tåftcs mårlan at tråda Skakel -kroken uti, och

iåte for Kor -karlen. Når denna trå-machi.n

år jårn-fkodd i alla gängar, och åfven omkring
alla lotar, få trofkas därmed nåftan lika myc-
ket, fom med järn-vagnen.

Herr Kyrkoherden Locknjeus i Själevad

har lätit uthalka rundt omkring trå-lotarna en
djup inflvårning, et par tum bred, at fkodda

fpor-gangarna på bägge fidor blifva allenaft en
tum breda, fom dä verka långt bättre, ån bre-

da fpor- gångar pä hjulen: han brukar hjulen

7 qvarter höga och 2 häftar for vagnen , famp
uttroftar därmed 19 tunnor om dagen.

Det år ej ånnu fullkomiigen afgjerdt, om
högre eller lägre hjul, mångkantige eller alde-

les runde, med bredare eller fmalare fpor-gån*
gar, bora äga företräde. Ej eller, om det är

förmonligare, at vagnen mer utiträckes i läng-

den, eller ock at hjulen hållas i kårtare och
bredare llråckning fammanfatte. Flera jämförda
forfok och utrönte verkningar dåraf bora forvifla

ofs om båfta valet. Hår bor, få mycket moje-f

ligt år, hafvas affeende på at lätta dragarens
lait , famt at vinna ftorfta verkan af hjulen.

De omftåndigheter, fom mechanicé bidra-

ga til Sädens lofsning ifrån halmen, åro, 1:0,

at Logen har fpånftig darrning och vifar kraf-
tig reaélion emot hjulen 5 dårfore år en Loge,
med ftarka fyllar och falla åfar underbygd

9

mindre fördelaktig, an en med bräder och fpän-
ftiga golf-åfar, då bräderna vid andarna med

tvär-
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tvårflåer allenaft tilhallas ^ at de kunna drifvas

vål intil hvarandra och hvila lediga pä mcdlcr-
fta golf-åfen, fom fritt gungar, och bringar

bräderna på Logen i darrning och gungmng.
Prof af en fådan verkan fer man , om tunna
bräder utbredas lofa ofver en vanlig Trofk-logc
och trofkur Siden dårpå, fä gar det dubbelt for-

tare utur halmen, ån på Logen for fig allena.

2:0. At hjulen verka fkarpaft och kraftigaffc,

når de åro lagom höga, nämligen af 3 til ^\
qvarters diameter då de åro af järn, med dubb-
la fpor-gångar i omkretfen pä hvardera, allenaft

\ til 1 hel tum breda. Ty alla hjul, fom här-

tils blifvit gutne, år® 2 ä 3 tum i fpor- gån-
gen och altfä mindre verkande, emedan de fa

ftorre fuperficies af halm-mafla, at trycka emot
och ofvervinna. Bönder, fom nu årligen för-

bättra fina trå- hjul, hafva redan funnit båttre

nytta af fmärre hjul och fmalare fpor-gangar.

Vagnens fammanfogning bor (å ftållas, at

den utbreder fin verkan til alla mojeliga pun*
docr efter Logen $ famt at hjulen med fina ax-

lar åro ledige at håfvas up och ned afden gung-
ning och darrning, Tom upvåckes i Logen 3 dår-

fore roåfte axlarna häftas tiifammans med fjå-

driga up åt krökta jårn- lånkar, fom vid an-

darna åro fåftade uti hvarje hjul-axel med mår-

lor , for ledig och lått böjning och lekning.

Det blef en tid forfökt, at binda ftora ftenar pä
vagnen , til at oka dels tryckning, men det gjor-

de mindre verkan*

Troftningen med vagnar fker fåhmda 2 på 100
alnars Loge framlågges hvar gång p å 10 Sky-

lar
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lar korn, och trofkas med en eller z häftar och

4 fhålle perfoner, 8 å p lådane lag om dagen,
foljakteligen 80 å po Skylar, hvilkct Probften

Genberg med förr nåmdc dcfsTrofk-vagn nåft-

forflutne hoft uträttat. Kyrkoherden Wahl-
man trofkar beqvåmligen med fin vagn 8 å p
tunnor om dagen, med en haft och

3 perfoner,

på en 70 alnars Loga, då ock ingen Såd i hal-

men qvarlåmnas. Når Såden ej finnes ga val ut,

i fuktigt vader, iå vandes hvart framlag af Sä-

den i gånger. Den uttrofkade Såden efter hvart

lag (kjutes til balkarna och efter hvart tredje

lag, tages 'den bart af Logen , at ej hindra ma-
chinens verkan. A t fkyndfamt fkaffa Såden af

Logen, brukas en Sno- plog, bakvåndt forc-

fpånd, med, en haft, då man framforer droften

til dören af kaft-logen.

At fkjuta Såden både fort och beqvåmt
til fido-balkarne, nyttjas et bråde, en aln långt,

fåftadt på en klufven ftor. Den karlen, fom är

tilftådes at vånda Såden, gor det på ena fidan

af Logen , medan det kores på den andra, och då

den år ledig därifrån , drager han med en Harf
halmen ifrån balkarne, få at intet ax måtte go-
ma fig undan for hjulen 5 om han fer halmen
ligga ojämnt hopfkufvad på något ftåile, jäm-

kar han den och uploflar honom med en ftake.

Vid andarna af Logen lågges en litet fluttandc

bro, några alnar lång, af fmått timber, få at

håftarna med vagnen dår få ftanna, då ej mera
behofves, ån lyfta (kakel- kroken utur den ut
åt ftående märian, vända om häften och låtta

den i marko vid vagnens andra anda, hvareftey

kar-
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karlen fåtter fig pä tåtet och körer, ju fortare

defs båttre; ty ju hurtigare han körer, dello

fnarare fker trofkningen. Man vinner genom
nämnde bro den formonen , at s åden jämväl

med en lång vagn blir lika val utcrofkad vid

ändarna af Logen, Tom med en kärrare: annars

måfte man med {lågor undcrhjålpa trofkningen

vid Logeni ändar. Torr , klar luft med land-

vind, och i fynncrhet fkarp och torr köld, bi-

draga ganfka mycket til lättare uttrofkning med
vagnen, famt at Såden bhfvit mogen och val

torr i Håfsjoma. Korn, Ärter och Hafra tro-

fkas fnarare ån Råg, dårfore år båft at trofka

Rägen, då luftens omftåndjghecer underhjälpa.

De flåfte hafva hartils fatt allenaft en haft for

vagnen , fom ock år nog vid mindre Landt-
gods, men (torre fordra val z:ne häftar, fom ocfe

hvar half dag behofva ombytas, om trofknin-

gen med full drift {kal fort lättas. En pofie fåftes

under håft-fvanfen, at förekomma orenlighet på
Logen. Den 3:dje perfonen käftar Säden pl
katt-logen, under korningen och mellan det han
infinner (ig, at hjälpa til med Sädens framlågg-

ning och halmens aihämtning af Logen.

Pä detta lått trofkar nu Bonden pa några
dagar ut all fin Såd, och åger (åledes god tid

at foretaga annat nyttigt arbete, i det ftållet

han förut, med flagor och 4 Man, foga hant
trofka ofver tf Skylar om dagen-

Ny ligen hafva en del fmå Hemmans -bru-
kare börjat bygga THfk-machimn fig. Ky efter en
Helfing- bondes upfinning Uti et hus om 14
alnars längd och bredd, iågges jämnt golf och

en
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en faft pälc uprefcs emot taket > midt på gol£-

rct: cn ftark håf-ftång, 9 alnar läng, med hal

rnidt på , omfattar pålen, och kan dar omkring
herizontelt omlopa, når häften fpånnes for ena

åndan af håf-ftången. I famma ftäng-ånda häf-

tes med jlrn-lånkar a, en fyrkantig afläng bråd-

lada, genom hvars iidor gå axlar for z:ne Cy-
lindrar af hårdt trå, 10 qvarter langa, och Dia-

metern u å 13 tum, hvilka rullas parallelt gå-

ende och efter hvarandra ftåldc in i ladan, hvars-

nedre bräddar ej gå lä långt ned, at de fora

utbredda fåden med lig under omkörandet* Den
ena Cylindern b karfvas tvärs fore rundt omkring
med djupa infkårningar, at ryggarna eller fpor-

gångarna blifva- ^ til -| tum i kanterna, Ofin

andra Cylindern C fkåres längs efter, i lika ryg-

gar, eller man faftfpikar kantiga ribbor af hudt
trå, jåmngående på alla fidor.

Med denna ringa machine trofkas 19 eller

zo Sky lar om dagen, dä Kor-karlen har en per-

fon til hjålp, til Sädens framlåggaing och af-

hämtning, få at defla z uträtta lika mycket om
dagen, fom iz Man med vanliga flagor. De
ofullkomligheter, fom finnas vid detta lått, kun-
na ock blifva efterhand forbåttrade, fedan' matt

forfokt och efterfinnat de Mechanifka {hållnin-

gar, fom vifa den båfta verkan -

y båft fynes, at

en Cylinder vid hvarje anda af håf-ftången häf-

tas med lånck-kåd, fom har i andan et bred t

jårn med hål, i hvilket axlarna af Cylinderns

kågge andar lopa^ ty då kan häften vigare vån-

das vid en och famma håf-ftängens anda, utan

at hindra fig med Cylinder - lådans omflyttning
' R på
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Sa
andra fidan af håf-ftången, fom annars måftc

ic: ty häften fordrager ej at lopa i rundel af

en iå ringa omkrets, ofver 4 eller hogft 6 hvarf,

innan den fordrar vändning. Når Cylindrarna

få lopa ledigt och fritt, med nämnde kådjor

allenaft häftade, lå behofva de aldrig flyttas *

emedan vid detfamma fom häften vändes vid än-

dan af håf-ftången, iå vinda fig ock Cylindrar-

na ijelfva därefter. Men då diametern af hå-

llens omlopps bane år något ftorre, eller 14 a 15
alnar, behofver man icke la ofta vånda häften,

hvilkct år nog befvårligt.

, Vil man ock vid nyfsnåmndc förbittring

utbreda i:ne rader af Säden, en närmare åt håf-

ftångens andar, och en rad inom lå kunna Cy-
linder- kådjornas ytterfta ringar på krokar häf-

tas, både längre ut ©ch längre in på håf-ftån-

fen, då det ena Sådes-hvarfvet efter det andra

an uttrofkas med flyttade Cylindrar.

Det lämnas nu i hvars och ens frihet, at

välja hviiketdera Trofknings - fåttet honom måft
behagar: det förra med vagn, torde båft pafla

fig for dem fom hafva mycket at tröflu, och
det fenare for mindre Seminanter. Det år vifst,

at man hår i Norrland iåtter ftort värde på des-

fa påfund. I fomliga Präftegårdar hafva tilfor-

ne 6 å 8 perfoner varit fyffelfatte med trofkning

8 å 10 månader, nåftan dageligcn* men nu kun-
na 4 perfoner, med Trofk-vagn och en eller t

häftar, uträtta ^lt det famma inom 3 å hogft 4
veckor. Defsutom år gamla trofknings-fåttet med
Slagor, et tungt flaf-arbete; men det nyagan-
fka lätt. Altfå vinner Landtmannen härigenom



bcfparing både i tid och möda* och kan nu til

annat nyttigt forétagande använda den tid, fbm
tilforne forfpildes med trofkning. Herr Kyrko-
herden Wahlman har igenom bref beråttat

mig, at hvar enda Bonde i hans Forfamling nu
har jårn-vagn, fom få lättat deras trofknings-

arbete, åt de nu hafva nog tid ofrig til at med
kolning, Lin-lade och andra närings -ting for-

vårfva något: hvaraf ock ftedt, at de blifvit

mera välmående, oaktadt defTa fifta årens tryc-

kande omftåndigheter.

Anmärkningar vid Skånes Ört-Hifloric
r

*|^v:V- - af -

^

ANDERS JAHAN RETZIUS,
Docens uti Chcm. och Nat. Hfft.

y/kdms Natural - Hiftoria förlorade utan tvifvel

mycket, då den Dagbok gick forlorad , fom
af nuvarande Stats-Secreteraren och Öfver-Poft-

Direöreuren famt Riddaren Herr Matthias
Benzei.stjerna, afiedne Amiralitets-Medicus

i Carlscrona, Herr Johan Fjellstrom, och
min Sal. Fader, Provincial Medicus i Malmohus
och Chriftianftads Läner, Doétor Ntls Ret-
7.IUS fördes > då de år 1729, på Archiater K.
Stob,£I koftnad, gjorde en refa ofver Skäne*

Denna fiftnåinndes Ört*famHng forfvann ock. Den
Botanifka delen har dock genom Herr ProfefTor

. luECHEs PrimitU Flor* Scmicd, och Herr Profes-

R z for
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Eberhard R o s é N s Obfervationes Botanica

circa Plantas quasdam Scania &c. och lift genom
Archiatern och Riddaren Herr von 'Li.NN.es år

174P anftälde Skånlka Reia , rikeiigen blifvit

årfatt.

Sedan den tiden åro atfkillige Species up-
tåckte, fom förr i Skåne varit oanrnårkte, fä

at man nu kan råkna inemot poo lårfkildte Spe-
cies i Skåne vildtvåxande. Håraf år det, fom
jag nu har den åran låmna del af de fållfynta-

"ite, hvilka dels af mig fjelf blifvit famlade,

dels af Kongl. Secreteraren Herr Jacob von
Engestrom och Hiftorise Nåturalis Adjunélen
Herr Ebbe Bring mig meddelte.

Någre af Herrar Leche och Rosén an-

markte, men i Flora Svecica utelämnade Örter,

åro hår uptagne. En del hår nåmnde åro o-

felbart af utlåndfk bord 3 men fedan de blifvit

få naturaliferade , at de > ånfkont hatade och for-

folgde, flera mansåldrar blifvit qvar, bora de

efter min. tanka anfes fälom inhemfke, af fam-

ma grund fom viffa ogrås i åkrar, hvilka årli-

gen med månnifko-hand fås, och annars aldrig

finnas hos ofs* Efter denna grundfats torde en

annan gång Oenothera biennis > Crocus Vernalis , Hel"

hborus viridis , Arum maculatum^ med flera, få oka

Skånlka Örternes antal.

1 . Veronica Acinifolia. Linn, S. Nat. Ed. XII.

p, fp. år den fom namnes i Ros. Ohferv.

Bot. p. fp.

2. Valeriana Locufta. En befynnerlig varietet,

knapt en tum hog. Hela växten år nåftan

blom-krona, med tåmmeligen ftora blad of-

verfl
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verft pa ftjelkarne , fom formera lika fom
en radiusj torde flledés vara denfamma, fom
namnes Syft. Nat, p. 75. radiata* Växer pä
ftranden vid Cimbrishamn*

3. Scboenus comprejfus* S. N. p. g O- /^/^r på
Betesmarken utom Chriftianftads fodre port>

i våftra Hagen 'vid Ljungby gärd, och vid

Wal jo llmnd. På betesmarker år den lig-

gande, kärt, och hela ftjelken rund, men
pä Hafs - ftrånden dubbelt ftorre, mera up-
råt, och ftjelken vid roten trekantig, hvii-

fca kanter fmåningom förlora ftg.

4. Agrofiis Caplllaris. S. \N . p* po. Växer i ån-

garne vid Ljungby gård. Fins ock i Tveta
Hårad i Småland.

5*. Feftuca adfcendens > .panicula ere&a fubramofa,
fpiculis teretibus anguflis muticis, caule ad-

fcendente > foliorum vaginis cylindrieis. Sä
kallar jag et tydeligt Species Feftucx, hvilket

jag hos ingen Au£tor, fom jag haft tilgång

til, kunnat igeniå* Den liknar nog i h^lt

Feftuca fluitam , men år vid närmare päfeendc

mycket (kild.. Stjäken ligger til et qvarters

långd horizontelt på marken, och refer (Ig

fedan rått up. Bladen åro fmalare ån på Fe*

ftuca fluitans. Vagin<z nudas* cy lindricas. Ca*

lyx minimus, Glum*\ ftorales obiongce acutx,

margine rnembranacere, fubfpadicese. Pant*

cula vix ramofa. Culmus infra paniculam fca-

ber, teres. Manna-grafet har både Culmus och
Vagina? carinati , och vagmas åro ore pilo-

fo coronatse. Växer på feta och fumpiga
Milen vid Chrillianftad.

R 5 6, Brå-
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6. Bromus Triflerus. S. N. p. 98. Torde vara
blott varietet af Bromus Te&orum # Växer
fparfamt vid Chriftianftad och Lund.

7# Plantago albicans* S. N. \zz. Lech. Primit.

Cap. 1 . n. 6> Våxer vid Scgebro, Malmö, Rå
och Saxtorp pLfand.

Plantago Serpentina ^ foliis linearibus planis gla-

bris bafi lanatis, fpica ere&a cylindrica lon-

giore, fcapo tereti hirfuto, pilis adprefTis,

Lech. Prim. C. 1. n. 7. Växer vid Lands-

crppa, Skeppakroken
5

Barkåkra , Malmö,
Kullen (åfven tagen i Blekingen af Kongl.
Secret. v* Engestrom.

Sm Pulmowri* angufttfolia S. N. 146. Växer vid

Foglefång pä en bar backe.

10. Ornithogalum nutans* S. N. 243. Växer \\Amå
i Tobaks- landen tillika med Tulipa fylvefirisy

Qrnhhog. umbelL och Sälla bifalla. I Ljungby
Araslofs och de flåfte gamla Trägårdar > i fyn-

nerhet på grås-fåiten,

I I. Ornithogalum Vmbellatum. S* N. £43. Växer
i Lund, Skaberfio.

f

iz. Stilla bifolia. S. N, 243. Se Num* 10.

13. Saxifraga Autumnalis. S# N, 304. Växer til

myckenhet imellan Olferod och Yngfjo pa
omfe fidor af Landsvågen. At det varit fåna-

rna ört och ej Saxifraga hirculus > fom Herr
Profeflbr RoseN tagit imellan Skaberfjo gård

och lilla Roflått, år af befkrifningen i Qb-

ferv. Botan. p. zf. &c. tydeligt, Atflrilna-

den imellan defle bågge Spccies torde vara

iiog fvår* bågge hafva lika Ne&arier.

*4- 9rt
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14. Gypfophila muralis. S. N. 306. Fl. Sv. 380.
Växer imellan Kåflinge och Lund. Herr v.

Engestr. vid Rofenlund ftraxtutan for går-

den. Herr Bring och jag.

Ij\ Saponaria offianalis. S. N. 307. RoseN Ob-

ferv. Botan. 24, Vdxer vid Håddinge Kyrka
och Loddeftrom. Ros. 1. c. vid Thorn Ski-
varp, Dahlby, våftra Vram, Lund, hålft

pä Kyrko-glrdar. -

16. Spirm< faliiifolia. S. N, 347: Växer vid Mag-
iogård.

17. Genifta piloja, *S. N. 47$*. Växer til ftorfta

ofverflod på Ljungfälten imellan Horja och
Finja. v. Engestr.

18. Trifélium a/pefire. S. N. foz. Växer allmänt

i Skogsbygden, i fynnerhet vid tråd och fte-

nar. Månne det ej är en variation af Tri-

fölio praten fi ?

Ip, Vida Lathyroides. S. N. 488. Växer på hog-
derne kring Cimbrishamns hamn, 1 å i§ tum
hog under gråfetj vid Chriftianftad och Lund
famt Kåflinge 1 å if qvarter hog.

20. Matricaria Parthenium. S. N. ^63. Växer vid

Murar och ilen -gården i Lund, Chriftian-

ftad och vid Ljungby gård.

ti. Matricaria maritima. S. N. 5*63. Växer vid

Kullen.

Zl. Achillea Nobilis. S. N. f6j. Ros. Obf+ Bot.

48. Växer imelhn Vram och Chriftianftad,

vid Dufeke. Herr RoséN*

zz> Se
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23. Serapias longifoiia, S. N. 0& Ros. Obfi Bot,

jj* Växer vid Wafahoim 5 Klågerup, oftra

Ljungby. Ljungby gärd.

24, Serapias grandiflora, S. N. ^93. Ros. Ö^jC

2?#. 5*4. Fi.vifr vid Hafgård.

25-. Carex Leporina. S. N. 6iö? Spica compo.fi-

'fita, fpiculis feffilibns adpreflis, feinineis in-

firois terminalique,- mafculis intermediis. a.

fpica aväta
5 /3> fpica ftriéta cylindrica, y.

fpiculis fuhcapitatis terminali lonepore* Växer

cc. /3. vid Ljungby y, vid ChnHianftad.

26. Ajplenium Adianthum nigruni. S. N. öpo.
xer imellan Dybeck och Efvcrlofr B ri ng,.

27. Phafcum Subulatum* S. N* 6pp # jP/fjwr på fa-

dane Milen dar torf Iturics
, pä Lunds betes-

mark ej långt ifrån Vipe-mollan.

Z%. Fontinalis* pennata* 3* N, 699. Växer på Bok-
tråden i Goinge-hårad. Herr v. Engestr.

29. Hypnum Adianthoides* S. N. 70 3 Ros. 0£/I

J5^. 5*7. Växer på ftenar i Skogs -bygden^
i fynnerhet pä kårraktiga ftåilen.

30* Hypnum ferpens. S. N. 70 f. Växer på fte-

har och tråd på fuktiga platfer.

31* Hypntimrfciuroides. S. N. /Of. Växer gam-
1a Bok-tråd.

3 2. Jungermannia bidentata* S, N. 705. Ä
pä Bok -tråden.

33. Marchantia conica. S. N. 707. j^^r påbråd-

darne af bäcken vid Foglefång. v. Engestr,

34. Riccia glauca. S. N. 708. tf£wr på fandig

jord vid Veberod. idem.

4f • %
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3f. Z/rÅ^ la8eu$\ S. N. 70$. /^rr på ftenari

ikogs- bygden.

36* Lichen fulpbureus leprofo farinaceus, ftipite

filiformi eapitato capitulo .globofo. Växer

pä ftenar vid Gudmantorp. Liknar en. Li-
chen lepröfus, men fruftifieation fom år en

. ganika liten knapp, fitter på en ftjclk if li-

nie hog. Hela växten år fvarvelgul, hvil-

ken färg dock medelft mycken våta afgar.

37. Tremetta mefetiterica feflilis membranaceo ge-
Iatinofa

,
congefta , finuofa, au rea. NofEoc

luteura' Mefénterii Forma. Vajll. Bot. Par.

T* -XIV. f. 4. Dillen. Cat. Gif. 194. Mi-
ckel. Gen. 2.24. Glbditsch. Meth. Fung>

jX. Växer på tällda Al- Bok- och Ek-tråd
, pä

rutit Furu-träd och Bjork-bark* På Ål-och
Bokträd år den ftorft och liknar aldeles Vail-
länts figur: pa Ekar år den mindre,
men pä rutna Furu-bråder, Bjork-bark öcfa

underftundom på Bok-barken år den enkel
5

merendels iancett-lik, bogd, liknar ock un-
derftundom fmå kulor.

38. Tretnella fagarum feffilis membranacea, difFor-

mis 9 venola fubfufea. Tremcllä arboreä ni-

gricans, minus pinguis & fugax. Dillen.
nmfc. 5*4. T. X. f. t f.I Växer på Vide och
unga Pilar i Goinge-hårad. Är nog lik Pe~
zizä äuricula^ men tjockare , mindre delad
och krufig, har på undre fidan irreguliere

ådror, famt en något på grönt ftotande fårg.

39. Tretnella orbicularis orbiculata, concava, vi-
ridis. Växer på rutnä tråd i Goinge-hårad
vid Tykarp. Den liknar nog Peziza feutel-

R S lata,
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lata, men har inga här, år gron til färgen,
af 1 ä t£ linies diameter, efter åldren.

40. TremeUa Agarkoldes ftipitata, nigra, inqui-

nan$, pileo fubconvexo. Fungoides Quer-
cinum peltatum nigrum Dill. Cat. GijJ.

Ipo. Limfvampen, Muller Aft. Scient. Svec.

itjfii p. iof. T. 3. Växer merendels i ho-

par, på Bok-Ek-och Al- tråd, fom varit en
tiS fålde, gan&a allmånt. På tålde Bok-tråd
har jag fedt dem , fom , lamellernc undantag-
ne , til Ikapnad liknat Ågarici , bettre ån

Herr Mullers figur, hvilken åter båttre

paflar fig med dem jag tagit på Ek och AL
At koka Lim af denna Svampen, har ej ve-

lat lyckas for mig.

41. TremeUa granulofa granulata, congefta, fefli-

lis. Lichen agaricus ce^pitofus acaulis (ni-

gricans ruber) fub cute - - erumpens. Mich.
gen. iOf . T. LIV. f. f . a. niger, /3. ruber.

Vdxera» på torra Haflcl-qviftar, $ på tor-

ra Vinbårs - qviftar. Den år aldcles (kild

ifrån TremeUa purpurn, beftår af många fmå
gryn tått fammanfittande , hvilka formera en

nåftan halfrund kropp , fom upvåxer under

fjelfva cpidermis, hvilken åndteligen fonder-

fpricker. Svampen år få ftor fom en liteji

Ärt, beftående af 10 å 20 mindre.

4Z. TremeUa carbonacea^ futyhemifphserica, fefli-

*

lis , folitaria , extus brunnea rugofa , intus

atra folidiflima. Lichenoides tuberculofum

nigrum, lignis putridis adnafcens. Dill.
muff. 117. T. XVIII* f. 7? Växer på Al-

öch Bok-llockar. Defs fkapnad år halfrund
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ej fållan nedtryckt. Yttre fkalet år brunt,

fkrynkligtj hvarundcr fins cn tåt, hård och
fvart fkinånde kropp), Tom jagat i brottet.

Den ftorfta jag funnit hade 5 liniers tvår-

linie.

43. Tremella viridis
s
hemifpfoserica, viridis, lu-

brica, faxis adnata. Vdxer på ftcnar under

Vatnet i rånnelen vid Foglefång, ftimdom
ftor fofri en Haflel-n6tt> beftär af et fegt,

farnmanhångände flipprigt flem , och fafthån-

ger med hela irndre fickn vid ftenen.

44. Viva radicata, fpfnerica, aggregata, radici-

bus ramofis, viridis. Ulva granulatä. Spec.

Plant. 1 1 ($4. 1653. &ör > Svéc - l Oi6. n6o.
non vero Syft. Nat. Ed. XII. Tom. u. p. 710.
quae

f

aliä omnino planta. Tremella paluöxis,

vcliculis fphxricis fungiformibus. Dill*
tttufc* ff. T. X. f. 17. Vdxer i fådane gro-
par och hålor, dar vätten ftundom ftannar,

öch ofverkllder då ytan, fom vore den bc-
Arodd med gron romra, Sjelfva växten år en
fkor kulformig hinna, fyld med vatten , hvil-

ken ger et litet fprakande då den fonder-
tryckes. Den har nåftan ingen ftjclk, men
f;rcnige rötter, lika långa med kulan. Når
en hunnit til ftorlek af et ftort knappnåls-

hufvud, torkar den bart til cn knapt mli>
kclig hinna*

4f. Conférva polymorfha. S. Ni 74 1. Conferva
trichodes virgata. Dill. muje. 31.^ T. V.
F. 53* Vdxer på ftenar i Vårpinge Ä*

46. Byjfus Bémbycinaj lantiginofa albiffima, fila*

ffientis longioribus inipiexis, lignis adnafcens.

Vd~
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Växer i fynnerhet på Bok.-ved i flängde rum.
Ser ut fom Bomull, och beftår af trådar 1

ä if tum länga. Når den ej har fritt ut-
rymme at fprida fig, packas den tilfamman
til et fegt årane, nåftan fom hvitt låder,

och tår då ofta namn af Trollkött
^ Snufve-ld~

der 3 och nyttjas fom tunder.

47- Agaricus cinfius , ftipitatus, pileo campanu*
lato albo, radio ciner^o, lamellis albis ad
medium ramofis. Växer tåmmeligen allmänt

i Ängar. Lamellerne grena fig mot randen.

48. Agaricus ftellaius, ftipitatus.
,
pileo planiufcu-

io fubangulato pellucido, lamellis pauciori-

bus reciis. Fungus mintmus candidus, pi-

leolo clypei forma & veluti angulato, limbo-

fuperna parte repando. Mich. Gen. 146. T.
LXXIV. f. 4? Växer i refvor på gamla tråd.

Den år ganflca liten, något mindre ån Mi-
chelii figur , hatten genomönnlig , få at

lamellerne fynas på ofre fidan* fårgen fmut-

fig hvit.

49. Agarhus fulvus ftipitatus, pileo henaifphx-

rico ftipiteque cylindrico lasvi fulvis y lamel-

lis albis alternis dimidiatis. Växer i Skogs-

lundar.

fo. Agarkus barbatus ftipitatus, pileo convexo

pallide rubro, radio barbato, lamellis fim-

plieibus ftipiteque albiffimis. Växer i Bjorke-

ikogen vid Ljungby gärd. Då Svampen år

ung, år kanten inbogd, ju åldre den blir, ju

flatare blir hatten, men behåller dock fitt

fkågg i kanten. 1

fl. Bo



176$. Jul. Ang. Sept. t j 3

fl. Boletus rubiginofus ftipitatus vpileo campanu-
lato rubiginofo margine inflexo : inferne al-

bo
,

poris tenuiffimis firnplicibus papillofis,

ftipite cylindrico fuperne attenuato albo. Su-
jllus efculentus craffus fuperne ex rubro fcr-

rugineus , inferne albidus, pediculo conco-

lore, rimolo vei ftriato. Mich. Gen. izj.

Växer i Skogarne i Goinge-hårad.

fl. Boletus Polyporus ftipitatus 5
perennis, pileo

fubhemifphrerico , fubtus pianiufculo fulvo.

Polyporus exiguus coriaceus fuivus
5
pileolo

concavo ac in medio nonnihil umbilicato.

Mich. Gen. 130. T. CXX. f. 9. Växer pa
Ängar vid Bronneftad, Harlofa.

f% J Boletus convexus ftipitatus, pileo utrinque con-
rexo, margine inflexo, fupra fordide fulvo,

infra gryfeo, ftipite lacero fufco. Växer i

fkogarne i Goinge-hårad.

5*4. Boletus Buglojfum^ acaulis, utrinque granula-

to papillofus
5

papillis poruiiferis
, fuperne

convexiufculus carneus , inferne planus fubal-

bidus, fubftantia fibrofo gelatinofa. Agari-

cus porofus rubeus, carnofus, hepatis facie.

Dill. Cat. Gijf. 192.? Växer på Ekar vid

lilla Obeiod. Fårg, yta och inre ftruftur

har mycken likhet med rökt och kokad
ox-tunga. Har angenäm lukt, fom liknar

Violer.

ff. Clatkrus ramofusy capitulo difformi, ftipite

ramofo. cc. pulvere rufo. $. pulvere aureo.

Växer i fpringor af rutna Ek-ltubbar. Den-
na jåmte Clathrns nudus> och några Mmores

tyc-
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tyckas vara ct och famina, faftån fran Cla*

thrus cancellatus fkildt genus.

f6. Clavaria fimplex, fimpliciflima, cefpitofa, tu-

bulofa, obtufa, fubsequalis , alba. Vdxer pä
magra hedar i jGoinge-hårad, Den år jåmn*-

tjock, trubbig, vid. roten något {målare.

fj. Lycoperdon fejfft/e, par^fiticum, fubrotundum,
aggregatun) , cortice farinaque flavo-brun-

nca, ore laccro, ftiptte nullo. Växer på rut-

na Furu - ftockar. Den ftorfta år fåfom en
ftor art: defs färg kan jag ej likna vid an-

nat Ipi Klipping. Jag har iedt famma Svamp
i en Ört-famling, under namn af Lycoperdon

Epidendrumy man trodde, at den med äldren

andråt färg, men Lycoperdon fe/de behåller fin

fårfkildte fårg alla åldrar.

f$. Lycoperdon aggregatum parafiticum ovatö ob-
longum congeftum fufcum, ore irregulari,

lana fulva eiaftice exfiiiente, ftipite nullo.

Växer pä rutit trå vid Tykarp. Stor fom
et knappnåls - hufvud, något fmalare nedåt.

Då den brifter i centro , kommer häftigt

fram et brandgult fnjugg, fom faftfitter vid

Svampens inre bafis. Flera fitta tflfammans,

dem man for ffcorhetens fkuld har fvårt at

åtfkilja.

yp. Lycoperdon fttpitatum, parafiticum ,
ftipite fla-

vo
?

capitulo globofo brunneo, ore irregu-

lari* Växer pä gamla fyre-rotter vid ingån-

gen til Tykarps ften- brott. Stor fom et

litet knappnäls-hufvud. Stjelken, fom har

lika h6gd med Svampen, år gul, hufvudet
mörkbrunt, och innéfluter et lika tårgadt mjöl.

60. Lack*
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éo* Lachnum Agaricinum^ fcipitatum, pileo fub-

concavo, lubtus ltipiteque villofo* Växer

fmå qviftar och Fröhus af Bok, forn be-

gynt rutna och med lof åro ofvertåkte. So-

Jkes fåfängt, utan i rågn-vader.

Jag kallar den Lachnum, efter den ej finner

beqvåmt ftålle ibland Agarici eller Hydna. He-
la Svampen år \\ linie hog, och hatten knapt
af en linjes diameter, ofvanpl ån hvit, ån gul-

aktig. Hade jag någon gång fått fe Frön i

hatten, få hade jag vifst trodt den vara Ehela

orbicularis excavata minima alba extus pi-

lofa, petiolo tenui Gleditsch
\. c. p. fO.

m
kå k$

kå kå M M^ 5^5 $"4
kå kå kå kå kå
kå kå kå kå
kå k.

wm

4

FÖR-



FÖRTEKNING v

På de Ron , fom äro införde i detta Qyartals
Handlingar.

I. \j 6rklarmg pä några omfiändigheter , rå-
'

J[ rande Frågan om Vatt minjkningen ^
af EPHRAIM O. RtTNEBERG, - pag. IJJ

Z. Af"handling om Åbo Stifts tilvdxt i Folkrik*

het pä 30 är, af Carl Fredr. .Men-
NÄNDER - - - - 197

3* Hirmdo daurica
y
area temp&rali rubra^ Xh

ropygio luteo rufejcente , , bejkrifven.af ILilic

. Låxmånn
'i

- - - - zop
4. Venus i Solen > den 5 Junii 1769* ob/erve-

rad i Cajaneborg
, af And. Pl ammA N 1 14

r. Berånelfe om det fom kunnat obferveras uti

Pelhy vid Veneris gäng förbi Solen > den

3 *ch 4. Junii 1 7O ? cf Fridric
Mallet - - - - 21

8

6 4 Obfervationer pä Veneris Immerfton i Solen
,

d. 3 Junii j famt få Sol - Förmårkelfen d*

4 Junii detta är > gjorda i Lu%d^ af
Nils Schenmark .

- - - 223

7. Veneris Inträde pä Solen y d. $ Jun 1 7<fp>

obferveradt i Hernofand, af Nils Giss-

LER - ~ - - ZZf
8. Holothuria Phyfalis , Syfl. Nat. afritad och

befarifven ^/ Gustaf Fr. Hjort-
berg - — - - 2,2<J

.9. Befkrifning fä Tork - Häfsjor och Tröfk -vag-

nar , fom brufan i Wåfter- Norrland\ in-

gifven ef Nils Gissler - - 228
10. Anmärkningar vid Skänes Ört~Hijlorie y af

Anders Jahan Retzius - - 245







Tab: vn.



i

)











v?







I

]

tauaatm \ ; , ; ; j~« .. >.

. "

'.. ;
.

•

1
J

g

t * 1



...... i » l.n

Kongl. Vetenskaps
ACA DEMIENS

HANDLINGAR,
FÖR MäMAPERNE

October y November, December,

År 1769.
PRiESES,

Herr JOHAN WESTERMAN,
Commerce - Råd.

ANMÄRKNINGAR,
Tall -eller Furu - Skogen.

i ti alla de Skrifter, fom de fciiare aren i

b hushallnings-mål åro utgifne, och kom-
1

mit til min kunfkap 5 finner jag detta

S åm-
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åmnc til fin grundeliga befkaffcnhet minft vart

omrordt-, dårfore har jag ej kunnat undgå, at

Uptåcka mina tankar la dårofvcr , fom orfaken

til denna Skogens mifsbruk.

Trådet kallas Tall , medan det ånnu ftar

i fin våxt$ men Furu, (*) når det närmare (kri-

dit til fin mognad och kan brukas til Stor-

vcrke. Defs fafringars antal, hvaraf en tilokc*

hvart år, alt intil 300, men gan(ka fållan 400
år, utvifar defs ålder.

Det Land Skaparen tildclt Malmer och
Mineralier til hufvud-atkomfter, har Defs vifa

omforg, lafom en oundgångclig nödvändighet til

deras uparbetning, fofring och användande til

bruk, (fom ej kan vinnas, utan genom eld) åf-

ven begafvat med tilråckeliga, til Kol-tång och
andra tilhorigheter tjänliga Skogs-arter.

At Sverige ifrån defs fårfta urqveds - tid

haft at hugna fig af båda defla fördelar, år lå

be-

(*) Detta år aldeles enligt med Herrar Botanicorum
öfvertygelfe, nämligen at Tall - och Furu åro et

och famma flags tråd, fom endaft fynas något (kilj-

aktiga, då de våxa uti olika jordmoner, hunnit til

olika mognad, o. f v. Men fom månge ånnu på-

ftå, at af värt Uplands Ttfllar, de må mogna få

långe de vilja, blir ändock aldrig någon Furu;famt
at tvärtom, råtta Furu-åmnen, jåmvål under yngre

växt, vifa Furu-art; få vore vål, om någon, til

efterverldenS uplysningi detta mål, ville taga Tall-

kottar, e. g. ifrån Parken vid Solna Kyrka, och

plantera dem pä en Furu-bårande ås i Småland eller

Weftergöthland , famt tvårtom, plantera Frön af

den båfta Malm-Furu, omkring Solna: då (kal det

vifa fig, om hvardera Tråd-flaget behåller fin art f

eller ock åndrar fig efter jordmoacn, hyilkct fena*

re år h6gft troligt.
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bekant , at bevis dårtil ej bchofves > ej eller

dårpä, at deflc Skogar, genom en forvand ord-

ning och forftorande hushållning, tvårt emot For-

fynens aflagt, på de flåfta ftälien, blifvit iå i

grund odclagdc, at efterkommande, hvilka äga

ej mindre nytt jo -rått til båda delaina, ån de*

fom for dem varit hafva,, låra få full orfak at

qvida ofver deflas elaka förvaltning af et anfor-

trodt gods, hvilket de åtminftone i famma, om
icke forbåttradt ftänd, fom de det emottagit,

vid deras dodstima bordt, fåfom en lifstids for-

låniHg, efter fig låmna. V
All Tråd-våxt, Lof-eller Barr-fk©g, aiwo*

dig hvar til fitt behofj men til Metallernes och
Mineraliernes beredning och flera dårtil hörande

byggnader , år Tallen eller Furun egenteligen

åmnad, fornåmligaft i tvånne affigter, 1:0. at

defs Kol gifva den rewafte och jämnafte elden,

når de forfigtigt kolas och fparfamt Wafas : och
z:o. at Vattu-verk, hvarmed de oundgångeligen i

ftort mäfte drifvas, aga långfta beftänd, dä dc

åro byggda af Furu. For den orfak cn flcul har

Forfynen i drygafte mått proportionerat tilgån-

gen af detta trådflag efter behofvet , och til
*

defs få mycket vidftråcktare fortplantning for-

fedt det med en myckenhet af vingade och flyg-

tige Fron; men varit måft betänkt dårpå, at

bibehålla dem i deras naturliga Fo (lerjord, fom
år M05 til den andan har hon utfedt den be-

kanta, men, ty värre, af de flåfta af okunnig-
het föraktade, jord-växten Ljung (Erica)^ at

Tali-froen, under defs betäckning och fkygd
1 blåsvådcr, tå fåfta rötter och upfkjuta deras

telningar, fom fedan flcota fig fjclfva, om dc
S 1 for

)
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for Boflcaps-bcte fa ftå i fred. Härvid år -märk-

värdigt och bor upvåcka vår forundran, at Tal-
len har fin båfta trefnad i en jord , fom for

månnifkors ögon år den torräfte och magrafre

ibland alla jordmoner^ men producerar der fe-

tå fte trådflaget, fom afgifvey all Tjära och Beck,
utom hvilka hela Sjo-farten, fom atfåttningen

af Metallerna bor befordra, blefve få infk rankt

eller åfventyrlig gjord, at ofverflodet ej med
fkålig vinlt, hvarken for det allmänna eller en-

fkildta, (kulle til de utrikes orter, fom af des-

fe Brodufter ej århåliit .någon lott, beqvåmli-

gen kunna utforas 5 utan matte,, oaktadt all, där-

på använd koftnad , ligga landet til laft, ät-

minftone med betydande forluft; aflätas til ut-

länningar, om de det ljelfve fktille athåmta, t

Sem nu for ingen annan Skogs -art en få

befynncrlig tilredelfe genom Ljung-våxt år nö-

dig, få år ock naturligt, at alla våra Ljurig-

moar, fom Tali-flfcogen annars ljelfmant fram-

bringa, från urqveds-tid varit med famma Skog
bevuxne, och at Ljungens vanfkotfel, atbrån-

Miing och nyttjande til annat ån defs naturliga

bruk, varit orfaken til de många onyttiga och
ohyggeliga flygfands-filt och odemarker, fom i

fynnerhet i Sveriges Södra Provincier ligga for

allas ögon, fedan nu fanrfen forqvåft hela By-
lagen, och nödgat inbyggarne at ofvergifva deras

hus och hem, til foga båttre ån evårdeligt ode.

Samma ode foreftår åfven de Ljung-moar, fom
ånnu af gamla våxter åro bibehåline utan Skosf

och Fro-fångft. Med dem plägar tå tilgå: ta

fnart den minfta hola, af hvad nlfålle det -vara

må,
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må, yppar fig, at blasvådret far obehindradt

fpela inom dels bräddar, begynner Fiyg-fanden

där circulera, til dels llorm med torr väderlek

gifver honom ftarkare drift, då Circulationen

utvidgar och fmaningom utfpridcr fig, forlt nära

omkring opningen, och fedan med tiden ofver

hela fältet, til defs Ljungen blifver férqvafd,

växten afftannar och återrvåxten uphorer.

I bada defla håndelfer, lå val hvad uphof-
vet til Tall-fkogens odelåggning, fom flyg-fan-

dens qvåfvandc angår, når han fatt tilfllle at

utbreda fig, har jag genom forfarenhet* dels

fom Landtman, dels fom#Jårnbruks-idkare, haft

tilfållc at profva befkaflfenheten. Vid det jag,

for några och tjugu år tilbaka, fann nödigt, at

efterfe och nagelfora, huru Landbonderne fkot-

tc mina Frålfe-hemman, fann jag inom Hemmans-
ägorna tvånnc Ljung-moar af anfenlig vidd, u-

« tan tecken til en enda Tråd- planta, ehuru dar

omkring var vacker Skog,
o
foljakteligen tilråc-

keligt Fro-fang. Jag låt Aboerne komma niig

til mötes, iblahd h vilka var en eller annan gam-
mal gråhårig. man , och befalte dem gifva mig
tilkånna orfaken til Skog§-briften pä de omtalta

Moarna allena, men ej annorftådes i granfkapet:

de fvarade mig enhållcligen, at hvarken de eller

deras Förfader nagonfin fedt eller affråfågen

hordt talas om någon Skogs -våxt pä dcffVMoar.
Svaret var nog pofitivtj men behofde närmare
granfkning. Jag ofverfor fåledes fälten och '

markte, at Lian gstt ofver alt. Pa vidare til-

fragan, hvartil den afflagne Ljungen bruktes,
fick jag det' fyar, at topparne förtärdes under

S 3 vin-
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vintertiden af kreaturen, och det ofriga, fom
til deras foda var for groft, kallades på dyng-
hogen til förruttnclfe och gödning.

Jag lag efter, om brift var på Äng i pro-
portion af Hemman - talen, och fann Ängarna
vara pä flera ftålien af Ljung ofvervuxne: mår-
kelige prof. af vanbruk , fom jag dem alvarfam-

ligen for ögonen ftålde. Omfider gjorde jag
pa fynen detta flut, at Bonderne, om dc an-

nars ville undvika at blifva upfagdc ifrån deras

Landbo-befittningar, fkulle renfa deras Ängar,
och efter den dagen aldrig mer, genom Ljung-
Håg, afhugga et enda* ftand pä berörde Moar.
De förklarade (ig hårtii villige } men fmålogo
Sfver denna fåfängan, i deras finnen. Denna
atvarning uträttade, dock la mycket , at jag fe-

dan den tiden, utan ringaftc plantering, omfidcr
fatt hugna mig af ymnig och tåt-våxt Tall-fkog,

fom förbättrat Hemmanen til en ftor deL Jag
har ock fedt våxten lå tiltaga, at han nu i det

nårmafte år kolnings- gild, och ej hort minfta

klagomål ofver foderbrift. Imedlertid tror jag,

at detta mifsbruk Ikedt mer af oforftånd, ån c-

gennytta, fa afdem, fom deras företrädare. Så-

ledes har jag utrönt hjålpemedel til de fkoglofa

Ljung- moarnes upråttelfe, når Fro-fångft år i

granftapet, fom planterar fig Ijelf.

Den helfofama forfattning Öfverhcten redan

behagat gora, om vifla Södra trakters upodling

och förvandling från kala flygfands-fålt til grås-

bårande mark ,
genom fandhafras utlade och in-

ftångfel, år bevis nog til mojeligheten af jor-

dens åter-förvandling, allenaft Skogs -planterin-

gen
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gen åfven pätånkes, och det ena med det andrt

ftråckes vidare in uti landet ock til de trakter,

dar Ljung-våxten ånnu år bibehållen, la at dc
med Skog blifva forfedde, fom utan oofvervin-

nelig fvårighet kan fkc af Fron från nårmars

Skogar, innan flyg-landen dar ock tager ofver-

hand och Ljung-våxten förgår* Mo- jorden

tror jag egcntcligcn vara ämnad hvarken til å-

kcr eller ang, utan til Tall-lkog, fom den af

början varit. Man må kofta på hanne hvai
man vil och formar, hon gifverlållan lä tilråc-

kelig Sades-våxt , at ju omkoftnaden, mödan,
arbetet och tidens forfummelfe ftigcr merendels

ofver vinften. Och dar jorden beftåi* af Mo,
finnes fållan Lera, til at dåraf formera alf, fom
nu vidare fbal formålas. Annan jordmon beftår

fornåmiigaft af Lera eller Mull, eller Klappur,
eller blandning, fom har egen Ler-alf, hvärpt

rågnvatnet ftanna kan* men Mo - jorden (ånkcr

Gg til tjugu eller trettio alnar på djupet , innan

något Stratum af Lera vidtager, fom vatnets

fjunkning kan återhålla, hvilken olågenhet gor,

at Tallen våxer flera hundra år , innan han,
fom forbemålt "år*, blifver fullmogen, fon af
fafringarna nogfamt kan intagas. Det gingc ån-

nu iångfamare därmed , om de flåftp af defs mång-
faldige rötter, genom den Store upfinnarens for-

forg, ej hollo fig uppe under otverfta ytan af

jorden , at dår kunna ftraxt mottaga rågnvatnet,

til defs fvalka och våxts befordran, innan det;

nedfjunker under rötterna.

Härmed må nu vara huru det vil, fä tyc-

kes Tall-fkogen och de underjordifka åtkom-
S 4 ftei>
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fterne, efter Forfynens itickelie, bora féljas åt,

och den förra vårdas och (kotas til de fenares

uparbetning , om dåråf {kal blifva gemenlam
nytta 5 Samhället åga beftand, och efterkom-
mande ej tå orfak at klaga ofver vår elaka hus-
hållning.

Jag hade fnart -förgätit, at gora full redo
for mitt yttrande förut, huru jag af egen for-

farenhet åfven profvat at dåmpa en uprord flyg-

fand, fom redan utfpridt fig och forqvåft Ljung-
växten, famt dåraf äterfkaffa Skog. Jag var
for många är fedan nödgad , vid et af mina
Järnbruk, at flytta en gammal och forfallen

Järnbod,- fom varit upbyggd på hållningen af
cn Mo-backe, ofvanfore Bruks-äens brådd, på
hvilkens yttra fido-tomtning jag förnam tjufvar

hafva fig inbrutit och begått Jårn-ftold. For
trångflen och mera fäkerhet, fkul, blef jag tvun-

fen, at til backen midt emot flytta Jårnbods-
yggnaden: at få tjänligare plats, låt jag ut- *

rymma några Cubic-famnar Mo-jord* men hade
intet annat ftålle at lågga hanne, ån närmare ia-

til Aen, i et öppet våderftrek for våftan vind.

Jag refte dårpä bart. Når jag året därefter kom
tilbaka, fann jag flyg-fanden redan hafva ut-

fpridt fig och forqvåft et eller annat Tunne-
lands Ljung-våxt, hvarpå Skogen förut var ut-

odd. Sand-hafrans och Mark -gråfets verkan på
Flyg-fanden var mig redan bekant; jag föll dår-

fore ftraxt på den tankan, at i denna noden fjelf

gora prof därmed, och låt ifrån Skåne komma
et tilråckeiigt partie Fron, fom jag utfåddc in-

om hågn och IMngfel, och har funnit mig fe-

dan få val dåryid, at hela denna wakten ej al-

lenaft
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knail blifvit betåkt med Markgras ech Sand-

hafra, utan ock, at defle därjämte hafva tjånt

til et flrygd och täfte for den* nåra intil belag-

na Tal!-fkogens Frun, fem nu mera ilar i fro-

dig växt, och utan väldfam hand ärligen for-

merar och utvidgar fig tillika med Ljungen.

Således har jag fjélf profvat , hvad jag i

båda defla åmnen ypgifvit, och onfkar, at flere

ville följa fådana exempel, och använda deras

förmåga pä de vidftråkta Flyg-fands och odelig-

gande Ljung-fålten , dem hågna, och, i brift

af Tail-froen pä ftållet, ditbringa fådana Frön.

från nårmfta Skogar. Under Ofverhetens be-

fkydd och frihets forlåning for alla utfkyl^er,

borde ågarne eller mgrannarne gSra detta ftyc-

kevis, til folkmängdens förökning, under nu
varande fredslugn, ibm, i brift af Boftållen, ho-
petals lopa utur landet. Imedlertid draga de (ig

et fvärt anfvar *ofver hufvudet, fom pä et ofor-

figtigt och väidfamt fått underhälla deras Ljung-
moar, i deras foga bättre ån Sde-tilftånd, och
genom mifsbruk gifva Flyg-fanden tilfålle, at

åfven dar bryta ut och pä flutet ofverfvåmma
hela trakterne, utan ringafte bekymmer om den
nod Riket; och deras efterkommande foreftår.

Månne en fådan efterlåtenhet af den månfldiga

ftyldigheten och funda förnuftets .bruk, ej år

hogft fkamlig och oforfvarlig?

Defla mina tankar lämnar jag garna til de-

ras närmare profning, fom haft båttre tilfållc

ån jag, at ej allenaft thforeticé, utan ock pra-

éfcicé gå in i Naturkunnighetens inre delar, hvar-

uti defle urånne mina enfaldiga, dock tilforlåtc-

S f liga
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Jiga Ron, ef torde gora tilfylleft til deras ofvef-

tygelfe . I med lertid låra dc nogfamt finna an-
gelägenheten af en alimån och fnar uplysning
i detta Riks-vårdande åmne, rmian våra Flyg-
fands-tålt och Ljung-moar, genom okunnighet,
raka i Africanifka Flygfands - tålteiis oupråtteli-

ga forodclfe.

Än återitar, at vidare vifa råtta grunden och
hufvud-orfaken til Tall-fkogens forftoring, fom
fornåmligaft innefattas i följande karta århindrin-

gar. 1:0. Jag fade, at denna Skogen från Ur-
qveds-tid i ymnigaftc matt fallit på Srerigcr
lott, och at hela landet merendels varit därmed
bevuxit. Det var naturligt, at Inbyggarnc, fom
til antalet efterhand öktes , for den ypperfta

födans (kul, 'fom var Såden och Bofkaps-fkot-

fcln, nödgades rödja fig utrymme for tarfvelig

åker eller ång. Men denna rodjnings-iuftcn för-

vandlades hos menigheten i * bcgårlighet til of-

ycrflod af Såd, hvarpä var fåk.er och lått af-

fattning; man hade ock då mindre kunflcap om,
hvad under jorden lag forhorgadt, fom fordra-

de fin del af Skogen > dårforc upvåktcs et up-
penbart hat.nåftan til. alt hvad Skog hette, utan

eftertänka af pafglgderna i framtiden, fom vi nu
med gråmelfe tå röna. Hårtil kommer z:o. Ge-
mene mans ogrundade omdöme om Förtidernas

djupare infigt i Lanthushållningen, ån de nya-

res forfarenhet, fom gor, at Allmogen, då han

råder fig fjelf, ånnu lika obetånkfamt handecrar

Skogarna..

3:0. At Stadernas tra-byggnadcr , fom tid

efter annan flera gangor atbrunnit, utan gen-

fågel-
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fågelfe forminflbt Tall-ftogärna, dårom blcf öf*
vcrhcten for några ar tilbaka få ofvertygad, at

Kongl Majft, af ömhet om Rikets båfta, fann

Tig föranlåten at påbjuda deras byggnad af ften j

men denna välgrundade forfattning hade ej be-

ftånd^ utan blef ka» t därefter uphåfven, det gam*
la träbyggnads- fåttct återfått pä förra foten, och
en oinfk »ånkt frihet lämnad åt hvars och ens

behag: hvarpä fedan folgdt den ena Stadens for-

ltoring efter, den andra af eldsvåda, alt på Sko*
gens bekoftnad*

4:0. Vi råknc Tall-fkogarnas afkaftning i-

bland våra omedelbara hufvud-exporter. Hvil-
ken år, fom icke vet,, at hela Staden Amfter-
dam år til en betydande #del, upbyggd på Sven-
fka Tall-pålar, hvangenpm de nårmali intil Hafs-
ftranderne i forna tider ofvervuxne hårlige Skogs*
trakter , nu mera åro få utodde, at dar knapt fin-

nes på flera fiållen et enda tråd til bränsle ofrigt.

f:o. Vi läte' inbilla ofs, at TaJi-fkogeni
förädling beftär i fåg-eller tve-klufne Bräder ,

och råkne dem åfven ibland Landets hufvud-
utfonngs Varor, fom i fordom tid återbraktes
i målade fkåp, bord, med mera, hvarmed andre
orter, fedan denne fortviflade handelen hos ofs

omfidcr uphort, nu mera forfes. Vi tro, efter

fågen, at ingen Jårn-utfkickning kan fke, utan
underbåddning och ftufning af denna Varan. Mån
främmande, fom håmta värt Jårn från da or-
ter, dar brift[år pä Bräder, ej utan detta hjålpe-
medel kunna vcrkftålla deras afForing?

6:0. Til kolning hälle vi for oofvervinnc-
ligt befvår, at genom klyfning nyttj* den mo-

gnarc



268 1769. Oft. .Nov
f Dec,

g narc Skogen, fom gifver båttre Kol, och an-

vände dårtil den fpadare, hvaraf blifva låmre KoU
* 7:0.. Gemene mans begrep iMckcr Hg ej

vidare ån inom den närvarande tidens ft: rank or,

utan eftertänka och bekymmer om framtiden-s

pafolgdcr.

8:0. Vi fvedje, vi kytte, vi våcke den,
for Mctallernes och Mineralicrncs beredning af

Forfynen i fynnerhet ämnade Skogen, och gore

lorden til Skogs-våxt for långliga tider ofrukt-

fam. Vi underhälfe ftora Get-hopar, Tail-fko-

gens håtfk-aftc fiender* på de ftällcn, dar den båffc

behöfyes, och emot den ringa nytta en Get i

hushållningen kan Sftadkorama, tilläte hånne for-

dårfv.a oräkneliga Tall-plantor, Kärteligen: om
alla mihbrukeii af denna ovärderliga Forfynens

gäfva, fkulle hår upråknas, blefve det alt for vid-

lyftigt. H vad jag här anfört, år tilråckeligt

nog, å| fyfleifätta en ornfinnad och vis Öfver-

hets upmårkfamhet och kraftiga handläggning
til forberedning af en för Tall- ftogarnas, folj-

akteligen Rikets gemenfarna upråttelfe, hugne<-

ligare framtid.

Någon torde närmare vilja vara underrättad,

hvad forftås med fvedja, kytta och Sväcka Sko-

gen. Svedja > ar det åldlta rodnings-fåttet, fom be-

ilar dlriiti, at, fålla och bränna Skogen, fmatt och

ftort, at fä Sid i afkan* Denna bränning ftrlckcr

fig allenaft til qviftarne, barret och Ljungen, for

en gan§. Genom Kyttnivg upbrännas Stammar-
ne, til påföljande Sade, ibm berättas i Finland

vara brukeligt, da jorden förvandlas i et Caput
Mortuum , fom fen; eller aldrig producerar hvar-

ken
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ken Tall-flcog dier Ljung,* utan Björk -växt,

mager och fpinkog nog* Väckning ? är af den

be(kaffe-nhet, at halfva. Stammen hugges flycke-

visblrt, på den fidan ymnigaftc Radan pa Fu-

rup It, til den hogd huggaren kan räcka med
yxan. Af defla grofva fpän hrannes Tjära til

iiérre ofvcrflod, än Skogen tal, och det fom
värre år> blifva fadana Träd ledan onyttige och

til hinder af Skogens itervåxt, pa famroa fått,

fom fker f bada fallen af rötterna, fom fta flera

.hundra ar qvar i* jorden, utan forruttnelfe. A t

förekomma denna fifta olägenheten, har jag up-
muntrat mina Land -bönder, at til deras egen
nytta upgrafva och ti! Tjaru-brånning använda

de mångfaldiga Fura -och Tall-rotter, h v armed
Skogarne från urminnes tider varit och ån åro

iipfyllde, ehuru de åro fä kädfulle, fom de fri -

fica Tråden i derns våxt. Denna tiilatélfcb haf*

va de fedan ärligen nyttjat til deras forkofring

och Skogens formering i renare och mindre rot-

bunden jord, når groparne igenfyllas, fom af-

ven förbehållit år.

Således har jag i valmening vid handen gif*-

vit, hvad mig i detta granlaga åmne förekom-

mit. En fenare framtid lårer fåkrare kunna do-

nia, om jag rått eller fakunnigt tånkt, profvat

pch.fagt.

Hitintils har jag fäft min upmårkfamhet vid

menighetens egen ätgård til Tall-fkogens ntSd*
* ning: nu ätefft&r en örfaR , hvarhti menigheten
hvarken äger del ,

éllcfjtan finna fig, utan un-
dervisning af dem, pa hvilkts lott underfoknm*
ningen, profriingen och uptåckningen af Natu-

rens

%y v : **• - V'
; 7 |;f
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rens ånnu förborgade hemligheter fallit, och åro

i ftånd at utfoka bote-medlen til det ondas fo-

rekommande eller utrotande.

Detta onda, fom ej mindre år farligt, ån
yidftråkt , beftår af et föraktadt Maflce - frat.

I torra år, fom undertiden infalla, hafva vifTa.

Skogs-trakter blifvit af denna ohyra få härdt

angrepne, at af Tall-tråden både fmått och ftort

efterhand utdodt. Maftarne, hvaraf några til

prof hår bifogas, famla fig tilhopa på barret af

Tall-qviften, Mi klumpar af eller tu knyt-
nåfvars Itorlefc , fom ej åtfkiUas, forrån alt bar*

ret , på det ftållet de fattat'"late , år aldcles for-

tårdt, och qviften bar.

Sådanc Mafke- klumpar åror mångfaldige;

men om eller huru flyttningen fker från den
ena qviften eller Tallen til den andra, år ej ut*

ront. Nog år mig i defla dagar berättadt , huru
obferveradt år, at en Trollflånda, (Libeilula)

fom hår kallas Fyrvinge > och vifar fig årligen

til anfenlig myckenhet , fört den ena maflcen

efter den andra til en annan qvift, fom varit

orörd» Om få år, ankommer på nårrnare prof-

ning. Et forundransvårdt förhållande af defla

Ma(kar kan jag dock ej fortiga, at når man
nalkas dem, vrider och vänder hg hela klumpen
nu hit nu dit, på en gång, fä långe man årkå-

dar dem och blifver qvarftäende på ftållet. Om
denna rorelfen påftär längre, eller h vad den be-

tyder, kan ingen f£ noga utforfka* men det år i

vifst, at hela Skogs-trakten, fom varit angrc-

Sen, blifvit af en vifs ågare, fåfom dodvida-

:og , forfåld på roten til kolning åt nåfta Järn-
bruk,



1769. Od. Nov. Dec 171

bnilc, fédan han for dcfs vidlyftighet (kul ej

förmått kola honom ijelf, innan han undergått

forruttnelfe pä roten.

Det år berömligt , at ibland annat, fom ho*

rer til Naturkunnighetens förbättrande, åfven

underioka den delen, fom angår Inletternas Hi-
ftoriaj men ånnu beromligare, at Iträcka denna

kunfkapen til det våfendteligafte ändamålet, fom
år Fäderneslandets räddning fran afverhångande

fkada af en (a föraktad ohyras frat, fom forfto^'

rer det omifteligalle flag af Rikets Skogar.

Huru angelägne åre vi icke, at utrota Blad*

Matkar uti vara Trägårdar, hvilka allena ft for-

hindra ett ars Frukt-växt pä et eller annat Tråd,

forn dock i fig fjelft ej lider til fitt beftånd,

utan år färdigt näfta är at årfätta forluften i dwb*
belt mätt? Hvad koftnad använde vi icke pä
vara Orangerier, fom allcnaft tjäna til ogne-

Ugnad? Hvarfore åre vi icke lika omeorn Furu-
(togarna, fom, inom 30 intil fo är, ej kunna
med ny växt äter upfylla fitt lediga rum -> men
tjäna til längt våfendteligare nytta, och til vår

allmänna välmågas befrämjande?

At uprakna alla de trakter i gemen, fom
i förra tider varit med Skog bevuxne, men nu
åro Skoglofe, är ej mitt ämne, ej eller är det

mojeligt. Jag vil äJlcnaft nämna Falan eller Fal-

bygden i Wäftergotlimd, fom pä tzoordc ta*

let var bétäckt med Skog ofveralt, delt i Norr-
Falan, Soder-Falan ocH Öller- Falan 5 men nu är

naken fom en nål. Rihanget til Wåftgotha-La-
gen äger hårutt ej mindre vits-ord, än de man-
ge välgrundade och ©ft^ förnyade Kongl. Skogs-
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ordningar och upmuntringar til den forftordé

Sjkögens Ircr-plantering , fanu de få qvarlåmnin-
gars förfigtigare och omare vård.

UP LYSNING
Om de:fkadelige Tall - MaJJiarne ,

TORBERN BERGMAN,.
Chemice Profeffur i Upfala.

Om de Mafliar, fom i foregående AHiand-
ling nämnas

5
och afhvilka någrc i Spi-

ritu Vmi forvarade blifvit mig tilftåide , fat-

jag nu den åran, at pä Kongl. Academiens be-

fallning, upgifVa följande underråttelfe.

De hora til et fläg te, fom jag, 1763, i Hand-
lingarna befkrifvit, under namn af Vild-fkrapu-

kar* For '6 är fedan hade jag åfven tHfållc, at

fä anmärka juft den nu i fråga varande artens

förvandling* Jag träffade den vid början af Ju-
11 i manad, i et Samhälle, fom då beftodaf 154
Mafkar, hvilka redan afatit alla barren på flere

qviftar, och futto ofver hvarandra hopfkockade

på en gren. De uprefa ån fram, ån bak-delen

af kroppen helt lodrätt och fy.nas hota den, fom

ålkl&r dem, med en droppa gråaktig faft, fom
hålles utom munnen. Denna rorelfe (ker häftigt

och nåftan pä en gång af hela Samhållet, famt

tjänar, utan tvifvel, at affk racka någon af deras

naturliga fiender , formodeligen Ichncumones.
Når



17^9* Ode. Nov. Dec. 273

Når de sfitit barren på en gren, flytta de pa

den nåfta, men hafva mgen annan ofverforfel at

vånta, ån med tilhjålp af fina fötter. Samhäl-

let hade låkcrt varit ftorrc : ty nu voro de mift

fullvuxne, och inom dels plågar en del omkom-
ma. Deras utfeende var iädant: hufvqdet runde,

litet, fvart. Kroppen delt i ii leder, gr5n-

gra. Mörka ftrccK längs efter kroppen, juft vid

fåftet af fotterne , och öfver dem pä hvar fida

likfom 5 band längs efter, afhvilkadet ofverfta

var mörkt och de ofrige fvarta. Sffta leden var

ofvanpä fvart. Längden knapt i geometrifk tum
och diametern omtrent i linca : fotterne åro iz:

3 par hornaktigc och fvarte, under de fråmfta

lederne, de ofrige hinnaktige» gröngrå, et par

under hvardera af de filia åtta lederne, la at

af alla ii endaft den tjerdeår utan fötter. Ef-
ter 14 dagar omfode deffe Mafkar hud. Här-
vid märkte jag ingen träd dragas utur munnen,
eller fom betyder de^ famma, at inmåtct åfven

al-klåddes, hvilkcn märkvärdiga omftåndighet jag

pa förut nåmda ftålle anfört om en del andre

vild-fkräpukar: men däremot fants ew likfom af

trådar hopfatt molja uti de aflagde (kinnens li-

fta led : månne icke dårfore denna artsS afltalade

tarmar atbordas genom bakdelen ?

Maflcarnc voro nu helt flåte. Hufvudet i

början hvitt, fimt ögonen fvarta, men fmå-
ningom blef det fvartbrunt, utom det fom var

under ögonen, hvilkct forblef hvitt. Kroppen
var gråaktig, med f rader fvarta flackar längs-

efter , af hvilka dem ofverfta delades i tu genom
ct blekt ftreck.

T Da~
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Dagen efter började de flåfte at fpiniu fig

förvandlings- hylfor, hvilka voro glatte, tåte,

åggformige och hvitaktige. De fmakadc ingen

XBat efter den nåmda hud-omfningen. I flutet

af Auguftus framkommo defle k råk med vin-

gar, och hora mider Tenthredines eller Säg- flu-

gorne. Befynncrligt år, at af 60 til 70, fom
hos mig utkläcktes, var ingen enda Hanne, u-

tan alla Honor. Det år laledes om dem, fom
följande befkrifning galler.

Hufvudet år rodaktigt med fvarta ögon.

Antennerne åro fvarte, knapt längre ån broflet,

mångledige , hopkramade, utåt fmalare ån på
undre fidan med en rad taggar forfedde (fim-

pliciter pcétinata^.

Broftet år rodaktipt, på undre fidan mörk-
grått. Fottcrne åro rodaktige* Magen år rod-

aktig y men på fidorne gråbrun, och de til bro-

Het nårmafte lederne fvarta pä ofre fidan. En
liten fvart tagg fitter pä hvardcra fidan om anus.

Jag fann famma år en annan art vild-fkrå-

pukar, fom år den förras nårmafte anhörig och

på Tall icke gor mindre fkada. Deras famhålle

beftod endaft af 83, och til rorelfcr, lefnads-

iått m. m. kom aldeles ofverens med den fam-

ma > men fkilde fig d©ck i flere omftåndigheter.

Hufvudet år mörkt, men på fidorne rod-

aktigt. Kroppen år gröngrå med fvarta ftrek

ofver fotfåftena, men har dårofver på hvar fida

allenaft en rad med fvarta fläckar, och fifta

leden mork. Fotterne åro zz: de hornaktige

fvarta, juft fom på de föregående,*

Defle
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Deffe aflade fifta huden fore infpinningen

vid flutet af Auguilus. Hufvudet blef helt hvit-

aktigt, med fvarU ögon och mun: kroppen åf-

ven blekare, med 1 rader flackar på hvar lida,

utom mörka ftreck ofver fottådena och ct längs-

efter ryggen. De z (iora flickar på filta le-

den voro aldeles forfvundnc. Forvandlings-hyi-

forne fpinnas, åfven fom de forras, ofver jord
f

famt åro deras aldeles like til fafthet, form, m. m.

Såg-flugorne framkommo rid Midibmmars-
tiden nåda är. Hannen har kam-lika antenner,
år hel ivart, utom benpiporne loch fotbladen,
fom åro gulaktige. Denne ffciljes låledes ifrän

den af Hr. Archiatem och Ridd. v. Ltnnc be-
fkrifna Tenthredo Pini, 1:0. dåruti, at han år
dubbelt dorré, z:o. genom fvarta lär, j;o ge-
nom under-vingarnes fvarta kant.

Honan år nägot (torre, med faglike anten-
ner, Hufvudet år fvart, och nåftan alt det of-

riga mörkt. Benpipor och fotblad år litet lju-

fare. Sidorne af brödet falla något i gult.

De två befkrifna arter åro fåledes i ganfta

mycket like. Bagges {torlek, fedan de tätt vin-

gar, år åfven vid pafs den famma fom en ftugo-

flugas. Ingendera har jag i något Syltem fun-

nit befkrifven. Honorne åro forfedde med la-

gar, hvarmedeld de gora opningar for fma ågg,
formodeligen i qvidarne. De foroka (ig ftarkts

ty om vi, enligt foregående anmärkningar , en-

daft antage, at hvar Hona. åldrar 100 , fom blif-

va vid lif, la framkomma i fjerde led 00,000
mafkar efter en enda. Når dårförc omitåndig-

heterne gynna denna afvel, lå kan den på kart

T z tid
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tid blifva i ftånd at åftadkornma en iå bekla-
gelig forodelfe, fom Hans Excellence, m. m.
bcfcrifver.

At utrota eller athålla denna ohyra, vore
utan tvifvei åfven lå nyttigt, fom det ånnirfef

omojeligt ut. Om man an framdeles hinner

utfpana hos defle (kade-kråk någon lådan fyn-

nerlig cgenlkap, at hvar Tall for fig, genom
vederbörlig tillämpning af denna kunfkap, kun-
de befredas, lå blir det ändock troligen ogör-

ligt at verkftålla i en ftor Skog,

Det år val fant, at defle Mafkars famman-
flcockning goiv at de lått röjas, dels genom qvi-

ftarnes afbetning, dels genom deras talrika låll-

Ikap: det år ock vifst, at en perfon fkulle om
dagen kunna upleta och forftora tufendetals

,

hvilket tor de följande åren hade mycket at be-

tyda * men det torde icke defs mindre falla alt

for befvårligt, at på detta lått fkydda fin Skog,
i fynnerhet om den har flere mils rymd.

Når defle Mafkar icke åro i fådan mångd,
at hela Tråden atklådas, torde de til åfventyrs

gora något gagn i ftållet for (kåda. Tall fkju-

ter icke nya (kött pä fidorne, utan från qvi-

ftarnes andar, hvadan ock en Tall, hvars alla

qvift-åndar blifvit affkurne, aldrig våxer mera.

Som nu Mafkarne vanligen träffas på de
undre grenar, och tillika med barren afbita de-

ras ytterfta andar, lå mäfte alla defle efterhand

då bart, och därigenom Tråden likfom upqviftas.

BE-
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BESKRIFNING*
Pä den vtd Leuffiad Bruk fårledet år

gjorde Inrdttmng af et Malthus

och Tork -Ugn.

PET. WÄSSTRÖM,
Camererare.

Det fynnerliga välbehag, hvarmed Kongl.
Vetenfkaps Academieia behagat anfe mitt

förfäkta fått at torka Spannemål vid Hammar-
Smidjor har varit det fullkomligafte fkå!

for mig at tilfe och genom forfok utröna, om
icke den frän Hammar-hårdarne upftigande vår-

man, kunde til ån vidare nytta användas.

Af min Herre och Principal, Herr Hof-
Marfkalken och Riddaren Carl De Geer,
har jag ock, til verkftållande af et fådant up-
(åt, fått det ftorfta tilfålle, då han forledet år

behagade anmoda mig, at anlägga et Målthus
vid en af de på Leufftad-Bruk varande Stång-

järns-Hamrar.
Samma Verk blef ock nåftledet år aldeles

färdigt och i full gång fatt, utom Stop-karen,

hvilka nu nyttjas af trä \ men komma at muras
åf Klinckert med Cements-bruk.

Huru detta forfok aflupit, famt huru an-

läggningen och inrättningen af famma Målthus
T 5 blif-

• 0) Se K. Acad. Handlingar for ar lj6j. KtngL
Academien hedrade Herr WaSSTRÖM

, for det på-
fundet, med en Gull-Jetton.
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blifvit verkftåld, ar hvad jag nu trodt mig bora
ipfor Kongl. Academien framlägga . ofvertygad,

at Kongl. Academien, fom med lårdelcs bena-*

genhet altid uptagit de Ron, hvilka for et kärt

Fädernesland kunna vara gagnelige och nytti-

ge , åfven lårer gilla et arbete, fom jag til lika

ändamål mig foretagit.

Sjelfva Målthufet til defs inre ftålining,

iådant fom det vid Leufftad-Bruk nii finnes och
nyttjas, utvifar det Modell, famt Ritningen,
Tab. X. fom for Kongl. Academien år upvift.

Hufet år bygt af ften , och hela under-

byggnaden likaledes af ften hvålfd, famt hvalt-

.ven ofvantil utjämnade och bottnen med äril-

ften belagd.

Golfvet, utom det ftållet, fom fordras til

Ugnen > gängen och planen Lit, a> famt karens

rum, Lit. h> innehåller 140 qvadrat alnar, och
utgör tilråckelig rymd for 80 tunnors måltning,

hvarje målta räknad til 8 tunnor, hvilken, dä

kornet år godt och ftridt, gifver z tunnors ut-

måltning , och fäledes 10 tunnor Malt, dem
Ugnen inom et dygn fullkomligen torkar, utaa

at vårman behofver forceras.

Stop-karen b> hvilka innehålla iz tunnors

rymd hvardera, och komma at muras af Hol-

1and& Klinckert, men ånnu tils vidare nyttjas

af trå, åro ftålde i bredd vid den ena gafve-

len, gent emot ugnen, hvarimellan gången h

ifrån dörren intil Målt-hufct , om 6 qvarter*

bredd, år lemnad, och planen a, til utryme,

hvarpå, enar torkningen genom något hinder icke

har fm fulla |äng, de Måltor, fom lådant for*

dra 1 kunna fortunnas»
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Under bottnen på Stop-karen, hvilken blir

concave och hvarpå en holad järn-plåt lågges,

går en Kran med tapp fram til randenen Lit.

Cy hrarutur, enar denfamma opnas, vatnet af-

tappas, iå ofta ftopet (kal flyttas til fvettnings*

På framfidan af Stop-karen infåttes, til lin-

dring uti arbetet, en Ek-ram in vid bottnen,

om 7 qvarters högd och $ qvarters bredd, hvar-

uti en lucka eller dörr, åfven af Ek -virke, in-

paflas, hvilken fenare, fä .ofta kornet lågges i

karen at ftöpas, val tilfåttes s men uttages, når

ftopet år fkcdt och vatnet aftappadt, dä kornet

må (l af fig fjelft faller ur karet, utan annan

åtgärd, ån at det (om vid bråddarne qvarblif-

ver, föres ut med (kyffel, och karet renfopas.

Vti detta Målthws,går fjelfva måltningeit

for fig på det fått: at kornet förft lågges i ftöp-

karet, dåruti vatten af den nåra dårintil inrät-

tade Pumpen föres, til få mycket, at det ftår

et quarter högt öfver kornet, och når ftopet ftått

et dygn, aftappas vatraet, hvarefter den ofvan-

förmålte dörren eller luckän öppnas, och det

ftöpte kornet fkyflas öfver rånnftenen C, (åt hvil-

ken rånnften fvettnings- ftållet fluttar, til vatt-

nets båttre aflopp från fjelfva ftöpetj i en hög,

til fvettnings- ftållet D> dar det blifver liggande

tils det börjar vårmas, hvilket merendels fker

inom et dygn: därefter flyttas Måltan til £,
och bredes ut til un^etårligen en half alns högd.

Härvid anmårke^, at förfta dagen tilftålles

med förfta ftépet uti det ena karet; den andra
dagen vid famma tid, det andra ftopet, och
fortfares på famma fått med ftöpning hvarje dag

:

T 4 hvar-



0o 1769. 0£tv Nov, Dec.

h varefter det andra ftopet lågges i fin ordning
likaledes at-{Vettas, och efter ct dygns forlopp

fkyflns den forfta Makan än längre fram til rum-
met i7 ; den andra åter intager den förras rum,
och det tredje ftopet föres til fvettnings-ftållet.

På enahanda fått fortfares hvarje dygn, få at

den forfta Makan altid går »undan och den andra

föres efter, til dels den, efter to a U dygn,
hinner fram til ugnen, då denfamma åfven är

färdig at upläggas til torkning. Når den for*

fta Måltan fåledes är torkad, hvilket flcer in-

om et dygn, lågges den andra genaft efter, och
fortfares därmed, få långe hammaren går och
korn år i förråd»

Dock i akt tages, at Måltan den tredje

dagen, fedan den kommit utur ftopet, men ej

flere gånger, ganflca väl tvättas, lamt at 5 enär

Makan blifver något mycket varm, den famma
dä bor flytta rum, eller, dåreft fädant for an-

dre Makor, fom ej hunnit undan, icke inom
dygnet beqvåmligen fke kan* bor Makan i få-

dan händelle fkyflas om på Hållet /få at den
ingalunda blifver fa varm , at det réker från

den lamma, eller at den klimpar fig, vid hvilka

tilfällen planen a ganfka väl kommer til pafs.

Därjämte måfte dygnen förut räknas* då ham-
maren år i gång, la at altid en Malt - dag går

forlorad for Sondagen eller någon annan Helge-
dag 5 men Lordagen torkar den dock fullt ut,

når deji ofver Sondagen åfven får ligga på ug-
nen. Skulle ock hammaren af någon håndelfe

komma at ftå en eller annan dag, få bredas Mål-
torne väl ut få tunna fom mojeligt år och
rummet medgifver, hvartil planen a i fynncrhec

nyt*
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nyttjas. I ofrigt, Tom Måltan efter fvållnin-

ge» "altid -
intager ftorre rum eller läge, afpaflar

pian f jelfva ansningen under måltningen därefter.

Hvad äter torkningen angår, år därvid ej

nägot vidare at i akt taga, än at den pä ug-
nen och järn -plåten lagde Måltan val vändes,

hvilket beqvåmligen fker med en därtil gjord

Spade (?> af en alns längre (käft än ugnens bredd,

pa det lätt, at fpåd-biadet £k]utQS under Mal-
tet, då fpadan federmera vändes i hindren, hvil-

ket i början kan falla något tungt for en ovan,

men läres inom kart tid.

Af fådan befkaffenhet år den inrättning, fom
vid Leufftad-Bruk nu for tiden nyttjas, och på
detta fått procederas dår med fjelfva mält-och

torkningen.

Den nytta fom detta mält-och torknings-

fått medforer, år lika få ofelbar, fom mångfal-

dig. Befparing af Ved mäfte därigenom på et

betydande fatt vinnas^ hälft Målthufet, utan nå-

gon annan värme, än den ugnen medforer, drif-

ves, jämväl den kallafte vinter. Den anfenliga

golf-rota uti Arbetarnes egne Stupor, hvilken

hittils fororfakats af de dåruti anftalde måltnin-

gar, forckornmes , åfven fom all Badftugu-bygg-
nad hädanefter blifver onödig , i fynnerhet, fom
både Malt, Råg, och all annan flags Säd kan

pä famma ugn torkas.

Men den nytta, fom nu år Leufftad-Bruk
förbehållen > kan göras mer allmän och vid alla

Hammar-Smidjor ganfka lått Vinnas, i fall nu
omrörde inrättning antages.

I fådant affeende blifver ej eller på alk
ftållcn den koftnad och vidloftighet nödig, hvar-

T f

J " med

(
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med vid Leuftad-Bruk detta Verk Sr anlagdt,
hvareft det for Brukets ftorlek och Arbetarnes
talrikhet måft få ftort vidtagas, utan kan både
ugnen och Målthufet göras mindre, och ändock
vara tilråckelige, alt efter hvar och cn Bruks-
ägares behof.

Under-och ofver-byggnaden kan da inråt-

tas efter behag, och i Hållet for det den förre

Vid Leufftad hel och hållen år hvålfd, kan up-
höjningen vinnas genom ftolpar, da bottnen bör-

jas med bjeikar och bråd-botten, hvarå något
grus lågges, och dar ofvanpä Tegel eller Äril-

iten, val och falt i bruk lagd : väggarne timras

til 4 alnars hogd och dårpa äter Bjeikar och
Tak-tegel; hvarvid doek tilfes, at bottnen, på
hvilken mältningen forråttas, hälft lågges 4 al-

nar högre från eld-ftället uti Hammar -bården,

fä framt tilråckeligt drag (kal vinnas*

Stop-karen behofva icke heller af Klinckert

muras, utan kunna med fårman af annat varak-

tigt virke nyttjas, och fjclfva ugnen, dar ej

hinder mota, inråttas aldeles lika med den, fom
for Kongl. Vetenfkaps Academien jag tilforenc

upvift och belkrifvit, uti fifta ftycket af 1767
års Handlingar, hvarvid endaft anmårkes, at 6p-

ningarne på galten bora hår gå horizontelt nåra

intil golfvet, i ftållct de på den förra åro per-

pendiculairt inrättade. Ugnens ftorlek förhåller

lig emot Måltorne, fom et til 8: nåmligen, at

8 qvadrat-alnar raknäs på en tunnas torknings-

rum. Borandes i ofrigt ofvan ugnen göras et

tilråckeligt vader- tång eller en fkorften, endaft

af bråder, til imornas bårtledande: i den hån-

delfe at iraan for mycket (kulle ftiga in i Malt-
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hufet, fattad Gardiner af groffta våf omkring
ugnen pä de opne fidorne, hvilka under malt-1

vändningen uphiflasy men flåppas ned 5 når den
år förrättad.

Emedan for Hammar-Sroederne och annat

arbets-folk vil vara nödigt, at Maltet, få framt

det ej af dem (kal ratas, blifver nägot rokigt,

få kan, når torkningen flcer for dem, fpjället

uti galten Lit. k, val til hälften opnas, dä detta

ändamål låtteligen vinnesj däremot fpjållet, når

rok-fritt Malt åltundas, vål tilfåttes, få at rå-

ren m y m, enfame agera.

Den anmärkning bor jag vid alt detta fiu-

tcligen ej fortiga , at under forfoket med mält-

ningen vid Leuflfad-Bruk , kornet hade fig myc-
ket ojämnt , hvilkct af defs mer och mindre
godhet härrörde $ i anfeende hvartil i mitt fin-

ne hogfl: nödigt blifver, at kornet vål riftas,

få at det ftrida (kiljes från det flöda, h vilket
förra fordrar långt kärtare tid både til ftop-och

måltningj men genom hvilken utvåg^ man jäm-
väl af det fenare, ehuru längre tid til defs ftop-

och måltning (kulle fordras , kan hafva gagn och
nytta at förvänta.

ftycken af vår Bergshandtering och dår-

af

SAMUEL SANDEL,
Bergs * Råd*

til
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til horande Arhets-pröcefler, fynnetligä fordefor

wtrontc: en frukt dåraf* at Slogder och Närin-
gar blifvit upmuntrade och hållits uti varde.

Om vi jåmfore äldre och fcnarc tiders Gruf-
ve-byggnad,. Upfordrings-verk, Vafknings, Roft-
nings och Smältnings, famt Smidcs-och Metall-
Manufa&ur-proceffer, fävifar fig uti inrättnin-

gar och handalag mycken ftulnad* til vår tids

heder: var omtanka pä förbättringar har ftråkt

fig ända til det fotiga kolnings-arbetet och de-

ras grundeiiga handledandc, fom därmed umgås.
Men hvad vi mäffc forfummat, har varit

det både tunga och 'koltfama Malm-och Berg-
fprengnings-fåttets underlättande > hvara likväl

beror en våfendtclig formon for Bergslagerna;

åfven ock for landet i gemen, hvad den lenare

eller Berg-fprengningen angår.

Man räknar med fkål mycket därigenom
vara vunnit, at vi merendels aflagtdet forr van-

lige och fkog-odande Malmbrytnings-fåttet eller

brännande i Grufvorne, genom fa kallade til-

xnakningar, och at vi nu mera ti\ ftorlta delen

nyttje fprengning med Krut > meti nu äterlUr,

at genom mojelige förbättringars utfinnande, gö-

ra detta fiftnamde fprengnings-fått ån mera for-

delaktigt.

I nåftledne fommar har jag biviftat nagre.

i det ändamålet anflåldte forfok, fom tåmmeii-

gen vål lyckats: och om andre, fom" dårtil haf*

va tilfålle
,
behaga med fädane forfok vidare fort-

fara, kunne vi däraf vänta mycken nytta,

Dårfore har jag den äran at meddela berättel-

fe om den fäledes förråtrade prof-fprengningen,

jämte mina därvid gjorde anmärkningar, Lieu-
te-
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tenänten vid Kongl. Artillerie Regementet, Hr.
Johan Bernt von Torcken gaf anledning

til berörde forfoks' anftållande. Han anmåltc

hos Kongl. Bergs-Collegiufn , at under det ho-

nom varit ombetrodt infeendet ofver Berg*
fprengning, fom ftedt for Kronans rakning, (kal

han utrönt viffa fordelar, fom han förmodade
åfven komma til pafs vid Malm-brytning.

Af KongL Collegiö blef altfä mig updra-

git, at refa med Herr Lieutcnanten och tvån-

ne under defs
.

tilfyn inofvade Berg-fprengare,

til någon Grufva, at där anftålla prof-fprengning,

fom i följe dåraf verkftåldes. vid Riddarhyttan

i Våttmanland och, Skinfkattebergs Socken} uti

dar varande Jårn-och Koppar-Grufvor, på flerc

fårfkilde arter och blanningar af Berg - och
Maim-flag.

Som dt härvid utrönte forbåttringarne e-

gentciigen angä underlättande och påflcyndande

af bornings-arbetet, h vilket är det fvårafte llyc-

ket af hela Bergfprengnings - procefTen, fä in-

fkrånker jag min beråttelfe och mine anmärk-
ningar inom den delen af Malm - eller Berg-
fprengningen, fom rorer verktygen och handa-

lagen vid bornings-arbetet.

For mera ordning och tydclighet tillates

mig, at i hvarje omftåndighet förut nåmna, hu-

ru bornings-arbetet, fa til verktyg fom handa-

lag, hittils vanligen och i allmänhet blifvit fort-

fart, da därefter baft vilar fig,-hvaruti de an-

märkte förbättringar beftä, jämte grunden dårtiL

Hvad verktygen angår, och for il: fjelfva

Berg-boren, fä fkiljer jag mig lätta ft ifrån be-

flcrifningen af de nu for tiden i Bcrgslagernc

bru-
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brukelige Berg-bors-Conflru&ion, medel ftdet

jag dårofver bifogar Perfpectiv - Plan-och Pro-
fil-ritningar, Tab. XL

Fig. i . foreftåller i perfpe&iv det ena {la-

get : Fig. t. profil af boren, da den fkåres ver-

ticalt midt i tu, långft efter IMret E,F. Fig.

.3. profil tagen midt på boren, åfven verticaltj

men tvårt öfver ftåret : Fig,. 4. ikäret i per-

fpe£tiv : Fig. f. år en horizontal plan af bo-
ren genom puncterne A och -B, pä hvilkcn plan

bagge profilernes fkårnings-linier åro utmärkte
med a,b och cyd. Fig. 6. en horizontal plan

af boren, efter linién i^, och Fig. 7. en plan

efter linien G H.

Fig. 8. til 14, vifa på lika fått befkaffen-

heten af det andra flags gerg-bor, fom brukas
i Bergslagerne , och hvars fkär, fom foreftålles

i perfpe£hven Fig. n, har en helt fkiljaktig

conftruétion ifrån den förra borens.

En Grufve- brytare eller Bcrg-fprengare
måfte vara forfedd med flere kårtare och län-

gre , grofre och finare Berg-bor , dels for om-
byte efter bor -hålens olika djup, dels for bc-

iparing af tid vid bor-hvåfsningen.

Sådane tilfammantagne Berg-bor kallas en
Bor - poft , hvilken merendels beftår af 14 til

18 bor.

Den forfta, fom brukas vid bor-halets op-

nande och kallas for-bor, forhuggare, åfven ock
Broftare, år altid grofre, ån de fom nyttjas vid

bor-hålets tiltagande djup : och ju djupare bor-

hålet fkal blifva , defto oftare byter man ut

grofre emot finare bor, få at til et enda bor-

hål kunna behofvas, efter bor-hålets olika djup,
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z, $, underftundom ock, faftån fållan, 4 til tjock-

lek olika bor.

Dimenfionerne af de hår afritade Berg-bor

åro tagne af forr-bor, dock af de finaftc i den

numern, fom jag funnit vid Malm - brytningen

i allmänhet nyttjas * ty i vifTe Bergslags - orter

brukas de nog grofre, fa at jag olifvit varfe

bor af det flag, fom foreftålles Fig 8, hvars

diameter, i Hållet for 8 linier decimal tum, fom

jA B utyifar
, gått til en hel decimal mm ©ch 4 li-

mer: och de finare Berg-bor, fom nyttjas til dju-

pare bor-hål, hafva både til forr-borén och fig i-

mellan et fkiljaktigt forhållandes men hvad därom
i allmänhet kan fägas, år, at de merendels och
i fynnerhet på de ftållen, hvar de gröffta flags

Berg-bor brukas, fkilja uti tjocklek få mycket
ifrån hvarandra, at bor -hålet liknar en affku-

ren Conus.
For oorens ftäl- läggning betjänar man fig

.ifcke egenteligen af något vilst utraldt ftål-flag

efter annan grund, ån den, fom beror på va-

nan hos arbetarne, at handtera det ena eller an*

dra ftål-fia^et. Således nyttjas på det ena ftäl-

let Garf-ftäl, på et annat Brann- ftal, och åter

på et annat Lopp-ftål, gemcnligen af de til-

verkningar, fom i hvarje ort åro. at tilga,

Somlige bruka vid ftål- läggningen klyfva
bor-jårnet i andan, på det ftålet må i vållnin-

gen taga båttre tåfte: andre hugga bor-jårnet
jåmnt af5 men både i andan af järnet och på den
fidan af ftål-biten > fom pafTas emot bor*jårnet$
göra et eller två hugg eller fä kallade hullingar,

åfven i den affigt at båttre fåfta ftålet: andra
åter vålla, utan vidare aniialt, ftålet vid det i ån*
dan jåmnt afhuggne bor-jårnet. På
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På de flåfte ftållen brukas, at åfven i ofra

åndan ftål-lågga boren ; men på många ftållen

varder fådant förfummadt.
Når jng nu (kal göra mina anmärkningar

ofver defle, och feeflcrifva cri rått conftruerad

Berg-bor, betjänar jag mig åter af bifogade rit-

ningar Tab. XL tillika med Tab. XII, hvil-

ken fenare foreftåller de Berg-bor, dem
j
ig fun?

nit gora båfta verkan.

Vid det férfta (laget af de vanlige Berg-
bor Tab. XI. Fig. 1. anmarkes fåfom mindre
fördelaktige omftåndigheter. x:o. At fleäret år

convext: fäledes gör mindre delen dåraf fin ver-

kan i perpendieulaire direftion vid borningen,

forrån rundningen blifver afnott, Det fker våi

fnart nog, efter fom den delen af ikåret , fom
forft tangerar fjelfva Berget efter perpendieu-

laire direftion, måfte vid hvarje (lag upbåra ftar-

kafte reaftion af Berget > men med det famma
fordårfvas på det ftållet aggen af (karet: och i

anfeende därtil måfte defte flags bor ofta om-
lagas och hvåflas. 2:0. Formera fkårets läng-

fidor emot hvarannan en Ängel CZZ), Fig. 5,
fom, efter hvad jag obferverat, plågar gå inemot

po grader, då likväl i följe af viggens natur,

enligt Mechanifke principer, en fpetfigare Än-
gel gor mera verkan. 3:0, Ehuru (kåret eller

puncterne Ej? Fig. 2. ftrlcka fig få långt utom
Bor-fkaftets diameter G,H> nämligen til ii linie

på omfe fidoij at en god del af (karet på bagge
ändar icke har undcrftod af (leaftet, fä år dock
(karet litet kårtarc ån diagonalen af defs bafis,

hvarfore de fkarpa hornen på (karet måfte nota

emot Berget 5
fom hindrar borens både vridning
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och fortgång i Berget. 4:0. Vifar hela borens

(ammanfättning, enligt profilen Fig. 2, en bryt*

ning ifrån G til /Tyfoch hvaraf händer, at

flaget, dä defs verkan fkal fordeks i lä mänga
direktioner, mycket förlorar af defs ityrka* f:o*

Faller det genart forogat* at denna (lags bor,

iom både år vid flcaftet \ linia tjockare och i

fkåret i£ til t linier bredare, ån Boren Tab.
XII, famt foljakteligcn agerar pa en ftorre Co-
lumn af Berget 3 icke avancerar ]?å djupet fl

lått, fom boren Tab. XII. och ännu trögare

måfie borriinpen gå med de grofre fdrr-bor, iöm

på mänga ftällen brukä*.

Betraktar man åter (kårets eonftru&ion på
boren Fig. 8. II, ehuru den foregifves rtå båt*
tre vid lag i hårda Berg-arter, ån boren Fig.

!, få finnes den dock ånnu mera felaktig, an
den forfta; ty 1:0. agerar (karet i fin perpen-
diculaire direktion, blott efter den lilla längden
E F, Fig* 9, fom under påftaendé borning må-
fté loutenera hela den verticala Bergets rea-

ktion af (laget, z:o. Alt hvad borens diameter
och fkårets bafis til ftorlek ofverficjuter E F, tjä-

nar ej til annat , ån at hindra (lagets verkan
vid borningeo och at onödigt vis oka Bergets
reaktion, hvilkcn ock på (kårens både tvår-och
längfidor Fig. 1 1 . blir (å mycket flarkare, fom
de famma åro inbojdc , hvaraf Berget fat (ä myc*»

ket (torre kraft, at mota borens avancerande.

Hvad (åledes redan år fagt om de 2,;nc llags

nu allmänt brukelige bor, Tab. XI. i jåmforelte

emot de Tab. XII. teknade bor, utmårkcr nog-
famt fordclarne af de fiftnåmde.

U Som
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Som det
5
likmåtigt hvad jag redan påmint,

fororfakar ftort hinder i borningen, om diago-

nalcn af (karets bafis ofverftiger aggens långd,

och aggen äter icke foutencrar fig vid en långd,

fom icke har underftod af bor-Ikaftet, lå har

jag i affeende på defle omftåndigheter , fom ,

når en Berg-bor (kal fmidas , iållan varda be-

horigen i akt tagne, gjort 2:nc lårfkildtc afrit-

ningar af Berg-bor Tab. XII, hviika icke (til-

ja uti annat, ån i iåttet, at rätteligen afpafla

Byfsnåmde partier emot hvarannan, antingen ge-

nom nedflående af de fkarpa hornen på (kåret

,

fom fes Fig. 1. jåmford med profilerne Fig. z.

och 3. och perfpe&iven af fkåret Fig» 4, famt

horizontal planerne (å val af {karets bafis, fom
bor - fkaftet Fig. f. och 6: eller ock medelft

borens inrättande på iått , fom den i per-

fpe£fciv och profil, Fig* 7. 8. 9 och 10. fore-

ftålles, få at horizontal planen af (jelfva bor-

Ikaftet Fig. iz. förvandlas imellan / C Fig. p.

til.cn ladan plan efter linien C D> fom Fig. n #

gifver tilkånna. I ofrigt kommer Berg - bors-

coftftru&ion Tab. XII. Fig. 1. och 7. på et

ut. Skårets agg år en råt linia, fom gor, at

llagct communicerar fin verkan på Berget med
full ftyrka hela åggen igenom, utan at (karets

conftru&ion dåruti gor något hinder ; (karets

långfidor utgöra en fpetfigare angei, ån i de

vanliga Berg-bor* ty den innehåller allenaft nå-

gra och 50 grader, hvaraf viggens kraft år ftar-

kare, hålft då dårtil kommer, at (karets lång-

fidor icke åro låfom på de andre flags bor in-

bojdc: fkåret foutcnerar fig båttre på fin bafis,

ån i Tab* XI , cracdan åggen i längden allenaft

en
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en liten mon ofverfkjuter diagonalen af fkårets

bafis, och denna åter icke årofver en linie llor-

re ån diagonalen af bor-fkaftct: och nar parti-

erne åro få efter hyarannan afpafTade , möter icke

något hinder af borens conftruétion vid defs hand-
terande och vridning: refiftancen af Berget år

jåmvål mindre efter
e
aggens mindre långd : con-

ftru&ion af boren år mera fimpel, ån af bagge
de förra* och med mindre brytningar, hvilket
g*or bäde at den perpendiculaire verkan pä Ber-
get vid hvarje {lag blir ftarkare och gifver bo-
ren mera dyrka at uthårda Bergets reaftiötr;

och alla forenåmde omftåndigheter bidraga * at

boreh längre Itår, utan omlagning och hvåtsning.

De finare af detta flags bor, fom nyttjas

vid bor-hålets tiltagande djup, fk ilja ifrån förr*

boren och fig imellan allenaft til $ eller -| linien

Sä mycket mig år bekant, lårer Sahla bilfver-

verk vara ibland de få, om icke det enda Ml-
let i Bergslagerne , hvarefl: brukas Berg -bör,
af den conitru&ion 9 fom nårmaft liknar Berg-
boren Tab. XII.

Conftruftion af boren gor dock icke alle-

na tilfylieft i det åndamäi man foker, eller at

fifva boren mera kraft och beftåndighet, utan
cro defie egenfkaper> fom en rått conftruerad

bor bor aga, äfven tij en god del af ftäHågg-
ningen och härdningen.

Efter TheoretHW grunder at doma, fkulle

jag hälla fore, at Garf-ftäl vore tjänligare ån

Brann- ftål til Berg-bors ftal-låggning, och min*
dre ån annat Itäl förlora fig vid en ofta itere-

rad borens upeldning och ombgning. Dock
Jåmnar jag det, fom angår ft£l*flagcn, til når?

U i ma-

t

)
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inare underfokning, i fynncrhet af Herrar Ge-
fchvorner i Bergslagcrne , fom (kola utom defs

for Ämbetets (kul hvar i fin diftrift befoka Gruf-
vornc och anftalta om Grufve-brytningen, famt

iåledes hafva båda tilfållet, at på fårfkildtc Ital-

ien utröna forhållandet efter infallande olika om-
ftåndigheter$ ty man bor i den delen endaft li-

ta på Ron j men ock tillika icke låta forvilla

lig af et olika hårdnings~(ått. Man har fvårt

at finna arbetare, fom med lika färdighet for flå

at handtera alt (lags (tål, utan merendels bru-
kar en hvar fitt (arfkildte hårdnings-lått , fom
han fått låra, och nyttjar utan affeende pä ftål-

flagcn: och fom jag håller fore mindre vara for-

loradt igenom fkilnaden i ftål-flagen, når ftålet

år i fin fort val arbetadt och fritt ifrån Jårnto-

gor, ån genom felaktig hårdning af et for ar-

betaren obekant ftål-flag; fa följer ock dåraf

i min tanka , at til defs man kan upgifva någrc

fåkre Ron om fordelarne af det ena eller andra

ftålrflaget vid Berg-bors (lål - läggning
, jåmte

hvad vid hårdningen efter olika Berg-eilcr Malm-
flag bor i akt tagas, må man ' hål fl nyttja det

ilål-flag, hvarvid arbetarne åro vane. Hvad
inan i anfeende til Berg -borens hårdning for-

nåmligaft åfkar, beftår dåruti, at (karet år faft;

och hårdt> men likväl icke fpringer af eller

bråckes.

Den på en .del Hållen brukelige och förut

omrörde Methoden at klyfva bor - järnet i ån-

dan, når Stålet (kal fattas til, år icke den bå-

fta ty dångenom hånder, at något af järnet

breder fig vid fmidningen jåmte Stålet i (karet.

Man må håldrc * om få nådigt (kulle vara

,

foka
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foka at gifva vallen mera dyrka på fått, fom
fomligftådes flcer, igenom hullingar i andan af

bor-järnet och i fjelfva ftål-bitcn.

Stål-langningen i ofra åndam af boren far

man icke forfummaj eljeft lider boren for myc-
ket af flaggan , och varder fnart fordårfvad. Den
ofra andan hor därjämte fipidas accurat kullrig,

fom Tab* XII. Fig. t. och 7 utvifa, fa at

flaggans kraft må verka midt uppä boren, hvar-

igenom borens verkan på Berget blifver i en
perpendiculaire direttion, och foljakteligen af
llorre kraft.

Jag har aktat mindre nödigt at påmin-
na, det til Berg-bor matte utväljas godt Jårn f

få at boren, når den rätteligen handteras, hvar-

ken må fpringa af eller kroka fig. Men mår-
keligt år och igenom -Erfarenhet beftyrkt, at

ånfkönt Järnet år af båfta flag , kan man anda

icke med en ny Bor-poft af nyfmidt åmnes-jåm
drifva 'bomingen få fort, fom med de bor man
5 eller 4 veckor nyttjat, hvilkct gifver tilkån-

na, at Jårnet icke ågcr all den täthet och faft>

het,' fom boren bor hafva, och at genom det

idkeliga flaggandet vinnes, hvad af denna egen*
fkapen förut i Jårnet faknas. I följe håraf åro

gamla utflagne Berg-bor icke at forkafta, utan

kunna af dem de båfta nya Bor-pofter förfärdi-

gas til ftorre fullkomlighet, ån man i forftonc

ftnner hos andra af nytt åmnes-jårn fmidde bor.

Jag har mig bekant, det på en del Hållen

fmides hela boren af Stal, men hårdas icke vi-

darc, ån i bagge åndarne. Jag har icke haft;

tilfålle at forlok a forhållandet af defle, emot an- '

dre af Järn fmidde bor ^ men jag år nog be*

5 na-
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någcn at tro, det en af ohårdadt Stål fmidd bor
matte aga betland, når man man med håfdnin-

gcn icke gar vidare , ån til de delar, fom i en
Berg -bor iföra vara ftållagde: och en fldan

Berg-bor, om Stålet år hela ilångcn igenom li-

ka godt, fkulle gora all dan verkun> man kunde
begära, och med mindre befvår, än en annan
af Jårn, hallas vid magr. Nyttan af defle (lags

Berg-bor ankommer likväl pa närmare forfok.

Jag gar tilbaka til Berg - borens conftru-

ftion och ftal- läggning, i affigt at utreda or*

faken, hvarforc nian hittils brukat de Berg-bor
jag nu forkaftat, framfor andre af mera timpel

conftruftion famt florre verkan och mera var-

aktighet. Man har nyttjat grofva bor egente-

Hgen for tvånne orfaker: den ena, at man hål-

lit fore, det pä diametern af borrhålet och myc-
kenheten af Krut, fom dåruti kunde rymmas,
flaille bero en llorre eller mindre Berg - eller

Malm-vinft efter hvarje ftott: den andra, at

grofre bor kunna lättare handteras och hällas

i rorelfe.

Hvad den förra omftåndigheten angår* fa

beflrides icke, at ju et ftarkare fkott kan i vifla

affeenden gora en därefter proportionerad ftorre

Verkan s men vid mänga och kanflce de flåftc

tiltållen år icke nägot vunnit med de fa kallade

ftarka flcotten efter grofva Berg -bor. Bergen
hafva merendels fina (kölar och lofsnor. Med
all den ftyrka (kottet kan åga, ftannar dock ver-

kan dåraf vid mot-andc nya aflosningar. Om
ock Bergets beftaftenhet ech laget at det ftållé

dar fprengning fkal flce, medgäfvo, at bor-hålet

kan Hållas och riktas til vinnande af et ftorre

quan-
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<jvantum Berg igenom ftarkare fkott, få kunna

val de (kotten verka Bergets rämnande til län-

gre diftance ifrån bor- hålet, och ftora Berg-

fkutor kunna jämväl losbrytasj men man måftc

fedan på dem kofta nytt arbete och nya fkott,

hvaremot et lagom ftarkt fkott, når det år rätt

ftåldt, båttre kroflar Berget, få at man dårige-

* nom genaft vinner tjänlig ften. Kommer det

äter pa Malm-brytning an, lä år bekant, at där-

vid förefalla antingen fånkningar, eller ort-eller

ftrofs - arbeten* Vid ftrofs - arbeten eller uppå
ftora och vidrymmige pallar fkullc man . med
ftarkare fkott kunna for hvarje gång få ftorrc

Malni-tkutor losbrutne, om därmed något vore

vunnit, i anfeendc til arbete och koftnad, fom
fordrades at få dem vidare fonderdelade $ men
uti orter och fånkningar tillåter icke gärna ut-

rymmet några ftarka lkott. De åro jämväl uti

ort-och ftoll-arbeten onyttige^ ty i fådane ar-

bets-rum får man icke allenaft feafva for ändamål

at vinna en myckenhet Berg och Malm, utan

man måfte tillika, for bibehållande af väder-väx-

ling, vara angelägen, at Orten och Stollen hål-

les i fin råtta dire&ion efter forefkrefven hogd
ocfi bredd, och fårdeles at taket innan for gi-

man , fom bor vara något mera öppen eller ut-

fpret\gd, icke i fin fortfåttning höjer eller flä-

ker hg, hraraf fororfakas luftens ftagnation.

Men utom det man fåledes fållan kan vid

Berg-ellcr Malm-fprengning gagna fig af myc-
ket ftarka fkott, och i den affigt upflagne vida

bor-hål, utan dc* viflafte år, at man vid grof-

va Bcrg-bors nyttjande förlorar mera i arbets-

tiden, ån man vinner i Berg-cllcr Malm-fpreng-
U 4 nin-
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ningen på de Hållen där ftarkare fkott kunna
eller behofva gom någon ttorrc verkan, få kan
den omrörde åridringéfn uti Berg-borens conftru-
ftion foga gora nägon ändring, i anfeendc til ftyr-

kan af (Kottet; ty jag har väl fdreftSdr, at for-

boren icke bor var* fa grof, fom den vanligen
brukas 5 men at det gör tiifyllcit , om denna
och de följande Bor i (amma Bor-poft flcil ja i-

från hvarannan til eller om det hogft vore

f linia , hvaremot vid det nu brukelige bor-
nings-arbetet, ehuru forr-boren år mycket grof^

nyttjas dock til flut nog fina bor. Därigenom
blir vål bor-hålet vidare upåt,- men intager icke
defto mera Krut: och foljakteJigen år icke nå-
got vunnit, i anfeende til (kottets ftyrka, utan
händer ofta igenom fåledes formerade bor-hål,

it vid affkjutningen Krutet drifver ut forladdnin-

gen, innan fkottet kommit at gora lin verkan.

Den andra orfaken til fådane Bcrg-bors nyttjan-
de, fom nu måft ofveralt brukas, fadc jag va-
ra Berg-borens lättare handtering och fkotfcl.

Man har icke underfokt och rattat vifla

fel eller ofullkomligheter i handalagen, utan til-

lika med dem och for deras fkull bibehållit fel-

aktigt inrättade verktyg* Dåraf kommer, at

raan gifvif grofre Berg-bor företräde fram for

finare. Dåruti finner man ock igen grunden

til den fårftnlda ,cpnftruftiön af Berg-bor, fom
Tab. XI. Fig. 8. utvifar, och til hvad jag be-

rättat om de brukeliga fårflcildta fått at ftål-

lå^ga boren , famt om (karets lutnings ängel

j5a de vanlige Berg-bor. Man har icke fedt fig

kunna med handen få lått vrida en fin, fom en

någorlunda ftadig bor: man har haft for affigt,
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at gora bor -hålet rymligt genom förutgående

gro tre bor, på det de efterföljande finare bor

med mera lätthet matte kunna hällas rörlige:

man har gjordt mera affeende på förteringen, ån

pä en rätt conftru&ion af bor : man har ock åf-

ven trodt, at ju mera man genom armftyrka

förmådde oka flaggans kraft, dello iiorre ver-

kan (kulle boren vid hvarje (lag gora på Ber-

get : och fom , vid det fåledes brukclige häftigt

flaggandet, borens fkår,i fynnerhet når härda berg-

arter mota, icke kan mojeligen ftå bi, aldra-

minit om {karets lutnings angel år mycket fpet-

fig, då det genaft brytes, få har man fokt be-

fordra borens hsftånd och varaktighet både ge-
nom en ftål-låggnings Method, fom kunde un-
derhjålpa vallen, at ånnu bktre fäfta ftålet och
bor- järnet vid hvartunnat, *>ch genom en få-

dan (kårets ftållning och fltapnad , hvarmedelft

(karet, ehuru mindre verkande på Berget, lik-

väl kan längre Ila emot de hårda (lagen .> innan

det aldeles brifter eller forft6resv

Men når jag hår nedänfore kommer at om-
röra (jelfva handalagcn vid bornings-arbetet, (ko-

la de ölägenheter vid borningen forfvinna, fom
hittils kunnat foranlåta til grofva och i fin

conftru&ion felaktige Berg-bor.

At fidorne af (karet på vanliga Berg-bor
merendels åro introjde, har icke något vifst än-

damål, utan år åfven få tilfalligt
5
fom vid bor*

ningen hinderligt , härrörande af hammarens
rundning hvarmed boren utklappas, och arbe-

tarens mindre bekymmerfamhet om (karets råt-

ta conftru&ion.

Vid
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Vid flaggan , fåfom det andra vid bor-

ningen nödiga verktyg, behofver jag icke vi-

dare uppehålla mig, än allenaft nämna, at de
brukas til olika tyngd, ifrån

. 4. til iz mark
Vittualic-vigt, och pä en del ftållen ånnu tyn-

gre: de mäli brukelige hålla omkring 8 eller

10 mark* men flaggans tyngd får icke anfes

indiffercnt , iom &fven kan bad uplyfas, når

jag kommer at yttra mig om handalagen. I-

medlertid far jag nu årindra, at fom Ber^-bo-
ren bor vara flåiiagd åfven 1 ofra andan, fa kan .

man icke allena fl; undgå at ftållågga flaggan, u-
tan man gor ock båttre*, at befpara den mödan*
ty borens reaftion emot flaggan, når dc bagge
Iro jftallagdc, blir fa fnåll och häftig, at bo-
ren icke gor fin fulla verkan på Berget, men
boren lider icke defto mindre en ftarkare på-

kånning.

Hvad nu handalagen vid bornings-arbetet

bttråffar, fä förefalla därvid egenteligen tvånne

lårfkildte operationer : den ena år flaggningen: den

andra år borens råtta ftotfel under (läggandet*

Jag fåtter härmed icke å fido hvad mera bor

obferveras , fåfom bor-hålets renhållning och
vattnande, med mera, men går förbi allmänt

bekante och fädana omftåndigheter, fom icke

tjåna til uplyfning i de upgifter mine anmärk-

ningar innehålla»

I de fednare åren har man vid de ädlare

verken , där trånga orter och arbets - rum ofta

förefalla, efterhand fått arbetarena in på fl

kallad en mans borning, hvar vid en och fam-

ma perfon, med den ena handen* håller och fko-

tcr boren, fom år finare ån vanlige Berg -bor,

©ch
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öeh med den andra handen forer flaggan. Men
i allmänhet år arbetet vid borningen fä fordelt,

*t en perfon haller, lyfter och vrider boren:
flaggningen äter forråttas af en annan, eller ock,
fom pä mänga Milen ånnu år brukeligt, af två

perfoner, hvilka hvar med fin flagga flä hvart

annat flag- Ju mindre flaggor brukas, defto

mera använder arbetaren fin armftyrka at gif-

va flaget kraft, och lyfter til den andan flaggan

högt imellan hvarje flag.* Når en perfon allena

förrattar flaggningen, hinner han gemeljgen flä

omkring eller något ofver 60 flag i minuten,
men tvånne kunna, i anfeende til det hinder de
göra hvarannan, fållan gå längre, ån til nägra
och 40 eller fo flag hvardera i minuten: och
når tvånne hjälpas ät at -flagga, hånder ofta, ät

den, fom häller boren, icke hinner lyfta, vrida

och ftota neder boren imellan hvarje flag. Dår-
forc boren ock ftundom fåftcr fig, då han plå-

gar med et eller annat ftnrkt flag hjälpas los.

Härvid får jag påminna, at det icke åf ge*
nom våldfama flag, fom borningen fordkyn-
das. Alt hvad vid bordingen genom hvarje

flag kan uträttas, år en mättelig nötning eller

karfning, efter Berg-eller malm-arternes olika

Hållning, eller hårdhet. Vil man genom häfti-

gare flag forcera Berg-borens indrifvande län-

gre ån Bergets mot- kraft medgifver, uträttas

därmed icke annat , ån at boren , fom fitter

imellan* tager (kåda* Det famma hånder ån
mera, då man vil med flera flag i en och fam-
ma borens Hållning drifva honom längre in

,

ån han gått for det forfta flaget $ ty Bergets
tryckning på fidorne hjälper da til at gora iH-

ret



300 1769* N°v* ^cc*

rct motftand. Man har fvårt at upgifva vifla

Reglor, huru Grufve -bry tåren bor tora fin

flagga. Sådant beror mycket af bor-hälets rik-

tande och Hållning: det äter dels af olika bc-
fkaffade arbets-rum i Grufvor, dels af Bergets
foranlätande. Pä denna fifta omftändigheten ma-
llc man göra noga upmårkfamhet , ej mindre
i anfeendc til Berg-eller Malm-vinden , ån bor-

ningens underlättande f men man har olika til*

filte vid Grufve-brytning, och vid vanlig Berg-
fprehgning i dagen, at i akt taga och nyttja-

fordelarne af bor -hålets ftåliande efter Bergar-

terites förhållande 5 ty borningen gar lättare,

når den tär Hållas verticalt, eller ätminftone på
fluttning mot inre fammanlåttningen af Berget
och emot gång - ftrykningen, hvaraf man vid

fprengningar i dagen har utväg at gagna figj

men borningen gar mycket trögare , når vid

Grufvors afiankande bor-hälet mafte ftållas lika

eller parallelt med Berg-våxten och gängens ftu-

pande , famt den pä borft ftående ftimmern,
fem år de flåfte gängar foljaktig.

Jag tiltror mig icke, och tkulle icke eller

utan for mycken vidlyftighet kunna gä in i til-

lämpning af arbets-method och handalag, efter

alla fårfjkildte Cafus och förändringar, fora fö-

refalla vid Grufve - brytning och fornåmligaft

vid ädlare verk, i anfeende til olika befikaffen-

het af Grufve-byggnad och arbets-rum, lä val

fom (k iljäktig fammanfåttning af Malmforan-
de Berg.

Jag gar akfå nu icke längre, ån til den
Hållning af Berg-fkott, fom ätminftone, hvad

afcgår Bcrg-fprengning i dagen och Malm-bryt-
ning
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ning i vara Jårn-Grufvor, år den ajlmannafte,

då nämligen arbetaren vid bor-halcts upfläendc

icke behofver at lata boren luta flere grader i*

frän Lod-linien, ån at den, fom förer flaggan,

kan gagftä fig af hannes egen tyngd och fal-

lande pa boren. Da är arbetarens fak, at foka

fig en iådan ftållning med fin Ilägga, at hon

faller roidt på kullringcn .af borens ofra ånda^

och at återftoten hjälper til at lyfta hanne i

fin behöriga dire&ion tilbaka. Arbetaren Har

i det fallet ut at föra en tyngre flagga: och
hon bor vara tung til omkring 16 eller 18 marks
vigt, efter fom hon agerar pä boren fornåmli-

lij^aft* med fin egen tyngd. Arbetarens goro-

mal beftår til det måita dlruti, at hålla, fora

och ftyra flaggan, famt i det famma flaggan

träffar boren, pafla på det Moment, a* han har

hjälp af återftoten .til flaggans lyftande : han
behofver hvarken lyfta flaggan högt, eller låg-

ga någon fynnerlig kraft til flaget. Genom den
tunga flaggans fallande på boren, verkar han,
under en flags drill eller dallring, långt meiu
pa Berget, än genom et häftigt ilag: och bo-
rens fkår ftår mindre i fara at brifta eller la häftigt

förlora fin ffearphet. Man behofver lålcdes ic-

ke, vid borens ftål-låggning och fkårets tilfkä-

pande, bruka de pra^cautioner, hvarigenom bo-
ren val kan , utan at fkåret briftcr , uthärda

ftarka och häftiga flag) men borens verkan på
Berget forminftas; ty når flaggningen, på fatt

fom forbehiålt år, förrättas, kan en rått con~
ftruerad Berg-bor > fådan fom Tab. XII. fore-

ftåller, dubbelt längre ftä bi, ån de nu i Bergs-
lagern© brukelige Berg-bor vid et häftigt flåg^

gan-



0&. JSTov, Dec,

gande. Ä>etet gar ock på alt fått fortare.

Boren goi% både i anfeende til fin conftru&ion

och flaggningens afpaflande, ftorre verkan, och
arbetaren hinner med den tunga flaggan flå

minft if flag i sninutcn mera, ån vara Gruf-
ve-brytare vanligen och med mindre flaggor

komma til våga, når de icke for ftå at vid flagg-

ningen nyttja råtta -fordelarne ; men icke delto

mindre gå de fenare mera uttröttade ifrån fitt

arbete, ån de förra.

Med hvad forbemålt år om fåttet, at vid

borningen fora flaggan, kan for ingen del före-

nas den ånnu nog brukeligc arbets - methoden
med z flaggor vid en bor: tvä, fom flagga,

tmitta foga mera, ån en, fom vet at rätteligen

handtera flaggan, når han enfam flår minft. 7 jr

flag, hinna de tilfamman icke ofver 100 flag:

deflc hindra och ftå hvarannan i vågen, lä at

de komma bagge atur fin råtta ftållning , hvar-

igenom deras arbete blir tyngre, och flagen min-
dre verkande -

y hvartil kommer, at den, fom
fkoter boren, icke garna hinner imcllan hvarje

flag, når tvl flaggor brukas, hålla boren i jåmn
rörelfe

.

Borens råtta fkotfel år en angelägen del af

bornings -.arbetet. -Hvarken gor boren någon
verkan, eller har han beftund, med mindre han
imellan hvarje flag litet lyftas, under lyftnin*

gen vrides til vid pas jfe del af en Cirkel, och
genaft tryckes ned til Berget, fä at defsforin-

nan flaggan icke mä träffa boren. Operationen
år icke konftig, men få fordras dock en 6f-

vad och (håll arbetare at gifva boren en fådan

ro* elfe några och 70 eller 80 gånger i minu-
ten 3
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ten, hvarfore man icke kan vånta , at når flagg-

nings-arbetet forceras med t flaggor, arbetaren

fkulle kunna rått (kota boren $ hällt man hit-

tils i Rcrgslagernc icke vetat af något annat

fått at vrida boren ån med handen , och for

hvilken orfak > enligt hvad redan är anmärkt,
man inrättat borens conftruetion mera i afleen-

de på underlättande af borens rorcllc , ån borens

verkan pä Berget. Men genom et fimpclt in-

ftrument, fom foreftälles Tab. XI Fig. ij\

forråttas vridningen gan (ka behändigt. Det be-

ftär af en afläng ftällagd ögla med 4 alns järn-

fkaft. Arbetaren applicerar öglan pä bor-fkaf-

tet. Med den ena handen lyfter och vrider

han boren, med den andra haller han berörde

Inftrument eller vridaren, och imellan hvarje

flag fåtter, igenom en tryckning, öglan i bånd

på den af åttkantigt Järn fmiddc boren, famt

i det famma utan fvarighet vrider honom* Håi>
ie;cnom lättas icke al lena ft arbetet for den, fom
&6ter boren , utan ock far boren mera ftyrka

at behålla fin råtta direftion. Jag har funnit,

at om boren träffar under borningen på iidan

eller fluttningen af en körtel eller på nägon af-

losning eller ock annan förändring i Berget,

kan arbetaren vid borens vridande med hand-?

kraft, nåftan omojeligcn förekomma, at ju bo*

ren eller feåret gifver fig undan eller viker litet

pä fidan : och fa fnart det fkedt, år arbetaren

icke vidare i (land at med handen vrida bo-

ren, utan måfte lata bero vid det djup bor-hä-

let då åger. Men däremot har jag fedt, at når

vridaren brukas och vridningen fåledes flcer med
ftorrskraft, går borea i fin råtta dire&ion fram.

Berg-
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Berg - fprcngare hår i Stockholm veta at

gagna fig af et fådant Inftrument> men mig
vetteriigen har det icke hittils i Bergslagerne
eller vid Grufve- brytning varit brukeligt, vi-

dare ån at jag har mig bekant, det pä vifie

Italien i öftergothlands Bcrgmåltaredome nyt-

tjas et Inftrument, under namn af Gevaldigcr,
fom kommer tåmmeligen nåra det af mig be-

fterefne, allenaft med den åtfkiinad, at i ftallct

for den aflang^ öglan Tab, XI , liknar cet an-

dra Initrumentct mera en märla, hvars ena fkån-

gel år mi'dt på atbruten, och at man med ög-

lan taget* behändigare, genom en liten tryck-

ning pä (kaftet, fåkert tåfle på boren, ån med
kroken på det andra Initrumentet, hvarfore det

icke eller oftare brukas, ån fådant behofs for

at tå los boren, når den fåftat fig i Berget.

DefTe åro de Anmärkningar , hvartil jag

af den förrättade prof-fprengningen tätt anled-

ning. Jag har val hår förut fökt ä daga läg-

ga grunderna til alla upgiften R^en hvad affe-

ende faken ma förtjäna, {könjes ånnu båttre ge-

nom fjelfva effeéten af de omrörde förbättringar.

Jag följer den method jag börjat, och med-
delar förft någre fäkre uträkningar ofver for-

hållandet af den vanlige Malm-brytningen i får-

fkildte Grufvor och Bergslags-orter.

Vid Stora Kopparberget år utrönt, at i

Talk , Skimmer och Tålgiten kun man flå 1

q varter med 1 eller 2, bor $ men i Falt - fpat

,

Quartz och Granit plåga f, 6 til 8 bor på
qvarteret bljfva utflagne: i en annan Bergart

åter, fom dar kalks Saltflag, beftående af Jårn-

bindig Svafvellvjes eller blötmalm med blåndc i

cn
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en hård mörkgrå Quam , kunna ii, 16 til

20 bor behofva at nyttjas til et qvarters hål:

likalå förhåller fig med borningen i dar varan-

de Granit och Kalkberg, famt i det fvarta här-

da Hornberget: och etter arternes olika be-

skaffenhet använda arbetarena olika tid, ifrån \
til z timar pä hvarje qvartcr.

Vid Garpenbergs Kopparverk boras 1 dety

Malmforande Quartfige och Skimmer-blandade
Bergarten, 3 alnar på 8 timar, hvartii nyttjas i

de hårdafte arterne, 7P til 80 , men i de lofarc

33 til 4$ bor.

Uti en Koppar- Grufva i Öftergothlands

BergmåftaredSme, år, vid anftadlt forfok på Kalk-
gång med någon inblandning af gron Koppar-
Malm och litet Skimmer, borad 1 aln med f
bor på if timars tid: och uppå farorna gång,
men i et annat arbets-rum,' dar arterne åro mera
hårda ^ en aln med 18 bor på z timar.

I Jårn - Grufvorne uti Nerikes Bergslager

åro följande obfervationer gjorde: at om fom-
maren, då arbetstiden raknäs ifrån 6 om mor-
gonen til 6 oni aftonen , borar uti lofb Berg,
lålom Kalk och lofb Hornberg, et borlag af 2,

perfoner, z, 3 til hogft: 4 alnar-, och et borlag

af 3 perfoner 2^, 3 til 4^ alnar, men i hår-

dare arter, iåforn Fåltfpat och Flinta, Granit
och Skorl, fnart hälften mindre : och i de hårda

artcrne flår man icke ofver z eller 3 tum med
hvarje bor. Härvid år til märkande, hvad bor-
nings-tiden angår, at når den icke uträknas ef-

ter timtal, utan efter dagsverke* la år därunder
jåmvåi begrepen den tid > fom upgår til bor-
hvåfsning, laddnmg, af{kjut&ing> Bergets los-

X bryt-
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brytning och undanforande, hvilo-och måltids-

flunder, med flere fmårre imellankommande hin-

der, fom man funnit uptaga vid pafs f delar

af dagen , lå at når man nämner en dags Gruf-
ve- brytning, tar man dåraf lållan (åtta mera
ån 4 timar på bornings-arbetets rakning. Uti
en Jårn-Grufva i öftergothlands Bergmåftare-

dome, år forfok anftål^t på en af hård
, tåt, blod-

ftens artad Jårn-Malm beftåcnde Malmgång,
hvars gångart år en hvit hård Qyartz, pa finc

Hållen tått inblandad med fvart Skimmer, jäm-

te fkiftcvis infallande rod Jaspis: och et bor-

lag af z perfoner flår dår icke mera än z\ al-

nar om dagen> men behofvcr dårtil nyttja minft

36 och ftundom flere, ånda til 4f bor.

Vid Riddarhyttan har jag utrönt följande

förhållande af det förut vanliga bornings-låttet.

I en Jårn-Grufva, fom forer en blågrå fadig

torrften, igcnomfatt med fmala ränder famt ftor-

re och mindre körtlar af Flinta, har et borlag

af två perfoner hunnit hogft til f alnar med
40 bor. I en Koppar-Grufva , hvareft gång-

arten år en hvit Quartx , dåruti ftår gul Kop-
parmalm mer och mindre famlad med någon
Kjesblandning) til z alnar på 8 timar med 30
til 40 bor : och i en annan Koppar - Grufva

,

dår Malmen ftår fpridd i en medelmåttigt hård

Granit, genomfatt med grofva flint-kortlar, 5

til hogft 4 alnar om dagen, med 10 til iz bor

på alnen.

I deflc trenne fiftnåmde Riddarhytte-Gruf-
vor förrättades prof- fprengniwgen. Vid jäm-
förande af obfervationerne ofver borningen dår

och på de flere forutnåmde ftåilen, efter den
forr
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förr vanliga bornings-methodcn, finnes, det Gruf-
ve-brytningen vid Riddarhyttan icke gått iåm-

re ån annorftådes, utan fnararc haft nägot fö-

reträde , men vid prof- fprengningen kom man
la .vida, at i Torrftens-Grufvan borades 9^ al-

nar på famma tid, fom förut upgått til f alnar,

och i ftåliet på f alnar blifvit utflagne 40 bor,

kunde man til 9% alnar hjälpa fig med 18 bor.

I den forftnämde af Riddarhytte Koppar-
Grufvor borades 4 alnar med 14 bor pä famma
tid, fom upgått til t alnar med 50 til 40 bor :

och i den andra Koppar-Grufvan 6-| alnar med
18 bor, i ftåliet for 3 eller 4 alnar med 1$
til 12, bor på alnen.

Sålunda felar icke rpycket, at ju bornin-

gen gick dubbelt fortare ån forr, och efter aln-

talet rilråknande, utflogos knapt tjerdedelen lå

många bor. fom förut; men Krut - confumtion
och Malrn-lofsningen, äfven efter alntaiet råk-

nade, kunde i det närmaftc komma pä et ut,

hålft hvad Krutet angår, ct med fmalarc bor up-
fauggit bor-hål laddas merendels något ftarkare.

Krut-confumtion kan man val icke accu*

rat utfåtta efter alntal , {å rida vid Malm - och
Berg-fprengning grundare och djupare bor-hål

omfom brukas, efter arbets-rummets eller Ber-

gets famt arternes olika låge och befkaflfenhet,

man ock efter (årfkildte omftåndigheter laddar

mer eller mindre ftarkt, famt i vifta fall, når

fkottet icke lyekas, år nodfakad at ladda om
et och famma (kött, då det fenare gången ko-
llar mera Krut, ån flrra gången, om vid for-

fta fkottet icke allenaft forladdningen gått ut,

utan ock vid af&jutningen Berget något råm-
X 1 mt.
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mt. Men enligt obfervationer, fom jag dels

Ijclf gjordt, dels ifrån en och annan Bergslags-

€>rt blifvit mig communicerade, finnes, at vid

flere fkotts fammanråknandc efter bor - hålens

djuplek, Krut - confumtion gar ofver hufv.ud

hogft til 10 lod på alnen.

Efter Cubic*ramnen, fom i Berget utbrytcs,

har man i Grufvor långt fvårare at uträkna

Krut-åtgången , ty Malm-ellcr Berg-lofsningeri

fkiljer for tiiycket, dels efter arterncs, dels ar-

bets-rummens olika bcfkafFenhet»-

Sedan prof-fprengningen vid Riddarhyttan
var förbin har jag ock igenom famma pertoner,

fom dårtil nyttjades, lätit anftålla Berg-fprcng-

ning i Stockholm, uti hår varande Granit-berg,

då borningen gått ånnu fortare, ån i Grufvor-
iie, nämligen til fulla if alnar om dagen, el-

ler ifrån 6 om morgonen til 6 om aftonen 1 men
man kan icke varna* at hinna la fort med Malm-
brytning i Grufvor, fom med Berg-fprengning
i dagen j ty dels åro arbetarnc i Grufvor tvung-

nc, at de icke altid fa lHIla eller rikta bar-hå-

let, hvarken efter deras beqvåmlighet , eller

efter fammanlåttningen af Berget, dels åro gång-
arter uti Grufvor gårna mera faftaoch concen-

trcrade , ån andre vanlige Berg-eller Hållearter,

i fyimerhet på den fidan af gang-ftråckan, fom
år rSrfcdd med aflosningoch Salband, hvar gång-
arten altid år mera famraäntryckt, ån pa den
andra fidan, dår gången med Hållebergs - arten

år anvuxen.
På det man må finna, hvad det for Riket

betyder, at il införd någon förbättring i Malm-
brytningen, tillätes mig dårofver upgifva ne-

danftäende Calcttl. En-
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Enligt utdrag af Kongl. Krigs - Collegii

rakningar, år aren 1767 och 1768 anordnadt Krut
til Grufvc-brytning i alla Rikets Bergslager och
Grufvor, 1377 Centner hvardera året. Råk*
nar man en alns borning for hvarje 10 lod Krut,

få upkommer dåraf cn-. ärlig Berg - borning i

Grufvor til 440,640 alnar. Vid jåmforelfe af

Rikets årliga Mmll-tilverkningar, våra allmän-»

ml\c Malmers halt, och förhållandet af Malm-
och Berg - lofsning efter flcrc fammanråknadc
fkott på olika arter och arbets-rum, fkulie man
fnart tanka , at den årliga borningen i Grufvor
matte gå til långt högre alnetal, men nu ihv*

derhålles cn del af Jårn-tilverkningen med Sjo-

Malm, och det Maim-qvantum år icke lä ringa,

fom vinncs igenom de ännu på många (tallen

til Grufve-brytningens underlättande brukelige

tilmakningar»

Efter z:m perfoner i bor- laget, ehuru 5

på många Milen brukas, och efter 4 alnars bor-

tting vid hvarje borlag , fom iofverftiger det ut-

rönte och förut omrörde forhållandet, upgå til

440,640 alnars borning, £20,5*0 dagsverken.

Däremot om borningen kan drifvas til 6

alnar om dagen, faftån efter de gjorde forfd-

ken fkilnaden blir (torre, tå fordras til et lika

alnetal 9
förn forberordt år, allenaft 146880 dags-

verken, hvarigenom befparas vid bornings-arbe-

tet 7?44° dagsverken ärligen.

Räknar man vidare, at vid den hittils van-

lige malm-brytningen, ofver hufvud minft 5> bor
pa* alnen blifva utflagnc, men man efter hvad
vid prof-fprengningen år utrönt, kan komma ut

med 3 bor på alnen, mer eller mindre efter o-

X 1 lika
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lika arter, och man vet, at z karlar icke hin-

na hvåffa flere ån vid pafs to bor i timan, la

behofver.ct bor -lag, fom efter gamla Metho-
den flår ut 36 bor om dagen, på 4 alnar måft
en tima mera hvarje dag til bor-hvåfsning, åia

ct. annat horlag, fom til 6 alnar nyttjar alle*-

naft 18 bor: oeh fom det icke gar lå fort at

ftål-lågga, fom at fkårpa en förut ftallagd bor,

utan merendels en tima behofs til 4 bors

ftäMåggandc , och man icke , imellaiV hvarje

gång en bor å nyo tmiie ftäl-låejgas, kan fkår-

pa eller hvåfla honom oftare, ån omkring if
gånger ; altfå och då jag räknar 9 bor på alnen

efter gamla arbets~Methoden, men, likmåtigt

hvad forbcrordt år, med 3 bor en aln bor kun*
na boras, få befpav man åfven pä den raknin-

gen -| delar uti tid, bor-jarn* ftål och fmedje-

kol, oberäknad befparingcn i flåggor och flågg-

järn, igenom dels mindre väldfama flag,delscn
rått conftruerad bors ftorrc verkan vid hvar je flag;

ty vi anfc vanligen en flagga at hafva gjordt

god tjåuft , når man med hanne kan flå 60 al-

nar, innan hon igenom den fbåndiga nötningen fa

förlorat fin vigt eller tyngd, at hon til det ar-

betet icke längre kan nyttjas, Vi gifve i Bergs-

lagerna få liten aktning på åtgången af jårn och
itäl; men når man räknar en Bor-polt af |8 bor

at viga io eller iz Lispund eller ock mera, om
boren åro af groffta flaget: at til hvaric bors

ftåMåggning i {karet åtgår ifrån 4 til 6 lod ftål*

efter borens olika conftruftion, och fårfkidt til

fcufvud-eller nack-ftål ; a 4 lod: at pä borens

conftru&ion famt på arbets-method och hända-

lag beror, at man med en Bor-poft icke hin-

ner,

1
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ner, innan den år utnött och forlorad, flå 6 el-

ler 700 alnar, når man med en annan flår 2000
alnar och dårutofverj få behofver man icke gö-

ra ftrång Calcul forrån man finner en befpanng

minft at 200 fkeppund bor och flågg-jårn famt

20© Centner ftäl ärligen, och af kol i proportion

därefter. Hvad uti tiden vinnes igenom det,

at et ftorre alntal kan boras imellan hvarje gång
boren ftål-lågges och imellan hvarje hväfsning,

få arbetarene använda til losbrytande och un-
danforande af det mera Berg eller Malm, fom
faller efter en fkyndefammare dagclig borning.

Enahanda befpanng af tid och Materialier,

hvafpä man vid Malm-brytningen Caleulcrar,

Hpkommer åfven vid Berg-fprcngning til Fåft-

nings-Dam-och andra byggnader, famt til mu-
rar for ftångfel. Jag har mig val icke bekant
ärliga Krut-åtgången til fådan Berg-Jprengningr

at därefter kunna råkna ut beloppet af fpreng-

nings-arbetetj men jag far utan motlågelfe taga

for gifvit , at årliga Berg-fprcjigningen ofver

hela Riket utgör et ganfka betydeligt arbete :

Ifven fom jag ock vägar förfåk ra, at en hvar/
fom rätteligen nyttjar nu upgifne fordelar vid

honungs- arbetet, fkal finna itorre befparingar,

ån jag i foregående Calcul tagit til grund.

Anmärkningar vid föregående Ron,
af

SVEN RINMAN,

Herr Bergs-Rådet Sandas Rån, angående
Ualm-éch Berg fprcngmngyhw jag, på Kongl.

Aca-
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Academicns befallning, rncd nödig upmårkfam-
het igenomlåft, och finner altfammans, icke al-

le;iaft ihftårama med det begrep och den for-

farenhet jag i detta åmne kan aga, utan ock,
at ftrufturen på den foreflagne nya Berg-borens
agg eller fkår år, fa mycket jag vet, förut vid

Bcrg-borningar icke med den noghet brukad.
Men få val af härvid anförde grunder, fom af

fåkra Prof-borningar , kan jag icke annat ån
vara ofvertygad, at den, framfor de vanlige,

har mycken forrnon, hålft när alla ofrige anförde

omftåndigheter tillika i akt tagas. Det år ock
bekant, at med drill eller borningar uti Jårn
och Metaller

,

v
vinnes dello mera tid til hålets

fullbordande, ju mera borews eller drillens agg
kan göras uti cn rak linca, eller fom Berg-bo-
ren fab. XII: hvilket i fynnerhet, vid fång-

hälens börande på Järn-Canoncr, med mera, i

akt tages. Vid denne Berg-borens ftållåggning

och hvåfsning , år ock ingen ftorre fvärighet,

ån vid de gamla 5 allenaft Smeden äger någor-

lunda godt handlag, och tilhälles at noga efter-

följa den forefkrefnc Modellen. I annan hån*

delfe och genom Smedens ovulighet, förvand-

lar fig aggens fkapnad fmaningom til likhet med
den gamla boren Tab. XI. Fig. i. emedan del

fordrar någon mera aktfamhet, at med hamma-
ren allena formera (karet uti en rak linea, och
tillika hälla de yttre hornen E y F, Tab. XII,
fullkomligen fkarpa, ån då han får litet kullra

aggen, faibm Tab. XI. Fig. 1. eller flå in hor-

nen, fom Fig. 8. Men (kulle detta, genom Sme-
dens goda handlag eller aktfamhet, icke få få-

Jkcrt kunna vinnas, få tyckes det beqvåmligen
kua-
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3

kunna hjälpas därigenom , at Smeden vid hvåfs*

ningen dritver fkåret uti en fimpei fånk - klofva*

då likarets fpets altidkan årjiållas til en determine-

rad ängel och uti {torleken efter et vifst mått 5

hvilkct eljeft pä ognamättet mafte ankomma. Vot
lårcr dårfore blifva angeläget, icke allenaftat den-

ne beflcrefne Bcrg-bors nyttjande och ftru&ur

gores allmän, utan ock at dem, fom vid Gruf-
vor och Berg-fprcngningar åga at hafva någon
tilfyn ^ åfven älågges, at noga tilfe, det hvad lom
forefktifvit ar, ma vederbörligen efterföljas.

Til ftal-låggning har jag funnit ogarfvadt

Rå-ftål, fom år utfokt, hårdt, jåmnt och fritt från

Jårn-tägor, vara det aldrabåfta, pch åfven lål-

jas til bättre pris ån garfvadt ftfl. Af Brånn*

"ftai har det funnits bäft, fom deiTe åren blivit

tilverkadt af Roflags eller Dannemorajårn, dock
mindre beftåndigt i längden ån det förra.

Af beråttelfer har jag inhämtat, at vid

Fattnings- byggnaden uti Finland, dar Berg-
fprengningen med fä mycken accuratefte blif-

vit drifven, fkal f alnars borning om dagen
varit en antagen ftadga eller dag-orka for y.nt

karlar uti vanligt Gråberg eller Granit > men
då de gripit fig mera an på beting, hafva z å 5

alnar dårutofver, eller in allés 7 å 8 alnar om
dagen , kunnat boras, fom har blifvit a^nfedt

for ganfta mycket 3 men år ändock icke hälften

emot hvad med den af Herr Bergs-Rådet be-

flvrefne bornings-method kunnat uträttas, då if
alnar hår finnas af i:ne perfoner på mindre tid

vara borade, med hälften mindre nötning på Naf-
rarj få at förbättringen år på många fått gan-
{ka betydande. Och fom arbetarne merendels

Xf il
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få fin betalning efter alnen eller quarteret, och
denne inrättning icke mindre kan landa til de-

ras förmon, fä år intet troligt, at de icke uti

längden feårmed kunna uthärda, fom eljeft ftun-

dom plågar hända, då forcerade prof göras. Det
år ock ofelbart, at fom anledning härigenom gifjr

ves, at hädanefter handtera Berg-fprengeriet och
Berg -bomingen med mera accuratefle ån hit-

t ils ikedt, och det tillika kommer under forftån-

digarc Måns upfigt , ån vanligt varit* få kan ock
detta arbete drifvas til mera fullkomlighet, ge-

nom ytterligare Ron på råtta proportion at naf-

var-jårnets groflek , flaggors tyngd, ftållåggnings

och hårdnings-methoden, utom mycket mera,

fom jämte laddnings-och (tjutmngs-fåttet, kun-

de förbättras och med mera aktUmhet handhaf-

vas, hvartil de anmärkningar om Bergspräng-
ning, hvilka Herr Profeflor Lehnberg up-
gifvit, och uti afledne Herr Öfver-Intendentcn

Baron Har lemans andra Dagbok eller Bref

for ar i7fo, pa^. finnas införde, åfven

torde tjåna til någon anledning,

Bejkrtfnmg pd Vår-Rågs Majken
;

af

PEHR OS BECK,
Kyrkoherde,

Sedan vi hår i Södra Halland, förledet ar 176$,

på flera Italien haft en anfenlig rrvifsvåxt

pä Var-Rågen, et mycket allmänt Sådcsflag på
dcG-

/
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denna orten v har man tiHkrifvit flå varande vår-

kold fornämfta orfaken, jåmte haglet vid Mid->

fommartiden : men när åkrarna i år på iamma
fått blifvit biotrade, hafva, efter närmare granfk-

ning, funnits et {lags Mafkar til myckenhet i

åkrarna, hvilka om dagen hållit fig i jorden,

icke långt ifrån Rågftånden, men om nätterna

atbitit ftråna tått ofvan jord, vid nederfta le-

den, fä aldelcs, at knappad något llånd blifvit

qvarlåmnadt.» dar defle rorvare {käcktals framfarit

Med Var-Rågs Ilningen gjordes hår bor*

jan, efter vanligheten, forft 1 Maji månad, och
flöts efter 8 dagars forlopp. Skadan, fom Ma-
fkarna fedan gjorde, marktes dock icke lå lår-

deles, forrån vid Junii månads början, til öch
med Midfommarstiden, då de började förvand-

las, fedkn de forftort flere tunnor $åd, for at

få en enda läcker bit af hvarje Rågftånd, u-
tan at rora det ofriga eller det kringftående o-

gråfet,

Alla, fom fc finc åkrar likfom ofvergång-

ne med Lia, onfka, at medel funnos emot den-

na nog kånbara fienden $ men vi bemode ofs få-

fängt om defs utrotande, innan vi forft vete

hvad tid han ftrofvar, hvad ftålle han i fyn-

nerhet ålfkar, och kunne (kilja honom ifrån an-

dra, fom åfven gora fkada på åkrar, dels på ro-

ten, dels längre up i ftrået, dels på axet.

Ibland forekommande botemedel for denne
hår graflerande Vår-Rågs*mafken,tä vi icke forev

flå kalk <> ty han kopes dyr ifrån andra orter.

Sornlige tro, at Sädens ftopning uti Salpetter,

urinc eller dylika fakcr, fkullc förekomma (kå-

dan. Ja, forfok lårcr en gäng vifa det. Lig-
ger
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ger han fina agg pä fjelfva kornen, iom tyc-
kes vara en fkälig gifsning, emedan han kom-
mer utflygande midt i Julii manad, då Råg-
kornen merendels fatt fin fulla fkapnad > fa lå-

rcr det vara tilräckeligt : men huru aggen un-
der trofkningen ändock bli vid magt, år en an-

nan fråga.

Följande omftåndigheter tyckas gifva ofs

anledning til botemedel : på våta åkrar år icke

Markens råtta trefnad, \ fynnerhet dar Såden
blifvit nedharfvad, i ftållet tor at nedmyllas med
årder. Pä gödda Korn-åkrar har håra foga hun-
nit uträtta, dar han fokt foda, då nårgrånfan-

de Vår-Rågs<åkrar faknats, eller på de ftållcn dar

Var-Råg varit det föregående året -> men på de o-

gödde har han båttre trifvlts. Trifves han då icke

pa våta åkrar, få år formodeligcn kölden hans

fiende. Annars komme han nog forr fram på
de ftållen Rågen fäs tidigare, iöm'(ker på fle-

re ftållcn i Socknen. Ju iångre ofter ut, defto

tidigare fås hlr Vår-Sådcn.

At få Vår- Rågen tidigare, når det år mor
jcligt > lårer fåledes bli et medel at hindra Ma-
fkens upyåxt, på det Vår-Rågs ftrån må likfom

Vinter-Rågen, den. han aldeles förbigått, blif-

va vid hans framkom ft få ftråfvc, at han må-
fte minfkas , om icke aldeles odas ut. Mitt

Sprit-hvete fom föjrfi: fåddes, blcf icke vidrördt,

men det fom fåddes några dagar fenare , tått

bredevid det förra, til en del upåtit, innan jag

blef det varfe. Tycker han intet om godd å-

ker, bor Vår -Rågs jorden godas, och håldre

kornet fås i andra utfådet.

Men
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Men at Mafiken må tydeligen kannas och

•vidare efterfokas i utländfka Skrifter, dar bo-

temedel ock torde finnas, far jag beftrifva och

låmna Figure på honom, fora ännu lårer fak*

nas, i forhoppning at därmed tjäna allmänheten.

Befkrifningen på PhaUna nottua niciitans , -

Fauna Sv. liknar nårmait denna Maflcen,

men fem han där fågs finnas uti lundar, ech
icke råkftas blanå vara fordårfveliga åker-rnafkar

fä år jag icke aldeles fåker, om det år den
famma (*). Ho vet, om han icke år i fenare

åren inkommen från utrikes orter med Spänne-

mal eller annat fro , likafom Tobaks -maflken

och flere andra? Dcfsutom år larven til denna

Phalaena ej befkrefven.

Maficn, Larva (Te Tab. X, Fig. t.) år

något ofver en tum lång, tjock fort* en medel-

mattig (krifpånftaj har 10 leder, utom hufvud
och lljårt. Färgen år grå med ljufa randel* långs

åt} 1 på hyar iida, nära intil h Varandra
4 och

en lånö;s ryggen, med fvarta pun&er på hvarje

led. Den ena raden med fvarta punéW, långs

fidan vid baken, har 3 i hvar klafe, hvaribland

cn ftorre med blek flack inuti, fom gor, at

denna fvarta pund-raden fyiies båft t ochdårtiåft

åro punéternc vid ftjårten ftorft. Uti de mörka
ränderna imellan rygg-fanden och de bleka (ido-

linierna, åro z puncter i hvar led fnedvis. I

den nedra bleka fidolinicn, en 1 livar led^ men
i nårmaft hilfvudet* Under buken ut med fi-

dUEh, t punåxr i hvar led på tvåix Hufvudet
ii*

(*) Herr Archiatern eéh< Riddaren v« LiNNe förfi-
krar, at det verkeligen ar Phalfcna uiäitans.
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år blekbrunt och munnen (vart. Nacken utgör

näftan en halfmånc med fvart kantning,
3

par
0

framfåtter under de 3 fråmfta lederna, 4 par

fötter^ utom ftjårtcns* Vid ftjårtcn en fvart tvär-

rand, fom böjer fig bak ut och inncflutcr z

fvarta pun£fccr; frammanföre pä ryggen åro de

nårmafte 3 paren Ivarta pun&cr mall fynlige.

Når Mafken vil Förvandlas til Skråpuk , blir

han måft ljus ofver alt.- Skråpuken-eller Pappan,

Fig. 2,, år brun, fpitfig, fom vanligt ar på detta

flågtetj åt ena andan* Den Zf Junii funnos de

forfta puppor i jorden, och efter den tiden pup-
perades efterhand de, fom jag fodt hemma i glas.

Den 20 Julii och följande, utkommo håraf nå-

fra Phalsener , fom hora til No&uae-flågtct.
'unnos ock ute pä marken.

Denna natt-fjåril (fe Fig. 3) år icke altid

lika ^ utan fomligc alke- färgade, fomlige mer
ftotandc på rodt eller tårf-afke fårg. Tungan
rullar (ig (fpirilingvis), hornen (antenns) racka

til hälfva långden af ofvervingarna, "dä hon läg-

ger dem Ut med deras fida, och åro til fårgen

lika kroppen, ögonen år morkbrunc.
En hel liten rnork tåfs, fom udden af cn

gröt knappnål, (ittcr. på fkuldran (torax) och
cn likaledes bakom fkuldran på ahdomen. Skul-

drans lugg ligger tvadelt ned pä vingarnas ba-

fin^ och den medlerfta delen år upftående med
en liten tveklyfd tåfs* De ofre ringarna haf-

va vid pafs 5 eller 6 mörkare krokiga linicr

tvårs oftcr, och midt ofver vingen et mörkare
bålte j hvamti et ritndt rå (i -färgad t oga eller en

rund flack, och dår bakfore en annan flack,

fom liknar et ora ('ibland omgifvit med z a
3

hvita

/
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hvlta punftcr) ibland hvitt, ibland raft-tårgadt.

I vingens yttra kant bak for orat, åro 3 fmå hvi-

ta pun&cr. Borterfta kanten af ofra vingen, i$t

fom ognebryner (ciliatus) blänkande af rodaktig

tårg , bädc ofvan och inunder: ofvervingen

inunder vid fidorna famt undervingarna inunder

like den ofriga fårgen på kroppen* men ofver-

vingtrnas undre fida och underringarnes ofre li-

da längre in, nåftan fotfårgade. Undervingarna

inunder Hafva en mörkare linia, fom en fpclbåge

och en mork punft innanföre.

Rle&rifka fårfik pd Hdr öcb fmålta

Metaller
,

]. C/WILCKE,

Hår pa månnifkor och djur åro långe räk-

nade ibland de måft Élcctrifka kroppar

>

men arten och forhållandet af den Elektricitet,

fom de vid fammangnidning med andra krop-
par upvåcka

5 har ej varit noga underfokt. Da
jag for någon tid, uti Herr Priestlevs nya
och fullkomliga Verk om Elektriciteten, fhe

Hifttry and prefent State ef EleBricity
, f>4 vid

anföranden af mina Ron, om contraira Eleélri-

citcters. ombytelighet vid kroppar, fom gnidas
emot hvarandra, ibland hvilka jag lämnat gla~
fet } fom merendels blir pofitivt , idet fiimfta
rummet j fant, fåfem et undantag anfordt. Hen4

Can*
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CANTONS Ron; at det flåtaftc ginfet y ftrukit of
wr ryggen få en katt > blir negativt^ tvårt emot
livad jag Ijelt helt nyligen hade forfokt* gaf
det mig anledning at närmare granÖca orfa-

kerne til denna fkilnad, och den märkvärdiga
ombytelighct, fom jag fjelf flera gånger ront

vid glafets Electricitet , når det gnides emot
har. Atfkilliga därvid uptåckte omltåndighctcr

tyckas fortjåna någon upmärkfamhet*
\ l . A\h döda hår af månniikor ock djur, pä

hva4 fatt glaiet därmed gnides
5 låmna altid gla-

fet pofitivt. Ju åldre och torrare håren aro
,

dello ftarkarc blir denna Ele&riciteten. Kt glas-

rör af en tums diameter, gnidet efter längden

med 10 års gammalt hufvud-hår* har efter he-

la längden gifvit fprakande och fladdrande gni-

ftror, fom likaledes århällits genom piikandc,

tvårs ofver gkfet, med en qvaft af gammal ta-

gel eller håft-fvantfar, hvarvid haren blifva ftarkt

negative, och (åfom en bufke fprida flg irran

hvarandra 5 hvilket gifver et mycket behändigt

fått at Electricera glas röret.

2. Lefvande bår däremot v når dc ånnu (ltta

vid kroppen eller nyligen blifvit afklipte, låm-

na glafet fofitivt eller negativt , alt efter fom gnid-

ningen dårmed forråttas* Gnides häret efter

defs långd, fåfom dä man med glas-roret ftry-

ker eller flår ned emot det ifrån hufvudet fritt

nedhängande håret, ftryker en katt eller hund
långs efter ryggen, eller med en qvaft af nyf$

aiklipt har, bundit vid andan af en liten kapp,

flår och pifkar tvårs ofver glas-rorct* lä blir gla-

fet altid och ofta rått ftarkt negativt. Gnides
atcr håret tvårs ofver defs långd 3 fåfom då jag

med
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med en knippa har fattar om glafet* 'gnider

håret på tvålan ined glafet* eller drager det-

famma fram och tilbaka tvårs ofver ryggen på
djuret /blir altid gkfet popivf, Glafet blir for*

denfkul aldrig negativt, utan når det gnider lef-

Vande hår efter deras läilgd/

Anmärkning.
Safoen man håraf lått förklarar olikheten-'

uti de förenämnde forfoken: få kan man ock*
i ftod af Herr Bergmans forfåk med Siden- .

band och glas*fkifvor (HandL 176?? p- 176J*

P- gan&a val förena alla omftåndighetcf
med hvarandra, ech dåraf fluta, i;o» at de lef*

vande håren i anfeende til Ele&rific kraft flå

i nogafte likhet med det båfta glafet. 2:0. At
eleftricitetens ombytelighet vid olika gnidnings*

fått beror pil ftorrc eller mindre gnidning och
dåraf upkomipande fkilnad utivårma, fom gla-

fet får emot håret : ty glafet gnides mer ån häret

och blir negativt , når hvar och en. defs del löper

ofver hårets hela långdy men gnides mindre ån hå-

ret, da glas* röret ftrykes tvärsofver detfamma*
Vi åge fåledes Irlraf et nytt prof på denna orfak

til Eleftricitetens ombytelighet, Men fä vida

detta ej håller ftrek vid de döda håren, förö al-

tid gora glafet negativt, finnes håraf y.o. den
märkvärdigheten, at de lefvande håren åga nå-

got, fom de med tiden förlora, och hos dem
aftadkommer den förenämnde likheten med gla-

fet. Jag har mycken anledning at gifTa, det ej

annat ån den naturliga fetman, fom finnes hos
de lefvande håren, och med tiden forfvinner hos
de döda, år hårtil vållande: nr

Y l:k
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3:0. Sedan jag bundit cn liten qvaftaffrt-

fka torra hufvudhår på andan at en kapp, och der-

inedpiflcatglasroret,fomblcf ftarkt negativt, fann

jag defs rena fpeglandc yta ofverdragen med ett

ringa fetma, fom aftorkades. HSret lades jäm-

te glafet på en varm kakelugn, och fants efter

14 dagar gora glafet mindre negativt, och defs

yta mindre matt eller fetaktig. Efterhand kun-
de ingen Elektricitet därmed upvåckas. Men
fedan f veckor voro foriupne, började håret e-

lektrifera glafet fofttivt, fom alt mer och mer
tiltog, låmnandes nu glas-ytan aldeles ren , och
kunde ingen negativ kraft vidare därmed up-
våckas. Jag forfokte dåat ftryka defTa här med
ganfka litet talg, pifkadc giaict, och rant det-

laninia åter blifva negativt, dted fädan fetaktig

yta fom ifrån början. Men fedan talgen genom
lut och fåplodcr var bårtlkaffad , gåfvo håren

åter endaft politiv Elektricitet .jfran fig: til

bevis, at någon fetma hos de lefvandc håren kan
fororfaka den .fundna (kilnadcn, fom leder til

n^a undcrfokningar, om man ej vii antaga, at

hårets fetma endaft minfkar gnidningen, fom
dåraf blifver ftarkare på glafet an håret, och få-

ledes forenar alla phenomencr med hvarandra.

4:0. De lefvandc hårens olika verkan på
glafet emot döda gamla hår, gaf anledning at

gifla , at de fenare, ftrukne tvårsofver emot lef-

vandc fom gnidas efter längden , borde gifva mår-
kelig Elektricitet* Til den andan lät jag cn

perfon med långt hår ftiga på en pall med glas-

rotter, och luta hufyudet,* då jag med en torr

och något ftyf borfte ftrok häftigt ned ofver

det fritt hängande håret, fom hade den verkan,

at
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at håren dels reflc fig up uti vädret, dels dro-

go fig intil anfigtet och kroppen, och hela mån-
nifkan, fedan han några gånger med armen fam-
lat til fig härens elektricitet , bicf ele&rifk i

den mån , at tydeliga gaiftror pa hela defs kropp
kunde framlåckas, och de vanligaftc forfoken,

til och med laddningar af fmä glas, af honom
utan vidare befvår anftållas. Denna Eleftrici-

tet har hos alla, fotn det forfokt, funnits po/i-

tiv; hvaremot når jag {jclf med borden ftar på
parllert, och ftryker ofver håret pä den fom ftår p!
folfvet, blir mih Elektricitet negativ. Forfo*
et, fom år et ibland de nSjfammare, bevifar al-

drabåft, at de (a kallade Ignes lambentes, fom
mänga ront vid hårets kammande uti mörkret,
ej annat åro ån Ele&ricitet. Den nytta, fora

jag hort fomliga päftå fig aga af hufvudets bor-
ftande, torde ock härmed ftå i fammanhan|*,
med mera fom åfven på hålfani vagnar därvid
kunde anmärkas-

po. AUa Sfriga kroppar, fåfom torkadt tra,

pennor, papper, lack, fvafveioch metaller, når
de piflcas eller gnidas med lefvande eller döda
här, århålla dåraf en negativ Ele&ricitet. Hvil-
ken i fynnerhet uti lack, fvafveioch metaller år
ganfk aqvick. Metalierne, fåfom ledande , bora
då förut uphångas vid filkes-trådar och la pifkas

med håret. Sjelfva håren btifva dårvid, likafont

då de häftigt dragas igenom handen, altid po/i*

tive> och komma i anteendc dårtil at intaga nä-

fta rummet efter det flata glafet* hvilket jåm-
våi Ylle-våfnader, fom ej annat åro ån hår, re-

dan långe innehaft.

Y t Til
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Til flut far jag fåfom et bihang tillägga

ct f6rfok> fomvifar, at fmålte Metaller, gutne

på glas ^ upvåcka den Ele&rifka kraften pä faro-

rna lått) fom det rtdan år bekant fl*er vid lack,

hartz, fvafvel m* m* Til den andan har jag på
cn vårmd glasfkål nedfatt en liten krok af järn-

tråd , och ikring denfamma gutit en kaka af

fmålt Bly, Tenn eller Zink, i ftoiiek af en Riks-
daler, låtit den kallna och med en filkcstråd

kas, följer med och hänger vid Metallen, fom
fritt hånges uti torr luft. Så långe kropparne
fitta ihop, märkes ej ringade Elektricitet, men
lå fnart glafet* af egen tyngd eller flag med en
torr glas-ftång, faller ned,vifar både Metallen
och glafet en fprittande qvick Elektricitet, fom
år negativ hos Metallen, men pofitiv hos glafet.

Ater förenade ^ {lokna båda: men fkilde, behäl-

la den långe. Et enda vidrörande fortager den-

famma likväl aldeles hos Metallen , fom äter

lagd på glafet och då vidrörd , återvinner den-
famma. Mån denna Ele&ricitct ej år lika få

naturlig hos Metallen fom glafet ? Om den-

famma hårrorer af glafet allena, män då glafets

Elc&ricitct genom blott varma upvåckcs? El-

ler mån det fker genom gnidning vid påflåen-

det, låfom qvikfilfver uti Barometern upvacker
Eleftricitet? eller genom den nåra förening och
luftens uteftångande, fom fedan häftigt ruiar in

imellan kropparne? mån ej ock en ftor del af

Adhaefloner uti Naturen bero pä en dylik E-
le&ricitet ? Frågor* hvartil det anförda forfoket

fifvcr anledning, men ej utan ftorre vidlyftig-

et, ån rummet nu tillåter, kunna befvaras.

uplyftat Metallen. Då

Be-
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r
BESKRIFNING

Ofver den fmhtofamma Bofkaps-Sju*

kan y fom är 1769 grafferade i

Holland^

inland af

EDVARD SANDIFORT,
Med. Doö. och Stads-Phyficus i Haag,

# #

Öfvcrfat från latinfka. Språket.

Den grufveliga Bofkaps-peft, fam i är fa här-

jat vara Länder, at bara i Holland '63281

kreatur deraf ftortat ifrån April månads början

til September månads flut, har upvåckt man*
gas hug, at underfoka denna ljukdoms natur 5

famt åfven at anftålla forfok , huruvida defs våld*

famhet genom ympning matte kunna förekom-
mas. Kongl. Academien lårer derfore ej anfe

for obchageligt och onyttigt, at jag tager mig
den friheten , at meddela hvad jag lä val genom
egna obfervationer, fom af andras på Holland(ka
fpråket nu i ar utgifna Skrifter, i detta åmne
inhämtat, hål fl: jag vil förmoda, at val

gon uplysning lårer deraf kunna århållas*

At kreaturen ådragit fig (mittan, kan der*

af fkonjas, at de ffcilja (ig från den ofriga bo~
fkapen, ligga merendels ftåndigt pa marken,
åta ganfka -litet, och fe dufna och ångfliga ut
i ögonen, hvilka åfven åro något roda och in-

fprutade. Detta tiiftånd varar til defs fjukdo-

cicn med alfvar anfaller, då de merendels hvar-

Y 3 ken



$i6 1769. Od, N0V4 Dec.

ken åta eller dricka det ringade, och i fall de
något fortära , intet idifla. De få da ftark rys-

ning, dels ofver hela kroppen, dels ofver viflk

defs delar, hvarpa följer en fcbei>hetta> och pui-

fen blir Ihåll, ojåmn, men icke mycket ftark.

Horn, oron och fötter blifva ftundom kalla,

ftundom varma; mulen och fvalgct blifva tor-

ra: under hvilkct alt Bofkapen gn i flar med tän-

dren, famt plågas af vader iom jåmnt ramlar i

undcrlifvet. Afgången af urin och txerementer
år merendels i början afftadnad, men når ex-

crementernc fedan ga bort , lukta de ganfka

illa , och åro ftundom altfor hårda , ftundom
åter for lofa. Torrtea år hos de flåfte på an-

dra och tredje dygnet xmtflåckelig. Af matt-

het forma kreaturen ej hålla hufvudet uppe,
och öronen åro {lokande. Intet ramande höres,

Hofta infinner fig efterhand mer och mer , faft-

ån fvagare och ftarkare, alt fom lungorne åro

mer eller mindre angrepne. ögats yttre hinnor

fvullna, famt hånga utom ogat fom en rådak-

tig vattu-blåfa. Hvitogat år ganfka rodt och
inflammeradt, Ur den ftorrc ogne-vrån drjrper

något var, och då (jukdomen år mycket häftig

utflyta tårar i ftor mångd. Utur de fvetthal,

fom naturligt- vis finnas på den fläta delen af

mulen, utfilas en våtfka , och ur nåsbårornc

utrinner i början fåfom ett klart vatten eller

vattenaktig materia, hvilken på tredje dygnet
blir feg, flemmig och varblandad. En dylik

våtfka rinner ock ur mulen, hvilkcn kreaturen

ej efter vanan med tungan aftorka. Andedråg-
tcn blir då fvärarc, famt fker med fnarkande och
forglande, Kreaturet > utmattadt af Febern *

lig-



1769. Od, Nov. Dec. 317

ligger nu på marken, och ftråcker ftundom ut
hufvudet, och ftundom åter trycker det mot bu-
ken , fom fvåller och blir ftind fom en trummat.

Huden tyckes merendels vara ovanligen los från

kottet. De flSfte få på 4-*de, f:te eller 6:tc

dygnet en ftinkande , ftundom blodblandad , ut-

fot, med fvåra trångningar. Urinen går bort

i ringa mångd. Djufret fvullnar hos Kor* och
de fom åro drågtiga, käfta måftadels fitt fofter.

Mjölken minfkas mycket ftrax ifrån ijukdomens
början, och får en befynnerlig lukt, fornt yr
fier tig genaft under kokningen, fedan fjukdo-

men kommit til fin hogfta grad. Några do i

denna ljukdom inom 14 timmar, andra på $:dje,

4:de, f :te til 7:de dygnet.

Hos de kreatur, fom i denna (jukdom ftor-

tat, och blifvit opnade, har jag funnit följan-

de* I hufvudet har merendels varit mycket vat-

ten, fom dels omgifvit hjernan, dels ock varit

inneflutet i defs kamrar. Den ftarkare hjernc-

hinnan (dura materj har jag ganfka fållan fun-

nit inflammerad, då deremot den klenare (pist

mäter) nåftan altid blifvit fä befunnen. Ögo-
nen hafva merendels varit roda. Tunica Schnei-

deriana, eller den hinnan fom bekläder nåsbå-

rorne innantil famt gommen, har altid funnits

ofvermåtton inflammerad , famt ofta angrepen

af kallbrand (gangnsna). Pä tungan, mulen och
i gommen hafva inga Torfk - blåfor (purtulae

aphthofas) fynts , men deremot har tungan varit

ofverklådd med et grönaktigt fegt flem. Tån-
derne hafva måft varit lofa* I luftroret (afpera

arteria) har inflammation varit i ganfka hog grad

famt åfven gangnenerade flackar vifat Gg, hvar*

Y 4 jåmtc
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jåmte (I val
; luft röret fom dcfs fmårrc afdtlnin-

gar i lungornc (bronchia:) varit fylde af etMod-
blandadt flcummigt flem, Så broft-fom buk-
eaviteternc hafva hos några hyft mycket rod-

aktigt vatten. På de flåftc hafva lungorne i

fynnerhet varit mycket inflammerade,, och på
några åfven gangramerade, ja ock ftundom af

kallbrand helt och hållet förtärde. Hos en Ko,
fom dog på f:te dygnet , voro,flerc varfåckar

/Vomicte; i lungorna , fom innehollo ett tjockt

.gult var. Hjertat har jag hos tå funnit in-

ikmmeradt, men hos mänga har jag mårkt det

ganfka ftort. Hjertllaget (Pericardium), den
hinnan fom bekläder bröft-caviteten (Pieura),
och mellangärdet (Diaphragma) hafva varit mer
och mindre -inflammerade* men buk-hinnan (Pe-

ritonxum) , fet- hinnan ( Omentum ) och tarmr

kåxet (Mefenterium) hafva merendels vifat IIor-

re grad af inflammation. Likafä befkaffad har

jag ock fedt Våmmcw (Rumen), hvilken varit

full af ofmålt foda , fom ibland varit torrare,

ibland mera blandad med våtfka $ men i Kongs»
hatten (Reticulum) har inflammationen ej varit

få ftark , och har den for Sfrigt varit fyld med
Jika beficaffad, faft mera torr, föda, I mellan

Mångtållens (Omafi) veck, hvilka ofta af kall-

brand varit angrepne, har man funnit en helt

torr materia, til utfeende fom biytårgude kakor,

vid hvilken fållornas inre hinna få fafthångdc,

ät den Ikildes frän fidovne af inålfvan $ hos nå-

gra var denna materia något blåtare, Vånftre/i

(AbomafuO har altid varit ftarkaré inflammerad,

och har den gemenligen innehållit en ftinkandc

grönaktig våtma- Hos ett ungt kreatur, fom
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dog på tredje dygnet af fjukdomen, fants en

få ftark inflammation kring nedre mag-munnen
(Pylorus) fom tilfiuter vånftren, at denna inålf-

va var helt och hållet tiltåpt, få at den inne-

flutna våtflcan ej flapp ut , ehuruvål inålfvan

var deraf få fyld , at den tycktes vilja brifta.

Tarmarna har jag åfvenledes fedt ftundom mer,

ftundom mindre inflammerade, ja fma-tarmarna

Jiafva ofta i början af fjukdomen fedt få ut,

fom om aHa defs kåril af en Anatomicus fkullc

varit upfprutade , afvcnfom de ock rått ofta

befunnits af gangréne anftucknc. Ändetarmen
har jag ofta fedt ofvermåtton rod, underftun-

dom åfven gangnenerad
,

ja ock full af var.

Alla inmatens och tarmars inre hinnor hafva.

hos fomliga fvårare, hos andra lättare kunnat
afrifvas frän de vaggar, hyilka de vanligen be-

Jclåda, hvilket dock egenteligen tyckts råtta (ig

efter den mån af tid fom kreaturen legat <lodc

innan de blifvit opnadeyty hos dem fom opna-

des flera timmar efter döden afrefvos defla hin-

nor gan(ka lått, hvilket deremot med mera Tvä-

righet flcedde hos dem, fom ftra£ efter döden
underfoktes. Alt detta galler ock ona galle-

och urin-bläfan. Lefvern har man ftundom fun-

nit friflc, ftundom ofverfatt med bleka flackar.

Gall-blåfan har merendels varit ganfkaTtor, och
få full, at man tyckt hon velat brifta, med en
mycket tunn och ftinkande galle, hvaruti jag

cn gång fåg flera mafkar (fafciolae) flyta. Mjäl-
ten har nog ofta funnits fortård. Njurarna har

man ftundom mårkt vara frifka , ftundom ock-
fä fvullna och inflammerade. Urin - blåfan har

nåftan altid varit full af urin, chiiru denfamma
V f ock

-4
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ock på fomliga kunnat finnas tom, farnmandra*

gen och inflammerad. Lifmodren på Korna
har jag fedt vara naturlig , men llidan (vagina.

utcri) hos dc flåfte, fom ej varit drågtigc, (1

fammandragen 3 ^tt cn fin Stilet näppeligen kun-
nat foras in. Kottet på bofkapen år altid nå-

got fladdrigare och mindre rodt ån det annars

plägar vara 5 men vårt fåfflre folk åter det da-

geligen, utan at ånnu for viflq blifvit utrönt,

om och huruvida de deraf taga någon (kåda*

Herr Veerman, (fom om denna Bofkaps-fju-

ka helt nyligen utgifvit på Hollåndfka cn lård

Tra&at, och hvars anmärkningar ofver bote-

medlen inftlfwma med mina) fager dock, at han
fedt ickel och loft lif hårutaf fårorfakas*

Man kan taga for ett godt tecken i den-

na ljukdom, om kreaturen uthärda ofver fjun-

de dygnet, emedan fyraptomerna, få framt dc

ej ifrån början varit altfor fvåra, dä gerna plå-

ga minfkas. Äfvenlå bodar det en god ändring,

om kreaturen åter vilja åta och dricka j om an-

dedrågten blir friare och jämnare* om exere*-

menterna blifva ftadiga, fom de naturligen va*-

ra bora-, om urinen afgär i ttlborlig mycken*
het \ om mycket Hem rinner ur nåsbårorna \ om
égonen ej åro mycket inflammerade 3 famt om
fmå bläfor flå up i ljumftcarna eller på andra

ftållen. Det år val icke afgjordt, at defla blåfor

altid åro (å goda marken, men jag hir dock ront

i>ä de kreatur, föm jag fedt hafva dem, at de

malt alla tilfrifknat, och jag fäg en gång en

Ko, ur Jirars ljumfke ganfka mycken ftinkan-

de våtfka utflöt, fom åfvenledes kom fig fore

igen. Man kan gora fig mycket godt hopp i

den-

1
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denna ljukdom, om fötterna i början åro myc-
ket kalla, och på tredje dygnet tå fin naturli-

ga vårmaj men man kan vara helt vifs på, at

kreaturet ar pä god båttrings-våg, om matluften

och förmågan at idifla iter initälia fig, feålft om
hoftan derjåmte aftager. Deremot har man intet

tnnat at vånta ån döden, om fymptomerne mer
och mer förvärras, eller ock ifrån forfta början åro

altfor fvåra 5 om alla funétiones naturales kom-
ma i oordning 3 om andedrågten blir fvärarej

om antingen inga excrementer afgä, eller ock
alt for ymniga och lofa* om blod-fot med pin-

famma trångningar tilftoterj om fleromets tit-

flytning ur mule och nåsbäror antingen afftad-

tiar, eller icke lindrar ljukdomen* om ögonen
åro ofvermåtton inflammerade > om inga af de
ofvannämnde blåfor fynas, eller häftigt forfvinna,

under det fymptomerne förvärras, o. f. v.

Af det ena med det andra kan man tydeligen

ftonja, at denna {jukdom år cn inflammatoriffc

rétfeber , fom i iynnerhet angriper inålfvorna

och brottet. A t förekomma denfamma, tjena

båft ladana medel, fom kunna afvårja inflam-

mationen, gora våtfkorna {kickeliga at emotftå

rota, famt renfa mage och tarmar. Hårutin-

nan åro åderlåtningar, fyrliga drycker och la-

xativer tjenliga och tilforlåteliga medel. Men
fedan bofkapen redan faftnat i (jukdomen, år nö-

digt, at den redan började inflamtaationcn håf-

ves, mage och tarmar från den dår befintcli-

ga orenlighet befrias ^ våt(tornas rotaktiga flirår-

pa bryces, lifskrafterne underhållas , och de elac-

ka fymptomerne lindras* Man bor derföre ftrax

i början af (jukdomen anftåiia åderlåtning, och
fe-

t
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fedan fornya den flcrc gånger, alt efter fom
fymptorncrnc fädant fordra y h varjämte mage och
tarmar bom renas genom något kylande laxér-

medel, (iäfom Engeiflct Salt, hvilket jag måda-
dels funnit gora tilfyllgft) och defsutom bora

dageligen cliitirer fåtus , -af Vatten, Honung
och Sakpetter, hälft om fvåra trår.gning&r in-

finna fig- A t bryta den rotaktiga fleårpan i

våtftorna, brukar man dä Mincralifka fyror, af

hvilka Vitriol-olja, blandad t den vanliga dryc*

ken til beha£elig fyra, befunnits g6ra kraftig

verkan. Andre hafva i famma affigt, åfven med
tåmeiig formän, gifVit Kårnmjolk med Honung
och Kok -falt. Under alt detta måfie lifskra£

terna underhäll» med vatten hvaruti brod år

kokadt. For ofrigt år nodipt , at kreaturen häl-

las ganfka rena, bevaras for alla luftens vald-*

famheter, famt {koljas om mulen och i munnen
med ättika och vatten. Mange hafva ock for-

fokt at fatta hanken, men jag har icke fedt

denfamma medföra någon nytta. En Ko låt jag,

fedan afforande medel forft blifvit brukade, på
forfok gifva China-bark, Jag gaf pa4rde, f:te,

6:te och y:de dygnet hvarjedag en Decoft, til-

redd af 6 unz China-bark, kokad med en kan-

na vatten til defs ett ftop blef qvar, fom affi-

lades. Kreaturet, fom i början af 4:de dygnet

mådde ganfka illa, tilfrifknade från den dagen,

få at det pä 8:de dygnet begårligen St och
val idiflade. Det hade hittils" ftåndigt blifvit

fcållet inom hus, men flåptes den dagen ut i fria

luften, och fick deraf en få häftig hofta, at

det pä io:de dygnet måfte åderlåtas. Men
detta gjorde ej mycken lindring* utan kreatu-

ret
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ret drogs med hoftan i 4 veckor, under hvil-

ken tid det foga åt, utan lifvet endafl; uppehoits

med det omtalte brod-vatnet» Det tog derjåmtc

h.var dag en dilucrandc och lenande dryck, hvar-

forutan lifvet holts opet med cliftirer. Och här-

igenom tilfrifknade omfider denna Ko, fä at

hon i denna dag mar aldeles val.

Pä detta ofvanbefkrefne ökonftladc fått haf-

va många bofkaps-not blifvit frän denna fvära

fjukdom räddade.

Yrepning af denna fjukdom * fom redan ar

I75f blef anftåld af Herrar No&eman, Kool*
Taic och flera, har jämväl i är utåt åtfkilliga

blifvit forfokt. Den berömde Profeflor .Medi-

ernas i Groningen Herr van Doéveren, fom
förrättat ympningen pä 33 kreatur $ af hvilkair

kommit fig lyckeligen före, har helt nyligen

på Hollåndfka utgifvit fina tankar om denna o-

perationen. Han håller" deruti fådana kreatur

for måft fkickeliga til denna operations under-

gående, fom åro vålfrifka, lamt af if til z års

ålder. Om ej ympningen genall fkulle nap-

pa, få håller han rådeligt, at firax affkilja de
ympade kreaturen från den ofriga Bo(kaps-ho-
pen, famt efter 14 dagar anftålla -operationen 3

nye>. Han håller ingen beredelfe dertil for noT

dig. Operationen verkftållcr han på följande

fått* Han tager trådar af linne, ylle eller bom-
ull , 7 eller 8 tum långa, och inftickcr dem i

nofen på ett fjukt kreatur, låtandes dem väl

draga i fig den våtfka dår utrinner, och bora dé
derpå ju torr defs håldre brukas, ty ju fårfcare de
åro, defs båttre förmenas operationen fkola lyc-

kas- Defla trådar tråder han i en fådan krokua
nai,
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mtlp fom Chirurgi bruka til futurer, hvarcftcr
han med vånftra tummen och pekfingret up-
lyfter huden på bakre delen af låret, och den*
famma dä genomfticker, fårat fedan knyter dc
inftuckna trådarna med en knut tiifamman, hvil-

ka han dock federmera borttager, få fnart han
märker at fmittsm faftnat, da han ock behori-

gen flcoter den fvullnad , fom dar fturidom up-
kommer. På 3:dje eller 4:dc d^gen efter ympnin-
gen låter han kreaturet åderlåtas, dä af ett krea-

tur, fom har ofvannåmnde ålder, tages 10 eller

ii unz, blod, och t fall på ijettc dygnet ånnu
inga tecken til fjukdomen vilja vifa fig, fornyas

åderlåtningen, dock tages endaft hälften blod

emot férfta gången. Efter ympningen förbjuder

han, gifva kreaturet någon hård toda, och läter

han ifrån famma tid blanda drycken n1ed Vitri-

ol-olja, afrådandes for ofrigt alla andra medica-

inenters bruk, af hvilka hm påftår man liten

eller ingen verkan a4t hittils fkolat funnit. Starr

ka purgerandc medel håller han for fkadeliga*

men fom fjukdomen ofta får lyckelig utgång

genom diarrhée, tror han lindrigare laxér-me-

del, om de gifvas i början, ej vara ©nyttiga

*

hälft om kreaturet år forftoppadt, dä han ock rå*

der, at antingen med handen, fom man imort med
olja, uttaga de hårda excrementerna , eller med
tjenligt cliftir befrämja opning. Så långe fjuk-

domen påftår, vil han at kreaturen val (kola ak-

tas for kold och luft-drag. Och når de åndte-

ligen tilfrifknat, hvilket bart kan flconjas af i-

difländet, formenar han recidiver fåkraft fkola fö-

rekomma*?, om kreaturen njuta godt och lått-

fmålt foder » och imellanåt i; å något lindrigt la-

xatir
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*ativ, famt om kli blandas til deras vanliga dryck,

fä långe den diarrhéc varar, fom ofta plågar

följa pa fjukdomen. Omfider nar de bofkaps-

not,forovål genomgått ympningen, (kola flyttas

på annat ftålle , och fårdcles då de^ (kola fläppas

ihop med den andra bo(kapen> haller han rä-

deligt,atde defsforinnan val renas och (krapas,

famt tvättas med ättika- och vatten.

Herr Camper, fom åfven ar en berömd
Profeflor i Groningen, och i ar hållit publiquc

föreläsningar om denna Bofkaps - fjuka , dem
han fedan utgifvit pa trycket, har, tillika med
den goda Pra&icus Herr Munniks, anftåk i

Frisland atfkilliga förfok uti ympning, med den
utgång, at af i iz ympade not 4f blifvit bragte

til lifs. Dcfle Månn hafva gifvit några krea-

tur morgon och afton 7 unz Dcco£t af Pil*

bark (Cortex Salicis) med 40 droppar Vitriol*

olja, hvilket medel de berömma. Pa andra krea-
• tur hafva de forfokt en Decoft af Sotblomiter

(florc* Chamomillx) jämte nyfshcrorde Olja*

men håraf fkola de alla tnätt ganfka illa, och
de flåftc juft blifvit bragte til upkäftriing* Ymp-
ningen tro defle Au&orcr hålft böra (ke pa låret

,

litet ofvanfore låndbenet (Os Ifchium), kanfke

ock något längre ned. De ympade noten lata

dc tå gräs til foder } eller annan låttfmålt foda.

Pa femte eller fjette dygnet från ympningen
bruka dc gifva ett afforandc medel. For ofrigt

förmena/ de fig redan hafva utrönt, at den bo»
ikap, fom fatt denna fjukan genom ympning
och denfamma lyckeligen genomgått, federmc*
ra ingen vidare fmitta åro undcrkaftade* men
man kan ej vara vifs pä a; kreaturet verkeligen
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genom ympningens åtgärd haft fjukan , och fa-

ledes år fritt från vidare fmitta, få framt man
ej mårkt följande tecken: at det nämligen pa
fjette dagen efter ympningen fjuknat* at det

då förlorat all matlultj at idiflandet afftadnatj.

at pa y.d]c eller 4:de dygnet från fjukdomcnr
anfall, eller #:de och io:de från ympnings-da-
gen, materia utrunnit ur nåsbarorna -

y at ogo*
nen blifvit roda ©ch inflammerade 3 at cn våt-

fka i ilorre eller mindre myckenhet utflutit ur
ftorre ogne-vrån* at diarrhée infunnit hg *

urinen aldeles icke eller ock helt trögt afgattj

famt åndtcligen at fodilodelarnc varit inflam-

merade.
Detta år korteligen innehållet af de an-

märkningar ofvannåmnde Herrar Camper och
Munniks d. 1. fiflledne September utgåfvo^

fåfom förelöpare til cn utförligare aHiandling

uti åmnet* Sedermera fkola de hafva utrönt,

i, at om ån ympnings - operationen- forråetas

pä ett kreatur å iex fårfkilda kropps-ftållen pä
en gäng, få yppar (Ig val fjukdomen fharare^

men blir ej derfore fvårare, hvarfore ock de-

ras tilftyrkande blir r at altid gora ympningen

på l:nc kropps-ftållen på en gång* z. A t bio*

den af ett frnittadt bofkaps-not ej fmittat an-

dra, favilka dock fedan genom vanlig ympning
blifvit anftuckna och ftortat, 3* At den flcrn,

fom blifvit tagen ur nåsbarorna på ett fjukt

kreatur, och nedfvålgd af en frifk Kalf^ icke

upvåckt någon (jukdom, åfvenfomock andra for-

fok vifat, at icke heller fjuka kreaturs mjölk

och blod meddelt någon fmitta. 4. A t ymp*
ningar med trådar $ fom blifvit doppade i fju-

ka
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' ka kreaturs' mjölk > ehuru a feX kropps - Ital-

ien pä en gang gjorde, ej bibr«gt fmittan. f.

At frätande medel (cauteria), h vilka pä z;dra

tfl och med- 4;dc dagen efter ympningen blifvit

applicerade pa ympiäret, ledan ymptivdarne vo-

ro borttagnc, upfkutit ynipningens verkan pa

z:nc dagar, men aldeles icke fortagit dchifany-

ma, emedan bada kreaturen, pa hvilka detta

förfok anftåldes , af Ijukdomen fedcrmera ftorta-

de. 6. At ympningar, fom blifvit anitålde med
hud, fett, blod eller kott af kreatur, fom i den-

na (jukdom dodt, antingen det blifvit taget ftrax

efter döden, eller ock hela z til 6 -dygnen der-

efter, meddeit Ijukdomen, och den fa fvår, ar

de flåfte på det fåttet ympade not fatt. lifvet til.

Utomdefs hafva de,
,
for at fa mycket båttre

kunna Utröna denna grufveliga fmittans egente-

liga verkan, forfokt pä några kreatur, at hvar-

ken låta dem åder, eller gifva något afforande

medel, ej heller någon ting annat > än bara ho.

Ibland annat, hafva de märkt, at bloden af ett

med denna fjuka behäftad t kreatur häftigt ftel-

nat, blifvit ilemmig och feg > utan fpåck-hinna

fcrufta inflammatoria), och nåftan utan blöd-

vatten (ferum), ån (kont den ock fcätt in på 6:tc

dygnet efter åderlåtningen (h vilket jag åfven

fjelf fedt) ; dä dcremot aldrig någon blod, tagen
ur de ftortade kreaturs blod-kåril, plägar iam-
manlöpa, ånfkont den ftär orörd i 8 dagar» For
ofrigt hafva ock merberorde Månn tagit lig for

e

at for vifTo utröna, huru mycken blod man bor
i en åderlåtning taga, h vårföre de ock vagt he-
la den blod-maflan, fom friJka kreatur "innehaft,

ål de funnit , at Oxar och Kor, fom vagt
Z |9
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30 Lifspund, haft 40 til fo Skälpund, eller

vid pafs f til 6\ kannor, blod* ftorre Kalfvar,

fom vagt til 6 Lifspund, 6 til 10 Skälpund blod;

och lagliga Kalfvar 4 til f Skålpund , eller från

il kanna til ett ftop blod. Ändteligen, for at

oekiå blifva ofvertygade> huruvida denna fmitta

kan fortplantas på andra kreatur ån Oxar och
Kor, hafva de med 6 ympfår låtit inöculera ett

Får5
hvilket dock ej deraf tätt någon den min-

fta olågenhet 5 åfvenfom icke heller den rin-

galte förändring dereftcr kunnat märkas i defs

mjölk,

Herrar Dire&eurerne af Societas Batava

Phyficae experimentalis , fom nyligen blifvit i

Roterdam inrättad , hafva nu i höft > på ett par

månader och något mer^ haft for händer åtflultiga

ron och forfok, for at nagelfara denna bofkaps-

peft, och fa redigt begrep om defs verkeliga

art och be&affenhet^ famt huruvida af defs ym-
,

pande något fanikyldigt gagn må förväntas % men
de hafva icke ännu gjort något deraf bekant
for allmänheten.

Helt nyligen har ock Medicinas Do£toren
Herr G. Koöpmans hållit pä med bofkaps-lju-

kans ympande i Franecker, hvarcft utflaget blif-

vit lådant, at af94 ympade bolkaps-iaor 4f kom-
mit fig fore. Han har gifvit några Not Sallaka

med Sjpiritus Vitrioli dulcis, Alun och Honunge
andra ater Ättika med Sirap-, några få har han

forefkrifvit Pil-barks Deco&j och tvånnc har

han låtit få Decoét af Ek-bark, hvilka dock
bägge federmera ftårtade. Alla har han åderlå-

tit på fjerde dagen efter ympningen, och på
den, femte gifvit något afforande medel. Men

, han



han (kallhafva mårkt, at af de kreatur, forn fin-

go Medicamcnter, ick-e flera återfingo hålfan,

än af dem forn alsinga medicamentcr njoto* El-

jeft hvad den ympning beträffar, fom han an-

itålt, lå (kall den icke varit utan framgång, ty

han ftall nu i Oétober manad fått 4 kreatur

til lifs utaf*p fom han ympat?, då han famma
tid ej fått flera ån z til hålfan af ett 'lika an-

tal oympade, fom på vanliga vifet råkat ut

for fmittan.

PETER JONAS BERGIUS
Hift. Nat. & Pharm. Profeflbr och Afleflbr.

id genomlåfandet af Herr Doftor SAN-Dir

nåra likhet och ofverensftåmmelfe med den,
hvars grufveliga härjande Skåne nu i några år

förfarit , fom jag om den fiftnåmnde Farfotens

art och beflcaffenhet nogfamt blifvit af veder-

borandes til Kongl. Collegium Medicum up-
fånde beråttelfer gäng efter annan underrättad.

I ladant hånfcende tiiltyrker jag, at denna Af-

handling må i Kongl. Academiens Handlingar
göras allmän, hålft Herr Sandiforts om tjuk-

domen fattade theorie år pvederiågcligen riktiga

Z z och
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och Defs methode, lå at förekomma fom åfven

bota (jukdomen, bygd pä de fundaftc och for-

nuftigaftc prunder, jag hittiis funnit upgifnaj

varandes hår och dar åtfkilliga nya uplysningar

i åmnet at håmta, iå mycket mera for ois i

närvarande tid intereflanta, fom denna landsplå-

ga nu år på vågen at i Skåne foroda den dar

6frig blefna bolkapen.

Det år icke utan, at ju ock for ofs kan
ara vårdt at veta, hvad Herr Sandifort, i

fin nåttä recenfion af defs Landsmåns nyligen

publicerade forlok med holkaps-fjukans ympan-
äe, anforer, lårdeles for dera hos ofs, ib na varit

i beråd, at låta anftålla denna famma operation.

Icke defs mindre, då hvarjehanda tvifvelsmål fig

forett > om ock huruvida någon lådan forman

med ytnpningen följer, fom verkeligen upfyl-

ler ändamålet , hålft fom en hop hufvudfake-

liga omftåndigheter, hvaraf flikt (kulle kunna
dömas, åro ånnu icke nog utredde, lä lårer det

mig ej fortånkas, om jag med några ord fram-

ftåller en och annan betånkelighet jag hyfer e-

mot denna ympnings vedertagande har hos ofs.

Jag har den idée om denna Farfots natur, at

den blott år maligne, och icke exanthematifk,

och jag fer hvad analogie den har med mali-

gna febrar hos månnilkor , med Pcften, flåck-

fefcrar o. fl. Då nu ingen ting annat lå egen-

teligen caraéteriferar delTa Farfoter, fom fjclf-

ra deras malignitet, få håller jag dem altfor

vida fldlde från riktiga exanthematifka eller ut-

flags-fjukdomar> for at åga enahanda natur med
dem, hålft de eruptioner och depots, fom dem
ätfolja, efter min snening, åro blott fymptoma-

tiflca.
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tiflca. Och fom cferas art år, at flera gångor*
når få åtbår, antafta en och famma perlon, få

fkilja de fig åfven i den delen ifrån de flåftc

exanthematifka fjukdomar, åtminftone ifrån dem,
hvilka man hittils brukat inoculera. Aten per-

fon kunnat få flack feber om igen, vet man af

flerfaldig årfarenhet, ehuru man likväl torde få

medgifva,at ingen gerna blir andra gångenfmittad
juli uti en och famma epidemie. Hvad Peften

vidkommer, få år ingen månnilka frikallad från

at få honom igen, ånfkont man förut haft ho-

nom. Diemerbroeck , fom var Peft-Medi-
cus, anforcr exempel pä dem fom fått honom
t gangor (*)..- Herr Alex. Russel., fom lån-

ge viftades i Aleppo, hvareft Peften var gång-
le, berättar, at han kånt perfoner, fom haft den z

gangor, ja val oftare, tiUäggandes jåmvål, at

han fedt folk fom fått Peften
3

gångor uti en
och famma epidemie (

#*). Likafå beftyrkcr

Herr Makenzte, fom i 30 år viftats i Orien-

ten, at folk flera gångor kunna il Peft-fmitta,

bifogandes ett fållfamt exempel på en Grek,
fom foreftod fjukhufct > hvilken dodde af Pe-

ften , då han den i4:de gången hade honom
Det kan val vara rart, at man tar Pe-

ften om igen uti en och famma epidemie, få-

fom Doft* Chenot anmärker om den Peften,

fom år 17 f6 härjade Siebenburg&a Dåden*
men at lådant likväl åfven den gången hånde*

fick bemätte Doftor nog förnimma pä fin egen
Z 3

dräng,

(*) Se def^ TraÄat de Pejle, 1. 4. bift. 37. 4JV
(**^ Nhtural Hifioty of Akppo , p, 22.8,

C***) Pbilo/ophical Tranfaäions , Vol. LIV. p 307.

1 '
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drång,fom da
3

gångor genomgick Peften (
#
).

Jag ärindrar alt detta af den orlak, at jag tyc-

ker mig finna nog nåra likhet och analogie i-

mellan Peften hos m|nnifkor och merfeerorde

Farfot hos bofkapen, få i malignitet, fom It-

ftilligt annat hånleende, h vårföre jag icke hel-

lci tviflar, at ju denna lenare åfven få val kan
angripa (amma fuhjeft flera gungor, åtminfto-

ne i en påföljande ny epidemie ; men man lå-

rer ej hittils få noga gijeyi-t akt pä denna om-
ftåndighet. Hvartil (kulle dä något ympande
kunna gagna? Når männifkor ympas med Kop^
por, blifva de i full trygghet for alt vidare an-

täftande af dem , annars vore ju ingen ting med
ympningen vunnet. Genom ympningen plågar

ock eljeft hos månnifkor vinnas, at fjukdomen
under pårtåendet blir af blidare framfart och af

få mild art, at ibland flera hundrade ympade
pcrfoner knapt någon enda dor. Men hos dem
fom ympat bofkaps-fjukan , finner jag ej vara

nptaget, at fjukan medelft ympningen blifvit

förmildrad, utan blott anmärkt, at denfamma
icke blifvit fvårare. Håraf kan vifst intet fkål

Mmtas til oftanåmnde ympnings vedertagande 5

åfvcnfom jag icke heller tycker någon få fy in-

nerlig orfak at tilftyrlca denfamma kunna ledas

utaf Herr Campers upgif* -refultat af ymp-
ningen i Frisland, hvareft utaf 112, not, fom
ympades, allenaft 4f kommo undan med lifvets

ehuru likväl Herr van Doeveren# forfok flog
< något båttre ut, dar 21 kreatur kommo fig

fore utaf
3 5

inoculerade
r

Men jag kan ånnu
ej afhålla mig frän at tveka, om det juft varit

fjelf-

(^) CllENOT de Pejlffy pag. £0.
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fjelfva inoculationen fom verkeligen åftadkom-
mit ett flikt refultat , eller om icke til åfven-

tyrs fädant fnararc bor tiHkrifvas den forgfålli-

ga fk-otfeln och de goda botemedel, fom vid

famma tilfålle användes, ty man vet hvad ver-

kan Mineralifka fyror aga at emotftå rota, och
huru vål åderlåtningar komma til pafs uti in-

flamrnatorifka tiltållen. Jag fruktar altfå, ej u-
tan anledning, at någon irring hårutinnan torde

inlupit , få at ympningen ofkyldigt fått beröra

för hvad den icke bragt til vaga.

, For ofrigt kan jag ej vål fe, at någon ymp-
ning gerna bor foretagas i någon af de byar,
där hofkaps-fmjttan redan inkommit, ty forfo-

ket blir då aldrig rent, utan utftåldt til nog
ofåkert utflag, efter ingen kan vara fulleligen

vifs, at ej kreaturen redan ådragit fig någon
(lång af fmittan. Äfven (å litet menar jag nå-

gon ympning bora anftållas i de byar, dit ånnu
ingen bofkaps- fjuka kommit, ty famma ymp-
ning blifver ju då ett medel til fmittans vidare

kringfpridande , hvarutaf flera elacka påfolgder

kunna hårflyta.

Deffa mina korta och i haft upfattc tankar

hafva enkannerligen haft det til fyftemål, at up-
riktigt meddela mina Landsmånn de anledningar,

af hvilka jag for min del blifvit föranlåten til min-
dre fortroendes fattande for bofkaps~fjukans ym-
pande, famt at förmå en och annan, fom af fordo-

mar intagen redan torde hafva fattat beflut om
ympningens verkftållande, at få långe dermed drö-

ja, tils man i faken fått klarare ljus och vifshet, el-

ler åtminftone bcledfaga denna operation med all

uptånkclig varfamhet och forfigtig ftotfel.

Z 4 FÖR-

>



FÖRTEKNING
På de Ron

5
ibm äro införde i detta Qyartals

Handlingar.

I. fhmärkningar om Tall-éller Furu-Skogen , zf?
z * 11 Uplysning om de fkadelige Tall-Majkar-

ne, /// Torbern Bergman - zjz

3 . Befkrifning på den vid Leufftad Bruk för-

kdet dr gjorde Inrättning af ct Mdlthus

och Tork Ugn, af Peter WåssxROM - 2/77

4. R&n, angående Malm-och Berg*fprengning> af
Samuel Sandel - - 2.83

j\ Anmärkningar vid föregående Rån
5 af Sven

RlNMAN - - - - JII

6. Befkrifning på Får-Rågs Mafken, af Pehr
Osbeck - . -

, - - 3*4

7. Eleflrilka fårfåk på Hår och fmdlta^ Metall
ler, af J. C. Wilcke -

^

319

8. Befkrifning åfver den fmittofamma Bofkaps»

Sjukan
, fom år \ 7 69 grajferade i Holland,

0/ Edvard Sandifort -
?, ? 2f

^. Tillagning af några betänkeligheter vid B$-

fkaps-fjukans ympande , af Peter Jonas
Bergius - ~ - - 3 3J>

Ett generelt Regifter ofver innehållit af de if Jift

utkomnc Tomer af Kongl. Vetenjkaps Academiens
Handlingar

,
nämligen ifrån och med år I7^f»

til och med 1769* Jhall nedkommande Sommar ut-

gifvas.



REGISTER,
^

På de förnåmfta Ämnen, fom förekomma
uti detta ärets Handlingar.

LLnatovHiJka Obfervationer pä en Hydrops Ovarii, med
/ 1 prolapfu utcri, ii 1-115*.

AjlroYiomie', Orn nyttan af goda obfervationer pä Veneris

paffage genom Solens difcus, d. |« Jun. 1769, fatnt

om deanftalrer dertil blifvit gjorde i Sverige, 146-15-0.

Huru^de lyckats i Stockholm, Uranieburg, Upfala
och Åbo

,
25-0-273. i Cajaneborg, Péllo, Lund cch

Hernofand, 214-225'. Förtok at förklara de Pheno-
mener, fom dervid vifat fig^ lamt om Veneris och
de öfrige Plrmeternes Atmofpherer, 261-273. Obferv.

pä Solens Fprmorkelfe d. 4. Jun. 1769, i Uranie-
burg, 15-8. i Åbo, 175*. i Cajaneborg, 218. i Lund, 225-

.

Barn: huru antalet af de årligen rodda tiltagit, fedan år

1721 , i Stockholm, med anmärkningar deröfver, 1-12.

Likaledes i Abo Stift, 197-209. Förfök at utröna, i

hvad ordning Söner och Dörtrar födas af en Moder,
med prof pä några Modrars fruktfamhet, 84-86. Pro-
portionen af de i et Land ärligen födda Barns antal,

emot Landets Folkhop, 206.

Berg; om de våxa, minfkas, fjnnka eller andra fig,

139. 143. 179-
Bergslagen i fynnerhet rörande ämnen; om de for Berg-

verken få angelägna Furu - fkogarnas nådiga värd,
25-7-271. Om en fördelaktig Målt-och Tork-hus in-

rättning får Spannemål, vid Hammar - Smedjorna,
277-283. Utförlig afhandling om Malm-och Berg-
•fprengning, hvaruti de förr brukeliga Berg-bärs felak-

tigheter vifas , (kapnaden och hefkaftenheten af fårbåt-

trade Bår beikrifves , famt deffas förmåner fram for

de gamla genom förfök å daga låggas, 183-320.
BoJkaps-JkQtfel\ huru en Finfk Ko blifvit anfad, ifrån

fjelfva födflen, at Jion gifvit mjölk til 10 pund Smör
om året, 49.60,

Bojkaps-fjuka, den nu i Holland gångbara, hvilken ock
redan infunnit lig i Skäne, beikrifves, och botemedel
deremot uptäckas

^ 325^-339. Några betånkeiigheter

emot Bofkaps-fjukans ympande anföras, 339-343.
Brunnar , orfaker til vatnets minfkning i lomliga, 140.

Bråck-



Regifter.

Bräde pvnhg ,
• en finbladig Såg - inrättning befkrifvcs

,

13-3?,. Brädc-håndelen
,
anmärkning derom, 267.

Chirurgte; om Cxfarilka operationen, uti hvilka handel-

fer och med hvad varfamhet den b6r företagas, 42-49.
Chymie; om Salt- tilverkningen i Norige, och det där

brakelige Graderings- fåtr, 60-67*

Djur ; om ben, fkal och andra lämningar af djur, fom
finnas djupt i Jorden, 187-189.

Döde; huru antalet af dem, fom årligen do, tiltagit i

Stockholm och i Finland, med anmärkningar» jnu*
199 2Q£.

Ele&rtcitet , fe Pbyfik.
Finland; defs Invånares anfenliga förökelfe fedan år

1727, med oriäkernc dertil % 199-209.

Fjall-ryggarne i Sverige; anmärkningar derom, 182.

FU.d; 1 yuda- flodens verkningar pä var Jords yta, 131-

Ftygfavd , af hvad orfaker den far öfverhand, och hu*

ru den kan dämpas, 260-264
Fvdcr-jamling af ogrås och andra eljeft onyttiga åmnen,

Folkhopehs fågnefamma tilvåxt pä 30 år, i Stockholm
. 7-12, och i Äbo Stift .198-209.

Furu; defs fkilnad ifrån Tall, 25-8. Defs ftora nytta,

- 25-9. Växer och fortplantar lig {Jelf bad på magra

Ljjqngmoar, och huru den dar bår fredas, 2^9-270.

Gtogtafkie\ fvårigheten at determinera orters Longitu*

de, 149. CajaheborgS' belägenhet, 117.. & Jorde*.

Getter, äro TalHkogens fiender, 2/58.

Hafvet; om vatnet deruti verkeligen minfkas, 127, 146.^

Hallatid; anmärkningar om åkerbruket d£r i Landet',

ffilhris Naturalts ; Ron om Sprit -hvete, eller Triti-

cum fpicd multipUci, 67-71. Belkrifning med ritning

pä en liten klafad' växt, Mucor cruftaceus ereäus^

7 i -76 Befkrifning med Ritning pä en Americanifk

växt, Pierocarpus Ecafiaphyllum ,
116-119. Om A-

niericanfta hvita Valnöt -trädets, Juglandh>
atba , e-

genikaper och nytta, 119-126. Befkrifning med Fi-

gure på tlirunäo Daurica eller Berg- Svalan, 209-

213/ Belkrifning med Fig. pä et Sjö kräk, Hohtbu-
ria.



Regift er.

ria Pbyjalify 226. Anmärkningar vid Skånes Ört-

Hiftoria, 243-25*5- Befkrifning på de Mafkar, fom
föröda Tall-fkogarna i Smaland, Tamt om deras för-

vandling til Såg -flugor, 270-276. Befkrifning med
Fig. pä V ärrågs-mafken, 314-319

Hvete , med ax på ax, gifver iförde kornet* förfökt,

Mår, deras Ele&ncitet, 319-324.
Hafijor y

Befkrifning med Ritning på de i Wåfter Norr-
land brukcliga, hvaruti Såden aldrig fkadas af rågn*
228-236.

Jorden , defs ytas förändringar , med orfakerna dertil,

131, 180. Defs inkråktningar på hafvet, 139, 145-,

194. Om Jord -Berg-och Landt-ryggar, 183. Jor-
dens lodråtta högd öfver Hafs brynet, 189. Jordens
hvarf eller (träta förklaras, 190; jordbåfningars verk-
ningar, 179. fe Hafy

vatten. h

h-frysmngy Rön, huru dermed tilgår, 89 - 111/ Om
kraf-eWer botten-is, no. Is på ftora fjöar, defs verknin-

gar på ftrånder och klippor , 132,-138. 178-197. Vat-
nets kraft at utfpånna fig vid is-frysniAgen , 187.

Jatt-grytor , om de bevifa vatnets minfkning i Hafvet,
* 129, 178.

Kat/var, huru de kunna upfödas til goda Mj6lke-Kor,
49-60.

Knif, nedfvålgd af en Ko, utkom efter 3 års tid ge*
nom bröftet, 86*

Kol-branning
; anmärkningar derom, 267;

Krut
y defs åtgång til BergTprengning i Sverige, 309.

Lands-bygden , förfer val de ftörre Staderna med Folk,
men tappar ej dervid, 11.

Landt-bruky defs hinder, 201. Se Bojkap^ Hdjfjpr r Lå-
ge

y

c
troJkningy Åkerbruk

y
Skog , Malthus.

Logebyggnad\ bruklig i Norrland, 234»
Ljung och Ljungmoar böra ej vanvårdas , emedan Fu-

rufkog båfl: deruti trifves, 2<Si-26j\

Luft-kretfens condenfations lagar, öch huru vidt den
ftråcker fig, 163-167. Luftpump, Se Phyfik.

Losdrifvare , för fådan bör ingen Svenfk underfåte an-
fes, 203.

Malm-fprengning , fe Berg- verk*

Majkar , fe Hifioria Nat. JMtcha-



Regift er.

Mechanik
;
Bcfkrifuing med Ritning på e*i finbladlg Sig*

cjvorn
, 11-32. Om Eid-och Luft- Machine, 33.

. Om Tröfk- Machiner
, 235 241.

Medicine ; om några Medicamenters verkan at utfpånna
eller hopdraga Magen, Bröltet och andra delar- på vär
kropp, 77 82. Om en befynnerlig Vattufot i Ovario,
ffi-llf. Se Chirurgie, Bofkaps-fjuka.

Metaller, fe Phyjtk.

Meteorologien ; fe Zf , Sno.

Mjölk ; huru Bolkap bör anfas, at den ymnigt mjölkar,
och huru mjölken bör forvaras, at deraf nvä blifva

mycket fmör, 5*4-60.

M*-jord\ odugelig til äker, men den båfta til Fury-
' fcog, 263.

'

Manen \ tankar om dels Ätmofphere, 16 ?.

Måh-o<h cfnrk-hus\ helkrifning om en fördelaktig in-

rättning deraf vid Smedje härdar, med undervisning
om Bets bruk, famt om måltning i gemen, 277-283.

MihniJU' (lagtets fortplantnings Naturens ordning där-

vid
, 84. Se Folk.

Nori^e ; huru Salt dar tilverkas, 60-67.

Näringar ; efter deras til -och aftagande rattar fig Folk-
hopens, i o. 201-208* Stads -och Landtmanna närin-

gar hindra ej Hvar andra, 11.

Olja, kan pråffäs af Bok ällon, 82, åfvenaf hvita Val-,
nötter, 123.

Qptifka Fhenomener vid Venens Paffagc genom £olen,

förklaras, 161-173.

Peften, kan påkomma en perfon flera gångor, 341.
Pbyfik; om vattu-ängofs kraft och fpånftighet, medför-
lök at igenom dem inråtta en (lags Luft - pump, 33-
42. Rön om vatnets frysning til fnö- lika Is-figurer,

§9-111. Eleétriika förlok pä Här och ftriålta Metal-
ler, 319-324. Se Jord, Luft y

Vatten.

Planeter , fe ÄJh cnornie.

Salt-tilverkmng i Norige, genom Gradering, 60-66.

genom Isfrysning, 67, 142.
Sjöars upgrundning, orfakerne fertil; 133. 139. i8f

.

* Se vatten.

Skogs-fiotfel; pämiiuielfer och föreflållningar , om Tall-

ikogarnas värd, och emot allahanda mifsbrukafSkog,

#8*



Regift er.

• %ktK 271. Skogs-befparing genom. Malthus, fom ej

behöfva eldas, 277-2É3.

Skåne; anmärkningar vid defs Örte-hiftoria, 243-255*.

Skäi-ftenar; om de åro fåkra bevis til Vatta-minlkain-

gen, 129, 13S, 1S0.

Smnr; anmärkningar vid defs Jt&rning, )
-4*6q.

Sno; huru den genereras i luften och i vattnet, famt om
orfakcrna til fnö- figurernas olikhet

,
.90-108.-

Sndcke-Jkal pä torra Landet och i Jorden, huru.de dit-

kommit, 135*, 187.

Selens Parallaxis , om defs florlek, 146. 172.

Stenar vid Sjoftrander, om de kunna bevifa vatnets af-

fall i Sjöarna, 158, 179*183.

Stockholm; huru anfenligt. Invänarnes antal okat fig på

30 år, 7-12.

Stader^ där borde Trähus, ej få byggas, 266. fe Nä-
ringar.

Svedjande och kyttande, defs fkadlighet, 268,.

Sverige \ hsx i Cynnerhet fått Mineralier pä fin lott^

2*8.

Synda-floden s gifsningar defom, 131, 137»
Sag-avarn, fe Mechanik.

Sad, Sprit-hvete, et fådes-flag, förfokt i Halland, léj-
271. $Q Hafsjor, Trojkning, Åkerbruk.

Tabell - veriet% defs InrSUning, 1-6/ Prof af defs hyt-
ta, 7-12. 197-209/

r
fjåru~hränning, Anmärkningar dervid, 269.
Tr6Jk-v*gnar och Machiner, bruklige i Norrland, 235*-

243-
Valnot-trädet; det hvixas egenfkaper och nytta, 119-

125.
V+tten; defs angörs fpånftighet, 33. Defs frysnlng til

is, 89-1

1

1. om vatten kan förvandlas til jord, 136,
190. Skål med och mot Vattu-minfkningen i Hafvet*
befynnerligen i Ofterfjén, 127-146. 177-197.

Ympning; om det år radeligt at ympa Bofcaps-fjukan,
339-343- Huru denna flags ympning biifvit af flera
förfökc i Holland, 333-339.

Ah



Regifter.

Jfo Stift : defs vidd och ftråckning, famt tilvaxt i Folk-
rikhet på 30 år, 199-209.

Ahrbruht i Halland, anmärkningar dérvid, 67-314.
fe Säd.

Ålfver och Backar fora mycken jord med fig til Haf-
vet, 153. 139. 194.

Äng-Jkotfel^ om Håfsjor, hvarnti hö upfåttes och val

fårvaras, 233. fe Foder-famling.

ÖJlerbotten ; dår har Folkhopen vuxit til dubbelt antal

pä 30 år, 20f-2ö8.

ÖJterfjån, fe Vatten.

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa Au&orerne til de Ron, fom denna Årgång
af KongL Vetenfkaps Academiens Handlin-

gaf innehåller.

Qvart. lida.

Argillander, Abr Om ordningen imellan

Söner och Döttrar , fom födas ai en Moder i. 84
Berch And» Antoårkningar , om Mjölke-kors

bårta (kötfel, famt om Smörkårning - $y
Bergius, Pet. Jon. Belkrifning pä en Ameri-

cani/k. Tåxt
,
Pterocarpiäs Ecalhphyllum - 2. 116

- - Betånkeligheter vid Bolkaps - fjukans ym-
pande - -

.

- m 4,

Bergman, Torb. Befkrifning på Tåll-Ma(ken 4. 272
Gadd, Pehr ADR. Berättelfe, huru enFinfk
Ko blifvit anfad och ikött, at hon pim 10
Pund Smör om året - J- - i. 49

Gapolin
\ JaC. Obfervationer på Planeten^Ve-

Hus i Solen, d. 3. Jun. 1769, gjorde i Abo 2, 173
Gissler, Nils; Obferv. pä Venus i Solen,

gjorde i Hernofand - - - - 3. 11 f
- - Beflcrifning pä de i Wå fler- Norrland brö-

kelige Tork-hålsjor och Tröfk-vagnar - 5. 228
Hermelin, Sam. G. Anmärkningar om Salt-

til verkningen vid Vallo i Norge - t. 6c
Hjortberg, G.F.Holothuria Phyfalis, befkr. 3* 216
Kalm, Pehr ; Om Norr - Ammcanfka hvita

Valnot trädets egefffkaper och nytta - 2. 119
Knutberg, C. Bcfkr. pä en finbladig Sågqvarn 1. 13
Laxman, EriC; Befkrifning på Hirundo Dau-

rica eller Berg-Svalan - - -. 3. 209
Lilljenberg^ Joh. G, Huru Olja kan tilre-

das af Bok-Ällon - - - - 1. 82
Mallet, Fredr. Obfervationer på Venns i

Solen, gjorde i Pellp - - 3. 218
Martin , Ant. Anmärkningar om Månnifkans

kropps til och aftagande vidd, af ätfkilliga or*

faker - - - - 1. 76
Martin, Rol. Om en bcfynnerlig Vattufot

i Ovario, - - * \ 2. il\
Melander, Dan. Uttydning pa de Pheno-

mener, fom vilat lig vid Planeten Venens
paflaga genom Solen , - - - 2, j6i



Får teckning.
Qvart* lida.

Mennander v Carl Fr. Om Abo Stifts til-

växt i Folkrikhet på 30 år - -
3, 197

Muller , Otto Fr. Befkrifning pä cn klafad

våxt dier frö-planta % - t* :S 71
Nordenschöld, Carl Fr Uplysningar vid

Frågan om Vattuminfkningen i. Norden * 2. 127
Osbeck , Pehr ; Ron om Sprit-hvete , eller

Triticum fpica multiplici, - - j t fij

* - .Beikrifning på Var-Rågs Malten - 4. 3x4
Planman, And. Obferv. pä Venus i Solen,

gjorda i Cajaneborg - - .' - 3. 214
Prosperin, Er. Obfervat. på Veneris intrade

i Solen, gjorda i Upfala * - - 2. 1^8
Retzius, A. J. Anrn. vid Skånes Ört-hiftoria 3. 243
Ri kmau , Sv. Anm. om Berg-fprengning - 4. big
Runeberg, Ephr. Otto; Förklaring på nå-

gra omftåndigheter, rörande Frågan om Vat-
tumm (kärngen: - - - 3. 177

Sandel, Sam. Om Bcrg-och Malm-fprengning" 4. 283
Sandifort, Edv. Bdkrifning öfver den fmit*

tofamma Boikaps-fjukan, fom år 1769 gras-

i ferade i Holland - - - 4. 32^
Schenmark, Nils; Obfervat. på Venus i

Solen, gjorda i Lund - - «. 3. 223
. Schutzer , H. Anm. om Cscfarifka Operationen 1. 42
Wargentin, Pehr, Om Stockholms Stads

til växt i Folkrikhet på 30 år - - r. 1

n - Berät tel fe om de anftalter , (bm blifvit

gjorda i Sverige, at obfervera Venus i Solen f d.

3. Jan» 1769, med obfervationer dcrpå i Stockh. 2. 146
Wickman, D. Om en Ko, fom fvålgten knif 1.

.Wilgke, Jon. Carl; Förfök tif en ny in*

rättning af Luft-Pumpar, förmedel ft kokande
vattu-ängor - - - - L 33

- - Rön om vattnets frysning til fnö lika Is*

figurer - - * 2. 89
* - Eleöriika Experimenter på H#r och fmål-

ta Metaller, - - * - 4. 320
WåsSTRÖM, P. BeHknfn. på en ny Målt-och
Torkhus inrättning vid Hamrnarhårdar * 4. 277

Anommus
,
Anmärkningar vid Tall eller Furu-

fkdganu - 4. 2j*7
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