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turkunnigheten, kom han åfven pä den tankan
at forfoka, hvad (killnad, emot vanlig kokning
uti opna kåriU dåraf fkulle upkorama, om fjelf-

va locken, genom ftarka fkrufvar blefvo pä det

iiogafte tilflutne, och de ftåndigt bartrykände
Vattu-angorna därigenom fuUkomligen inneftång*

de öch qvarhållne

Verkningarnc af detta prof funnos iå bety-
deligc, fom oväntade. Däraf befants, at all van-

lig kokning med längt mindre eld, och pä kär-

tare tid kunde förrättas: fjelfva ämnena af alla

llag behoUo uti egen faft en ganflca god och be^

hageligare fmak : hvarjehanda härdare ämnen,
dem vanlig kokning foga vidrörde, blefvo här

uploftc pä et ^ätt5 g^^ de vidllråktafte ut-

. ligter af nyttiga tillämpningar uti alla grenar af

rorelfer, där et forbättradt koknings-fått kunde
åga rum- , I fynnerhet anlägos de förändringar,

hvilka alla forter af djurens ben undergingo^ for

lä betydeligc, at Papinus gaf fjelfva inftru-

mentct mmn ^( Digefior of l^o^ts (^*), hälft: fjelf-

va de härdafte benen däruti ej allcnaft: blefvo la

more, at de imellan fingrarne kundé fondertryc-

kas, utan ock funnos lemna ifrän fig en bety-

delig myckenhet af ganfka goda och födande

geléer, dem han pä flere iätt, lä väl til Sjö-

fartens nytta , fom andra kroppars confervation,

fokte använda.

Ge-

(*) V. BoYLE Exp. Phyf Mechaft. P. IL prafau
it. Artic, ip. ,De elixatione in vafibus €9chUa ob"

turatis.

(**) A new Digeftor er Engine for foftain hones^ hy

^-''\%^Am, M. D. F. S. Lmdon 1681.
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Genom Afta Eruditorum (^) och andra lär-

da Journaler > men i fynnerhet en i Frankrike

utkommen ofverfåttning blef detta Papi-

Ni påfund fnart allmänt bekant 5 men ej med
fammabegårlighet verkftåldt, fom Auétoren för-

modat, och hvarofver han uti en fenare utgif-

ven Fortfättning (f) klagar, at hela Inventionen,

likafom Vattu-och Våder-qvarnar i Plinii tid,

blifvit tagen for en blott curiofitet, hvarfore

han ock, jämte nya förbättringar af defsMachine,

genom offenteliga demonftrationer och ogonfken-

liga prof, fokte ofvertyga allmänheten om ve*

derfpelet.

Defla Papini afhandlingar utkommo kart där-

efter i Amfterdam , i en ny ofverfåttning (tt)^
och innehålla en mångd af mårkvårdiga Ron ocli

Forfok, fom bidrogo,.at ingen mera tviflade om
fakens riktighet, eller om mojeligheten, at dår-

af draga verkeliga förmåner. I fynnerhet blef-

yo Phyfici och Chemifter närmare bekante med
delTa Digefteurer, dem hvar och en efter fin

fmak och affigt inrättade och forbåttrade , famt
under namn af Olla eller Machina Papiniana^ uti

de måfta Phyfifka Hand -böcker finnas dels be-

A 5 flcref.

(•^) Aäa Erudit. i6%2. p, loy. 396. Ihid. 5687.
276.

(^**) La maniere d^amolir les os^ ^ de faire cnire
toutes [mes de viandes en fort fen de tems ^ apeu
de frais. Paris 168 2,

(t) Continuation of the nevJ Dtgeftor of honei. Lon^
don, 1687,

(tt) La Maniere d^amalir tes etc. nauv. Edit. re*
-vne ^ augmentée d*Hne fefonde Partit. Amfter^
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fkrefne dels omtalte (^), Phyfiologie, Chemie
och Phyfik hafva onekeligen , hvar for fig^ blif-

vit riktade med nya kimfkaperj menPAPiNie*
genteliga affigter hafva en lång tid blifvit lika-

fom aldeles förglömde. Ifrån en nyttig Kok-
'gryta^ har denna {å kallade Machine blifvit up-
Jhogd til värdigheten af et Philofophifkt Inftru-

ment, hvarmed nya befynnerligheter^ vattu-ån-*

görs ftora fpånftighet^ vattnets hetta at fmålta

tenn, med flere fcientifika decouverter fkolatbe-

vifasj hvaremot den enfaldiga Oeconomiflva nyt-

tan blifvit ä fido fatt 5 och Digefteuren omlider

blifvit en beryktad,, men okånd raritet.

Man kan ej tvifla^ at ju i början forfok i den
delen blifvit anftäldte^ och at cn ftor del af de
inrättningar, fom dels i Koken > dels vid ätfkil-

liga konlt- tilverkningar, ånnu åro i gäng, och
ofta traéteras for hemligheter, dåraf åro lemnin-

gar. Men hufvudf^ikeligaft-e förmanen af Papi-
Ki invention, at därigenom vinna en hetydelig

befparing at ved och brånfle , famt pä et gan-

fka fördelaktigt fått, til de mindre förmögnas be-

hof använda och gagneliga gora hvarjehanda ofta

for onyttige anfedde Ämnen, har ej varit rätteligen

Irkånd, mindre nyttjad, for ån Herr Mare-
acoT, Canonicus i Rouan, ijf9y företog fig,

at ifrån Kloftren och andra hushåll ihopfamla

ben , och dåraf uti Digefteurer låt koka Sop-
por for de fattige uti fin Forfamling^, hvarige-

nom

(;*) Y .MVSCVLIL^^ÉKOZ-K EJay de PhyfiqHe,^:ta Leyd^^

pag, 42.7. It, NoLLET, Lefons de Phyjique.

T. IF, p. 4Ös It. L^art des experiences, T. IIL



nom Vetenfkaps Academien i Clcrraont- Ferrand

att anledning, at nogare underfoka och genom
flera Ron ftadfåfta deffa Digctteurers fortråfFeli*

ga Nytta i Oeconomifkt affeende, famt dårom
til Allmänheten upgifva en pälitclig bcråttel-

fe fom innehåller de nyaftc och lyckliga-

lie tilbudj at gora detta påfund allmänt nyt-

tigt.

Underråttclfen om denna nyttiga Upgift hade
cj (å fnart blifvit hos ofs bekant, forrån KongU
Academien dårpa vande en billig upmårkfamhet,
hvilken ock foranlåt Herr Öfver-Direftcuren och
Riddaren MEYER^at til fortlåttande af defla Ron,
fkånka en dyrbar af Metall helguten Pigeftor,

hvarom Herr Capitaine Knutberg vid Préfidii

nedläggande anfört beromliga paminnclfer

i följe hvaraf jåmvål ätfkilliga Digefteurer af får-

fkilda conftruftioner hårftådes blifvit forfårdi*

gade. Imedlertid har åfven denna gång, lå i

Frankrike, fom annorftådes, faken ftadnat vid de
forfta forfoken, utan at någon allmän tillämp-

ning dåräf, mera nu ån for nittio år fedan, kun-
nat forfporjas: en omftåndighct, fom i anfeen-

de til Ijelfva fakcns årkånda förmåner, förtjänar

billig forundran.

Töur ce^ avantaget^ que perfonne fia jämais^ coff^

tefles^ £3* que le5 gens de V Art lui accordent meme
encore aujourdhui^ portent naturellement å demander

A 4 pour^'

(*) Memoire fur l^ufage économique du Digefleur de
Fa PIN, donné au Puhlic par laSocieté des Belles Let*
trej Sciences Arts de CterntQnt Ferrand. 1761.

(**) Se defsT/?/, om nyttiga Ämnens famUnde. 1762.

f' 7- 23.
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fourquöi V on negUge V ufage de cette Machim. Jä-
voue ( lager Herr Nollet uti defs Lejons. T»
IV. p. 47.) que je fCy fats paint de reponfe^ fi non^

que les muveautes les plus utiks ont de la peine a

f introduire
, fur tout qmnd elles exigent queléfue ap*

fareil^ qui peut fmrnir un pretexte a notre parejfe.

1 fanning kunna orfakcrne til et (ä oblidt ode
cj fokas uti fjelfva fakens hvarken omojelighet
eller mindre varde 3 men efter all fannolikhet

,

uti viiTa bi- omilåndigheter , Tom legat och ån
ytterligare fkola ligga verkftålligheten dåraf i

vågen 1 il framt deffe ej genom et oftare for-

riyadt bemödande blifva undanrogde. Defla for*

hinder åro, efter min tanka, grundadc^t dels uti

fjelfva befkaifenheten och conftruftionen af de
hårtil Erforderliga kårilen j dels uti oriktiga fore-

Hållningar om fjelfva koknings-Iåttet^och om vis-

fa med denna Operationen förbundne ledfamheter

och våda. I förra affeendet åro de flefte af hit-

tils brukade och bekante -Digefteurer, onekeli-

gen af en mera ovanlig, konftig , uti bruket be-
fvårlig och i fynnerhet kottfamare inrättning,

h\ at de famma for låttbrukade Koks-redfkap
I<unnat antagas 5 eller hos mindre formogne, fom
dåraf bordt håmta ftorfta nyttan, komma i bruk.

Andra, fom därmed varit forfedde, hafva äter

fnart ledfnat vid en lå laggran och modofam fkot-

fel, fom deffa kåril årfordrat, utan at man där-

vid i alla fall ågt tilräckelig låkerhet for de o-

lågenheter, fom ångornas otidiga utbriftande,

eller luftens påtryckning vid lockens opnande

medfört. Lågges hårtil, at fjelfva kokningen

ej altid efter onfkan kunnat aflopa^ il blir dår-

af ingen ting mindre underligt^ än at det forfta

ni-
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nitet omfidcr flocknat, och defla Forfok låfom

fruktlofc blifvit å fido fatte.

Jag måfte tilftä, at ryktet om defla ölägen-

heter tilhopa tagne, långe afhållit mig fjelf, at

lågga handen vid defla experimenter, ja, torde

ån ytterligare foranlätit mig, at därifrån aftlyr-

ka andra, om ej dels nyare Ron, dels egen ef-

tertänka, börjat ofvertyga mig, at nya utvägar

til ändamålets vinnande, pä intet {ätt, genom de

forras otilråckelighet blifvit affkurne. Jag inlå-

ter mig härvid aldeles intet med de fl:arkare Che-
mifl^a och Phyfiflca profven, och ofverlemnar

til vederborandes beprofvande, huruvida I^erl*

Haan (^), uti en liten Digeftor, fom vog fo,
och innehöll et fkålpund vatten, kunnat uplofa

och utdraga eflentiella Saker af Guld och Järn,
^

m. m. Herr Zeidler ('^^) i Bafel, har one-

keligen gjordt Vetenflcapen ftorre tjänft, då han
genom modofama Forfok , börjat utftaka en
hittils faknad nogare måttftock for den kraft,

fom efter hettans olika grader, verkar inom Di-
gefteurcr> och uti et nått fammandrag f6reft:ålt

formånerne af deras bruk uti Pharmacie och hus-

hållning, hvarvid, ibland flera välgrundade pä-

minnelfer, anmärkes: at hettans och koknin-
gens grader, vid många ämnen, ej kunna drif-

A f vas

(*) And. Le0?. Haan» Llbellus^ in qm demonjlra--

tuvy qmd non fofum Vegetabilia^ Animalia ^ Minc*
ralia, ménjiruo Jimpliei paucis hohis pojjint folvi^ ve-*

runt etiam extraäa purijjima ^ Saliéi €£intialia

ducf. Windobon. 1766,

(*) Speciw. Phyf. Chem. De Digejlore Papini, ejus

firuSura^ effiän ^ ufu. Bafel. 1769.

/
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vas ofver en vifs hogd, utan at de famma mår-
keligen förändras^ fä en bitter och vidbränd fmak,
lamt med fjeUVa gelatinens bindande krs^ft för-

lora deras båfta egen{kaper. Detta har jag i

fynnerhet funnit tråffa in vid ätflvilliga forter af

mat, i fynnerhet kott och ben, hvilka endaft

tillåta en nog mättelig hetta, om deras fetma
och gelée fkola behålla deras godhet och fmak»
Lågges bårtil, at deffa Ämnen åro af dc måfl:

hårdkokade, fom i vanlig mat-redning förekom-
ma j och at man defsutom, formedcHl en ringa

utdrågt pä tiden, vinner det famma, fom genom
en rtarkare brådhetta, iå faller af fig fjelft 16-

gqnen, at Digeftcurens fornåmfta nytta beror

på hettans mindre grader, och at Vattu-ängornas
for lä ganflva väldfam utropade fpänftigbct, täle-

des i och fur fig fjelf ej hlifver farlig eller fvär

at -tåmja for, an fom hela påfundet varder o-

nyttigt til alla Oeconomidca behef. Nödvän-
digheten af 6{verdnfvet ftarka Digefteurer for-

faller härigenom af fig fjelf, och med den fam-

ma en god del af koftnad och befvår, fom, i

brifb af vifshet hårom, hållits for oundvikelige.

Alla ofriga fvårighcter vid deffa Grytors bruk
hårrora af det hittils endaft och af alla bruka-

de låttet, at genom umdrtes. tryckning broft-

motes, formedelft flirutvar och dårtil hörande

vidlyftigheter, tvinga och innehålla den kraft,

hvarmed vattu - ångorna foka deras frihet. Så

fvärt detta, vid någorlunda ftora kåril, genom en

enda (kruf midtpä locket, kunnat århållasr lä o-

vig och for Koks-rorelfer mindre paffande, år

den af Herr Zeidler icnail forbåttrade tillåmp-*

nin*
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ningen af flere flcrufvar med deras nycklar , ha-

kar och tilbehor^ For at på en gång undvika alla

delTa omftåndigheter, har jag fallit pa den tankan,

at genom Lockens tillämpning inifrån använda

fjelfva ångornas egen kraft, at ftånga deras väg;

och har däraf, utom annat, funnit den formin,

at, dä kärlets (lutning, efter gamla inrättningen,

blifver alt oläkrare och fvårare, ju mera hettan

och tryckningen inifrån tiltaga^ iå bidrager fam-

ma växande ftyrka, efter nya {lutnings -lättet,

alt mer och mer til en god (lutnings fullbor-

dande och til fjelfva ångornas ii^nehallande, iäfora

iivarpä hela verkan egenteligen beror. Pä fam-

ma grunder beror nu ock hela den ofi^iga inrätt-

ningen af det Forfok til en Oeconomifk Di-

geftor, fom jag härmed tär den ^ran under-

ilälla Kongl. Academiens närmare beprofvande,

famt til defs befkafFenhet och bruk närmare be-

fkrifva^

JBCDER (Fig I. Tab. I.) åren rund

inuti väl fortent Koppar-kittel, af vid pafs 2 til

4 kannors rymd, famt efter ftörlcken. ifrän en

enkel, til en dubbel (Tants tjocklek, beftaende

af tvänne halfvor B^FE och BCDEy fom hvar-

for (Ig åro utur et ftycke updrefne, och fedan

Tnidtpå,f6rmedelft et ftarkt veck eller en fals, Fig.

a. med hvarandra förenade, hvilken fogning med
ifmålt Tenn-lodning är väl ifyld. ^Nedra delen

BCDE^ år midtpå något: inplattad, at tjäna Gry-
tan til fot i pä den ofre BAFE äter, är en gan-

flca kärt oval hals updrefven, och midtpå utfku-

ren med en Oval, tre til fyra tum läng, famt
tvä til tre tum bred 6pning> hvilken rundtom-
kring år tre til fyra linier mindre ån halfens in-



tz Ti77y Jan. Febr. Mm.
ra vidd 5 lå at et likaledes ovalt lock G/faf fta-

dig Koppar, med en val faftnådad och ilodd up-
ftändare Ij kan dårigenorn pä fnedd nedlåttas, och
fedan det år våndt , nårmalV och ledigt pafla in

uti den inra halfen, famt ofveralt (luta noga til

under den qvarftåendc inbogda hals-randen 3 hvil-

hon flutning ytterligare, pä vanligt (ått, genom
några blad jamntjockt och val fuktadt papper
fullkomnas. Säfom nu locket i denna ftällning

omojeligen, utan hela halfens afrifvande, kan dra^

gas ut, kan ock hela Grytan, med en los Jårn-
hake £, fom låttes igenom öglan K pä upftän-

daren, uplyftas, fårat formedelft en kärt kedja M,
uphångas pä en ftadig fpik uti Spis-muren, hvar-

åft tvånne Tegelftenar ftållas, en på hvar fida

om Grytan och kolen, famt kokningen utan vi-

dare- omftåndigheter forråttas. Ty fedan Gry-
tans och kokets egen tyngd gifvit den forfta

{lutningen, börja de inneftångda Vattu-ångorna

fnart med häftighet uprryeka och tilfluta locket

* jämnare och iåkrare, ån med båfta Ikrufning

fke kan.

Mera kunde i fig fjelf til Operationens full-

bordande ej bchofvasj men vifla fmä tilfatfer be-

främja lä anfenligen lättheten dåraf, at dc blif-

va näftan oumbärlige.

At hindra lockets nedfallande uti Grytan;
år igenom upiländaren infatt en kärt och ftadig

)ärnftift, hvarunder pä Gryt-randen framftjutes

en gaffel eller dubbel tvår-kil, Fig* 5, iä bred,'

at locket jåmte papperet dåraf klämmes någor-

lunda faft^ men tillika pä et ftålle har en hal f-

rund iniånkning hvaruti ftiftet, når den dra-

gés
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ges därunder 5 kan nedfalla, och locket ialedes

fullkomligen och val loia eller opna fig.

Utan Ventil^ hvarigenom början, framgån-

gen och flutet af kokningen någorlunda kan

bevakas, famlar man uti et obehagcligt mor-

ken Jag har forfokt andra forllager med håf-

fläng och vigterj men funnit dem, lä i fig fjelf-

va, fom for min aldeles fritt hängande Gryta

^

obrukbare. Med ftorre noje har jag brukat en

Inrättning, Fig* 4, dar en liten bricka i^å, fom
llyres af en upgaendc ftift, inifrån genom än*

gornas kraft tilfluter fin lilla opning. Men fom
defs täthet at minfta hinder kan rubbas har jag

omfider ftannat vid en vanlig liten men vål

gjord Vrid-hane pä fjelfva locket, Fig. f, fom
gor nöjaktig tjånft, och med en dårtil tjänlig

nyckel med fl^aft, Fig. 6, med ftorfta beqvåmlig-

het kan opnas och tilflutas
,

' når det behofves.

Papperets pälåttning ofver locket, fom vid

defla Grytor år oundvikeligt , låttas ganfka myc-
ket, formedelfi: en efter Gryt-opningen lämpad
oval Mdjjlngs "bricka^ Fig. 7, hvilken for upftån-

daren och Ventilen år behörigt genombruten, at

falla tått in pä locket. Denna bricka tjänar forft,

jåmte fjelfva locket, til tolk, at därefter klippa

papperet, och fedan tvä eller tre fl^ifvor dåraf

uti varmt vatten blifvit nägot genomblötte, famt
lagde pä locket, at formedelft famma bricka
och den forenåmda kilen faftklåmma de famma
på locket, under det fjelfva pappers-kanten ef-

ter Gryt-lockets rand, med en fax pä det noga-
fte afklippess det blota papperet hålles dåraf i

god ordning, och fvalkas jåmvål uader fjelfva

kok-
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kokningen dåraf, at lållan eller aldrig blifva för-

bränd t, famt at oftare kunna nyttjas. Kedjan^ hvar-
pa Grytan hänger, af vid pafs en alns långd

^

behofves endaft (ä ftark , at med fåkerhet bara
Grytan. Öfverll år en ftorre ring Ny med en la

kallad lek^ ac låmna fri vändning ät alla fidor,
och nederft en järnkrok O, fom kan hakas uti de
ofre lånkarne, at därmed efter behag hoja och
fånka Grytan ofver elden^ Nyttan och bruket af
alla delar läres båft af fjelfva utofningen» Men
fom jj?g ej kan förmoda > at jjelfva Koknings -fåt^m är allom nog bekant , torde ej vara onyttigt^
at därom anföra det hufvudfakeligafte.

Det forfta man borutfe, år et tjänligt ftålle

for Kokningen, där man med beqvåmlighet kan
uphånga och handtera Gryran> famt vara fuU-
komligen måftare ofver elden, at efter behofven
bädc oka och minfka den famma. Drag -ugnar
och granfkapet af itarkare eidfken pafla ej val,

utan en fri och öppen, ej eller alt for lag fpis*

mur, är härtil tjånligafte rummet.

Innan kokning börjas , kan lockets täthet och
flutning profvas genom ftarkt blåfande in ige-

nom V enrilen , fom därpå tilflutes, då man af luf-

tens forhällande finner, om papperet ofveralt lig-

ger val at.

Grytan fyllcs därpå med vatten, la hogt^

fom lockets beqvåmliga nedfåttande kan tillåta

5

och uphånges ofver lä mycken kol-eld, fom til

defs fnara och fullk©mliga upkokande tyckes

kunna årfordras, når defs hetta genom pabläsning

påfkyndas» Ventilen hålles ifrän början öppen,

eller opnas någon gäng, at den inra luften tär til

eii
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cn del gå ut; Når vatnet kommit til koknings

eller ångorna börjat (lima, flutes den famma al-

delcs igen, och kan åfven dä elden paflvyndas^

til defs Grytan blifvit lä varm , at litet kallt vat-

ten, fom fläs utanpå den famma, börjar flcum-

ma. Ifrän den ftunden bor elden minfkas, och

Grytan lemnas i fred, at defs hetta, fom vid

bottnen år altid ftarkaft, kommer til jämnare for-

delning. Den ftora (kilnad , fom år imellan detta

och det vanhga koknings-låttet uti opne kåril,

fordrar cn befynnerlig upmårkfamhet härvid. Vat-

ten kan, fom bekant år, uti opne kåril icke up-
hettas ofver cn vifs grad; de vid kokningen up-
ftigandc ångorna bårtfora ftändigt den ofriga til-

flytande elden; och fjelfva åmnena uti vatnet

åro därvid cj tor mårkeligen ftorre tryckning

utftålde> ån uti fria luften. Inom Digefteurea

däremot, blifva alla defle Vattu-ängor qvarhäU-

ne, hela maflans hetta år uti et ftändigt tilta-

gande, il långe elden något dåraf meddelar,

och fom defs atkylning uti luften fl^er mycket
längfamt, behålles all upvåckt hetta, hvilken med
ganfka fä kol kan underhällas, och vid ringa pä*
drifning dåraf anfenligen okas. Imedlertid utof-

va de inneftångda ångorna en ganflva ftark tryck-

ning pä fjelfva kårilet, och alla dåruti befinte-

liga kroppar, och därigenom befråmja eller c-

genteligen verka den ovanligt ftarka och häfti-

ga uplosningen.

Om nu håraf ä ena fidan bcgripes , hvarfore

man bör vara måftare ofver elden, lä fordras

ock å den andra en någorlunda måttftock, at

doma om defs grader och ftyrka. Vära vanli-

ga Thermometrar kunna vål hårtil lampas; men
huru
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huru Örola ie bårgas uti cn Koks-fpis, dar fjelf*

va Gryt - randen torde fakna noglam låkerfeet.

Lyckligen gor en dropj^a kallt vatten famma
gagn. Når denna flas pa en bet Metall; börja

omkring kokhcts-puhéten fma luftbläfor vifa lig

dåruti> vid ftorre hetta börjar vatnet alt häfti-

gare flvumma och dunfta bart; til defs omkring
i (5o graders hetta, efter var Thermometer, vat-

net nåftan pä en gäng upblåddrar til ftum,
fom hänger vid Metallen, och i detfamrna for-

flyger^ Ökes hettan vidare, börjar vatnet fpritta

fonder til fmä kulor, fom med fprakande utka-

ftas ifrän Metallen, til defs dropparnc omfider lopa

ihop til runda klot, hvilka knapt rora vid Me*
tallen, och uti trinda ädror likafom ofver en fet

kropp nedrinna. Denna bäde låtttangne och bru-
kelige Thermometer paflar i fynnerhet vål, for

tnin aldeles fri hängande Gr^ta. Hvad art af

kokning dåruti forehafves, bor hettan ej gerna

drifvas längtofver den endaft vål utmärkte ftarka-

fte fkumnings-graden; utan i det ftålle bor genom
några Forfök afgoras^ huru långe hvart och et

åmne behofver därvid underhållas; da genom en
liten eftergift i tiden, det famma vinnes, fora

genom en ftarkare hetta.

Når kokningen år fullbordad, och Grytan
tages ifrån elden, bordefs lock pä intet lått våld-

famt och i otid opnas eller vidröras , emedan he«

la koket därigenom, med våda for omftäende, uti

et enda ftott går forloradt. Grytan ftålles for-

denflcul affides, at längfamt kallna, eller ock^

dä det (kal fke fortare, uti et åmbarc med fno eller

vatten, fom tillika fmäningom kan hållas ofver

denfamma. Den forcnåmdc kilen, Fig. fom up-
håller



r773^ Jaii^ Vehr. Mart. 17

haller locket, flyttas härvid^ lå, at defs länk-

ning konnmcr under ftiftet. Ångorna fielfva up-

hälla locket i början en god ftund> men fedan

de fallit tilhopa, upkommer efter den genom
Ventilen utflåppte luften et Vacuum, fom gpr

den yttra luftens tryckning radande, hvilkcn

ock, dä tiden blir, ganika jämnt, och vanligen

med et häftigt flag, opnar locket, och rufar in

uti Grytan^ hvarefter locket, utan all fara, kan

aftagas, Grytan tomas, ånnu varm ren-gora^,

eller ny kokning i det famma vidtagas.

Af alt detta lar, fafom verkeliga FStmmer
vid denna nya Inrättningen af i->igwiieurer, ej

otydeligen kunna intagas.

A t defla kåril blifva mindre koftjamcy ån
alla forr bekante , i det ej allenaft alt Järn-
fmide, anda til fötter och hand-tag, dårvid umbä-
res i utan ock den fpheriflca (kapnaden, fom flut-

nings-låttet alt for vål tillåter, fordrar minfta
Metall emot defs rymd, h vilkens erforderliga
ftorlek åfven lättare kan erhållas. Arbetet är ej

konftigare., ån at hvar fkickelig arbetare det kaii

fortårdigaj fjelfva lockets flutning har ock fun-
nits min-ire Tvär, ån jag förut kunnat foreftålla

mig. I ofrigt, behåller Kopparen altid (it vår*
de, och långe fin godhet, emedan Grytan ej

behofvcr fotas, och utomdefs, fom et vanligt
kok-kåril, kan brukas ofver öppen eld.

z. Blifva defla GxYX^mycket Idnbrukade: il
vjda de for fig fjelfve åga ingen betydelig tyngd;
formedelll kedj&n med ftor låtthet kunna lyftas,
flyttas på och ifrån elden, famt genom en fri

vändning ofvcralt bevakas. Lockets pålåttning
B Qch
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och aftagandc (ker utan bcfvär^ och med hek
Grytan kan friare omgäs ^ ån med någon annan.

^. Ångornas otidiga utbriftande, jåmte alU
af luftens tryckning håtrorande oUgenheter^ und^

"Vikas hårvid iä mycket fåkrare, fom defle kraf-

ter fjelfva tjenai deii förra at tilfluta^ den fe-»

nare at opna locket, jiift lä långe och i de£

famma, fom de vid andra conftruftioner goxX
th ftridlg efFeå:.

4; x^t deffa Grytor §^a all tlodlg/ och til de
Oeconomifka behöfven^ nvarpä jag h^:fc mitt af-

feendci erforderlig ftyrka^ kan vål til en del flu*

tas af fjelfva cönftruftionen , hvilken^ om den
år vål och tilborligen verklMld, ej utan den fo*

lida Kopparens tvär-flitning kan komma i olagj

rhen bcvifes med ftorre låkcrhet af fjelfva For*
loken 5 fom dårmed blifvit anftälde.

Jag har med bålla framgångs ej allenaft full*

kokat det härdafte Ox • kott pä cn timas tid,

utan ock til mor kalk uploll de hårdafte ben,
och dåraf utdragit en god och muftig Soppa ^

fom i kölden fteldat til gelée^ men oCk med
Harkare hetta kunnat lä aldelcs ofverkokas, at

den blifvit brun, luktat brand, och altid for-

blifvic Tom et tunt vatten*

Grytorna hafva vid defle ofverdrefne prof

varit oförändrade: det enda^ föm dårvid kunnat

röjas, hafva varit de minlle felen, uti tenn-lod-

tiingens fullkomliga tåthet inom falfen ^ hvilka

lått blifvit botade* Jag fer fäledes ingen orfak,

at hälla deras bruk, efter en vål aflupen ftark

prof-kokning^ vid de mindre och endaft nytti-

ga gradernc for betånkcligt j ehuru altid nödigt
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jblifver^ at förnuftigt otngaS med Grytåtls Itot-

fel och ten-gorning^ famt påmintia fig^^at de
^

ftatkafte Canoner oeh Motfarc, genom våldfam

åverkan^ kunna fordårfvas. Det ytterfta^ foto

Vid defle Digefteurer hånda kunde^ voré dét^

ät Köpparen på något ftålle råmnade^ bch ko-

ket genom en Ärång. af heta ångof ginge for-

loradti detta torde dock fmänmgom roja fig^

öchlemna rådrum til bos eller undarifly^t^ hålft

ingeti total cxplofion och fprångning, iafom vid

gutne Metaller^ år at befara. Grytans minda

öpningf öch de finafte ofynlige ange - ftrålarne^

tiptäckas låttaftvformedelft lagan af et litet ljus>

fom under kokningen föres omkring Grytan^

och dåraf blåfes ut.

Jag kan ej ofvcrtala mig at trci ^ det den*-

na Invention altid fkal blifva eller anfes for ett

blott curiofitet och lård^ fpeCUlation; Foi'må-

nerne dåraf åtö får ogonlkenlige^ at ktitinä dra-

gas i tvifVdsmäi^ ,elier at ahid föraktas* ]3e-

fpaHngen af brånfle år ganfka bctydändé^ öch

kan med vifshet raknäs til hälften^ fjerdedc-

len emot den vanliga åtgångené Tiden koftar

minft} ölenvinnes dock åtminftonei famma mån*

Med €il mindre Gryta^ har jag kunnat fuUbor-^

.'da tre fulla kokningar af benen ^ innart fjelfvä

kåtteti |>a Vanligt lått^ Varit filllkokadt. Alt

det geléaktiga, fom finnes uti Vara Kott-fop-

por^ hårrorer^ efter mina Forfok^ ej lä vål af re^

na kottet, fom af fenorna och benen. Kår defle

^frånfkiljas, får man af kottet en vålfmakande Sof^-

pa^ hvilken dock bor ganfka ftarkt inkokas, om
den åal ftelna til gelée. Benen innehålla långt

ttitra deraf ^ hvarfore ock Slakt^re^ ej utan goda
B « Ikål^
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{kåU hälla dem i famma pris med fjclfva kottett

men huru fållan och otilråckeligen nyttja^ dj icke
vid vanlig kokning? Huru mycken nyttig fodn

fortrampas e|dageligen u^dtr vara fötter^ hvar-

af mången fattig kunde måttas? Men fkal den-
na Opi^rarionen formedelit Digefteuren cfccr 6n-
Ckan lyckas, år oumglngeligen nödigt, at därvid,

fäfom i alla andni Mat-redningar, lampa fig eftcT

Naturen af f j^lfva ä n t. Det år ingen konfl,

tt genom llark eld , utt en tilräckclig ttark Digc-
ftor, både h^iligtoch fuliknmligen uthka benen
tii en torr och los kalk men ällund is fetman och
muften dåraf til verkelig nvtta , bor nugot lindri-

f ai"e därmed u ng is Benen finnas, iikaQ>m träd,

efta af vifla fif- ringar, elU r ofver hvarandm
an-^aixne limellcr, hvflkas hårdhet beror pa deras

g :lceaktiga muft. Uti ftorrc porer äter innc-

halles den begärliga märgen eller fetman. Den-
na fcnare år vid koknmgen det forfta fom fmål-

ter, präfTas ut och flyter up> gelatincn äter„

lofcs ej ofveralt och utgår ifrän ben-maflan li-

ka lått; de ytterlla lagren lemna (It forråd fna-

rall ifrån fig, igenom hvilka det inra alt lång-

fimarc trånger (ig fram. Ju tjockare benet

fordenfkul år, delto längfamare och fvårare går

utlakningcn for fig. Men jutl: därvid forekom-f

mer den bctydeliga omftändigheten , at den ifrån

ponrne och de ytterita lameller redan utdrag-

ne muften, icke utan vidbrånning uti Ijelfva

vattnet, tål den hetta och långvariga kokning,
fom til fjelfva kärnans uplofinde vore nödig He*
la Operationen blefve fSrdenflcul onyttig, om ej

tvänne fSkra utvägar gåfvos, at utan vidbrånning

århäila all mull. Den forfta år, at ifrån början

fån-
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a^nåcrdi bcnc^n, til ganfka fma (lyckcn, afch

därigenom opna ftorrc yta, til utväg for gelati-^

nen. Men åfven ianyrngt, och vid utofningen

lättare, är, at vid forila k- kningen nedlägga of*

verflodigt med ben, och därifrån uttaga fetman

>

jämte det ytterfta af lamellernc, fom gifver cn

god Soppa; benen blifva dä, lä länge åc äro

v.«rmc, lä morc, at de utan moda med en yx-
hammare kunna krolTas til mos och ganda fmå
bitar, hvilka fom en deg atcr låggas i grytan,

ech vid ny upkokning gifva cn lika mycken^
het, mindre tet, men mera nniftig Soppa ifrån

fig. Detta Ben-mos kan jämväl ifiän det ena

koket til det andra gömas, at därmed forftär-

ka Soppan, til defs en torr kalk qvarblifver,

fom ej borde kartas bart, utan lemnas til dem,
fom kanna defs nytta och vårde. Med denna
hu hållning kunna benen oforljkneligcn komma
til gagns • och hela operationtn ej vara de min-
fta ledfamneter underkaftad Pä famma lått for-

fares med hjort -horn, rafpadt Elphenben och
andra ämnen, hvaraf geléer pläga tilredas, fom
med denna Gryta gar gan{ka fort. Alla delTe

geléer eller Bcn-foppor aga, fom bekant år, for

fig fjelfve, ingen fm-ik, hvilken med falt, kryd-
der, gronfakcr, m. m. efter vanligheten bor til-

låttas, fom man baft finner^ A t de åro hålfo-

famc och födande, lä långe gelatincn ej år f5r*

brånd eller kalkfull, lårer ingen kunna tvifla^

fcdan alla månhifkor dageligcn åta Soppor, fom
kokas med ben uti. Egentcliga myckenheten
af det födande åmnet, uti olika forter af ben,
har jag icke ånnu hunnit noga determinei^ I

itta lod fint rafpade färlka Ox-ben af Tibia^ ^af-

B 3r vo*
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vp et qvairter fiyf gelée, eller et •halfftop god
§oppa; hvat^af, lä val fqm af andra Ron, jag med
nog fannolikhet vågar giflT^, at^ d|reft aU?t de

ben 5 fbm dagpUgen i en Stad, fom Stopkholm,
barticaftas , blefvo faml^cje , fkiiUe fovn^edcUI

I)igefteurer mera §oppor dåraf kunnq. tUredaS;^

|n vi åg^ htti^^j at den? fortär^.

JOHAN CARL WII.GKE,
""

'

' ' —^-r -? — r

^ongl. Vetenikaps ÄGademi^n 6nikar, at en eller an^

nan uti Staden och pä hvardera Malmen i StOGkhpIii^

ville fqretaga (ig at Taml^^ Eien , fjcaffa fig fäda^

Gryta, fom hår år beOcrifvcn, pfv^ % at iped för-

fiktighet bruk^^den, och dårmed koka Kraft -föppor
til falu, Hvar och en af dem fknlie férrnodeligeq

Ijelf hafva därvid fm näring, och U^ange fattige, får
enriuga penning, fä fm föda*

BESKRIFNING och RITNING
På tvdnne Ftjkar af JorJk^ SUgteti

af

ALEX. MICH. v. STRUSSRNFELT,
^efigrsl-lviajor och Cominend. af K. Sv. Ord.

eimkimo Tab, II, fig. A.

Renn^ Fifl^ har j^g hos ingen Auflor funnit

afri^a^ , icke hellej* ^f nagqn nårand , mer
an at Jlerr Archiat. v. Linnc, Syfi, mt. eäit. 1 2»

f).
44^, dår han n, i6. år qie4 fin behöriga dif?

fergntH fpecifica i^ptagen,

Til
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'
Til fkapnaden år han lång och fmal, nåftaiH

foui cn Gadda ; har fmä med blotta ögonen fyn*

Jigc fjäll, och en mörkgrå färg, (totande pä
brunt^ fom X\kv%\ nägot förlorar fig, och Jjus»

nar under buken.

Hufvudet år något längre ån det år bredt:

mera kantigt ån rundadt; til en del ofverfatt med
fmå fva rta prickar^

Munnen år litet mindre ån bålften af hufvu*

(Jets längd. Den ofre kåken år långre ån dea

nedre: och har två langa, famt en kort tom
(cirrus)3 niea vid den nedr^ kåken, %x allcnaft

en enda tom,

Ndsborarne åro helt fmä, belågne midt imel*

Un åndnn af nofen och ögonen: Hvarforutan,

ct litet häl år tått vid hvardera länga toment

Ögonen åro något aflänga och fvarta, med
en hvitaktig ring,

Qd!-tdcht har fina 7 ftrålar pä hvar fida.

Ryggfemrne åro tvånne. Den förra börjar nå*

got bakom hufvudet, och beftar af en ftor,

fvart, fpånftig fträle, famt ofver 30 fmå härli-

ke fträlar, fom ligga uti en liten tära: Den fram*

ila eller ftora fträjfen, lutade ät nacken, och ha*

de en annan tvårs ofver åndaii, lika fom en hul*

lings men om den var naturel eller h^andelfc*

vis tilkommen, kunde ej vifst (tonjas: icke hel»

ler kunde de fina fträlarne räknas, efter Filken
fått någon flcada i ryggen. Den fenare rygg-
fenan tager fin början, dar den förra flutar, nå-
got fram qni tvä tredje-delar a^f Fifkens långd,
Qch råcker inemot ftjerten: har 48 llrälar^

B 4 Mr%
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Brofl "fenorna fitta midt fram pä fidorna, li-

tet fran j^tterfte fpitfarne af Gal-tåckenen : åro
nägot aflänge och fpitfige: hvardera har i6

Buk-fenorna fitta midt under andarne af Gål-
tackenen, nägot längre fram och nedom broft-

fenorna, med hvilka de åro af lika fkapnad> men
mindre, och hatva 7 ftrålar.

Gump'fenan börjas vid buk-opningen, fom år

något fram om halfva delen af FiHcens långd i

hvarifran den räcker lika längt med andra rygg-
fenan: har 41 fträlar.

Stjärten ar jåmn-bred, afläng rundad, och
finn lare ån pä dé vanlige af flagtet: har allenaft

2f fträlar*

Denne Fifk år tagen uti Stmdet vid Landscro*

na^ är ijfj^ men år pä orten ovanlig.

GADUS Mufiela. T%h. II. fig.

Denne Fifk fak nar val et af de kännemär-
ken, fom tilhora Herr v. Lmwés Gadus Mufte^

lä^ dä han, i ftället for f cirri eller tortiar, har

allenaft 43 men når (fciljaktigheten år lä liten,

och i de ofriga hufvud - onulåndigheter finnes

tilråckelig ofverensftåmmelfe , fä tror jag mig
bora hånfora denna Fifk til famma Spccies, dar

hm mä råknas blott for cn varietet, hvilket vål

oftare händer i Djur -riket, jåmväl dä fkiljak*

tigheterne åro längt ftorre och betydeligare.

Ritning pä detta Torflc - flag vet jag ingen för-

ut gifvit, mer ån J. F, Gronovius i AB. XJpf.

174%. tab. Men den famma år tåmmeligen
ofullkomlig, läfom den beftär af blotta grund-

iinierne.

Til
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TilJkafnaden år denne Torflc något lik en La-

ke: har ganflca fmä och falla > men for blotta

ögonen ofynlige tjåll : ofveralt år han beftrodd

med fmå fvarta prickar j hvilka fitta uti rader,

fom gå fnedt ofvcr fidorna, och korsvis ofver

hvarandraj utgorandes, vid noga pafeende, fmå

hvitaktiga, litet nedtryckta rutor 5 hvarigenöm

kroppens ofre del blir grå, Hotandes dar och
hvarpågultj roen den undre delen år h vit , med
en fordrifning af matt förgyllning upät fidor-

na, Tvårs ofver bagge fidorna, har han Ijufare

och mörkare rånder uti vågor af förenämnde far-

gor; hvaribland fig något rodaktigt vifar. Si-

do-linierne åro, midt långs efter kroppen, fina

och rata. På hvarje fida år åfven en rad af nå-

got aflänga gulaktiga uphogningar, fom börjas

vid ofre kanten af Gal- tackenen, och kroka fig

utforc mot fido-linicns foljandes den fedan in

«mot ftjerten^

Hufvudet år något aflängt och rundadt : til

ftorre delen med mänga fmä uphogde fvarta pric-

kar bctåckt.

Munnen gor et vidt gap* Öfre käken är lån*

grc ån den nedre: uti den förra åro tre tomar,

af hvilka den medlerfte år kortare, och fitter

båttre ned 3 men uti den fenare är en enda tom

,

fom har cn led. Tungan år kortare ån nedre
kåken, tjock och trubbig: til fårgen mörkblå.

Tänderne uti kåkarnc åro mänga, fpitfige,

och af olika längd: de längre åro något krökte,

och til ftorre antal uti ofre käken. En liten

uphogning, fom en vinkel med fpitfen framåt,

fitter ofvan uti gomen, med fmå fpitfiga tån-*

B f der.
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der. Längre in ofvcr fvalget, åro x-nc andra
uphogningar^ hvardera uti tre afdelningar, hvil-

ka alla hafva fmä fpitfige tänder. Ne^ian tätt

likaledes med fina tänder fulTuirt-, och år llledes

denne Fifk, til tändernes beflcaffcnhet
,
nog lik

den vanlige Torft^n ( Gadns Callarias ).

Gäkt år fyrfält Pä kanterne upåt, af de tre

yttérfte GåKbägarne, fitta fmä benaktige var-?

tor, dels i enkel ^ och dels fkiftevis i dubbel
rad, pä ca och famma kant i men pä den ijer-»

de bagen, åro dc i tva, mera ätOvildc rader:

alla med olika antal, ifräii et til rio, af gau*
fka fina och fpitfige tänder ofverfatte.

Näsbomrm äro nåftan runda, och fitta imel-?

lan de ofre tomarne och ögonen, dock närmare
at de forra^ Tårt in vid inre fidan af hvarder^

éfre tomen, år åfven et litet rundt häl.

Ögonen åro riinda: Ringen filfveritärgad, •ch
ogne-ftenen fvart.

G{il'tcicke$ har 7 ftrålar, fom pä dc ofrige af

flågtet.

Rygg-femma äro tvänne. Den fSrra har framft

en ftor och fpånftig, famt cfterät 40 korta, här^

like fträlar; hviika fenare ftä uti en afläng tära.

Den fenare tager fin början där den förra flutar,

fom år litet framman pm tvä tredjedelar af Fi^

fkens långd, och fträckcr fig emot fl:jerten, med
en fvra-t fläck yt;er(l, dår hon ftiger nägot mer
i hogden ån framman til • h^ir 46 fträl'4rf

Bröji-fenorm fitta in vid Gål*tlcket midt ofver

fido-iinierne: äro nägot afläpga , vida ut ät, och
xundade med rv*4rt fchattering: hafva . 14 fträUr,
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Buk-fenorm fitta fram om de förra 9 iinder ilild-?

mden imellan hufvudet och kroppen: |ro myc-?

ket mindre och fpitfiga; Iiafva ö vid åndarne

(lilde ftrålar,

Glin^p-fenm börjas vid buk^ropningen^ fom år

ct ftyckc tr^m om hälften af fiflcens längd. Hoa
räcker lika långt tijbaka med yttra rygg-fcnani

år inemot af famma hogd, med en framåt , til

hälften af defs långd, fpitfad (Vart ftrima; h^r

40 ftrålar.

Si$j&rten år bred ut-at, något rundad 5 lamt

uddnd midt utij med mork fphattering ned åt-

har 50 fträUr.

Denne Fifk år tangad ar I7fp, uti Snndet vid
Landsc^onay men år dar (ållfynt. Uti inclfvorne

fant5 en Binnih^majk i^f i^ö tums långd,

ANMÄRKNINGAR
OmBrod-^hakmng^ jämte underfoknmg^^

huruvida Säden / djr tid gagneltgajt

(if de fattiga derttl nyttjas;- "r

af

PETER JONAS BEROIUS.

Brod, något S^drfls}^ med gåsning tilredt
och bakadt, år ej nägot oumgärigeligt til

l^nänniftans uppehåHe Qch beftänd. Storita mäng-
den i verlden brukar det icke^ och lefvcr ånda^

ej alkn?ift lefver^ utan oek^ mär vål, arnär



kropps dyrka, och kan hinna til ålder. I A*
fien Krukas i defs ftalle mangaftådes Ris fOry»
r/r fatha)^ tilredt medelft kokning i vatten, lä»

fom i (torre delen af Turkiet, i Indien, pa Ma-
labarifka och Coromandclda kuftcrnai i Siam^
i fodra delen af China, i Jipan och flereftå»

des pä andra {lållen karnrn af några flags

Palmtrad, nemligen Sagtif Libby^ o. fl^ iafom i

OH-Indien, pa Philippinfka och Moluckifka
arna Sccj på Ccylon en rot, fom de kal*

la Vfa 5 i Sibericn och Kamtfchatka dels

tubcrcufa och bulbcufa rStrer (tN dels torkad

Fifk (tt)- Hos en del kringflyttande Tårta*
rcr, lårdelcs dc Mungnler, fom lyda under Chi»
na, frågas ingen brodfoda efter cttt)» I A*

fri-

(•) Thevenot Vi*y. au Levant P. 6i. Grose t^ova*

ge a$iJ>f Indej orient, p, 241. De LA FloftE JEf

Jar htfi. fur i* Inde p. 278 Dl£ LA LOUBERE
Royaume de S^am T. I 104. Du HaLDÉ He^

fchreib. des Chtftef. A. T IL p. 16 v AUzem Rei^

fehefchr. ed. Lipf T. p. isf. KäMPFERS
Befchr. d, J pjnijch. R. p. 1^3. m. fl.

f. 4^2. T. XII. p 671.

(*•*) ). v. PSR Behr Dtar. p. fS.

(i) T ex. Uli^m bulbifernm och Pomponmm, Lä*
thyrus tuberofus , Heracle m Sphondylium, Poly
gonum V!v?parom &C. J- G Cmkh^s Reife dutcb

Sihirhif T. I. p, 381, 7. //. p. >-0. S. KraSCKE*
NINNIKOWS Bejfkr. d. Kamtfchatks f. \ol. 10^.

<tt) Gmehn /. t. L p. 343- Krascheninki»
Kow L c. p, 233,

0it) Se x>' Antermony's Foya^es Jeptth St. Pe*

tersb. dans diverf. co. trées de Afie^ T. /. I22,

feq. hyartft fes, at en Ry(k Ambäfladeur vant nöd-

under refau tii Peking , en hel miftadi liil
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frlca brukas pl en del orter bade det la kallade

itora och lilla Milium (Zea Mays och Hokut

Sorghum)y fom Ncgrcrne ftota fonder, rcnfa,

(lä vatten pa och gora fma bällar af, dem de

fcdan koka pä andra orter Ris> hvarjehan-

da Icgumcr och rötter, (årdeles Yams ( Diofco*

rea) o^h Convolvuluf Batatas C^*) o. fl.

äter pa andra > läfom pä kuften Congo^ käf
nan af fjelfva frukten på ett flags Palor

träd (1*)» I America brukas fom bråd, dels

de la kallade BoUot eller bullar af Mayz-mjol,
infveptc i blad af Mufa paradifiica och kok;^dc

i vatten, (äfom i Carthagcna och ficrftådes (tt)>
dels Ijelfva Mayren ftekt, fafom i Florida fker,

remligen da man vil lägga up den til provi*

(ion i,ftt)' ^^^^ kallade Cafjave^ fom gorcs

rgenteligen af rötterna utaf Manjoc ( Jåtropha

Manihot)^ och år bade Indianernes och "N-cgicr-

nes altmånnafte foda, il pa falla landet, fom pl

hälla t!l godo idel Fär-kött, utan tiikuft af minfta

bit bröd eller nägot aanat»

() Allgem. R^iffhefchr. T. />. 129- 314.
APAMSOMf/V/ w/?/ du Sentfral p 157 Mui LtR^
jifric^ landfch Fuu^ p. 191. RÖMER om kyjiin

; La^AT relät de P Afr.occld, T V. p. 77. &c.
FlaCOURT Hift. de Maiagfifcar p, iti,/ej, R6-
MER i '

I***) Om Hottentottcrne berSttar ten Rh/me, ar de,

i (tället får bröd, nyttja buibi af Ikra flags G^adioli

och andra dylika låfc-våxter; fe åti\ Si/jcJioJws d4
ProifffttQrio Bona Spei

^
p.^y^jea.

, (X) PiGAFETTA d^jcr rej^ni C^J^go, p. 29.

0+) Ul LOA yoy. de P Amerique werid. p. 61.

(t 11) tiOKEAL P^oy. Mit Ind. Q€ad^ T. I. p. 34^



oama dels andra rottdrX^^^/, (årdeles God^
voJvulus Baiatas, fäfom. pä S. Domiligo och flé^

ra oar dels frukten af Mufa paradifiaca^

hvilken ömogen fonderfkåres
^ ftckes och åtos

Varm^ fafom i Guayaquil öchPopayan (t)) dels

•ÅHon, kokta i flera vakten, tils beflcheten for^

gktyCom t}£ila til brod for några vilda Natiof
ner i Canada, åfvcnfom ock bark och hvarje-

hända rötter (tt)5 at nu fortiga flera andra til

brodfoda antagne fäker^ fötn vidlyftigheten för-

bjuder at omföra» I Europa gores bråd allrnån*

ttaft af Hvctc och Råg 5 men i nägi^a orter äf*

ven af Kafn och Hafre*

Brukeligafte låttet i Etlfo|)ä til bfod-befed*

fling år^ fom män Vet 5 ni något af de öåmhdö
vanliga Sädflagen^ antingen enfamt ellet i bländ*

ning med fleta^ blifver, efter behörigt pulve*

rifcfande til mjol^ formeradt medelft vatten til

deg 3^ rhed inblandande af gåfl: effér dfickä^

fur^

tlLtoA /. C' doREÄt L e. .U4. .BäNCROFI^
Naturgefch. v. Gviana^ 24. I Bra(ilien ätes mj6*
let håraf med fked, i ftallet för brod: Ulloa/.

IL p. 99.

GoREAL /. p> 191. nåmöer en rot vid tiamil

A:py^ ibm \ Örafihen nyttjas, och Thevet en an-

rnri, tom kallas Hetich^ och dårfanTrmaftädes arcs

for bröd ; le defs Singular, de la France afitarSi

fol. ^2.

^ (***) Labät åu^ tjles de I!* Amer. T. I. ^. 343^.

^
(t) VttöA L c. T. I. p. IfO. GöREAL /. c. 7, ll,

p. 117.

(t t) Le Beäu Avant. T. It.p. $<S. På éri frafl i

fricä åta invänarne ällon af Ek, (lekta j men de åro

f6li; Shaw Fey. dm$ U Barbar. T*. IL cxtrif. i



fulrdegD eller nägot annat fermcntum, for ät iip^

våcka gåsning5 hVareftef famma deg bakas til

kakor ^ af fådan ftörlek och form fom behäga^,

och omfidcr i lagom varm ugn gräddas. Det
lålunda blifne Br^odet åtes bade mjukt och tor*

kadt, ofta for (ig Ijelfj men måfb jåmte nägoft

tilkoft af annan foda.

Hvad angår den omtalta gasnihg^ fom degen
undergår, fä är den af enahanda bcftaffenhct med
den, fom vanligen vid brånnevins och drickas be*

redande brukas > nemh fpiricueufc, blott med
den fkihiad, at deg-^gåsningen åftadkommes med
niiafta vatten^ fom mojeligt kan bli^ öch kor*

tarc tid underhälles. Man vet, at Vid all fpi«-

ritucufe gåsning följande phénömener förefalla:

l.at blandningen^ Under årfotdetlig vårma> brin^

gas i en ftark inbördes rorelfe > i* at^ undet det^

ta arbete, de oljaktigc delarne förtunnas til ftof-

Ila finhet , och intirae förena fig med de Vättenak^

tiga j hvilket män kallar at fpiritus genereras > 5.

at, medan detta paftår^ en myckenhet faft luft

(aér fixus) låttcs i rorclfc och afdUrtftatj 4» at

en hop af fpiritus åfven följer med och flyget

bort> f. at fifcuh^i, dä vehiculufh Sr tilrncka^

ligt, fränfkiljas, och dels upfkjutas It ofhi

tan 5 dels deponeras pä bottnen af kåfiler^ Me^
fom deg-gäsningen gorcs, iäfom lades, körtare
ån vid bryggning och bränning, det år, afbry*
tes i fortid, lä blir ock den inbördes forelferi

mycket ofullkomliga och foljaktcligen kornmåi
icke alb, ut^n allenaft nägra ta delar^ af det i

mjölet innehållna oljaktiga vSfendet, at bringas
til fpiritus, åfvenfom ock hvarkcn nngra fjecu-

J« kunna frånfkiljas, for det at \^attublandnin*
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gen år lä liten, clkr pä långt nar (å mycken
falt luft utur degen kan afdunfta, foro vanligen
fker vid en tilllåld diluerad gåsning. Denna i

dc rå kakorna qvarhällna fiifta luft år annars det
egenteliga roedlet, hvarigenom de, under vär-
mans adion uti ugnen, göras pipiga, hvårföre
ock broder aUid bhr llälbakadt, om gåsningen
for länge pältatt, lä at fafta luften for mycket
fatt forflygaj dä man deremot ofta (er, at la-

gom gåfta deg -kakor kunna ftållas juftuti vin-

ter-kolden, ja åfvenvål fryfa, och lika väl blif-

va pipiga och arta (ig väl, fedan de derifrän

blifvit nifatté i bakugnen. Det forberorde phé-
romenet vid fpiritueufe gäsning, at cn mycken»
het rpiritus jämte fafta luften dunftar bort, in-

träffar åfven vid var vanliga brod-bakning, dels

under det degen ar i träget, och fedan i fjelf-

va bakningen åkas, dels ock fornåmligaft under
gräddningen i ugnen.

Det tyckes väl redan vara tåmmeligen klart,

tt deg-gåsningen år af enahanda fpiritueufe na-

tur, ibm den mera diluerade gåsning, hvilken

brännevins och drickas tilverkande fordrar^ icke

defs mindre har jag närmare utrönt det medelft

ett forfok : dä jag tagit deg, och låtit den med
mycket vatten utfpädas, i likhet med en til-

mäfknhig, famt federmera denna blandning pä
vanligt lätt deftilleras, hvarigenom jag fatt en

vcrkelig fpiritus frumenti , til nog betjdeligt

quantum. Jag anteknade väl, vid detta forfok,

bäde degens och det deraf blifna brånnevinets

vigt, pä det alt (kulle blifva lä mycket nog-

grannare-, men dä jag nu fer efter min antek^-

i^ingj niårker jag den vara forkommen, och jag
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har nu ej till alle at gora famma forfok om igen.

Den degen jag nyttjade, var något fyrad.

Jag tager for afgjordt^ at Sädens födande de-

lar åro juft de famrae, fem de 5 hvilka under

gåsningen gå til fpiritus, ty man fer vid all brän-

ning, huru ringa foda år til fångs uti refiduum

efter brånnevinet.

Når då mjöl undergått den tilredelfe, at dct

blifvit bakadt til brod, efter foregången gåsning,

och altfå en hel mångd fpiritus under det fam-

ma afdunftat och forflugit, kan man, i följe af

det fom fagdt år, vara nogfamt foriåkrad, at tam-
meligen många delar af defs födande åmne gått

förlorade, och det famma foljaktcligen blifvit

mindre drygt och mindre kraftigt til en dyrkan-
de fpis och näring, ån om det pä något annat

lått hade blifvit anvåndt, hvarigenom (amma fö-

dande delar icke behoft förloras. Den fom vil

iterera mitt nyfsnåmnde Forfok, och fe efter, i

hvad proportion vanlig deg gifyer fpiritus, kan
något når fåga, i hvad mån mjölet mifter af defs

födande våfende och ftyrka genom defs nyttjan-

de til brod-bakning.

Min affigt med defla påminnelfcr ar icke, at
yrkt på bortläggande af vår vanliga brod-bak-
ning^ Jzg häller den fnarare mycket god och
gagnelig fdr alla, fom blifvit från barndomen
vande vid brod, och derfore ej utan olågenhet
kunna vara fådant förutan. Jag tror, at ett li-

ka qvantum mjöl blir lättare for en fvag mage
at digerera, fedan konftcn beredt det til ett pi-

pigt och vål artadt brod, ån om det famma blott
C Ikui-
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flcullc förbittras medelft kokning eller ftekhihg.

Ty det år ej nog/-at cruditeterne i mjölet borr-
tagas, under det brödet i ugnen gräddas, hvil-

Jcct kan fvara emot kokning och ftekningj utan
gäsningen, fom förut upvåckt en tåmmelig ftark

invårtes rorelfe i deg-maflan, har ock med det
famma verkat på både de oljaktiga och vifqucu-

fa delarna, lå at de bl^fvit i god män fortun-

nade, och dymedelft tjenligare for magen at

fmåltaj hvarefter fafta lultcn likafom utbredt
dem under gräddningen , lä at fjeifva brödet
blifvit pipigt, och akfä benägnare at under tug-
gandet blanda fig med faliven, foljakteligen mc-»

ra digeftibelc for m.agen. Brod, n.ed gåsning
tih*edt, år ock i lä måtto en beqvåm foda, fom
det utan (kåda kan torkas, och iålunda långe

forvaras, for at tilgä och nyttja vid allahanda

behof.'

Men når dyr tid år. å tårde, och Såden up-
ftigit til lä högt pris, at en fattig man knapt
med hela fitt capital formar kopa en enda tun-

na, fom med ytterfta fparfamhct (kall utfpifas

til flera munnar, dä blifvcr vifst en nog ange-

lägen fråga, huru han famma Såd- tunna båft mä
kunna använda, at den kan blifva dryg och in-

gen del deraf forfpillas. Skulle jag då gifva fåd,

iä ftyrkte jag icke til at baka den til brod, fe-

dan jag tätt ofvcrtygelfe om den fpillning af

födande åmnen , fom medföljer brodbakning^ For
en lä ufel man, fom vil undgå den hårda och
vådeliga utvåg, fom mången i hungers-nod til-

g^iper, at til lifsmcdel nyttja bark, brända ben
och mera dylikt^ galler det viireriigen, at noga

hus-
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hushålla i alt, ja ock i de minfta fmå-fakcr^

hvarpå han i båttre omftåndigheter ej behofdc

vara nogräknad. Men den fpillning af födande

åmnen, Tom med fpiritueufa delarnas genereran-

de och fåfänga afdunftande vid brodbakning up-

kommer,' år dock ej (ä mycket obetydelig, när

en mångd Spannemål upbakas, lårdeles dä deraf

gores [urt bröd, fådant fom Skänflva Bonden bru-

kar, hvarvid degen långre gåfer, ån då vanligt

fpisbrod bakas, och hvarvid altlå långt flera fpi-

ritus genereras, fom fedan gå förlorade. Sy-

radt brod år ock i annat hånfecnde mindre ra»

deligt for den fattiga at nyttja i dyr tid, eme-
dan, under den protraheradc gåsningen, och ge-

nom det nyttjade fura fermentum, omfider en
åttikc-gåsning upkommit, hvarigenom en ättike-

art inblandat fig uti fjelfva brödet, ofta med
lä ftark fyra, at den yfter mjölk. Af fermen-

tations - lagarna vet man, huru all ättika drager

fin uprinnelfe ifrån det fpiritueufa våfend€,\foni

vid gåsningens början blef alftradt, eller eljeft

blifvit dirlagdt/ Således kommer ock at calcu-

leras på någon anfenlig åtgång af de fpiritueu-

fa och verkeligen födande åmnen i mjölet, ge-
nom den portion ättika, fom tilkom* Detta kun-
de val vara likgiltigt, om låvore, at åttika åg-
ge den förmågan at foda^ men dä den, efter de
antagne Låkare-principer, uplofer och förtunnar

fka illa kommer til pafs i hungers-nod, då blo-
den nog åndä år appauvrerad och benägen at

bli for tunn.

C i hg
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Jag ville derforc, at den utfattiga och ufla •

hopen flkulle , under exifterande dyr tid och
fpanncmäls-brift 5 uphora med fin brukeliga brod-
bakning, och bereda fitt forvårfvade ringa mjöl-
förråd fig til fpis medeift kokning, utan nägon
föregången gåsning. Månge af vara Dalkarlar
tyckas rått väl forflä detta hushalls - grep , fom
koka gröt af det mjöl- forråd de fora med fig,

utan at bekymra fig om någon brod-foda, och
likväl hafva gcmenligen både god hålfa och ftyr-

ka, at gora fitt tunga arbete. Jag tror, at man
på det låttet dräper af mjölet all den kraft^ fom
mojeligen kan fta at århållas. Men någon torde

befara elack påfolgd for hålfan, efter magen fvär-

ligen fkulle kunna fördraga, at långe fortära Sä-

dens vifqueufa delar i det måfta oberedda, och
utan at vara forbåttrade genom gåsning. Det-
ta kan jag vål medgifva, dercft jag vil fuppo-^
nera något ofverflodigt nyttjande af ogåfta mjöl-

rätter. Men hår talas icke om fädant folk, hos

hvilka något ofverflåd kan hafva rum , utan om
uflingar, fom tryckas af hungers-nod , och fom
i flikt tilftånd ofta hälla bark, ax-bofs, agnar

och ån orimligare faker til godo. Forfarenhe-

ten vifar ju, at bloden hos dem fom fvålta ar

både for tunn och for fkarpj foljakteligen kan
det vifcofum, fom Såden, utan gåsning tilredd,

innehåller, komma ganfka vål til måtta, for at'

infpiflera och förmildra våtfkornat Och månne
en lådan månnifka flcall kunna fara illa utaf da-

gcligt bruk af grot, välling och dylika ogåfta

rätter, dä de famma efomoftaft nyttjas med
fundhet och välbehag i våra flefta välmående hus- ^

häll? Pälfka Bonden lefver hela vintren igenom
af



af bara gryngröt , ty han har ej råd til at baka

lig brod (^)^

Det år val icke utan, at en fom altid varit

van vid brod, kan tycka fin mage det facnma

fordra, fåfom något ftadigt. En ladan må^ vål

baka åt fig de lå kallade Tunn-kakor, fom utaa

gåsning tilverkas (*^), och pä några orter i ri-

ket åro nog bekante och vedertagne. Men hvar

och en, fom om höften finner fitt inbärgade

Såd-forråd vara lä otilråckeligt, at total brift år

at befrukta, gor mycket klokt, omhandä^ge-
naft, medan hvarjehanda flags Rötter ftå til

fångs i täppor och kålgårdar til drågeligt pris,

forSr fig dermed och använder til brod - bak-

ning. Herr Glaser har forfokt Kålrötter der-

til, dem han, efter foregänget tvättande, Ika-

lande och fonderlkårande , låtit i läll torka uti

ugn, och mala pä qvarn til mjöl, famt deraf

federmera baka brod, pä det lått, at til hvarc

flcälpund lädant mjöl tagits 2§ lod god bake-

gåft, hvilket brod (kall blifvit fmakeligt och ic-

ke befvårligt for magen (^*^). Vil någon an-

nan mindre nodträngd ändtcligen hafva Säd der-

ibland, lå kan han af Herr Afll^flbr Strand-
C 3 BERGS

(^^") Voyage en Siierie far TyfW/CHAPPE d'Aute-
ROCHE, T. L p. m. 3u

(*) Hårmed kommer det hos Araberne brukeliga bröd

6fverens, hvilket af hoprårdt mjöl och vatten utan

gåsning gräddas pä heta ftenkåril &c.
^
Se d' Ar-

viEUX Voyage dans la Paleftine^ publie par DE L\
RoQUE, p. 192. Cfr. Shaw /. c. T^.Lp. 384»

{***) Se Frdnckifche Sammlnngen ^c, 4, BW, 24*

5/. p. fl 4,



3^ 1773- Jan. Pebr. Mart

BERGS nyligen utgifna tradat (^) fä en nyttig
upgift^ huru ett godt och fundt brod fkall kun-
na beredas bade af Kålrötter, Rofvoroch Po-
tätoes, dels med en tredjedels och dels med en
halfparts befparing af Såden. Om det fiftnåmiide

Rotfla^ets fynnerliga tienlighet til brod - bak-
Jiing, i bland^.ing med Såd, intygar en annan
Tr iétat (*^), fom åfven upgifver ett baknings-
lått, med en fjerdedels befparing af Såden ; och
lårer nu mera, efter fleras anftålde forfok, knapt
kunna tviflas, ra ju defle Rötter åro de båfte och
mäft födande at blanda med mjöl til bröds be-
redande, ja ta, at man gerna bor inblanda nå-

got deraf i h varje Spisbröds - bakning? til brö-

dets förbättrande bäde i fmak , muft och mor-
het. Ann-irs Lan ock hår nåmnas den for någon
tid fedan up^ifna anvisning til brod-bakning af

Q^/ickrot (Tritkum repens)^ {å mycket g^gne-
ligare for den fattigafte hopen at vidtaga, fom
denna bak ning låtit verkftälla fig med tre fjer-

dcdelars befparing af Säden, och fjelfva rötter-

na def^utom merendels lått M at bekomma u-

tan penninge- utgift, varandes både funda och
födande (^^^^). Det vore til onflcandes, at fli-

tiga och noggranna underfokningar af upmårk-
famma och kunniga månn anftåldcs, til behö-

rigt utrönande af våra inhemlka växters natur

och

() Sätt at til Säåes' besparing nyttja tilfats af Rof^

vor^ Kålrötter eller Potatoes vid brod hakmng ^c,

(*) K Commerce-Collegii underrättelse om Jordpa-^

fQfis plantering och bruk^ är 1749. §• 7*

Mitt Ron om Spannemåls- brifiens drfåttjmdi

medelji Qvickrot^ år 17^7.
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och verkcliga låmpelighet til lifs - uppehälle i

dyr tid, hvaraf mycken båtnad ofelbart fkul-^

le vinnas. >

mmmmmmmmmmmmm
HÄNDELSE,

Blyhvitt (Ceruffa) af forfeende blif-^

vit hrukadt / mat ^

Inland frän Goda Hoppets Udde,

af

CARL PETER THUNBERG,
Med. Do(äor.

Sedan jag låmnat Amfterdam , och antrådt re-

fan til Cap, at derifran vidare komma til

Java och Japan, hånde de forfta dagarna den

cafus, fom jag nu har den åran, at til Kongl.

Vetenftaps Academien iniånda, om den verkan,

fom Blyhvitt haft i måhnilkans kropp, då det

af oförfigtighet blifvit nyttjadt i mat,

177Z den 4. Januarii bakades om aftonen pann-
kakor, hvartil Skepps-pråften, fom pä defle fkep-

pen ofta beforjer om, hvad hvarje dag (kall åtas,

hade af forfeende gifvit hälften m)ol och hälften

Blyhvitt, af en kruka, fom ej röjde fig tor ho-
nom med fin tyngd. Pannkakorne voro tunna,
med bruna brände flackar här och där, men for of-

rigt fägo de hvita ut, och lä torra, fom om deri

ej varit en enda fmorbit. Kocken, fom niifs-

tånktes hafva illa bakat dem och fparat fmoret,

C 4 blef
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blef derföre inkallad och fick bannor. En pann-
kaka åts dock af hvarje Dåcks-officerare vid bor-
det. Smakgn var endaft litet fotaktig, och an-
nars ej oangenäm. De ofriga pannkakorna åtos

af Koks- mäftaren och poikarne, lå at in allés

2c perfoner håraf hade fått fin portion. EfFe-
6ten dcrefter var den, at fomlige kräktes der-
af ftrax ^ andre natten derpa och hela den
följande dagen, dä Blyhvittet, helt mörkgrått,
fank til botnen i kårilet. De, fom fingo krå-

kas famma afton, blefvo materien qvitte o^ch

voro fedan frifke , fom hånde alle poikarne,. At-
flcillige af Officerarne, fedan de fått gifva ofver,

hade ej vidare olägenhet deraf. Formodeligea
hafva de åtit af de pannkakor, fom forfl: blifvit

bakade, ock låledcs innehollo mindre Blyhvitt*

Andre åter fingo dyrare betala fin måltid, dem
jag vil iårflvildt omtala*

Capitainen mådde, efter kråkningen^ ett par

dagar val, men fick fedan en Colik, fom icke

lindrades, hvarken af emoDientia externa, emol-
lierande drycker eller clyftirer, utan continuc-

rade t:nt dagar^ dä gafs en dofis Laud. liquid.

Syd. om aftonen, hvaraf Coliken aldeles gick

bort , utan at Han fedan haft vidare någon olå-

genhet.

Ingen var ftarkare plågad, ån jag och Skepps-

Pråften. Emot morgonen den f . Jan. började

jag forft tå kråkning, fom continuerade näftan

hela dagen, lå at jag in allés hade imellan 3a
och 40 upkaflningar, hvaraf i kårilet hade fatt

fig vid pafs 4 eller f matfkedar af ett brunt

fediment eller Blyhvitt. Den pannkakan jag åt,

var
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var "cn af de ofvcrfta på fatet, hade laledes i-

bland de fifta blifvit bakad, och innehöll der-

fore mycket Blyhvitt, hvilket, enligt fin tyngd,

i krukan nedlunkit til botnen. Jåmte vomitus,

hade jag Colik, fom dock ej var mycket ftark.

Redan famma dag fvullnade tandkottet vid tand-

rotternc. och fatte fig likfom knylar, de dar få-

kert innehollo Blyhvitt, och voro hejt oma och

hårda. Likaledes fvållde kortlarne, lä i munnen
fom under hakan^ Spotten var ganfka feg, och
tungan helt brunaktig. Med ymnigt drickande

lättade och befordrade jag upkaftningen, och
nyttjade ett cmollierande gargarisma, at lindra

fvullnaden i munnen. Den 6:te Jan. fick [ag en
fullkomlig, men lindrig, fpottning, och munnen
larades inuti, i fynnerhet vid fidorna, med en
elack llank utur munnen^ Öfver tänderna fattc

fig ett gulaktigt flcm, och urinen var rodaktig

och brandgul. For at draga materien nedåt,

intogs ett Laxans* Den 7:de continuerade fpott- \

ningen lindrigt, och låren i munnen blefvo helt

gula. Den 8:de mådde jag båttre, men natten

derpå inflammerades ögonen, fom dock afjrot-
tering med ögonlocket gickofverj tärarne floto

fedan dagen derefter yranogt til, voro fkarpa,

frätande och adftringerade huden: Högra fidan

af anfigtet fvullnade up> med en Ör-vark, fora

var ganlka befvårlig, i fynnerhet under fpottens

nedfvåljande, och gjorde, at jag med ftorfta

fvårighet kunde dricka, men omojcligen tugga
eller fvålja något folidt. Mot middagen fyntcs

på fingrarne upfvållde roda fläckar, ftorrc och
mindre, utan lårdeles ömhet, bvilke gingo ef-

ter några timar bort, och vifade fig ater efter

C / ct

)
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ett par dagar. Den io:de var fvullnaden i hal*
fen borta, och materien drog fig dä til magen,
och fororfakade ä nyo nägra kråkningar. Den
ii:te continuerade upkaftnlngen 5 och litet blod
vifte fig dervid. Den ii:te åfvenla, dä mera
blod vifade fig. Den i3:de kånde jag endaft

äckel 9 och lindrig Colik dä och dä^ Den I4:de
voro munnen och halfen lä torra, at de likfom
limmades tilhopa, och Blyhvitt fyntes åfven i

fpottcn, fom ock var krit-hvit. Den if:de ha-
de jag äter Colik, med ftyHiet i knån, hvilken
Ilyfhet åfven 4 af de andre Officerarne fingo^

Den i9:de infunno fig hufvud-vårk och åckeU
Den 2i:fta upretade Blyhvitts-materien äter Co-
lik, flygande vårk i högra armen, men en fix

vårk i knän, under fotlälorna, och mellan fjelfva

benen i foten, at jag med moda kunde gä, hvil-

ket ock continuerade dagen derpä. Sedan be-

gynte jag mä vål, och äterfick fmäningom kraf-

terna, fom af de mänga upkaftningar anfcnli-

gen hade minflcats.

Skepps- Pråften hade de forfta dagarna ftark

Upkafirning och colik, och pä honom lä vål,

fom pä Commendeuren for Soldaternc, fvålldc

tandkottet up, och lär i munnen, fom åfven

gulnade, flogo ut, Ifchuru den fenare ej haft lå

väldfamnia kråkningar eller ftark colik. Mot flu-

tet af Jan. fick den förre äter en llark Colik,

fom fvarligen gaf fig af emoUientia: Den kom
efter nägra /dagar ftarka^e äter, med en full-

komlig Iliaca. Hvarken flvarpa cliftirer el-

ler ftol- piller OvafFade opning; derfore fattes

ett cliftir af decoélo foliorum tabaci, fom ej hel-

ler halp , hvarforc (kt itererades, då opning ficks ^

men
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men Coliken med upkaftning hörde ej up, förr

än en god dofis Laud. liquidum gafs.

Under- kocken fick, efter några dagars for-

lopp, fedan forfta kråkningarne voro ofver, Co-
lik, fom gaf fig af vanliga medelj men kom
äter, och blef mer och mer ftark, och det lä,

at i början af Februario fruktades for Enteritis,

ty han blef da nåftan urfinnig, och ville ftic-^

ka (ig buken up. Ådern opnades derfore, och
cliftir fattes, hvaraf han fick lindring; men an-

dra dagen okades åter Coliken med Iliaca. In-

ga falta cliftirer eller ftol-piller opnade
,

ej hel-

ler i början Cliftir af Tobaks-decoft, forr h\ z

å 3 forgåfves blifvit fatte. Laudan. liquid. gafs,

men det halp honom ej lå fullkomligt, fom de
förra, utan flrafFade lindring endaft for liten tidf

derfore lades ofver magen en fpanfk fluga, fom
aldeles halp 3 men han blef deraf likfom half-

lam i låren, at han ej kunde gä, hvilken lam-
het dock fmäningom förgick.

Denna olyckeliga håndelfe, fom koftat mig
fjelf den måfta plågan, och lärt mig, at hädan-
efter, pä främmande orter i fynnerhet, .biifva

mera granlaga i mat och dryck, vifar

1:0. Huru Blyhvitts- materien, ehuru tung
den år, med våtflcorna blifvit omförd, åfven til

de finare kåril, hvaraf kom fvuUnad i körtlar
och huden.

z:o. Huru den vål fororfakat nog ftark Co-
lik, men ingen Colika piftonum»
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y.o. Huru den kunnat excitera fp©ttning,
faft ej {a ftaric, fom Mercuriusj och

4:0. Huru den hållit fig fiygtigarc i de mju-
ke kropfens delar, men mera fix uti ledcrnc
och mellan benen.

Nä^a Svenjka orters Geographtfka Lon--

gttuder^ uträknade af ohfervattoner df-

ver SoUfårmorkelferne ^ Areri

176^ och 176^.
af

ANDERS JOHAN LEXELL,
Aftrbn. Profeff. och Ledarn, af KeiferL Vctenfk. Acai.

i St. Petersburg.

Da jag nyligen var fyflelfatt, at for cn del

af de orter, hvareft Veneris fifta paflagc

genom Solen blifvit obferverad , uträkna Geo-
graphiflca Longituden, i anledning af de obfcr-

vationer, fom blifvit anftålde ofver Sol-formor-

kelfen i hvilken famma dag fig tildrogj hade jag

åfven tiltålle, at for de Svenlka orter, hvareft

denna formorkelfe blifvit obferverad, utfoka de-

ras belägenhet i anfcende til Longituden. De
llutfatfer,fom jag for några af defl^a orter fann, vo-

ro få mårkeligcn fkilde ifrån dem , hvilka af ob-
fervarioner på Jupiters Månars formorkelfer blif-

vit dragne, at jag, i ovifshet, om til åfventyrs

de inkall torde åga någon grund, fom emot Me-
thoden at beftåmma Longituden af obfervcradc

Sol-



Sol-formorkelfer ,
nyligen blifvit gjorde? beflor,

at åfven uträknade obfervationer, Tom ofver den
raårkeliga Sol- formorkelfen är 1764, i Sverige

blifvit anftålde, i mening at dåraf utröna, om
bagge Formorkelferne fkulle gifva enahanda ut*

flag, då jag icke mera trodde mig bora tvifla,

at ju delte ägde mera trovärdighet, än de fltft-

fatfer, fom af Jupitcrs manars formorkelfer blif-

vit hånledde. Jag fann ock, mer ån jag för-

moda kunnat, at bagge dcflc formorkelfer i

detta it)äl ganfka väl ofverens-ftåmma, och tyc*

ker mig läledes hafva tilräckelig anledning at

päftä, det i fynnerhet de for Lund och Abo hår-

tils antagne Meridian -fkilnader ifrån Obfervnto-
rium i Stockholm, behofva tåmmeligen llark rät-

telfe. Imedlertid vågar jag dock ej upgifva dc
flutfatfer jag funnit for fåkra, mer än inom y fe-

cunder. Éhvad trovärdighet de hälll kunna äga,

förmodar jag, at Kongl. Vetenfkaps Academien
med välbehag lärer uptaga mina underfokningar

i detta ämne.
I. Innan jag kan upgifva de flutfatfer jag

af obfervationerne funnit, blifver forft nödigt,
at i korthet nämna om den Method jag vid defla

underfokningar brukat. Lät altlä, Fig. 3. Tab. IL
Linien MNS foreftälla Ecliptican, *y Solens ftål-

le, L den punften, hvareft Manens centrum ver-
kcligen är, och K defs fynbara ftälle for en gif-

ven tid, famt linierne Z3f, KN nedfällas vinkel-
rätt emot Ecliptican, lä at A/iV blifver lika med
Månens Longituds parallax, och KN defs fynba-
ra Latitud, lika med flcillnaden imellan den ver-
keliga och Latituds parallaxen- Om vidare SK
fammanbindes med en råt linie, blifver KS det

fyn-
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fynbara afftandet imellan Solens ©ch Månens me-
delpunftcr. Til at nu af en anftäld obfervation
foka tiden^ då Solen och Månen voro i deras råt-

ta conjunétion efter Ecliptican, bor, fom be-
kant år, triangeln ^^i^iV^ uplofas pä det lättét,

at af fidorna KS och NK^ fidan NS^ fokes. Se-
dan iViy blifvit funnen , bor AfiV, efter omftån-
dighetcrne,dårtil läggas eller dån frän tagas, for at

finna SM^ fom år Manens verkeliga afftänd ifräa

Solen efter Ecliptican. Om federmera tiden fo-

kes, fom Månen med fin relativa rorelfe använ-
der, at igenomlopa MSy och den famma adderas

eller fubtraheras, fom omftåndigheterne fordra,

ti! det obferverade tids-momentet, finnes dåraf

tiden, dä Solens och Manens conjimftion efter

Ecliptican bördt inträffa*

2. Detta värde pä conjunftions-tiden kan al-

lenatl fä vida anfes for päliteligt, fom de antagne
Elementa, pä hvilka uträkningen af linien MS
blifyit bygd, åro med fanningen ofverensftäm-

mandes ty i det fallet, dä fynbara Latituden år

Nordlig, flvulle, i håndelfe Månens verkeliga La-
titude borde okas, iViT blifva (torre, men i^JST tvärt-

om bora minfkas» At nu kunna hafva affeende pä
den åndring, fom det fundne värdet for conjun-
étions-tiden flcuUe undergå, til frMje af de råttelfer,

hvilka antingen Manens Laptude, eller medelpun-
fternas fynbara afftänd, eller ock Månens parailax

betarfvaj låt den forfta flags correårionen kal-

las/, den andrad, och den tredje famt vin-

kelen KSN heta £. Om deffii råttelfer, yy d e

anfes öanlka fmå, i iåmforelfe med linierne KS
och KN\ hvilket i de fleftc f^ll fl:e kan, kun-

na de ock betraktas fäfom difFercntialer. Nu
e
ar
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år altlä lått at finna 5 det råttelfen for conjun-

ftions-tiden bor fokas genom corrtftionen pä ii-

nien SM, hvilken år lika med d SN:^d,MN, Se-

dermera år ock tjenligt at anmärka, det d, NSzz
d. KS. Sec, L ~d. KN. Tang £, hvilken fats jag

hår lä mycket håldre undgår at bevifa, fom jag

et (ädant' bevis redan anfört uti KongL Acade-
Tnicns Handlingar for Ar 1771, tredje Quartalet.

Om nu horizoVital-parallaxen under asquator kal-

las Latituds parallaxcn^, och Longituds paral-

laxen lä år d, KNzz-^y-^Y (hvarvid bor

märkas, at jag hår anfer verkeliga Latituden fa-

fom Nordlig, och galla de ohe tecknen, om den
fynbara Latituden är Nordlig, men de nedre, om

den år Sydlig )> federmera finnes ock d.MN—^-^

foljakteligen blifver d. SM zzd, NS^ d. MN=

d. Sec. Tang, L-^^^ Tang. L^~- Låt m

betyda det talet, hvarmed en gifven långd bor

multipliceras, at finna tiden, fom Manen med
fin relativa rorelfe genomlöper den fkmma, jä

upkommer åndteligen den fokta råttelfen for con-

junftions - tiden zzmd. Sec. L^myT^ng^L^m

Jag kan ej härvid förbigå at anmärka 5 hu-

ru nödigt det vid Sol-förmorkeifers beräknande
e
ar.
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ar, at pa denna råttelfe hafva affeende , for at cj

ganfta mycket fara vilfe om råtta conjundions-
tiden. I fynnerhet bor den råttelfe, fom Må-
nens Latitude behofver, ingalunda ur akt låtas.

Detta kan med et exempel ganfta lått förklaras.

Låt uti Triangelcn SKN^ fidan iCy vara = 18/4;

KNzzG\o<i la blifver NS zzij^o: om nu anta-

o e e o
ges, atjzz—2o, dä råtta vårdet pä /fiV torde vara

finnes dåraf NS'Ziiy^'j. Denna fkillnad på 7
kan i vifla fall åftadkomma vid conjunftions-

tiden et fel, fom går til 165 läfona vid Sol-for-

morkelfen Ar 1764.

3. Nu får jag altiä ftraxt framte de^utflag,

fora rakningarna ofver formorkelfens flur, Ari769,
for de Svenlka orter mig gifvit: jag vill med flit

anföra dem forftj emedan de gifvit anledning til

de rakningar jag federmera ofver 17Ö4 års for-

morkelfe anftålt*

Tiden for Solens och Månens conjunétion uti

Ecliptican, har jag funnit vara:

f n
for Stockh. kLi 1,35 .56— i .po.ii/-f-o,8(5.jr—0,2f,<r.

Upfala 21.32.12— 1-88 -4-0.82 —0,24
Lund 21.14.30— i.p7 -4-i.o2 —0.17
Uranieb. 21.12.48— ^-96 -^o.p^ —0.16

"r..8-.88 «.8*-o.jj

Cajaneb. 22.12.3f— 1.81 h~o.65 —0.38
Peilo 2i.;748--*-i.77 -Ho.f3 —o.ip

Når
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Når defla vården for dc fem fenare orter,

jämföras med dem, fom blifvit fundne for de

tvånne forft nämnde, blifva Meridian fldllnaderne

L imellan Stockholm

och Lund 19.16 -+-0,07.^? —0,16 —o,o8.?.

Uranieb* zi. 8 ^-0,06 —0,1 3 —0,07
Wanhalv i7-i^ -4-0,02 —0,02 —O508

Cajaneb. 38.39 -{-c,op —0,20 —0,15^
PcUo 23.^1 -^0,13 —O533 —0,04

IL imellan Upfala

och Lund 17.42, -^0^09J -—0,2.0.^ —0507.^4
Uranicb. 19.24-4-0,08 —0,17 —0,06
Wanhal. i8.f6 -4-O5O0 -f-o^oa ~o,09
Cajaneb i 40 .23 -4-0,07 —0,1(5 -—0,14
Peilo " zf.jö -4-0,11 —0,2^) —OjOf

4^ Nu åro \41 coefficienterne for lä

ganfta fmåy ac de utan mårkeiigt fel kunde ur
akt låtas i likväl på det ingen ting må forfum-

inas, fom til vifshet bidraga kan, bor jag näm-
na, at jag funnit deras vården vara något nära

Ibm följer, /^r:— 5 fec. ^ r:^^— it fec. och etz,—^^

fec. Jag låger med flit något nåra^ ty en Geo*
metrife noggranhet år vid defTa underfökningai!

ej at förmoda, hälft obrervationerne påSol-for*»

morkelfen år 1759 voro få befkaffade^ at de hogft'

kunde anfes gifva två sequationcr, då hår lik-

väl förekomma tre obekanta quantiteter at faft-

Hälla* Imedlertid, fom här fprnåmligaft kom
an på, at rått determinera råttelfen for Manens
Latitud, tiltror jag mig kunna forlåkra, at

det af mig antagne värdet på 7 ej ftal finnas
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felaktigt pä f fec. bUfl: jag vet, at om alt be-
traktande af corre£tione?nie d och e {kuWc for-

fumrnas 5 Latitudens råttelfe dock borde i det

nårmafte blifva 17 eller 18 fcc. fom med flere

flvål hår kunde beftyrkas, om lä nödigt vore.

Då nu deflc antagne vårclen pä ^ och
e inlåttas uti de expreflioncr , fom tundne blif-

vit for Meridian -fkillnaderne, finnas de famma
uti tal, fom följer:

Meridian - fkillnaden imdlan '

Stockholm
\

Upfala

och Lund - ip* 17, 46
Uranieburg - 2?. u ip. 28
Åbo - - 16. fr Ig. 34
Cajaneburg - 38- 45 40. 27
Pello T - 2,3. fp zf . 4?

hvarvid bor märkas, atWanhalinna berg ligger

ri fec^ i tid ofter öm Abo Domkyrka, efter

Herr Doftor GADöLrNS upgifvande uti Hand-
lingarne Ar 176P. Nii kunna ock båg^e flags

Öiitfatférne bringas til Obfervatorii i Stackholm
Meridian , emedan Meridian - fliillnaden imellan

Stoctholm och Upfala, fom plågar utlåttas til

l5, 3P" eller 40, ofelbart år aldelés pälitelig, På
detta lått finnas följande vården pä Meridian-
ftillnaderne imellan de anförde orter och Stock-
holms Obfervatorium, hväreft L utmärker de vår-

dei), fom blifvit fundne af jåmforeJfe med .

den i Stockholm gjorde Obfervationen ; IL
de fom följa af den i Upfala anftåldé, öeh lIL
rnedelyårdet af bågge^

Lund
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T
X. TT i

Ip. 2p ip. if 19. 27
21. II zi, 7 ar. p
16. 16. ff ra
38. 43 38. 48
13. 24. 4 24. 1

Lund
Unxnieburg
Abo - -

Cajanebiirg

Pello ^ -

6. Så val ofverensftåmmande^ de for Caja-

neburg och Pelio fundne Meridian - ikillnader

åro med dem ^ fom af Jupiters Månars formor'^

kelfer och andra förut gjorda obfervationer blif-

vit faftftåldej lå mårkelig år a/vikeifen, hvad
Longituderne for Lund och Abo^ anglr^ Uti
KongUAcademiens Handlingar for Ar iJ6f^ i:ft:a

Quartalet , forlåkrar Herr Schenmark , at Me^
ridian - llvillnaden imellan Stockholm och Lund
ar vid pafs ip min. i tid; uti Handlingarna for

Ar 1763, yttrar fig Herr Secreteraren War-
OENTIN, at Meridian -fkillnaden imellan Stock-

liolm och Abo, i det nårmafte finnes 16 min*

17 (cc. i tid. Den förra af defla fiutfatfer^ (kil*

jer ifrän den hår fundne pä hela 27 fec^ och
den fenare pä 16 fec* Bagge {killnaderne åro få

ftora> at de ej gerna af begångne fel vid SoU
formorkelfens obferverande kimna ledas^ hvilkct

närmare af Sol-formorkelfen Ar 1764 kan bekräf-

tas, Hvad i fynnerhet Longituden for Lund
angår, bor jag ej obemålt Icmna^ at den famma
fuUkomligen beftyrkes , af den i Köpenhamn
gjorde obfervationen , fom gifver Conjunétions-

tiden for Köpenhamn:

kl zu 12.. f — I. pyy +1. oi^y — o, 16. e.

hvaraf finnes Meridian-fldilnaden imellan Köpen-
\ D z hamn



hamn och Lund « min. 2f fec. i tid, fom al-

lenaft på j- fec. år fkiljäktig fran den , hvilken
af verkeliga matningar blifvit dragen* Vore
obfervationen i Lund felaktig, borde famma flags

fel finnas uti den i Köpenhamn g]orde^ hvilket
fynes mindre troligt. Den pä Uranieburg an-
llåldc obfervationen gifver val mindre utflag for

Meridian-fkillnaden, ån den nyfsnåmnde, emedan
til följe af den famma. Lund borde ligga våfter

om Stockholm 19 min, 10 fec. i tid. Huru*
vida denna obfervation kan ftållas.i jåmforelfc

med de bagge förenämnde, lemnar jag dårhånj
lå långe obekant är, af hvad medel de Herrar,

fom pä Uranieburg obferverat, betjänt fig, at

utröna ufets gäng, och faftftälla råtta tiden^

7^ Hvad Longituderne for Stockholm och
Upfala angär , i jåmforelfe med nägon til fit lä-

ge bekant utländfk ort, har det val ej egente-

ligen varit mitt ändamål, at af Formorkelfen År
176P utfoka dem^ dock bor jag ej förtiga, at

då et medel tages imellan de flutfatfer, fom Pa-
rifer och Grenwicher obfervationerne gifva for

Conjun£tions - tiden i Paris, blifver Meridian-

fkillnaden imellan Paris och Stockholm i Tima,
2 min^ ff fec^, famt imellan Upfala och Paris

I Tima, i min^ 10 fec» Om man altlå vil taga

et medel-värde, blir Meridian-fkillnaden imellaa

Paris och Stockholm i Tima, z min* 5-5 fec.

Icke defto mindre fynes mig den förra flutfac-

fen, fom af den i Stockholm gjorda obfervatio-

nen allena blifvit tagen, äga mera trovärdighet,

hvilket nu af Formorkelfen år 1764 tilråckeli-

gen kan beftyrkas.

8, At
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8. A t utaf de ofver Sol-fornlorkelfen ar 1704
gjorde obfervationer rätteligen kunna utröna Lon-
gituderne for Obfervatorierne i Stockholm och
Upfak, år fram for alt nödigt, at jårnfora de
obfervationer > fora på bagge defle Milen blif-

vit gjorde, med de motfvarande, fom pa någon
til fitt låge bekant ort blifvit anftålde* I detta

affeende har jag i fynnerhet nyttjat de af fram*

ledne Herr Smort gjorde obfervationer, val

ofver Sol-formorkelfens början, fom afftänden

imellan Solens horn ; emedan jag haft all anled-

ning at tro, det orten, hvareft Herr Short ob-
ferverat, til fitt låge ifrån Obfervatorium i Gren-
wich, aldeles fåkert år faftftåld, Slutfatferne, fom
råkningarne vid handen gifvit, åro följande

Vården på tiden for Solens och Månens råt-

ta conjunétion uti Ecliptican, fundne af Hcrt
Shorts obfervationer, fom blifvit gjorde fött

ån faoima conjun&ion timat:

Formorkelfens
^

bofjan 2i T. 2: 1
.
46-^2, 3 i.rf-+-o,74.>—o,4o,#.

I. zt 21.55-^2,33. ^0,7^.-0,44
IL 22 2.1.39-^2,33. -4-0,75.-0,44

III. 22 21.42^2,33^ ^-o,7<S. —054f
IV. 22 ii.44H-2,34. H-0,77. --0546
^V. 22 21.40-^^2,54. H'0,77* —0,45

Medelvärde 22 2. i . 41-^1,5 3.//-^o,75.j'—o,4f.#;
Vården på pfvannamde conjunftions-tid , af ob-
fervationer, gjorde emot formorkelfens flut

:

a 22 T. 21. 33—2,28.^-f-03f7j~o,88.#.
^ 2,2 ai. 23— 2,28. -+-o,fp -0,89
c 22 21.22—2,29. -4-0,f I ^0,PI

Medelvärde 22 21.26—2^1^. -^Oy<^9 -o,8p

Ds Når



Nar af bagge defle mcdel-vlrden a ivyo ta--

ges et medium, finnes Conjunftions- tiden haf-
va inträffat for Shoäts Öbfervatorium i Sur-
rey-ftreec i London:

Den ftora ofverensftåmmelfe, fem imellan
dena flutfatfer finnes, tyckes tilråckeligen forlå-

kra om det fundne medel- värdets riktighet: at*

minftone år lä mycket mer (kål at tro, at det
ej ofver z eller 3 fecunder kan vara felaktigt^

fom den ftorfta Ikiljaktighet, hvilkcn hår fig

foreter, ej går ofver I3 fec,j ty om det af For-
niorkelfens början dragne flut, jåmfores med vär-

det (ly finnes följande medel-vårde; zt Tim. 21

min. 40 fec^+ o^öö.J^—-0564.^. och om vårdet

I jåmnfores med vårdet r> upkommer detta me*
del- värdes ^2 Tim. ai m. z8fec.+05ö8.j^-0567.^*

Skada år, af Herr Short ej fatt anmärka
Formorkelfens flut^^ emedan den obfervationen

hade tjånt at profva riktigheten af de mot flu-

tet anilålde Micrometer- mätningar. ImedlertiJ

bor jag til det ofvan anförde medel-vårdets yt-

terligare bekräftande anföra, at tvånne matnin-

gar, dem Herr Short gjort ofver den lyfande

delen af Solen ^ gifvit följande vården for Gon-
lunftions* tiden:

Z2 SUP—4!>io — 3,4f +2.,4P
medel-varde 22 21.341:^-0,06.^+0,077 —OjTp.r.

Denna flutfats {kiljet lå litet ifrån den förra,

%t om bagges pälitelighet tvifvelsmäl ej yppas

kzxi% annars ån i anfeende til de fmå råttelfer,

fom af och $ kunna upkomma, hvilka dock
i al-
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i alla håndelfer ej kunna åftadkomma en åndring,

foin går til 2 fec, hvarjåmte bor märkas, at

de fift nyttjade obfervationer åro il laggranne,

at allena It en fccunds fel vid någondera matnin-

gen gor vårdet pä coniunärions - tiden felaktgt

på 4 fec, altlä det daraf upkommande medel-

värde felaktigt pä 2 fec.

p. At finna Conjundions- tiden for Upfala,

bar iäg nyttjat de Micrometer- obfervationer H:r

Obiervator Mallet dårftådes anftålt ofver hor-

nens afftånd , hvilka finnas anförde uti K. Aca-

demicns Handlingar for Ar 1764. Af obferva-

tionerne, gjorde nåft efter Formorkelfens bör-

jan , finnes conjunétions - tiden inträffat for Up-

fala Meridian:

I. kl. 33.3z.4o-*-2,if.^+o,4r.;'—o,77-'-

IT. - 25. 32.44 -4-z,2f -+0,45 —0,80
III. - 23.51.ff H-o,4i ~o,8i

IV. - 25.U-I I -+-2-52:3 -+-o,56 --0,80

V. - 23.32.f I -t-2,22 -4-0,50 —0,80

VI. - 23.32.44-t-2,22 -4-0,25 —0,80
VII. - 23.32.40-4-2,22 -i-0,2I —0,80

Mcdel-vårde a5 32.4«,-t-2,23 -+-0,34 —0,80

Däremot hafva de nåft til Formorkelfens flut

gjorde obfervationer gifvit följande vården:

A. 23T.32.1p- 2,36.// -1-0,83

j

-Ufi.e.

B. 23 32. TO 2,3 3.^/-}-'-',7<S -J»fO

C. 23 32. 4 2,-33 +<3i7S -I,fO

D. 23 32.18-2,32 -f-0,72 -I5f4
E 23 32 43 -2,9i -»-0,70 -i,ff
F. 23 32.12-2,52 +o,ép -I,fö

b 4 For.
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Mcdel-vårde23 3^-18 -2,33 +0,7? -i^y^.

och af bagge de fundnc medel- vården blifver me-
dium Z3 tim, 5 z m, 30 fec. -o,of d ^Ojf 4.;^ -1,1 y.e.

Emedan ibland de anförde flutfatrer, IV och
E ej finnas nog inftåmmande med de öfrige, åt
alt fivål at utefluta dem, dä följande medel-vår-
den jfinnas

:

I. Z3 tim.32m.46f.+2,Z5,^+o,34*y~058o*^.
IL 25 3z 15 ~z,33 +0,75 — i,f4

och medium af dem
Z3 3z 31 Oj05'.^+o,f4/ — 1,17.^.

åfven fom foruc.

1 detta fallet blifver ftorfta {^illnaden, fom
a.f defla vårdens lårfkilta fammanbindande kan up-
komma, 17 fec. altlå år at förmoda, at det fund-
ne medel- värdet, fom bor anfes vara et medium
af 35 dylika combinationer, ej kan ofver z el-

ler hogfl: 3 fec. vara felaktigt. Hvad defla i

Upfala gjorde obfervatiöner angår, bor jag ej

förbigå at nåmna, det jag antagit centrernes af-

lland litet annorledes> ån Herr Mallet dem
funnit y och det i fynncrhet, emedan jag brukac
det af Herr Short fundne vårde pä Solens dia-

meter, 31 m* f9 fec. fom pä 2 fec. fkiljer ifrån

det, hvilket Herr Mallet antagit** Denna (kil-

(*) Formérkelfens flut {kedde i Upfala kl. i. 38 m.
2 fec. men ej kl. i. 39 m. 2 fec. fäfom det ftår

mi 1764 års Handlingar, pag. 179. Et dylikt mifs*

tag på en minut 1 tid, har ock infmygt fig vid ob»

fcrvationen f\ och äro bagge defla tryckfel ud få-

regående uträkningar i akt tagne.
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jaktighet gor i hufmdfaken ingen ^ändring; ty

churuvål conjunébions-tiderne for början och flu-

tet dåraf litet andras, forblifver dock medelr

vårdet et och det famma.

10. Obfervationen pä Sol-formorkelfens bor-

jan i Stockholm gifver conjun£tionS' tiden:

23tim.34m iSfec. 4-i,2f .// +0,46j^—0,77.^,
men af Formorkelfens flut finnes den vara, fom
fades :

23 34 2,
—-^132».^ +o,7iéy

—

iy6o.e.

medel-vårdet blifver altlä

23 34 10 ~0504./s^+05fg>—i,t8.<?*

Nu återftår allenaft, at jåmfora defla for Stock*

holm och Upfala fundne vården med de for Lon-
don upgifne» Om medel* vårdet for Upfala jåm*

föres med et dylikt varde for Herr Shorts Ob-
fervatorium, finnes Meridian- fkillnaden imellan

defla orter

I Tim. lom^ f7lcc.

—

o^oy^d—0,13*)' —0,49. tf.

af media for Formorkelfens början finnes den

1 Tim^ii m. f fec.

—

o^ioJ—o^^^zj—o,3f,r^

och af dem for flutet

I Tim. iom^4pfec, —o^of.^+0,147 —o^Sf.e.

Rätteligen hade de bagge fift:a jåmforelfer

bordt förbigås, emedan, dä fråga år om Micro-
meter • obfervationen 5 vårdet pä d kunnat vara

mycket annorledes for Upfala, ån for Shorts
Obfervatorium 5 men emedan fluteliga medel-
vårdet håraf intet andras, har jag ock anfört

dem jåmte det f6rfi:nämnde. Imellan Obferva-
torium i Stockholm och Surrey - fl:reet i Lon-
don, finnes Meridian-fljiillnaden, af flutfatfernes

jämförande for Formorkelfens början:

D f iTim.
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I Tim, 1 2 m. 32 fec —0507.^—0,2,8 y —0,57. e.

lamt af de fundne medel-vården for Conjunftions-
tiden : iT. 1 2 m. 36 fec.—o^o6j — 0,09.^'—o^fo.^^

At nu uti abfoluta tal finna ^i€rid^an- fkill-

fiaderne, böra dy y och vara bekante, i fyn-

nerhet denna fiifta correftionen : och ehurvivål

jag ej tiltror mig kunna foriäkra, det de vår*

den jag pä defla correftioner funnit, fkuUe va-

ra utom alt feU h^r jag dock af alla obferva*

tioner haft anledning at fluta, det d och e åro

nekade: h vad angår , gifva väl en del obfer-

vationer defs varde jakadtj men fom alla obfer-

vationerne for de orter, dar denna Formorkelfe

var ringformig, inftåmma, at det bor vara ne-

kadt, har jag ock trodt mig bora trygga mig
vid de vården jag af några, efter min tanka,

päliteliga obfervationer flutit, fom åro^n— 2^

yiz — f och ^= —3. Dä nu defla vården fub-

liitueras uti de ofvan anförde Meridian- fkillna-

der, blifva de famma: imellan Shorts Obfer-

vatorium i Surrey-ftreet i London och

I.

II.

IIL

Upfala

iTim.iom^fpfec.
T II 8

Stockholm
I Tim. 12 m. 3f fee.

I 12 38
I 10 fo

Om Shorts Obfervatorfumi antages lig-

ga våfter ifrån Parifer Obfervatorii Meridian

9 min. 4Z fec. och Upfala ifräa Stockholm i

ipin. 3p fec. finnes ändtcligen, når et medel-

värde tages af defla fem utflag, Meridian- flkill-

naden imellan Obfervatorierne i Paris och Stock-

holm vara: i Tim. z min. 56 fec. mäft lika,

fom den ofvanfore af Sol-förmorkclfen år 1769
blcf
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tlcf funnen. Då man allena häller Gg vid de

utflai^, (om finnas af de anförde medelvärdens

jåmförelfe, år tydeligt, at correétionerne d och

/ej verka til Meridian- ftillnadernes förändran-

de, altfä blir dä allenafl: frågan ofrig om det

af mig antagne värdet pä e har fin riktighet.

Jag har redan nämnt, at Obfervationerne enhäl-

ligt vitna 5 det e bor vara nekadt : pä andra fi-

dan tror jag ej, at man far antagä det förlängt

at den leden. Jag har nyttjat det varde pä Pa-

rallnxen, fom af Herr De la Lande bhfvit

antaget: Mayer har i fina Män-Tabeller gjort

hanne 7 fec. mindre, om dä ezz — 7, blefve

Meridi?m*lkillnaden imellan Paris och Stockholm
I Tim. z min. 58 fec. fom tyckes vara for

drygt.

II. De af Herr Wargentin, uti Hand-
iingarne for är 176?, nyttjade Obfervationer ra
] upiters Manars formorkelfer , til faftftållard^

af Stockholms Obfervatorii Longitude, åro vis-

ferligen fä pälitelige och val fammanftåmmande,
at ftorre ån 4 eller f fec. afvikning ifrän åct

utfla^^ han funnit, ej kan vara at formod^^ A
andra fidan åro de af Obfervationerne pä Sol-

formorkelfen dragné flutfolgder fä litet (kiljak-

tige , at mer ån 3 fec- fel i den fundne Meri-
dian- (killnaden ej lårcr hatva kunnat infmygt fig.

Om man altfä vil lemna defla bagge flags Ob-
fervationer lika rått, lårer Stockholms Obfer-
vatorii Longitude ofter om Obfervatorii i Paris

Meridian^ fä antagas til i Tim. 2 min. fec.

dä man vifst kan vr^ra forfåkrad, at den ej of-

vcr 5 fec. (kal befinnas felaktig.
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^
Ii. Uti Parifcr Vctcnfkaps Academiens Mc-

moircr for äi^ ij66^ har Herr Pingrc gifvit

lig mycken moda, at af Obfervationerne ofver

famma Sol-formorkelfe bevifa , det Meridian-
fkillnaden imellan Paris och Stockholm bor faft-

ftållas til I Tim* 5 min. 5 fec. Det blir altfå

nödigt at efterfe, om de fkål, på hvilka Herr
PiNGRC grundat fin tanka, åro giltige eller cj?

Han fager fig af jåmforelfe imellan de i Wien
och Stockholm gjorde Obfervationer, fårat Herr
Shorts Obfervation pä formorkelfens början

^

hafva funnit, at denna Meridlan-fkillnad imellan

Paris och Stockholm nödvändigt bor antagas.

Gerna vil jag medgifva , at jåmforclfen imellan

de i Stoclcholm och Wien gjorde Obfervatio-

ner, gifvcr for Stockholm en Longitude frän Pa-
ris, fom gar nägot otver i Tim. 3 min* om
nämligen Longitudcn for Wien anfes vara fuU-

komligen riktiga men at Herr PiNcRé kunnat
finna, det (amma Longitude for -Wien bekräf-

tas at de i Wien gjorde Obfervationers jåmfo*

relfc med Herr Shorts pl formorkelfens bör-

jan, tviflar jag mycket: ätminftone vifa mina
rakningar mig helt annat. Af de obfervationcr

Pat. Hell i Wien anftålt, har jag funnit föl-

jande vården for conjunitiohs-tiden

:

^ //

tfForm, bor). 2 5 T. 27.3 1 +2,2,1 +0,2f .J'—0,i0.f.

afForm.flut. 25 ZJ. lO—2,f8 -f-1 ,34.^;— l^jS.e.

medcl-vårdc ZJ. Zl —0, 1 8.^ +0,04.;'—0,Pp.^.

Om defla vården med de for Stockholm
fundnc jämföras, och for e deras vården

inlåttas,blitver Meridian-fkillnaden imellan Wien
och Stockholm: 6 min. 47 fec. 6 min. 54fec,

6 min.
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1

6 min. fo feoi dtfå om Wien antages ligga

ifrån Paris $6 min. lo fec* blifvcr Longituden ^

fof Stockholm i Tim. 3 min. i det nårmafte.

Om de af Herr PiNGRé antagne vården pä

^5 e nytijas, fom åro i/r:— f j yzz— f och

en—7. finnes Meridian-fkillnadcn imellan Wien
ock Stockholm imellan 6 min. 48 fec. och 6
min. 52 fec. altlå 6 min. yo fec.

^

Jåmfores värdet på Conjunétions - tiden for

Wien af formorkelfens början ^ med det^ fom af

Herr Shorts obfervation följer, blifver Meridian-

fkillnaden imellan Shorts obfcrvatorium och
Wien; i Tim. f min. 46 fec. —o, 10.^ —o, 4p.jr

-f-OjZo.e— I Tim. f minuter 48 fecunder efter

mina Elemcnta, få val fom efter Herr Pin-
GREs 5 altlå Meridian-flcillnaden imellan Paris och
Wien 5Ö mim 6 fec. Håraf tyckes oftridigt

följa, at Herr Short om Momentet for for-

morkelfens början litet mer felat ån Fat. Hell,
och bagge mera ån Hr.Cancellie-Rädet Ferner>
atminftone om Longituden for Wien (kal kun*
na aga bcftånd^ Herr PiNGRe tanker annor-

ledes, emedan Herr Shorts obfervation ej ftil-

jcr ifrån Lord Mortons pä mer ån 3 fec. 5 alt-

få emedan Short obfervcrat formorkelfens bör-

jan forr ån Lord Morton, måfte den forras ob-
fervatipn ej kunna vara felaktig. Om denna
flutfats kan for aldcles pälitclig anfes, lemnar
jag hvar ovåldug at doma. Ännu återftår at

fe, hvad folgd kan ledas af Pat. Hells obfer-

vation på formorkelfens flut, i anfeendc til Ob-
fcrvatorium i Wien* Detta flut år ej obferve-
radt i London ^ däremot har Herr Hornsby i

Oxford anraårkt det, och af defs obfervation

X foi-
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följer^ at conjunitions • tiden for Oxford \n-
träffat:

kh 2iz>i6m, f I f —2,28.//+ 0,5(5.)^ --Oj 95.^.
Innan jag detta utflag rned det for Wien

fundne jämföra kunnat, har jag mall göra mig
foriåkrad om Longitudcn for Oxford, hviikea
jag genom en dylik rakning, forn for obferva-
tionerne i London och Upfala ofvanfore nåmnd
år, funnit vara 4 min, 37 fec» våfter om Shorts
Obfervatorium , altfa 14 min. ip fec. våfter

om Obfervatorium i Paris. Om nu våfdet pä
conjunélions-tiden for Oxford jåmfores med det,

forn af P. Hells obfervation pä formorkelfens flut

följer, blifver Meridian-fkillnaden imellan Wiea
och Oxford:

I Tim, 10 min. 19 fec. — o> ;o,//+o, f8.>— 0,82.^ = I Tim. 10 min. ip fec. efter mi-
na Elementa, och i Tim. 10 min. fec. ef-

ter Herr PiNGRés. Altfä år efter förra, hvpo-
thefcn Meridian- Ocillnaden imellan Obfervato-

rierne i Paris och Wien: fö min. o fec,, och
efter den fenare ff min. fö fec. Detta kan
nu ej förenas med den antagne Meridian -fkill-

naden for Wien, om icke Pat. Hell antages

hafva angifvir formorkelfens flut 10 fec. for

v bittida, eller Herr Hornsby 10 fec. for fent,

eller at hvardera ä fin fida nagot felat, hvil-

ket fiftnåmnde troligaft år, da Herr Hornsbys
obkrvation med den Stockholmfke pä formor*

kelfens flut jåmford, ej gifver nägot orime-

ligt utflag s andra ficål at fprtiga, Tom kunde

anföras dårpä, at Pat. Hel ls obfervation på
formorkelfens flut mätte vara litet_ felaktig, om
cljeft Longitudcn for Wien flval åga beftånd. Såle-



des tycker jag nu tåmmcligcn tydeligen utrcdt

vara 5 at man genom fnia fel i obfervationerne,

kan häfva den genfågelfe, Tom eljeft imellan

I

obfcrvationerne i Stockbolm och Wien fig fo-

I

reter, famt at ätminftonc Herr Pin gr 6 där i

felat, at han Tagt, det jåmforeUen imellan Shorts
obfervation och Pat^ Hells uppä formorkcl-

fens början, fl^ulle bekräfta Longituden for Wien.

13 Ehuru det aldeles icke hoix-r til mitt

ändamäh at nu undcrGjka giltigheten af aila de

(tål, pä h vilka Herr PiNGRé grundat fin tan-

ka, angående Longituden for Stockholm, kan

jag dock ej undgå at anmärka något orn den
af honom fundne Longituden for Madrid , h/il-

ken han åfven hår til et bevis åberopat. Då
jag, efter de Elcmenta han fjelf antagit ^ utrak*

nat obfcrvationerne pä formoikelfens liut, gjor-

de i Madrid och Oxford, har jag funnit Me-
ridian- fkillnaden imellan defla orter vara p min^

31 fec,, och faledes imellan Paris och Madrid
23 min. f fec* For ofrigt tviflar jag, om dc
af Herr Pingrc antagne Elementa, kunna up-
fylla alla de i Madrid gjorde obfervationer,

nämligen den ofver formorkelfens flut, famt pf-

ver Momenterne då formorkelfen forft blcf ring-

formig och dä ringen opnadcs. Dä jag efter

famma Elementa räknat, har jag funnit följan-

de fins imellan ganflca fkiljaluiga vården pä Con-
junctions-tiden:

af Momentet dä ringen flot^. zz T. 8 m. f[.
.
af Momentet dä den (5pnades. zz 8 54 f.

af formorkelfens flut. zz 7 J/f-
14. Dä emot det af mig brukade fåttct, at

faftftäila Longituderne for Stockholm och Up -

{ala,



64 i7^3* J^°- P^^r* Mart.

fala 5 hvarjehanda inkaft kunna göras , vil jag"

åfvenledes vifa^ huru dc måft betydande full-

Icomligcn kunna bemötas. i:o. Det fåttet jag
for Stockholm nyttjat ^ at af dc flutfatfer h vil-

ka forsnorkclfens början och flut vid handen
gifvit, taga ct medcl-vårdc, torde oklbart fö-

rekomma mindre påliteligt, få vida formorkel-
fens början aldrig fä] noga kan anmärkas, fom
flutet, hvaraf bor följa, at i det fundnc medel»
värdet betydande fel kunna inflyta. Ehuru o-
fak ra i allmänhet obfervati@ner på formorkel-
fers början plåga vara, vifar likväl forfarenhe-

ten, at håndelfer gifvas, då de vid dem be-
gångne fel fiiåligcn ej kunna förmodas ofvcr-

Itiga 10 fec. ja, ofta ej f fec. At formorkcl-
fens början i Stockholm denna gången ganflca

noga blifvit obfcrvcrad, bekräftas låtteligcn af

defs jåmforclfe med de i London och Wien
gjorde. Då medel-vården, fom på detta fått

af formorkelfens början och flut uttagas, for

tvånnc orter jämföras, bora Meridian-fkiUnader-

ne, fom läledes upkomma, ej mera blifva opå-
liteiiga, ån i forevarande händelfe, om icke fe-

len vid obfervatioÄcrne åro alt for mycket oli-

ka. Ty om man antager, at på tvånne orter

formorkelfens flut blifvit aldeles noga anmärkt,
men at felet vid formorkelfens början går pä
det ena ftället til lO fec* och på det andra til

20, lå är tydeligt, at det fundne medel- värdet

for conjundions-tiden blifver pä förra flållet fel-

aktigt til f -fec. och på det fenare til lo fec*

hvaraf altfå i Mcridian-fl?:illnaden delfa orter i-

inellan, fom häraf flutas kan, allenaft f fec.

fel kommer at inflyta , och om af fattima grund
Me*



Meridian - flnllnaden fkal finnas felaktig pä ao
fec. bora felen vid den ena obfervationen gå
til 40 fec. högre, ån vid den andra, dä felen

allena fokas i obfervationen ofver formorkelfens

början. 1:0 , At jag jåmtc obfervationer pä
formorkelfens början och (lut, nyttjat Microme-
ter-mätningar pä afftändet imellan Solens horn,

torde ock kunna anfes betånkeligt, emedan des-

fa fenare flags obfervationer ej pläga gifva lä

fammanftåmmande utflag , fom de förra. Til

bemotande håraf^ år allenaft: nödigt at anmärka,

det defle obfervationer genom myckenheten up*

fylla, hvad i noghet brifta kunde, och år det

ofelbart vid defla underfokningar et fortråfFeligt

medel at komma til vifshet, dä man jämforcr fle-

re utflag fins imellan, ehuru de ock åro nägot

ftiljaktige, emedan fjelfva denna fkiljaktighe-

ten redan utmärker, hvilka åro mer eller min-

dre pälitelige. Defsutom gifva de Micrometer-
obfervationer jag vid detta tilfålle nyttjat, få

vål ofvercnsftämmande flutfatfer, fom nägonfin

onflcas kunnat, 3:0, Bor jag ej forbigä at näm-
na, at fom // i allmänhet utmärker råttelfen for

centrernas fynbara afftänd, hvilket for hvarje

obfervation år olika, det fkulle fynas orimligt,

at jag handterat deffa värden pä d for alla ob-
fervationerne låfom fullkomligen lika ilora. Ut-
om det , at de Micrometer - obfervationer for

London och Upfala jag i fynnerhet nyttjat, ej

ftillja mycket i tid, fä at ^ iormodeligen for

dem ägt famma värde 5 lårcr man ock kunna for

afgjordt anfe, at d til ftorre delen utgores af

den råttelfe, fom Manens fynbara Diameter be-

h(5fver, antingen den då är verkelig, eller här-

E röran-
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rörande af ljusftralarnas brytning uti Månans
atmofphasr eller böjning ut med Mänans kant:

ty hvad Solens Diameter angär, har jag redan

RiinCbat den pa 2 fec, och den ftorfta minflc-

ning^ fom den vidare torde behofvaj är jag 6f-

vertygad ej kan gä til 2. fec. 4:0, Hvad and-

teligen de antagne vården pä^^, y och e angår

få bor jag medgifva, at de ej kunna anfes for

aldeles ofvikeligaj dock hafva de förekommit
mig fom de trovårdigafte: fornåmligaft kommer -

det hår an på värdet af e, om hvilket jag re-

dan anmärkt 5 at nog tydeligén märkes, at det

beiL^vara nekadt, och at det knapt kan gå til

f fec. Utomdefs, måfte jag anmärka, at defla

correélioner ej beträffa de Elementa, fom fin-

nas af Mayers Mån-Tabeller, utan dem jag

antagit efter Herr Du Sejours upgifvande uti

Pariler Vetenfkaps Academiens Handlingar for

Sr lyöf.

Det ofriga befpares til nåfta QvärtaL

Om Uramhurgs och Lunds Ohfervatortt

hongttud Wefter om Stockholms

Meridian
;

af

PEHR WARGENTIN.

Ianfeende til den myckenhet AftronomiOra
obfervationer, fom den vida berömde Ty-

CHo Brahe gjorde på Uraniburg, imellan åren
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*lf7ö och ifp/j år angeläget, at i det nogafte

veta det ftällets Longitud och Latitud, emedan

man annars ej rått kan nyttja en del af famma
Obfervationer. Lika angeläget år det for Geo-
graphien och i fynnerhet for Sjo-farten, at få

Örefund , uti hvilket on Hven med Uraniburg

ligger, tillika med de kringliggande Svenflka

och Danfka kufterna, rått nedlagde pä Land-
och Sjo-Ghartorna. Derfore var det et af de

forfta goromål, fom Kongl. Franfka Vetenfkaps

Academien fig företog, ftrax efter fin inftifteiie,

at är 1672, fkicka en af fina Ledamöter, den
namnkunnige Aftronomen Pigard, til Urani-

burg , i arfigt at beftåmma det ftållets råtta

.Geographifka låge. Forfedd med goda Inftru-

menter, fann han Pol-hogden ff grad. f4 min.

if fec. Han gjorde dar ock f obfervationer

på Jupiters innerfta Månes Formorkelfer , af

hvilka, jämförda med motfvarande i Paris, han
flot, at Meridian-fkillnaden imellan Paris och U-
i;aniburg var 4Z min. 10 fec. i tid, hvilken alt

fedan biifvit anfedd for fä mycket mera vifs,

fom alla f obfervationerna gifvit mycket nåra
faramanftåmmande utflag.

Emedan Köpenhamns och Lunds Torn val

fynas pä Ön Hven, ville Picard vid famma
tilfälle jåmvål utröna defla Staders belägenhet,
fammanband dem derfore med Uraniburg ge-
nom en Triangel, genom hvars mätning och
uträkning han fann, at Köpenhamn ligger fec.

i tid til W efter , men Lund i min. 5-9 fec, til

öfter om Uraniburgs Meridian. Således fl:ulle

Meridian -fkillnaden imellan Paris och Köpen-
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hamn vara 41 min. 41 fec. men imellan Paris

och Lund 44 min. p fec. i tid.

Genom mångfaldiga hår i Stockholm gjor-

da obfervationer, fedan är 1749, har jag fun-

nit, at Meridian- (killnaden imellan Obfervato-
ricrna i Paris och Stockholm år i Tim. z min.

fl fec. eller hogfl t. ff. Jag vil antaga

den fenarc, (äfom båft bekräftad genom Herr
Profcflbr Lexells underfokningar , i anledning

af tvånne hår anmärkte Sol - formorkelfer. Då
borde den imellan Stockholm och Lund vara

18 min. 46 fec.

Men af en myckenhet obfervationer, fom
Herr Profefforen Schenmark , och i fenare

aren Herr Obfervatoren Nenzelius gjort i

Lund, pä Jupiters Månars formorkelfer, jåm-
forde med motfvarande på andra obfervatörier,

har jag långcfedan blifvit ofvertygad, at Lund,
foljakteligen jåmvål Uraniburg och Köpenhamn^
ligga längre til Wefter, ån Picards determi-

nation medgifver, och det ej litet, utan, om
medium tages af alla obfervationerna, ofver en
half minut i tid, eller 7^ minuter af en grad.

Men fom jag ej kunde foreftålla miig, at Pi-

CARD kunde hafva flagit fä mycket felt pä
Uraniburgs Longitud ,

började jag mifstånka

hans Triangel-måtning, hvaruti något mifstag

kunde hafva forelupit, fom gjort ftillnaden i-

mellan Uraniburg och Lund for ftor, dä det

forrä kunde vara rått , men det fenare orått ut-

fått. Jag anmodade dårfore Herr Schenmark,
dä han var fyffeUatt med fin Triangel-måtning

omkring Hallåndflca och Skänflca kufterna, är

J76 1 , atverificera Picards matning* Detgjor-
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de han, och fann honom aldeles riktig: dårfo-

rc mäfte felet i Lunds Longitud vara gemen-
famt med Uraniburgs och Köpenhamns, famt

hårrora af Picards Longituds obfervationer.

Som jag dock ej kunde tro felet vara få

ftort, mifstrodde jag håldrc en del af mina och
Herr Schknmarks obfervationer, fom fordc

Lund långft til Wefter, och uteflot dem utur

rakningen 3 men kunde, det oaktadt> ej få mid-

mindrc ån 19 minuter i tid, fom år^ minut
ftorre , ån efter Picards obfervationer. Där-
vid hafva Herr Schenmark och jag hållit ofs,

til defs Herr Lexell uti föregående afhand-

ling tydeligen bevift, at den år vid pafs ip ra»

26 fecunder.

När jag nu å nyo, utan fordom, jåmforer

alla i Lund gjorda obfervationer på Jupitcrs

^Månar, med fina motfvarande på andra obfer-

vatoricr, finner jag ungefårligen famma flut-

fats, fom Herr Lexell, zj par correfponden-

ta, i Stockholm och Lund gjorda, af hvilka

II varit Immerfioner och 16 Emcrfioner, gif-

va fomliga nägot ftorre, fomliga mindre mid-
dags-fkillnad, men alla, fåfom et medel-tal, 19
min. zz fec, Imellan Paris och Lund blifver,

af zz par, pä famma lått, 43 min^ 34 fec.>

foljakteligen imellan Stockholm och Lund ip
min, 21 fec. Altlå, fcdan jag afklådt mig det

fräejudicium AuB&ritatis jag haft for Herr Picard,
anfér jag for hogft fannolikt, at middags- fkill-

naden imellan Stockholm och Lund år ip min.

zi fec^ ä ip min. z6 fec. at derfore få val

Lund, Köpenhamn och Uraniburg, fom alla

Stockholm och Lund

£ 3 ofri-
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ofriga orter vid Örefund, ligga 36 ä 40 fecun-
der i tid, eller inemot 10 minuter af en grad,

foit^ uti den Parallelen utgöra nåftan en Svenfk
Mil, längre til Wefter om Stockholr;ns , men
mindre til Öfter om Parififka Obfervatorii Me-
ridian, ån man hårtils i allmänhet hållit fore:

en nog betydelig råttclfe for en fä angelägen
Pailage, fom örefund år.

Huru alla f Picards obfervationer kunnat
gifva fä lika, och ändock fä felaktiga utflag,

är fvart ac förklara. Dec kan ej tilikrifvas nå*

gon olika godhet af de Tuber han brukade pä
Uraniburg och Cassini i Paris: ty utom det,
at defla Tuber genom andra forfok funnits nå-

ftan lika goda, voro ock ibland de f corre-

fpondenta obfervationerna 2 Immerfioner och

5 Emerfioner, dä olika goda Inftrumenter plä-

ga gifva olika utflag, hvilket hår ej fkedde. Af
en befynnerlig flump tyckes hafva håndt, at

bagge Immerfiens-obfervationerne varit felakti-

ga i Paris, och de ^ Emerfionerne nåftan lika

mycket felaktiga i Uraniburg, hvarigenom ut-

flagen af alla f obfervationerna rakat bliJva i

det nårmafte lika, och dock alla for ftora.

Af det föregående följer, at Uraniburg lig-

ger zi min. 21 fec. ä 21 min. if fec. We-
fler om Stockholms Meridian. At den i Ura-
niburg gjorda obfervationen pä Sol-formorkel-

fens flut, d. 4 Jun. 176P, gifver allenaft %\

min, 9 fec. måftc tilfkrifvas nägot fel i fjelf-

va obfervationen.

Hvad Abo angår, hvars Longitud Herr Pro-

feflbr Lexell funnit nog fkiljaktig ifrän den,

fom uti Kongl. Vctenfkaps Aeademiens Hand-
lingar
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rmgar f6r 3r lyf? af nlgra få obfervationer år

beftåmd i fl gifva ock några af H:r pbfervatoren

JusTANDER, I7f4 och ijff, dar giorda obfer-

vationer nogfarot tilkånna, at middags - (kiUna-

den imellan Stockholm och Abo ar något ttor-

re ån 16 min. 36 fec. och kan val hända, at

den går til 16 min. <;7 fec. hvilket med flera

obfervationer förtjänar at ftadfaftas.

Då Herr Premier- Tngenieuren Marelius ar

fyflelfatt med en ny förbättrad General-Chartas

updraoande ofver Riket, och då jåmvål nya

Sio-kert ofver våra far-vatten åro under arbe-

te, har det kommit vål til pafs, at vi fatt nå-

gra angelägna orters lagen båttre beftåmde.

ANMÄRKNINGAR
örternas utdunftmng, och defs oU'

ka fittande pd deras blad^

GLAS BJERKANDER,
Verbi Divini Minifter i Skara.

A t kanna Örter, veta deras kraft uti Medi-

cinen och nytta uti hushållningen, år en

adel och angenäm vetenikap: at betrakta deras

biläger, fomn om nätterna, famt af någras fam-

mandragning och opnande fe hvad dagen lider,

år nojfamt : at hårjåmte i akt taga utdunttningens

olika fittande pä deras blad, torfåtter en upraar-

fam ålkädare uti forundran ofver Skaparens oån-

dcliea vishet. _
E 4 Den
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Den fuktighet, fom om morgnarne dc var-^

mare årstider, med befynnerliga ftorre och fmär*-

rc droppar, efter växternas befkafFenhet, vifar

fig på orternas blad, trådens lof, och pä fjelfva

gråfen, har vål blifvit af förre tiders Naturkun-
noge kallad dagg 5 men efter nogare utrönande
finnes den vara' ailenafl: Örternas utdunftning,
fom eländigt utdrifves genom ådrornas opningar
eller utfilnings- rörens mynningar 5 dårfore fäfta

fig merendels defle droppar pa bladen, dar ä-

drorna uti kanterna och fpitfarna flutas.

Til at underfoka, huruvida denna fuktighet

kommer ifrån luften eller fjelfva orten, hvälf-

dos flere gånger om nätterna glas-klockor ofver

Fragaria Fe/ca och Equifetum Fluviatile^ pä hvil-

ka, oakradt betäckningen, dropparna vifade fig

i famma ordning, fom pä de 'otåckte, hvilket

beftyrker den fenare tankan, nämligen, at en
ftor del af den lä kallade daggen leder fin up-
rmnelfe från utdunftningen , hvilken defsutom
fiimlas vål under, fom pä bladen, och uti fjelf-

va blommorna pä Campanula minor och Digita-

lis ferruginea.

Genom flera års obfervationer, uti detta vid-

ftråkta ämne, fom vidare och framdeles flcola fort-

iåttas, har jag ibland vilda och hemtama orter,

fom hår omkring våxa, och gemenHgen vifa o-

ordenteHgen , famt ofveralt fuktade blad, funnit

några, h vilka utvifat en*befynnerlig från allmän-

nafte låttet afvikande ftållning, i det at vatten-

dropparna på dem futtit i följande ordningar.

I. Pä de orter, fom hafva runda (orbkulata)

och halfrunda, (farabolica) hjårt-lika, (cordata)

vig-
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éiggc-lika, (eunelformiä) och njur-lika (renifor^

miaj blad, fitta dropparna i kanterna. Se Tab.

III. Fig. I.

TropcEolum m^jus.

TufTilago farfara.

Aquilegia vulgaris.

Tuffilago petafues.

Braflica oleracea.

Cucumis fativus.

Papaver fomniferum.

Braflica napobrajjlca.

Chryfanthemumy^^^/Ä^^. Cucumis melo.^

Cucurbita citrullus. Cucurbita ppo.

Silene armeria, Trifolium pratenfe.

Polygonum perficaria. Sonchus oleraceus.

Til vidlyftighets undvikande, har jag ej ut-

fått alla orter, fom til hvar ordning hora, eme-
dan det af bladens likhet någorlunda kan låras,

om annars denna utdunftning
, pä alla orter, fom

man förmodar, forhäller iig lika, hvilkei ankprn-

mer pä framdeles obfervationer*

II. De fom hafva par-bladiga, (plnnata), tre^

delta (ternata)^ och fäg-lika (ferrata) blad, åra

dropparna inom alla iäg-kanterne. Fig.

Frågar i a vefca.

Potentilla argentea.

Tormentilla ereäa.

Mentha plperlta^

Sambucus ebulus.

Paftinaca fativa.

Delphinium elatum.

Pimpinella faxifragM.

Ribes UVa crifpM.

Spir«a ulmaria^

Lamium purpureum^

Bidens tripartita^

Tagetes patula^

Alchemilla vulgaris.

Urtica di$ica^

Scnecio elegans.

Rubus id<£us,

Betonica officinalis.

Euphrafia odentites.

Rola canina^

III. Alla orter, fom hafva håriga (pUofä)
och ludna (tmentofa) blad, beklädas hvart och

Ef ct
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et har, från roten til fpitfen, med ftorrc ecÉ
oåndeligen fmå fina droppar. Fig, 4.

Centaurea bemdicla. Verbafcum Thapfus.

Brunelk vtdgaris, T)\g\l^\\^ ferruginea.
Inula Helenium. h^gxo^tmmz gtthago.

Pulmonaria aijgtdfiifolia. L.Qontoåon hifpidum.

Carduus falufxris. Lupinus luteus^

Lithofpermum arvenfe. Helperis trijiis.

IV. Ganfka befynnerligt år at adcada, huni
vid hvar led 5^ 4ä s droppar famlas rundt om-
kring på (Fig. 3) Equifctum flnvintile. Equi-
fetum arvenfe.

V. En enda ftor droppa vifar fig under bla-
det i fpitfen pä Alfine media, Fig. f

.

VI. Som ådrorna pä de flåfta, om ej alla grås,

gå til fpitiarnaj iä utgjutas därfore uppä dem
vatten-dropparna.

Triticum repens, Avena fativa.

Lolium temukntum. Triticum hybernum.

Bromus arvcnfu. Hordeum vulgäre^

Phalaris canarienfis, Eriopliorum vaginatum.

Aira c<£rulea, Feiluca ovlna.

Carex actita^ Briza media.

Panicum italicum^ Secale cereale.

På ftorfta delen af orterna, fom jag haft til*'

lålle hår omkring betrakta, otverdragas bladen,

utan någon vils ordning, med fuktighet i flor-

re och fmårre droppar, ibland mera famman-
hängande, fom dä efterfölja ådrorna på bladen,

af hvilka jag upråknar några, h varefter pä an^

dra Milen kan efterfes, om det forhäller fig lika*

,

^ Chry-
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l^ryfosplenium alternif. Arnica montana.

Populus tre7?iula^ Awcmonc nemorofa.

Chryfanthemum leucan- Vinca minor.

themum^

Campanula minor Centaurea Cyanus.

Helianthus annuus.

Zinnia multiflorei^

Mirabilis longiflora.

Ruta graveolens^

Mercurialis perennis.

Chenopodium vulvaria. -

Menyanthes trifoHa.

Aconitum napellus^

Primula auricula.

Rheum Raponticum.

Cypripeclium calceolus^

Betula dha.

Qvercus robur.

Lilium candidum*

Capficum anntmm.

Humulus lupulus.

Scorzoncra hifpanica.

Salvia ofjicinalis.

Sium Jtfarum,

Prunus domefiica.

fom å andra orter behagar
jämföra denna växternas utduftning, och finner

uti dem olikhet emot hvad hår anfordt år, mä
tanka, at jag vid obfervationerne forhaftat och
mifstagit mig, lå århindras härvid: At ob-
fervationerne åro gjorde ftrax efter Solens up-
gång, når natten förut varit lugnt och ftilla

vader, då utdunftningen fi^tter pä alla orter uti

fin naturligafte Hållning: fedan, ju högre Solen

ftiger

Calendula offidnalis^

Solanum dulcamara.

Mirabilis jakppa.

Ricinus communis,

Hyffopus gfficinalis.

Cochlearia ojfcinalis.

Rumex patientia.

Beta vulgäris.

Convolvulus fepium.

A trop a belladonna.

Phafeolus vulgaris.

Betula alnus,

Salix fragilis,

Parnaflia paluftrts^

Dianthus caryophyllus^

Polygonum fagopyrum

Nicotiana tabacum^

Cithorium intybus.

Solanum tuberofum^

Pyrus communis

På det ingen,
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ftigcr pa himmelen, och luften blir varm^ dcfto'

mer blir den förändrad, eller aldelés ofynlig. Ja,
ofta flver, lafom på Lamium album^ at de fmår-
re dropparna, fom fitta inom iåg-bråddarna, un-

- der bortgången Gimlas til fpitfarna och därifrån

i ftorre droppar nederfalla*

Når gråfen åro fmå, hafva de dropparna i

fpitfarnaj men når de blifva ftorrcf, åro de i

kanterna eller ock ofver hela bladet.

Under ftark torka , år utdunftnin^en ringa,

hvarforé i^atten-dropparnas ordning pä bladen ej

märkes lä nogaj men ju ymnigare våtfkan år,

défto båttre blifver den fynbar.

Somlige orte/ hafva under fin fomn om nät-

terna annan ftållning ån om dagen; når nu den

I om morgnarne andras, fkakas tillika vatten-drop-

parna utur fin ordning, och gä fin våg.

författad af

ELIAS LAGUS, Phil. Mag.

Fjerde och fifta Stycket,

Om Invdmrnes HushålUnng^ Näringar
och ^t/kylder.

fiktr och Ang åro ethundrade ar brukade i

l\ Kufamo, men finnas icke deito mindre än-

nu i nog flått tiiftänd, dels emedan Inbyggar*

Be c] forfta, at rått (kota dem, dels forfumma
det
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(jet, lå långe de kunna nåra fig med Svedjan-

de och Fifkerij dels ock for Qclfva jordrBanens

ringa fruktbarhet, oaktad: alt dårpä anvåndt

arbete. De til åker redan uptagne jordmåner

åro af flera flagj dock Sandmo och Klaper-jord

måft, men Ler-jord minft. De flefte Nybyg-
gare hafva mera efterfokt bonings-platfer , fom
voro nåra til fifke- vatten och Svedje- fkogar,

ån fom hade god jordman. Froftfria ftållen åro

yål hålft utvalde, men fruktan for fro{i: har of-

ta hindrat nödig farhåga for torka. Platfen,

fom årnas til åker, nyttjas gemenligcn förut til

Svedje-land. Når Skogen år Karta, upvåndes
marken: fcdan brånnes dårpä Torf, träd, fpå-

nor och ris, for at med aflca gora jorden frukt-

bar. Til hägnad brukas vanliga gårdes-gärdar:

hågre hafva dock börjat nyttja den utur åkrar-

na upgrafna ftenen därtil.

Utom Gräft och Spade, nyttjas inga flera

Aker-redfkap , ån den Finfta tvegreniga Gaffel-

Plogen och en Trä-harf, fom dragas af häftar,

eller, i brift^pä dera, af oxar, famt i nodfall af

Ren-oxar. Akrarnc behofde val, men få icke

årlig gödning: ty hvad fom faller efter Bofka-
pen, år otilräckeligt , når det pä intet lått okas,

Godflen utflåpas om höften pä den åker, fom
med korn fkal befås nåfta Vår, dä den förut ut-
bredcs. Pä trådes-åkren brännas fpänor, den tid

Boftapen dårpä ligger. Diken brukas aldeles

icke, och vattu - föror mycket gleft, emedan ä-

krarne oftare fkadas af torka ån af våta. Åkrar-
ne vid hvart Heman åro ånnu fmä, af 4, <5 a
hogft 10 Tunneland r fom åro delte i 3 eller 4
delar, af hvilka en årligen befås med Råg, en

eller
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eller tyä med Korn, och en ligger i trade* Dar
Räg et är vuxit, fäs näfta år I<^orn, h varefter
akren tredje aret tär hvila. Somliga iä ingen
Räg, utan endall Korn: andra äter blanda Kor-
net med Räg, utlä dem tilfammans om Vären,
och bårga Kornet den forlla, men Rägen den
andra hoilen, hvilket fifta lått dock anfes for
ftadeligt, och darforc nu lålian brukas.

Sänings-tiden for Kornet år, lä fnart fno och
kale bärtrmålt, fom fl^er i fenare hälften af Majo,
eller i början af Junio. Hrjglåndige Åkrar blif-

va tidigt bara, och kålen gar där fnart ur jor-

den, dels emedan han om holien, ^or jordmä*
nens torrhet eller bittida fallen fno, icke hun^
nit blifva mycket djup, dels af Solens verkan i

de länga vär- dagarna , hälft om råga kommer
til. Rägen fäs i Augufti begynnelfe. Skerden
forråttas med hand - ftära , gemenligen i början
af September. Med troftningen, fom vanligen
fyflellätter Qyinno^konet , drager det längt ut

pä tiden, emedan Bonden ej äger mer ån en
ofta nog liten Ria. Imédlertid fåttes och for-

varas Säden i häfsjor. Alt fom åkrarne åro af

båttre eller fåmre jordmän, och mer eller min-
dre väl fkotte, blifver afkaftningen ymnigare
eller knappare, dock fållan mer ån til 4:de eller

6;te kornet. Förleden höft, är 1771 , fäg jag

likväl prof pä , at en tunna utfädd Råg pä en
nog fvag men väl anfad äker, gaf 8 tunnor. IJt-

om Räg och Korn, utfäs jåmvål Hampe-och
Rofve-fro : det fenare hålft pä ny-uptagna ftye-

ken. Med Ärter hafva jämväl nägre gjort

forfok.

Sved-
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Svedjande idkas med lika flit> fom åkerbru-

ket, dels for fjelfva Sädens ftul, til foda for Folk,

dels ock , at forfe Boflvapen med halm ofver

vintren, och med bättre ipulbete til Sommaren.

Af Skogen, fom (Ical fvedjas, barthuggas om
höften alla mindre tråd, om vintrjsn eller våren

fållas, de ofrig-a. Efter et eller tu ars forlopp

,

gar forfta bränningen for fig^ Följande väreii

famlas alla brandarna i högar, hvarmed landet

andra gängen fvedjas: dårpä befås det med Räg>
harfvas och hägnas in Julio. Man pMgar ock
famla i högar de tråd, fom flvogs-eldar nedftor-

tat, och med .dem bränna marken, h vilket med
mindre lids-fpillan och ofta lika gagn ftcr.

Ångat ftotas ej båttre ån Åkrar. Nybyg-
garnc upfoka gemenligen allenaft Starr- myror,
fom fordra minfta arbete, och utgöra ännu ftor-

re delen af Ängen. Man har val i fcnare åren

nog rodjat pä härd -vall, men dårtil år, i fyn-

nerhet ofverft pä Landt - ryggen
,

foga tiltåile.

At rödja och beiä Ängarna, famt genom dikan-

de och kyttande upodla Moraffen, år hår alde-

ks obekant. Når Itrand-ångar varda mofs-lup-

ne, dåmmes vattnet up pä dem, at utrota mos-
fän och goda vallen» Slättern börjas Jacobs-'

öieffb-tiden> och varar til defs fliorde-anden in-

feller» Höet torkas i flackar, emedan inga ho*
lador brukas. Kårr-ångar bårgas hvartannat är,

öch åro til en del iä fanka, at höet ifrån dem
cj kan båras. Utan mäfte dragas pä länga Björk-
(tatar. Strand -ångar ftä ock ofta fä under vat-
ten, at de<^j kunna fläs: ofta bårtfores det fl^ig^^

na gråfet af en häftigt ftigande flod. Ängarne
åro fmå och vidt kringftrodde, fomliga flera

Sfe^' nul
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mil ifiin gärden, lå at bärgningen år ganfka bc-
fvårlig. Det anfes for godt hobol, dar 30 hCs
ho ärligen kunna erhållas.

BoJ^ajf hafver hvar Bonde, alt fom han år

formogen tiU 1 ä 2 Häftar, f a 10 Mjolke-
^kor, 10 ä 2o Far. Svin finnas allenafb i några
gärdar, hvilka kreatur dock hår vål trifvas. Om
Sommaren ar Bofkapen til ringa befvår ^ ty ha-
llar och far gå ovallade i (kogerrr Köerna val-

las ej heller oftare, ån dä de af Björnar ofredas^

Betes-markerne åro måfl: kärr eller fand- hedar,
läledes magre. At underhålla Bolkapen ofver en
läng vinter, koftar mera moda.

, Höet forflär

icke långt: håftarne fortära det måfta dåraf, och
fä mellanät hälla til goda halm-hackelfe. Fåren
mäfte noja fig med lof och Ren-mofla. Koer-
ne fpifas til en del med ho, men måft med halm,
fjo-foder eller Ren-m®fla, af hvilken likväl de,

fom blifvit vane vid båttre fpis, icke vilja åta,

om den ej med agnar eller andra foder -ån^nen
utblandas, Afp-bark tilgripes endaft i hogfta

foderbrift. Bofkaps4jukan, fom graflerat pä fä

mänga ftåilen, har icke vifat fig hår. Bonden
har af fina Kor tilråckelig mjölk for fitt hus-r

håll, och kan fläkta et par Not til vintren, men
til falu får han af fin Ladugård ej mer ån litet

Talg och nägra lispund Smor^ Oft gores hår

lållan.

Re^ar åro af ortens Bofkap ingalunda de minft

fördelaktige: de egas vål icke nu til den myc-
kenhet fom förr, dock finnas ånnu vid nägra

Hemman 100 ftycken, och vid de flåfta ifi^än

f til 30. Ingen kan utan kånbar faknad^ vara

dem aldeles förutan. Om fomniaren gå defia

djur
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djur uti fin frihet i fk ogärna, ofta många mil

ifrån deras ågare. Dar foka de fin foda af Meny-
anthes trifoliata. Starr, Svampar m.m. Dårkalf*

va Vaijorna vid Junii början: dar firas deras

parnings-tid i September. Når vintren infalierj

mäfte de pä fina vanliga betes-platfer med Hor
möda upfokas : iä mänga fom dä igenfinnas , drif*

vas hem och inqvarteras i fkogen , fä nära vid

gårdarna fom fl^e kan, dar tilgäng år pä deras

vintcr-foda Ren-moflan. Dar fafttjudras en el-

ler flere af dem, ifrän hvilka den ofrige hopen
ej gårna långt fl^iljer fig. En perfon mäfte dock
dageligen befoka dem , omfa de tjudrade och
flytta dem pä nya ftållen, famt drifva dem til

hjorden, fom derifrån (kingrat fig^ Når fnon

mot våren blir fä härd, at de ej kunna flå i-

genom honom til Ren^-moflan, mäfte laf-trån

for dera nedhuggas. Aren ifrän ij^G til 1762 ^

dä en myckenhet Vargar forfolgde Renarna, nöd-
gades man antaga Lappar at gä vall med demj
men fedan odjuren utrotades, hafva alla vall*

hjon iätt aflked , emedan de befunnits hafva
mjölkat Vaijorna , hvaraf både de och deras
Kalfvar vantrifvas^

På andra eller tredje aret, vänjas de unga
Renarna til at draga: men fomliga lata icke
tämja fig, utan fatta fig emot den fom vil 6f-

va dem , och förföra fig jåmvål pä andra fvaga-
re Renar , få at man nodgas hugga hornen af
dem: i fynnerhet fågas de, fom åro aflade af
vilda Tjurar, hafva fväraft fore at afklåda fig

fin vilda art. Utom de vanliga kor-redflcap och
åkedon, fom brukas for Renarna, nämligen Pä/-
ka^ i hvilken folk åker, och Jkja^ uti livilken

F niaa
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mnn lägger lafs , fpånnas bår ock Renar for

Kälkar y på hvilka de mafle draga ho, halm, ved
m. m. men pä Stads - refor nyttjas ej kålkar.

Den nytra Almogen har af Renarna, år ganffea

ftor: de gora god tjcnft vid korflor, medan de
lefva, och når de fläktas, gifva de Kott, Talg,
och Hudar, bäde til husbehof och falu. Skada
år, at ej hornen famlas och nyttjas til Lim-
kokning.

Skogarne åro hår ej alt for ftore, emedan Sjo*

ar och Kårr intaga nåttan hälften af Socknens
rymd. Til byggnad, brånfle och andra b.chof

åro de dock ånnu tih*äckelige, ehuru de, genom
ct i loo år ofvadt fvedjande, och ån mer ge-
nom flcogs-eldar, fom af våda och vårdslöshet

upkommit famt obehindrade vidt och bredt fått

hårja, ganflca mycket lidit. Skogs - eldar gora
ock ftor fl^ada på den hår å orten oniifteliga

Ren-moflan, ty fedan den afbrunnit, hinner han
näppeligen pä fo är til den långd och täthet, at

han kan fammanråfias. Uti 174P ars Kongl.
Reglemente åro goda mätt tagne til fkogens be*

fredande: om de handhades, och flcogen derjåmte

deltes imellan Byarna, fkuUe klagan ofver fkogs*

brifc hår ej iä fnart fä horas, fom jag nir be-

farar. Genom Tjåru - brånneri odes hår ingen
(kog, ty det idkas endaft til husbehof, af ftub-

bar och rötter^ Til Timmer, Brånfle, Gård-
fel m. m. åtgår ej heller la altfor mycket. Til
lof-tågt fålles mycken ung fllcog, fom til ftorrc

delen lemnas pä marken at formultna. Säg-
Qyarnar åro här inga , ehuru goda lågenheter

dertil gifvas. Om Bräder och Plankor ej kun-

de efter Älfvarne nedflottas til Städerna, flcuUe

dock
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dock Sockne- boerne, med mindre befvår- och
rnårkelig flcogtns befparing, fä hvad de fjelfve

behöfde, ån nu, då de med yxa och bila nod-

gas klyfva och tildana dem.

Djur-Fogel-och Bjke-fånge hafva varit Soknens
fornåmfta näringar, och äro det ånnu, faftån

icke fä fördelaktige, fom fordom.- Björnar an-

gripas om höften i fina vinter-qvarter, och fän-

gas om fommaren med fällor och giller. Mär-
dar fkjutas, Hermeliner tagas med giller, Ut-
trar fångas i fällor eller faxar. Om någon Varg
forfgorj^s vara inkommen , efterjagas han med
outtrottelig moda, til defs han for Bofla eller

Yxa mäfte ftupa. Ibland finnas Vargar vara af
Ren-tjurar ihjälftångade. Fil-frafar åro fvåre at

med efterjagande ertappa, emedan hundarna cj

gärna vilja drifva dem, kan hända derfore, fom
det f6regiives> at Filfrafen håller dem ifrän fig

med någon for dem vidrig ftank : de fångas
derfore pä lika fått fom Uttrar, lå fraint de
ej nödgats upklifva i tråd, dä de (kjutas. Råf-
var blifva måft (kutne : eljeft är nog brukligt,

at upfoka Räf-ungar i deras kulor, och under-
hålla dem, til defs de blifva (å ftore, at de med
pälfen kunna betala den foda de njutit. Pä al-

la forenämnda djur år nvi fä ringa tilgång , at

det ej lönar mödan for hvar man at jaga dem.
Ikorn-jagten var for några år fedan mera lö-

nande: mången Bonde använde flera veckor af
vintren dertil, och kunde ärligen foryttra lo
a if Timmer Gråverk. Ikornar flvjutas mäft
med BolTor, dock åro Stål -bågar ej aldeles ur
bruk. Vild-Rens jagten var fordom ortens for-

delaktigafte nårings-medel, och förrättades mäft
F t med



med upgillrade fpjut, pilar eller fnaror i (kogs-

gatorna, dar de funnos hafva fin våg, eller dit

de drefvos: men nu åro Vild -Renar, genom
girigt efterjagande och eldens myckna mifsbruk

pä ftogarna , ganfca fållfynte. Huru Båfrar

fångas, vil jag en annan gång fårfkildt berätta.

Fogel fkjutes måft^ dock brukas jåmvål fna-

ror och fållor. Svanor och Vildgåfs f ångas om
våren vid åmynningar med Råf-faxar. Om vå-

ren fångade Tjädrars och Orrars broft eller brin-

gor plåga päfaltas och vådertorkas, lamt fäledes

forvaras ti), en fmakelig foda åt fommaren»
Fifket forråttas med Ryfsjor, Nåt och Not.

Ryfsjor brukas uti åarna med patagärd, om vå-

ren for Abbor^ Id och Harr, om höften for

Sik, och for Laken under defs leketid
, på

ftrånder och grund. Nåt utlåttes vår-tiden for

Abbor och Gadda, hofte-tiden for Sik : det fe-

nare fker forft uti Sund, fedan ofver grund och
vikar, dä ofta flera ån fo Nåt fammanfogas,.

Vid Sikens fenare lek om vintren, låggas nåt

på grund under ifen, fom vittjas dageligen, mea
utfåttas åter ilrax , och kunna i 3 ä 4 veckor
hällas ute , utan at torkas. Not dragés om fom-
maren efter all flags fifk, når och hvar hålfb

tilfålle gifves. När Siken vid lof- fällningen

begifver fig på djupet, förföljes han åfven där

med Not, men fås icke gerna annars ån i gry-
ningen eller llcymningen. Is- Not forfokes en*
daft af fattigt folk. Ljuftrandc brukas i nå-

gra forflar.

Gäddor torkas faltade eller ofaltade, och for-

iåljas. Sik, fora fås om vintren, iåttes i fno at

fryfa, och nedfores fedan til Staden. All annan
Fifk



Fifk fortares hemma ^ antingen kokad fårfk^ tor-

kad eller inialtad. For 30 år fedan voro vatt-

nen lä filk-rika, at dä med 10 Nåt vankade mer,

ån nu med fo. Mängen fick dä årligen 20 Lifs-

pund torra Gäddor, 10 Tunnor Sik o. f. v. men
nu hinner man knapt och med moda til hälften

:

ogonfkenligt bevis til Fifkens aftagande. Om
filkeri uti lek- tiden infkrånktes, alt for fina el-

ler täta bragder forbodos, och Fifke- vattnen

fordeltes, {kulle dock nägon Fifk lemnas ät ef-

terkommande.

Då med Slogder forftås rudimateriers foräd-

ling, åro fä lädana här kände. Af Lin och Ham-
pa göras Fiflce - redfkap och grofva våfnader. Af
Ull tilverkar Qyinno- könet hvarjehanda klädet

til husbehof, hvaribland enkannerligen förtjäna

nämnas Tröjor, af fårgadt garn med mycken
behåndighct och konft ftickade. Någre Bön-
der fortärdiga Pälfar af Fårfkinn , fom i godhet
foga eftergifva de Ryfka. I Kuolajervi By
fys Handikar, Vantar, Stoflar och Skor af Ren-
Ikmn. Emedan inga vifla Handtverkare åro i

Socknen, mäfte nåilan hvar och en fjelf kun-
na fnickra, mura, fmida, gora ikor och klä-

der m. m,

Hvad Handelen angår, £ä låljes alt, fom hem-
ma icke behofves, eller bytes emot oumbärliga
varor, dels til Ryfsland, dels til Städerne eller

Bonderne i Öfterbotten. Ryflar hitfora Lin,
Hampa, Lårft m, m. och onfka hälft fä betal-

ning i (kinn-varor. Sokneboerne pläga ock fjelf-

ve reta in i Ryfslaud, at kopa Halmj, Spanmäl
i mifsvåxt-är, och andra varor til falu. Til

F I Ijä
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I jå marknad i Öfterbotten nedföra de årligen Smm-,
Fiflb-varor, Talg, Hampa, Fjäder m. m. dels

af egen afvelj, dels köpte i Ryfsland» Om viq-

tren fora de til Uleaborg färflc Sik, Rcn^cott,'
Talg och hrad mera de kunna hafva at afläta,

faoit kopa deremot af Borgaren Sak
, Jårn, To-

bak, Krut, B!y, hvarjehanda Tyger och kram-
varor. Ijå och Kemi bönder hafva i de förra

åren härifrån hämtat mycken Spanmäl, lä at Ku-
hmo anlags for deras Korn-bod men fedan Sok-
nen i några ar varit med mlfsvåxt hemlökt, och
Spanmäls utforfel ifrån Ryfsland forbods, hafva

Sokneboerne ofta fjelfve lidit brift , och mäft
dyrt k(Spa utlade til fina åkrar.

Ibland Almogens utfnylder anmärker jag forfl:

Båge-ficatten , hvilken denna Socken och ftorre

delen af Sodankylå och Enare Byar af Utsjo-

ki .Socken til Ryfka Kronan årligen årlågga.

Almogens beråttelfe om defs urfprung år redan

anförd. Hvart il kalladt Bage~lag (tall fl^atta

i|- RubeL I Kufamo åro iif Bage-lag, och
fkatten af hela Socknen belöper fig til 17 Rubler
och 46 kopeker. Af denna fiimma betalar Ma-
anfelkå by, fom likväl år den llorfta, ej fylleft

4 Rubler^ men Kuolajervi, faft den år minft,

hela p Rubler* Hvad hvar by en gång blifvit

taxerad til, måfte den ånnu erlägga. Skattpen-

ningen inGimlas Jul-tiden, af någon pålitelig man
i Byen, fom af Ryffarna kallas Starofta. Hvar
och en Mansperfon, fom gått til Skrift, (tjuter

lika mycket dertil. Hvar vinter hitiånder Ry-
fke Commendanten i Kola en Under-officer, fom
i fitt ämbete heter Danzicka, Til honom af-

lemnar Starofta fkatten emot quittence. Det å-



ligger dårjåmte Starofta at draga forforg, det

Danzicka på gemenfam bekoftnad far herberge,

forplågning, fkjuts til nålia By, famt en By-
fkånk, ätniinftone af cn Specie Rubel^eller uti

varde deremot fvarande Skinn-varor.

Til Svenfka Kronan betaltes intil 1767, af

hvarje lå kallad hel fkatt, efter 1696 äts Jorde-

bok, 3 Daler Silfvermynt. Ar 176 1 blef Sock-
nen {kartlagd til Mantal, icke efter foregängen

refning, utan efter Krono-betjentens och vifla

Sokne-fullmägtigas upgifter och Domarens be-

profvande. Hår {lulle icke blifva något min-
dre ån fidel, men blef ej heller något ftorre ån

•^:dels Hemman: Hvarfore ock i hela Soknen
ej raknäs mer ån ?i-j*^:dels Mantal, faft hår fin-

nas inemot 160 Rökar eller Hushåll. Sedan den-

na Skattläggning blifvit behorigen ofverfedd

,

och at 1765 års Ständer fiiftftäldt, .at et Man-
tal borde utgöra 20 Daler Silfvermynt årligen,

och det i hvita penningar, betalte Soknen, är

1768, forfta gången denna Mantals-fkutt , hvar
och en efter fitt hemmans ftorlek. For alla o-

nera perfonalia och for Soldate - håll år Sock*
nen befriad.

Til Kyrkoherden utgöra Sokneboerne PåOc-

pcnningar, Tionde aTRäg och Korn, Smoröch
torra Gäddor-, hvarfoiutan han af Kronan nmter
40 tunnor Korn, famt 40 Da!. S:mt ärligen, hvilka

åro hans vifTafte och i oår näihn endalle underhålL
Til Tings-koft, Soknefkrifvares, Klockares och
Skjuts- råttares afloning, utgifvas ärligen vifla

l^appar Spanmål af Röken- Utom defla Händi-

ga utfkylder, får Almogen vidkännas flerahan-

da utomordentliga, for allmänna Byggnader,
F 4 Skjuts,
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Skjuts, Fångars underhålU Brets framförande
m. fom tilfammans- tagne ofta gå högre ån
Krono- utlagorna.

Skiteiigen bor litet nämnas om PoUtifka for^

fattningarna. Kufamo
, jåmte den måfta öfri-

ga Svenfka Lappmarken, horer til Vv^efterbot-

tens Hofdingedome, och defs Norra Jurisdidion,
fanit har en gemenfam Fogde med Torne - och
Kemi Lappmarker. Hårads-ting hålles gemen-
ligen i Martii manad, på tvånne ftållen i Sok-
nen, dä ock Marknad pålyfes, och utllcyldernc

til Kronan betalas. Lånsmannen beftrider tilli-

ka Soknefkrifvare-fysflan, hvarjåmte ock i Kuo-
lajårvi-by år en Lapp-Lånsman, hvartil utvål-

jes den befkedeligafte man i Byn, fom for fitt

befvår har foga mer ån någon heder af grannar-

na. En Grånfe - ridare undcrhälles, at afftyra

Lurendrågerier : nyligen år ock en Grånfe-Tull
hår inrättad. Inga ordenteliga Gåftgifverier åro

i Soknen: Domare, Pråfter och Fogdar foras

utan betalning, och andre refande , for betalning,

ifrån By til By, måft med Ren-(kjuts. Af et

Håft-lafs blifva fyra Ren-lafs. Vägarne åro om
vintren fSrfvarlige, men Sommar - tiden år hår

(Vårt at refa, dår man ej kan komma fram med
Batj men måfte då merendels gå obanade ftigar,

ofta ofver fanka kårr och fteniga berg* Bret

ifrån Dom-Capitlet framforas af viffa Poft-bon-

der, fom derfore åro frie for Pråftegårds-bygg-

nad. Vid famma tilfälle medfölja ock andra

Bref, fom kunna vara ankomne til någon i Sok-
nen , adreflerade til Uleåborgs eller Torne Poft-

Contoir.

G rån-
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' Granfe- freden 5 hvarom forr år nåmndt, har

Tarit en af de nyttigalie inrättningar for denna

orten, fom derigenom njutit onflcad ro, jåmvål

vinder infallna krig imellan Sverige och Ryfs-

land* Under förra långvariga kriget, trådde

Deputerade ifrän Kufamo och nåftgrånfande Ry-^

fka orter på beftåmda tider och ftållen tiiho-'

pa, at fornya Grannefåmjan. Under fifta kri-

get, 1741, blefvo val tvånne Bönder, fom farit

6/ver grånfen, grepne af Ryfka Soldater, och
förde til Kola Slott, men fnart losgifne. Så

mycket oformodeligare var det, at midt under
djupafte freden, ijöo, någre Rylke ofverlopa-

re hår infollo, och plundrade några gärdar, famt

fjelfva Kyrkan.

^ Til Kyrko-forfattningen horer Soknen under
Abo Stift och Kemi Probfteri, famt har der-

jåmte den formonen, at ftå under den år 17^9
forordnade KongU Direktionens ofver Ecclefia-

ftik-verket i Lappmarkerna hulda ofverinfeende.

Kyrkoherden mäfle ofta refa til de aflågfnare

Byarna, at undervifa och forhora Folket uti

Chriftendomen, emedan de, för den långa vå-

gen, ej mer ån 8 ä 12 gånger om året kun-
na bivifta ofFenteliga Gudstjenften i Kyrkan.
Det vore, både i anfeende til Sjåla-vården och
hushållningen, nyttigt, om flera kyrkor uti Lapp-
marken upbygdes. Kitka-boerne fkulle hafva
ogemen beqvåmlighet af et Capell nägorftådes

vid Kitka Sjo. De i Kuolajarvi behofde ock
et eget. Om.Kemitråfk, fom nu horer til Ke*
rai Paftorat, och Kuolajarvi, vid något tilfålle

framdeles gjordes til et Paftorat for fig, finge

Paftores i Kemi och Kufamo, icke mindre ån
F 5 Al-
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Almogen i deffä Byar, fter lindring derigenom.
Keniitråflc-boernc räkna mer ån 20 Svenfta mil
tii fin Moderkyrka, och ftorrc delen af Kuo-
lajårvi Lappar mer än 10 til fin.

Uti andra Stycket af denna Soknehejkrtfritng^ P^?^* 2*34.

raden i6, Jlår JuLEHIUS ater\ men hor jfla OhOF
JUNELIUS.

Ohfervatton på Åfke-Moln
^ fom gtfvh

Blixtar pd hvarandra
^
gjord i Pellp

y

inom Pol - Cirhden
,

af

DANIEL HALLENCREUTZ,
Aftron. Docens vid Upfala Acad.

|edan mänga Phénoméner , dem Åfkan vifar,

blifvit nu for tiden bekante och förklara-

de, låra endaft de obfervationer fortjena up-
nuirkramhct, fom kunna göras vid de tilfållen,

dä denne luft-eld tydeligen for en älkädare up-
täcker fättet, huru den fig utofvar, och hvil-

ka, i anfeende dernl, tjena til Ityrka och vi-

dare framfteg for Afkans theorie.

Ibland fädane obfervationer får jag råkna

en, •fom jag gjorde 1769 d, ^o. Maji , under

mitt viftande i Pello, i fällfkap med Herr Pro-

fefi^DF Mallet: fä mycket mer, fom jag hvar-

ken förr eller fedan , oaktadt flitigare efterfeen-

de, trå(Fat komma i ftåilning at fä fe et dylikt

Phénbmén 3 fom dock ofelbart oftare lärer til-

draga fig,

Luf.



i773^ Jan. Febr. Nart, pi

Luften var denna dag mycket toknig, och,

efter årstiden, varm, fora åfven vifades at Ther-

mometern, uti hvilken Q\nckfilfret kl^ 8 om
morgonen ftod 14 grader ofver frys-punclen, kl.

4 eftermiddagen 23 grader, och lånkte fig til

kl. II om aftonen endall 8 grader lågre ån fill-

nåmnde hogd. Barometer - Qyickfilfrets hogd

var defla dagar nåra omkring 24 tum, pS linier.

Kl. 6 eftermiddagen hördes forfta gängen
Åfke-buller åt Södern, fom fedan oftare åter-

kom, til kl. 9 om aftonen, dä det hördes ftar-

kaft i Pello, och kort efter aldeles uphorde.

KL jj; fyntes blixtar, nog matte, ilråcka (ig

från Syd-våft til Nord våft, hvilka foregingo

bullret, ibland fo fec. , ibland en Minut och
ao fec* och derimellan. Deras figur var olika : ol:-

taft vifade de fig fom en af blekt ljus formerad,

men hår och dår afbruten, båge, hvilken tyck-

tes fluta fig i ofvannåmnde våderftreck vid hoi-

rizonten, och hvars hogd midt-på ej ofvergick

20 grad*, men de blixtar, fom voro högre,
folgde flere flags oregelbundne vågar. Utom
deile blixtar, fyntes ljungande i NV, med (lar-

kare ljus.

KL 8 fäg jag i V. t. tvånne fmå, men tjoc-

ka, moln (a) (b) Tab. IL Fig. 4. af hvilka (a)

fyntes ftorre , nalkas hvarannan med mycke» hä-

ftighet, fom väckte min hug at fe, huru deras

mote fkuUe aflopa. Når de kommo' håra til

hvarandra, fyntes tvånne ftarka blixtar dém i-

mellan, hvarpä de båda antogo Gonifka Figu-
rer, fäfom i Fig. f, rörande hvarandra med
fpetfarne, och hångande på det iåttet tilfammans

if minut, dä de Ikildes frän hvarandra, åter-

tågan*
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tagande fina form figurer, men repellerande hvar-

andra med mycken häftighet, gående den ena
til Hori!z:onten , den andra närmare åt Zcnic,
under det de blefvo tunnare och mera ljufa, iä

at de til flot ej kunde åtfkiljas frän de andra.

Efter defle blixtar hördes ej nägot buller,

tvifvelsu:an af den orfak , at vihden, fem var

fydlig, hindrade ljudet: ty frän SochSV^ (hvil-

ken fenare var nedra vmden, men den förra of-

ra vinden) hördes endaft buller, dä likväl blix-

tar fyntes ån hår,^ ån dar, vid Horizonten,
Efter denna Afka började fommaren i Pello

detta år^ Marken var ånnu, d. 30. Maji, iä-

clan, fom den vid början af våren plågar vifa

fig, men följande dagen fyntes nytt upkommet
gräs ofver-alt, fom fedan, jåmte andra växter,

häftigt drcfs til fin mognad.

1
mmmmmwMmmmmmmmmmmmmmmm

BERÄTTELSE
Om Blod - Iglars verkan i en Epilep^

ttjk anfi4t^
af

CARL SA UR,
Med. Doaor.

En 60 ars Man, ftark och blodfull, fick vid

fitt fo:de års ålder opna Gyllen-ådren, fom
.federmera forhoU fig ojämnt. I de fenare åren

började han fä fusningar for öronen, jämte tyngd

uti hufvudet. Flera fymptomer fållade fig hår-

ii\ efterhand, fäfom cn befynnerlig retning at

fvålja,



fvålja, fedan han om aftnarna lagt fig, hvar-

jåmte fomnen blef lä ftark, at man knapt för-

mådde tacka honom. Demia befymierliga fvålg-

ning åkom fedan oftare altid med fomn, hvar-

vid ock infunno lig anftoter af convulfivifl^a

rorelfer 5
häftigt fkrlkande, och fnårkande refpi-

ration, hvarjämte Patienten Ikar tänderna och
fradgades for munnen > hvilka paroxyfmcr kun-

de racka hela halfva timman, och ändades fe-

dan altid med en djup fomn, fom lämnade nå-

gon mattighet och ömhet uti kroppen. I un-

derlifvet hördes ett ftarkt buller ^ fä väl vid bör-

jan fom flutet af paroxyfmen. Sädane paroxys-

mer kunde påkomma flera gånger pä en natt.

Närvarande Läkare nyttjade häremot flerahan-

da medel, utan verkan , ibland hvilka Extr. A-
coniti tycktes oka plågorna» Patientens finnen

forfvagades ogonfkenligen efterhand , minnet för-

lorades , och han fyntes blifva helt oredig.

Likafullt fortforo Epileptiflca anftoterna. 1 det-

ta tilftand blef jag tilkallad. Jag fann då en
märkelig rodnad i anfigtet, hvarjämte jag markte,

at arterise temporales flogo hårdare än vid hand-
lofven^ fötterna voro ock fl:ändigt kalla. Jag
forfummade nu ej at revellera vätfl^orna från

hufvudet> medelfl: åderlåtning pä foten, frotte-

ring pä lär och ben, finapifmer, lavemens, m. m.
Utom det jag forgfålligt reglerade den fjukas

diéte , gaf jag honom kylande och afforande

medel , och jag forfummade ej at med de få

kallade Specifica Antepileptica foka lindring. Så-

dant fick jag med fägnad fe til en del, i det

Patienten återfick fitt minne, blef munter, och
cpileptifkc anftoterne tycktes ock aftaga i tid

och
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och häftighet. Men fom Paroxyfmerne anda
åkommo, och jag fann det ledfamma fympto- i

met beftåndigt fortfara, at pulfen ej flog lika

vid tinningarna och handlofvarna, lä tviflade jag

ingalunda pa, at Ijukdomens orfak ånnu var qvar.

Derfore beflot jag at fatta Blod-iglar pä tin-

ningarna, bakom öronen och kring halfen, h vil-

ket fkedde med den onfkeliga verkan , at Pa-
tienten flapp alla fina plågor pä en gäng, och
blef helt och hållet hulpen. Nägra gänger fe-

dermera har han val fatt nog härda attaqiier,

orlakade af grofva fel i dieten, men fädant har
dock (kedt fållan, hela 6 månaderna imellan

hvarje anftot, och hafva Blod-iglar altid vifat

famraa lyckeliga verkan.

Kht y fom hvarken af eld eller vatten

fortares eller upUfes^

af

GUSTAF HINDRICH SKOGE,
Handlande i Carlscrona.

Et hälft ftop fot Mjölk yftes til helt flcir Öloft,

med Vin-eller ock med god ÖMttika* Når
den år kall, bor often vål filas ifrån vafslen:

den fenare upblandas fedan med 4 eller f Ägg-
hvitor , fom åro aldeles fria frän gulan ,

och förut vål vifpade. Når vafslen och hvi-

torna åro vål blandade, tager man fin fiktad

oHåckt Kalk, om man den hafver, (eljeft kan

ock annan god Kalk nyttjas) och blandar den
uti



uti vafslen, til en lagom tjock deg, lä at den

cj rinner , dä den ft-dl brukas. Sedan detta

Kitt år val torkadt , ftår det emot både eld ocli

vatten, fafom fagdt är.

Herr öfver-Direft» och Ridd. Thunberg
har med formän brukat detta Kitt, (ä val til

den vid Docke-byggnaden inrättade Eld-Machi-
nen, fom til at göra fin Vatten -Tub, hvilken

är befkrifven i Acad, Handlingar for år I7fp,
tjenlig at utehålla vattnet, famt til andra behof.

Jag har dermed igen-fmetat hål i bottnen pä en

Hor Järngryta, hvilken efomoftart nyttjades at

koka Beck uti, och har den redan ftädt ut i f
års tid, utan vidare reparation.

^^^^^^

Utdrag afKongL Academtens DaghoL

Kyrkoherden i Alsheda, Herr Carl Joham
Kempf, har ingifvit beråttelfe, huruledes

en ung-ftinn Hare-hoha blef, den iz.Junii for-

ledet är, af Herr x^lTeflbr RiDDERSKoLD pä R6-
ningsholm i SmJUand, uti fleras närvaro, Ikuten,

och genaft upfkuren, dä 6 fullgångne ungar der-

utibefunnos, afhvilka, fom de ännu utvifade lif.

Han ur lif-modren uttog en, och låt bära den
hem til gärden, for at forfoka, om denfamma
fkulle kunna upfodas. Forfoket lyckades, fä at

ungen kom fig fore, och blef fedan lika liflig

ech treflig, föm en annan Har-unge,

FÖR.
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Pa dc Ron, fom åro införde i detta Quartals

Handlingar.

I. årfåk til en ny innittning af Papinl Di-^

JL gejforj til Oeconomifka behof^ '^Jo-
han CaRX WiLCKE - .

j
Z. BePirifning och Ritning pd tvinne Fifkar af

Torfk-Sldgtet j ^/Alex. Mich. v. Strus-
SENFELT ^ « - 2Z

3. Anmärkningar om Brödbakning y jämte under-

fokningy huruvida Säden i dyr tid gagneli-'

gaft af de fattiga dertil nyttjas ^ af etek
Jonas Bergius - »2,7

4. Händelfe y at Blyhvitt (Ccniff^) afförfeende

blifvit brukadt i mat y af Caki. Peter
Thunberg - - - zp

j. Nägra Svenfka orters Geographijha Longitu^

dcry uträknade af obfervationer éfver Sol-

fårmårkelferna j Aren ij^^ och ij^py af
Anders Johan Lexell. - "44

6. Om Vraniburgs och Lunds Obfervatorii Lon-

gitudy Vefler om Stockholms Meridian^ af
Pehr Wargentin - - dö

7. Anmärkningar vid Örternas utdunjinlng y och •

defs olika ftttande på deras blad y af Glas
BjERKANDER - - - 7I

8. Vtdrag af en Befkrifning öfver Kufamo Soc^

ken i Kemi Lappmark^ ^/ Elias Lagus 76
p. Obfervation på Afke-moln y fom gifvit Blixtar

få hvarandra^ af Dan.Hallencreutz po
10. Berättelfe om Blod-Iglars verkan i en Epilep*

tifk anjiöty af Carl Saur - -

II. Kitty fom hvarken af eld eller vatten får-'

täres eller uplofes i afGvsr. Hind. Skoge p4
IZ. Utdrag af Kongl. Academiens Dagbok - pj*
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
F6r MaNADERKE

Aprilis, Majus, JUNIUS,
År 1773.
PR^S ES,

Friherre SAMUEL HERMELIN^:
Bergmårtare»

Rån om Cement,

Med Cement forftår jag lådant Murbruk,
fom har den egenfkapen, at vara vat-
tu-tått, och under vattnet hårdna.

God ^ Kalk, med ren Sand allena, hårdnar
val ockfå, både uti luft och uti en fuktig jord

G eller
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eller grund-mur> men fordrar til fin härdning

ganflca lang tid, och blifver ändock mindre tåt,

och af den befkaffenhet, at vatten och fuktig-

het fmäningom kan tara fig därigenom.

Däremot har äter Gips den olågenheten, at

hårdna alt for häftigt, lå at den til vanlig mur-
ning fvårligen kan nyttjas, och år defsutom af

fådan art, at den efter torkning fuger vatnet til

lig, och dåruti med tiden fnarare uplofes än
hårdnar.

Kalken blifver fåledes det fornåmfta grund-

ämne for lädant Cement eller murbruk, allenaft

man finner någon tilfats, fom befordrar fnållare

ilen-hårdning och torkning, famt daitfter me-
ra täthet, ån den grofva och allmänt nyttjade

Sanden.

De ifrån urminnes tider brukelige och be-

kante tilfatfcr af lädant lynne åro, Terra Poz-
^olana ifrån Italien och Tarras ifrän Colniflca

Gebietet, om h vilka half- forftenade Jord-arter,

eller formodeligen Vulcanilka lemningar, åtfkil-

lige vittre Mån, och hös ofs i fynnerhet Herr
Afl<e0br ^ANGERSTEiNy Herr Profeflor Gadd
pch Herr Bergmåftaren Quist, redan gifvit män-
ga uplyfande anmärkningar. Skada åry at iädant

af Naturen tilverkadt ämne ännu hår i Riket
icke blifvit uptåkt, och at defs tranfporteran-

de ^frän utrikes orter faller for koftfamt.^; I an-

nor håndelfe torde vattu-tåta mu^ningar, bä4e

af Klinkert och huggen Sten, hos ofs kunna
blifva mera allmänt nyttjade, til mycken bcfpa*

ring uti dyrbart tråverke^

Bri-
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Briften af detta åmne fatte mig uti nog
bekymmer, dä jag, for 2 ar fedan, eller 1770^
blcf anmodad, at vid Garphyttan i Nerike, an-

lägga et nytt Alun-verk, hvarvid Herrar In-

terelTenterne äftundade, at alla de många forter

af Cifterner och Refefvoirer, iäfom : Materie-Karf

Bos -och Renfe-Kiftor^ Samlings *• brunnar ^ Rdluts^

Sumpar^ Sval- och Sajjians-Kar ^ m. m. fom där-

vid fordras, (kulle muras med huggen Sten,^

hvartil behofdes icke allenaft et vattu- tått, u-
tan ock et lä befkafFadt Murbruk eller Ceixjent^

fom af den Ikarpa och fura Alun-luten ej ffeul-

le kunna uplofas.

Tjänlige Byggnings-åmnen,* la val af lampe-
lig Häile-artad Kalk- fom Sandftén, hvaruti en
del af Nerike åger en outofelig fl^att, var åf-

ven vid detta Byggningsftålle och nåra därom-
kring at tilga> utom en ftor mängd af den all-

männa Gräftenen eller Graniten, fom ofvertäk-

te hela Byggnings-platfen*

Den, näftan fom Sten-koU eldfångde Alun-
SchifFern,fom utgjorde grunden for famma Bygg-
nings-pfats, tjänte til Kalkbränning, i ftället for

Ved, dä et groft Tråverke år i denne orten
nog dyrbart»

Med et ord: all ting talte for Byggnadens
anläggning af Sten,^bäde til väggar och innan-
redej men en beprofvad Cement- jord, Tarras
eller Terra Pozzolana feltes, och kunde, utan
et par .ars omgång och odrågelig koftnad^ ej an-
flcaffas.

Hvati fom i defs ftälle af inhemflce och lått

fängne åmnen var forfokt, och uti trykta Skrif-

G % tei*
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ter foreflaget, fants dels olåmpeligt, dels ock
mihdre tilforlåteligt. Såkrafte utvägen at kom-
ma til ändamålet med Byggnadens verkftållan-

de, var dårfore: at, genom egne fmårre prof,
utröna det Cement -åmne> fom hår kunde er-

hällas och anfes for det båfta.

Defla Ron tanker jag nu for Kongl. Aca-
demien fä den åran at upte ; fä vida nägon nyt-
tig tillämpning dåraf torde kunna dragasvid an-

dra tilhlllen^ hvarvid jag, til en början, kårte-

ligen torde fä befkrifva de mindre allmänt be-
kanta materialier, fom därvid blifvit nyttjade och
namngifne:

a) Med Schifer-mjål forftäs hår, en til blek-

röd tårg väl brand, och genom hår-iikt flagen

Alun- fchiflFer.

Denne fina fiktning til mjöl, har med alla

ofrigc hårtil nyttjade torra materialicr blifvit i

akt tagen; hälft Cementets täthet icke kan er-

hållas, lä framt icke alla ingredtentier åro pä
det finafte malne eller pulverifcrade,

b) Nybrdnd Schijfer år den , fom blifvit ta-

gen pä Fyrerue, och varit vanligen bränd til ut-

lutning for Alun- verket. Det var lått at för-

moda, det en bränd Alun-fchifFer, hvars grund-
ämne beftär af Lera, borde uti egenflkaper nä-,

got når fvara emot den utiåndfke Träffen, dä

det var bekant, at den famma til nägon del äf-

ven beftär af lika åmne^ men om en fvagare el-

ler ftarkare bränning därtil fordrades > famt om
forfarenheten med en Theoretifk kundflcap villa

inftåmroa, m. m. , måfte med Forfok afgdras.

c) Fyr^
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' c) Fyr-kalfvar kallas vid Alun- verket ^ ftor-

rc eller mindre maflor eller klumpar af Schif?-

fer, fom under råftning uti Fyrerne, af alt for

ftark hetta, rafat och In-ålt tilhopa, på fomliga

ftållen til glafigj, lefverbrun flagg, famt blifvit

pä lådant lått dod-brånd och otjänlig til utlut-

ning.

d) Med Rd lut forftäs den Luren, fom blif-

vit gjord genom Scbifferns utlakning, och fom
med Alun-halten fä impregnerad år, at den för-

tjänar til anfkjutning, genom kokning, vidare

Concentreras.

Mutter -vatten eller Mader-^lut år den ftar^

ka Luten, fom vid. Alun- tilverkningen, uti

Saffians- eller Våxt- karen blir ofrig , fedan dem
rä Alun eller Saffian, dårutur anfkutit: inne^

hällande vid pafs lo proCcnt Alun, emot 5 a4
proCcnt Viétriol, jåmteen god del Schiffer-olja

och jord.

f) Berg - kalk af gra aktig fårg, har här-

ftådes varit brand af den vanliga fpatige Kalk-
eller Lim-ften, fom brytes uti den hår nära vid

belågne Hjul - äfen , och år gemenligen med fmä
flackar af Serpentin inllånkt.

g) Ilo-kdk^ til f-årgen hvit, har blifvit brand
af den hår i orten pä mänga ftållen bcfintelige

Flöldgrige^ eller uti Hdlleform^ bäde ofvan och un-
der jord- flvorpan, liggande Kalk-ften, hvilken

åfven formerar taket ofver fjelfva Schiffer- bäd-
den, och tyckes innehålla nägon liten del af Ler-
åmne, fom gor, at famma Kalk- Ilen kan uti

fl:ark eld lä brännas, at den icke mera gåfer,

hvarken med vatten tUer fura Spiritus,

G i h) Le-
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h) Lena "kalk kallar jag en fvart- eller mörk-
brun Kalk 5 fom blifvit brand uti Lena Socken,
Z tnil norr om Uplala^ af den dar ilades befin-

telige, dels rod-låtta, dels gron-aktiga Kalk-
ften, bekant for defs hårdnande egenlkap och
beftand emot vatten, uti vanligt mur-bruk, u-
tan någon annan tilblanning , ån vanlig mur-
fand,

i) färras eller Trafs har til prof blifvit

hämtad ifran Arboga • Sluflar, uti Pulfvcr, la-

dan fom den berättades kommit fran Holland,
af ljus-grå fårg, blandad med fmatt grus af al-

lahanda flag,famt nog olik den Tarras jag för-

ut i Holland fedt och underfokt.

k) Sval- kars Skm år en gul, litet Jårn- hal-

tig lerig Ochra, fom låtter fig pä bottnen uti

Sval -karet, under det den kok-heta Alun-luten
dåruti en liten ftund afkylcs. Innehåller litet

Alun, och mindre Viffcriol, famt brånnes, uti

Calcinations-hetta, til en mork Rod-fårga.
/) Pann-hack år af famma art, fom förenämn-

de Sediments men har tilkommit af Luten un-

der defs kokning uti Alun- pannan , vid hvilkens

botten det, uti ftenhärd form > faller fig lä härdt,

ät det med våldfam hackning fom oftaft made
därifrån fkiljas,

m) Schijfer-rok ^ kallas det fvarta Sot, fom
fåtter fig af Röken, hvilkcn går af den Schif*

fer, fom til eldning under Alun-pannan nyttjas:

märkvärdig for defs fina och ftarka {vårta,

fom i godhet ofvergär all annan Kimrok, och
fom, i fynnerhet for defs beftåndighet emot luft

och Solflven, år den aldrabåfta for Kopparllyc-

kens aftryck, famt til Toufch% m. nm.

Med
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Med alla efterföljande blanningar, hafvä dels

fmå ftycken af Tegel, Sand -och Kalk-ften blif-

vit fammankliftrade, dels ock fmå kakor dåraf

formerade, famt altfammans förut nägra veckor

torkadt under tak, innan profven blifvit under

vatten eller uti Lut lagde. Härvid raårktes> at

Cementet pä Tegel -ilen fortalt torkades och
hårdnade. Dårnåit pa Sand-ften, och åndteligen

längfamaft pä Kalk-ften, läfom minft flvicke-

lig at infupa fuktigheten. Dock tycktes alla,

efter torkningen , hafva faftnat mäfl: lika hårde

tilfammans : om icke Sand-lienen häruti hade nå-

got företräde, framför de andre Sten-arter.

Ritt.

1:0 Uti los Sand-jord, upkaftades en grop,
och murades dåruti i November månad 1770,
en liten fyrkantig Refervoir, ungetår om 30
kannors innehåll, af fmå ovulige och ohuggne
Kalk-hallar, med et murbruk eller Cement, be-
flående af 2 delar grof-risfladt SchifFer-mjol af

Fyr-kalfvar, emot én del Flo-kalk. Straxt ef-

ter mufningen forfoktes väl denne Refervoir med
vatten, men fants otåt fom et Riffel. Och fora

vinter med ftrång kold ftrax efter inföll, innan

Cementet kunnat torka, lä fants det om vårenj^

uti Maji månad 1771, aldeles af kölden uploft,

och mort fom en Sand, at intet vatten kunde där-

med innehållas, hvilket tyktes gifva ringa hopp
om detta Cementets duglighet 3 men at forfoka,

om denne otåthet kunde hjälpas utan om-mur-
ning, låt jag alknaft bårtrifva det gamla odu-
geliga Cementet > utur de opna Hora fogarna,

G 4 ocl^
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och tilfmetade dem, lä godt det kunde låta fig
g a

, med en blanning af Bergkalk -
3 delar,

öchiffer-mjål af Fyrkaifvar fin-fiktadt - 4 delar,
med lagom vatten väl arbetade.

Smetningen blef uti fogarne hardr intrykt
ated en Fog-flef, och lemnad 8 dagar at torka,
hvarefter den var tåmraeligen hård och fk-Aip
emot naglen. Därefter infylldcs 2:ne laar Rå-
iut, fom I början på 5 dygn minflcades til et
quarters djup, men holi fig fedan i 3 veckor,
utan at minfta mer ån y tum. Refervoiren
renfades och fylldes åter med Rä-lut, fom på 14
öagar mtet märktes hafva minfkat ofver 4 tum,
hvilker formodeligen af utdun Ilning härrört Och
lom Rappningen uti fogarne nu fants mycket

Iju' e^" toi"'"» at en ftark knifs-
Udd behofdes til defs rifning, kunde ej annat
ljutas

, ån at muren allenaft igenom denne F02-
ftrykning blifvit val tåt.

Det utomkring ånnu i behåll varande gam-
la londerfrusne Cementet befants ock under den-
ne tiden, hafva til någon del hårdnats formo-
deligen af den våtOia, fom i början genomfilat.
Haraf upkom väl någon anledning at förmoda,
det et dylikt Cement, vid en forfigtigare handte-
rmg, ändtcligen torde blifva päliteligt} men
flere Ron borde göras, til mera uplysnine och
bevis.

2:0, Nybrändt Schiffer-mjol och Mo-kalky til li-

ka delar, med vatten fammanmangtade. Kakan
haraf hade en glånfande yta ofvanpå, fora var
någorlunda^ fa ft emot nagelen, och tät emot vå-
ta 5 men på undift fidan nog los och pipog, li-

ka
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ka la uti brättet , och drog vatten til fig: var

ock benägen at mycket fpricka under torknin-

gen.-^ Häftade vål vid Sten^forterhe, och blot-

iiade intet pa 14 dagars tid under vatten f men
fants icke heller uti hårdheten däraf hafva til-

tagit. Pä famma tid åro åfven följande prof
forfokte under vatten:

3:0 SchifFer-mjol - - x del.

Tegel ' mjöl - - - 1 del,

Flo-kalk - - - 3 delar.

Likaledes med rent vatten arbetadt^ var efter

torkningen måft lika med N:o men nägot
lofare emot nagelen, och mera benägen at dra-

ga vatten til fig, och blotnade nägot däraf^

4:0, Tegel -mjöl - - ^ delar,

Flo-kalk - 5 delar,

Arbetades pä lika lått med vatten, och förhöll

lig, lä vål efter torkningen, fom uti vatten
lagd, måft lika fom N;o 3, var allenaft nägot
lofare emot rifning.

f:o. Tegel- mjöl - "
? åchr^

Berg- kalk ^ . • 2 delar,

At forfoka om, efter någras tanka, murbruket
flculle ftarkare hårdna, genom. tillåttning af Alua
och Viétriol, och om därmed kunde förekom-
mas, at det fedcrmera> genom defle falters fy»

ra, ej flvulle angripas, uparbetades denne blan-
ning med Moder-lut, i ftållet for gement vat-
ten. Efter torkningen blef kakan loiare ån van-
ligt, med en mjolig yta af den utvittrade Alun>
och blottnade ån mera under vatten.
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6:0 Berg -kalk och Schifer-mjål^ til lika delar,

åfven med Mutter-vatten fammanbräkade. B!ef
luaft lika med N:o f , dock nägot härdare^ mea
blotnade under vatten,

7:0, Berg-kalk - - i del,

SchifFer-mjoi - * - i del,

Svalkars- flarn - - - ;l del,

med rent vatten mångtade, hårdnade Itarkt, med
glånfande yta , och låfte båft vid Kalk-ftenj
men blotnade och foll fonder under vatten.

8:0, Sam?na blanning med Pann-kalk^ i ftål-

let for Svalkars-flam, tyktes arta fig båttre ån
föregående^ men var dock ej biftåndig under
vatten,

9:0, Blijnningen N:o 7, med Mutter- vat-

ten arbetad, blef lika fom N:o 5 eller 6y men
nog lofare och fämre, famt mindre hällfaft unr
der vatten,

10:0, Berg«*kalk - - a delar,

SchifFer- mjöl af Fyrkalfvar - -
3 delar,

uparbetade med rent vatten. Blef nog hårdare

ån N:o i. Fick en glånfande yta. Blotnade

icke under vatten. Uti Rå -lut lagd, blef ån

härdare och mera faft. Uti Rä-lut mdrånkt, pä
jrne veckors tid, blef val pä ytan något los och
angrepen5, men inuti var kakan lika hård och
torr, famt blef läledes af denne fkarpa luten ic-

ke penetrerad, fom tyckes vara mårke til godt
beftånd.

11:0, Berg -kalk och SchifFer-mjol, til lika

delar, med rent vatten arbetade: blef måft lika

ined N:o z, dock något faftare med glånfande

yta pä ofre fidanj men litet lofare ån N:o 10.
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ia:o, Flo-kalk^ Masugns -flagg och Tegel-mjöl^

til lika delar af hvardera, med vatten: hårdna-

de lika fom ordinairt Mur- bruk 3 men blef lo-

fare under vatten.

15:05 allena, med Beck-olja endaft

blandad: blef helt varm och hårdnade ftraxt,

fom et faft och ftadigt Kitt, hvilket i början^

och lä länge det var varmt, kunde arbetas med
händerna, fom et vax, famt uplolles och blot-

nade icke heller, om mera Beck -olja tilflogs,

ån for Kalkens mattande behofdes* Biet helt

fkort, fedan det kallnat, och blotnade icke uti

kallt vattens men efter någon tid, gulnade ytan

uti vattnet, fom tyk tes gifva tilkånna, at den
oljaktige och bindande delen, efterhand under

vatten extraheras , och at detta Kitt fäledes i

längden däruti torde vara någon forftorelfe un-
derkaftadt,

14:0, Berg-kal^ och Schiffer^-mjål med Beck-
olja enfamt arbetadt: förhöll fig lika fom fo-*

regäende N:o 13, men biet uti luften ån mera
fkarpt och hårdt. Et ftycke af detta Kitt, lagdt

uti Mutter ^vatten ^ började gåfa, och fants efter

några dagar uti denna fura och fkarpa luten va-

ra uploft , och den oljeaktige delen därifrån af-

flcild, flytande ofvan på luten eller vattnet

j

men SchifFer- mjölet , tillika med en del Kalk,
låg på bottnen, fom en Sand, och Mutter-vatt-

net hade håraf extraherat en ponfo-rod fårg.

19:0, Berg^kalk 3 delar och SchifFer- mjöl

4 delar, med en del Beck-ol)a, och 2 delar vat-

ten tilhopa, kunde ej val fammanblandas eller

arbetas til et fmidigt bruk : i det oljan ftraxt

t foga*
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fogade fig til kalken, och klimpade Gg med den
farama tilhopaj fom gjorde, at intet tjänligt Mur-
bruk dåraf kunde erhållas.

lö.-o, I anledning af någras tankar, at feta

oljor (kulle uti Cement - blanningen gora nå-
gon nytta, togs Berg "kalk och Schiffer -mjöl til

lika delar, och gjordes med vatten til et nog
iladigt bruk, hvartil flögs Yxtct Rof- olja och ar-

betades därmed ater ganfka ftarkt tilhopa, til et

lagom Cement, fom i början tyktes fåflra val

vid alla forter (len; men efter 8 dagars tork-

ning, foll altfammans fonder til pulver, vid min-
ila päkånning och var aldeles intet hlU-faft,
hvarken i luft eller vatten.

17:0, Berg -kalk - - 3 delar,

Schijfer ^mj&l - - * 4 delar,

Schifer-råk - - "i
med vatten arbetade, gåfvo en ftin kände lukt

af Salmjac- Spiritus. Dåraf^blef et fmidigt och
llarkt häftande fvart Cement, fom hårdnade ef-

ter torkningen ftarkaft af alla förenämnde, med
glånfande yta 5 dock inunder och inuti fants dct-

nagot lofare och poreuft, likafom de ofrigc Ce-
ment -blanningar. Uti Rå- lut lagdt> behöll det

åfven fin hårdhet, och lofsnade intet lätt, hvar-

ken ifrån Kalk -eller Sand-ften. Uti Mutter-
vatten, gåfte val ftarkt, och blef pä ytan an-

grepet , men kunde fedan intet vidare dåruti

uploGis^-

ig.o, J?^r^-^/?/^ cnfamt, med hälften Schifer-

Råk^ gaf en ånnu ftarkare lukt af Salmiac-Spi-

ritus, och biet efter torkningen härdare ån Kalk
enfamtj dock mjukare och ej il ftark, fom nåft

forbemålte N:o 17,

ip:o,
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ip:o, Berg 'kalk och Törrffx, til lika delar,

med vatten. Hårdnade efter torkningen unge-

fdr lika fem Kalk och Tegel -mjöl (N:o4) ai

Pra farg. Fick ingen glånfande yta, och var

något lofare ån N:o 17. Sprack åfven under

torkningen, mer ån de andre bianmngar. Laga

uti Rå - lut 8 dagar, tyktes blifva något här-

dare, men häftade mindre ån N:o 10.

20- 0, Lem-kalk ock Tarras ^ til lika delar af

hvardera, med vatten brakade. Blef til färgen

Urabra-hrunt, och forhoU fig uti bruk maft li-

ka raed fiftnåmnde N:o tpj men uciRä-lut lagd,

blef något hårdare.

21 -o, Samma blanning fom N:o ip, med

tillagd I del Schijfer-råk, gaf et fvart »^fmidigt

och fimroigt Cement, båttre ån uranrok, och

fom åfven hårdnade ftarkare efter torkning, famt

blef uti Rå -lut ån mera hårdadt, och faftna-

<lc härd t vid de hårmed fammankliftrade Kalk-

ftenar.

2i:o, Lena-kalk^ med lika del af Schiffer-mjél^

bråkade med vatten: gåfvo et Caffe-brunt Ce-

ment, fom uti kaka torkadt, blef lika hårdt

fom N:o 21, men hårdades mera och måft af

alla, på 8 dagar uti Rå- lut lagdt.

25. De lofare torkade Cement- forter N:o 5

och 4, blefvo med Beck-olja ofverrtrukne , hvar-

igenora de väl fingp en härdare yta. Lika få,

når de blefvo ofverftrukne med Rof-oljaj men,

fom redan anmärkt år, tyktes det oljaktiga med
tiden utlakas af vatten. Så at, til et beftån-

digt liggande under vatten, torde cn lådan of-

yerltrykning med olja vara foga tilråckelig,

om
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öm icke vid viffa tilfållen^ och pa det lått^ at
lådan ofverftrykning flere gånger itercras.

24. Et ftycke mo4ägrlg Kalk-fien hängdes
^

formedelft en llark trå-vidja,uti en Panna rned fju-

dande Alun-lut^ at forfoka^ om Kalk-llenea
fkulle pä det iättet kunna tåras eller upI6ras.
Efter 8 dagars kokning, fanns Kalk-llcnen ieke
allenaft aldeles ofkadad af Luten, utan ock pä
ytan tä härdad och förändrad, eller formodeli*
gen til en art Gips förvandlad, at den nu me*'
ra icke fåfom farut

, gåfte med Skedvatten^ men
famma härdade Gips-hinna, var ej ofver et fkrif-

pappers tjocklek, och inuti beholt ftenen fam-
ma Kalk -natur, fom förut. Til vigten hade
Kalk-ftenen mera til- ån aftagit, genom en där-

på härdt häftad Ochra eller Slam, fom forme-
rade pä fomlige ftållen en knottrig Sinter-flcor-

pa, hvilken ifrän Kalk - ftenen fvärligen kunde
lolTas,

Anmårkmngar.
Af föregående Ron, tyckas följande under»

råttelfer kunna intagas:

u) At af alla defle blanningar hafva N:o tO|

17 och förhållit fig aldrabåll och (larkaft

bäde uti luft> vatten och Alun-lut : famtatman
iäledes med läkerhet, til vanligt Cement, kan
nyttja i a 5 delar god Berg -kalk emot 3 ä 4
delar SchifFcr-mjol af Fyr- kalfvar : och at det

fenare bor vai^a nägot mera ån kalken ^ alt efter

fom den år ftark och af god art.

b) hl N:o 17 eller förenämnde blanning med
xMdiit Scinpr-råk^ i fynnerhet artat fig vål, at

' nyt-
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nyttjas til fogftrykning: hållt den til fjelfva

murningen torde finnas for koftfam.

c) At vid Cement- murning är hogft ange-

laget, och mycket bidragande til tätheten, at

Gementet ganika härdt, med et tjänligt Jårn^

uti fogarne ftrykes och intryckcs, fimt at det

fedan far behålla den glånfahde Kalkhinnan 5 fom

låtter fig pa ytan. (N:o u)

J) At all Ceraent-murnnig bor förut torka

^

innan den kommer under vatten^

e) At Schiflfer-mjol af Fyr-kalfvar, fom år

til färgen mork-brunt, hårdnar fortare uti Ce-
ment-bruket^ och blir härdare, än af nybränd

blekröd Schiffer, fom behofver längre tid til

fin hårdningj och torde vara nägot fämre, hålft

Qvn någon betydande Alun-hait dåruci fkuUe

finnas. (Se N:o i & lo.)
'

fj At inblanning af Alun och Vi^triol ej gor

nägon god verkan uti Cementet, finnes af Rå-
hen N:o 6, 7, 8 och.p. Däremot kan an-

märkas: at om Mur -bruk, utan Kalk, af Ler
och Sand allena, gores med Mutter-vatten, til

murning uti (ädane eldftäder och ugnar, dåren
lindrig Calcinatioris- hetta, utan ftark upglod-

ningy är nödig, blifver lådan murning mycket
ftarkare, och lä faramangyttrad , at den icke u-

tan våld kan bräckas* Således fkulle Alun och
Viftriol, uti det vattnet, fom tages til Lerbruk
uti eldftäder, for Spiflar, med mera, gora gan*

Ika god cfFeå:, allénaft Kalken år utelemnad.

g) At Tegel - mjöl gifvit mindre hårdt Ce^
ment ån Schiffer, (Se N:o ^,4 och f). Hår*
uti torde dock finnas någon mårkeiig Ikillnad,

om
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om det Tegel, fom hårtil nyttjas, år af båttre åmnc
och mera härd-bråndt, ån det jag tii forfoket
ofVerkommit: och år vål troligt, at lådant mjol^
mälet af god Vattu-klinkert eller dylikt Tegel J
ftulle gora famma gagn, fom Tarras,

h) At dår Flo-kalk til Cementet varit^iyt-
tjad, hir det funnits mindre fart och härdt. • Se
N:o z). Uti Holland år ock allmänt bekant,
at den la kallade Sjblp-kalken^ af fmä Musflor brånd,
räknas iämre, än den fom är bränd af Berg-kalk,
eller af fvart Marmor ifrån Namur, hvilken tyc-
kes komma nårmaft ofverens med var täta Or-
iten. Troligt kan åfven vara, at den Flo-lå-
grige Kalk-ltenen åfven af ladan Sjolf^tWtx Mus^
fel -jord torde vara tilkommcn, famt med någon
fin Ler -jord inblandad.

i) At tjänlige blanningar mera hårdnat uti

Rå-lut, än uti vatten. ( Se N:o i, lO, ip, 21 och
22). Formodeligen dåraf, at de uti Luten va-

rande fina Jord- particlar, mcdelft 'Alun- fyran*

förenat fig med det Kalkartiga uti Cementet,
och dårmedelft åftadkommit en art af Scieni-

tifk Petrification på ytan.

k) At Masugns- flagg uti Cement, gor in-

tet mera, än en god och ren Sand. (N:o 12).

At ej heller Hammarfmeds flagg år dtn tjänli-

gafte, at bruka i ftållet forTarras, har for det-

ta blifvit forfokt. Likaledes, at Herr Belidors
befkrifning på Vattu- Cement, med Tegel^mjål^

Tegeljiens-fiifrfy Masugns och Hammarfmeds -flagg

famt ny-Jldckt Kalky år, i anfeende til Hammar-
fmeds - flagget, mindre päliteligt. Det finare

af famma Auélor forcflagnc Cement ^ af Kruk-
maka-
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makare - fpink , Glasbruks - Hrats,
^
J^ra-Blfpm^

Kalk och flådde Skogs-fniglar, lårer ater Ivar*

ligen, til någon ftor byggnads bchof, kunna an*

fkafFas.

/) At hvad Auétorer '{kriFvit om feta oljors

nyttjande til Cement: åfven at Svin-ifter på
utländfke orter dårtil fkolat brukas , har for mig
icke velat lyckas (fe N:o i(5}* Sådane oljors

och feta fakers natur år åfven aldeics emot det,

fom fordras til Cementets hårdnande i vatten,

hvarvid en art af Petrification bor upkomma^
och dårutinnan lårer foga någon tilfats , hvarken
af Djur- eller Våxt - Riket, vara tjänlig: äf
minftone intet forr, ån den undergått någon ftor

förvandling och defs forgångeliga del blifvit ge-
nom forruttnelfe dåriMn affondrad*

fn) At Beck-oljan däremot, forhaller fig val

något (kickeligare i detta^amne, och at et vid
många tilfällen ganfka nyttigt Kitt kan göras,

af Ka!k^ Scbijfer-nyol och Beck-oljuy både fort och
til godt kop, ( fe N:o i 5 & 14). Men at hvar-
ken detta eller det, fom hår i Riket blifvit bru«-

kadt med Kalk och Tjära ^ är emot vatten i lång*-

den biftändigt, lärdeles intet emot Alun och
Viclriol- fyra (fe N:o 14). Icke defs mindre år
mycken anledning at tro : det de Minerali/^a Fet^

mor^ uti en vifs proportion och pä et vifst iått

med Kalk inblandade och förenade, kunna for

Cementets ften-hårdning uti vatten gora någon
god verkan, hvilket af den tilfatte feta Schif-
fer- rökens forhällande beftyrkcs. Denne mine-
raliflce Kimrokens art, at med K*alk gifva en
il ftark Salmiac-Spiritus, tyckes åfven fortjå^

H na
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na någon upmårkfamhet, famt at vid annat til-

tålle nogare granffcas.

n) At den fvarta Lena- kalken haft någon
forman uti Cetnentets hårdning, lå val blandad

|

med Schiff^r-mjol, fbm med Tarras, framför dem ;

hvita eller gra Kalken j dåruti inftåmmer (ä vål
'

gammal forfarenhet, fom ock de hår anförde

Ron, N:o 20 och zz.

Märkvärdigt tyckes vara: at denne fvarta

Kalk intet dragés af Magneten: at den, med
Borax fmålt, nåftan fom en Magnefia, gifver et

rodt Granat-fårgadt, men ej grönt glas, famt at

intet fpär til fårn deriiti kan uptåckas genom
|

folution uti Aqua Fort. m. m. Hvaraf tycken

följa, at den fvarta färgen, efter vanligheten,

intet hårrorer af Järn-halt, utan endall af någon
i Kalken varande Berg-fetma, fom efter brän-

ningen meddelar KaJJ^en detta fotiga utfeendc.

For ofrigt fy nes ock denne omftåndigheten yt-

terligare befanna, hvad hår nåftforut fagdt är,

om den verkan, fom SchiflFer- förets inblanning

årtadkommcr, nämligen, at Mineraliika fetnior,

fom ej åro underkaftade någon forruttnclfe, kun-

na uti Cement vara til någon mårkclig nytta*

o) AtRefervoirer for den fkarpa Alun-luten,

åfven kunna göras af den tåta Hålle-artade Kalk-
ftenen, fedan medelfl Rönet N:o 14 blifvit af-

gjordt; at lådan Kalkften, ehuru den i början at

Alun - fyran med ftark gäsning angripes, blif-

ver åndteligen på defs yta at fyran lå mattad,

eller til en art Selenit forbytt, at den federmera

af famma fyra orörd lemnas.

Defle eliuru få och enfaldiga Ron, torde lik^

val kunna tjena iåfom tillåggning uti detta, af

Her-
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Hemr Gadd och Quist, grimdcligare och

och mera vidloftigt utarbetaiie ämne* jag med-

gifver gerna, at om fuUkomligen låkra utOag

at lädane Ron (Icola hämtas, fordras därtil flere

ars upmärkfamhet t, men defsfos innan torde äitun-

das någon anledning til iadane lått-flingne Svea-

{ka ämnens erhållande , fom man har orfiik at

jbälla for tjänlige til vattutåta murningar» Uti

detta välmenta afleende, har jag hållit nyttigt^

at ej fortiga, hvad af mig harutinnan blifvic

forlokt.

Det omnåtiinde Schiffer- mjölet , kan ej an-

tiorlunda anfes, ån Tom et i mänga mal mera
låttfanget åmne, ifrän vara inhemflce Alun-verk^

ån den utlandfke Cement - jorden. Huggen Kalk-
Sand-och Tålg-ften famt Granit^ fä vål fom
tjenlig Vattu-klinkertj borde hos ofs åfven va-

ra mindre dyrbara byggnings - åmnen
^ ån pä

mänga utlandfke orter ^ hvarell de likväl lä all*

månt nyttjas. Och fom jag ^edan varit forafi*

läten > at pä defTe Ron grunda verkftålligheten

af det här förut nämnde nog vidloftiga arbete vid

Garphytte SchifFer -grufvor , famt efter an (tåld

Prof- lutning och koknings förnummit ^ at all^

förleden Sommar^ ^77^ i ^^^d lädant Cement
murade Materie-kar, Rå* och Moderluts-fum*
par^ famt Sval- och Saffians- kar, m* m., förhål-

lit (ig bäde täta och iVarka: hällt där murnin*
gen blifvit gjord med tilborlig varfamhet^ och
under pältäcnde fommar- torka : där Cementct
%^arit aroetadt med Berg - kalk > och Schiffer-mjol

af Fyr-kalfvar: famt dar den härvid nyttjade^

dels Kalk -och dels Sand iienen> varit med be-

hörig aktfamhet hårtil huggen och lämpad} lå

H i år
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Sr dåraf lå mycket mera anledning, at til vi-»

dare nyttjande recommepdera en lådan Cement*
murning. For ofrigt lårer den, fom äftundar

inhämta låkrare underråttelfe om de förändrin-

gar, fom tiden och vara fkarpa, ftundom Berg-
^rångande Vintrar, åftadkomma på lådant ar-

bete, kunna, af detta ftora Forfoket, fom Alun-
verkets Herrar Intereflenter, med ej mindre be-
romlig ån god välmening, lå oforfkråkt vägat,

framdeles inhämta, om flutfatfen af de anförde

fmå Rönen varit forhaftad eller icke.

Annat kan väl ej väntas, ån at åtftilligc fma
fel och låkor, uti et lä ftort antal af murnings-

fogar, torde yppas, hälft där alla förenämnde om-
ftändigheter vid et lå vidloftigt arbete ej kun-

nat i akt tagas > men de aldrabåfte af trå gjorde

byggnader, åro vid et fädant verk icke heller

frän reparationer undantagne> och af det här-

forut anförde Rönet N:o i, år anledning at för-

moda, det fådane fmå fel pä Cement- murar,

kunna lättare och allenaft med behörig fog-ftryk-

ning botas, famt at Cement - murningen bor blif-

va ju längre ju faftare, pä den tid, dä Trä-

verkets forftoring vanligen kan väntas. Slagäla

d.zo Febr. 1772,.

S. RINMAN.

Si



1773- Apr. Maj. Jun. 117

f^d^ra Svenjka Orters Geographtjka Lon-

gttuäer, utrdknade af Obfervatkner

ojver Sol-ftrmSrkel/erna , Aren

17Ö4 och 17^9)
af

ANDERS JOHAN LEXFXL,
Aftron. Profcflbr och Ledamot af Keiferl. Vctcnflc*

Acad. i Petersburg.

Senare Stycket.

f.i^. "pXå, af dc ofriga i Sverige gjorda Ob-
1 J fervationer på 1764. års ftora Sol-

formorkelfc, Meridian-åUbaderne for de orter,

dar de blifvit anftålde, nu Ikola uträknas, får

jag forft upgifva Conjunftions momenterne, lä?

danc, fom jag dem for hvarje Ort funnit.

Får Pellp , hvarcft formorkelfen var^ ringfor-

mig, finnes af momentet, då ringen flöts, con-

junftions- tiden vara: 23 tim. f8 min. 8 fec

z, 55.^/ +0,7?.;' — i,4P-<f- Af momentet, da

ringen opnades, finnes famma tid

kU i?. f8 ra. I i fec. —i, tt.d +0, i? ./ —i, 1 2.

medel - värdet blifver altlä :

kl.z5.f8m. I o fec. o, 48.;» —i,3i.e.

Utaf Hernofandfke obfcrvationernc for rin-

gens flätande och opnande, finnes conjun£tions-

tiden: Z5tim.53m.48fec.-+-2,it.</ -0,28.7 -o, fy.^.

23 54 12- —2,78^ -Hljöj) -2,op.

medel - värdet år

25 34 o +o,70j' -i,33-''-

H 5
Fof-
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Förrnorkelféns flitt gifVer ^

tim, ^ 3 TD, fo fec. ~ 2,27. d 4- o^f f .
j? — i ,49.

Af obfervationerne i CarlsCrona pa borjaii

och flutet 5 finnes Coniunftions tiden

I. 2? tim. 24 rn, i.plecH--'j2,f.// -4-0,45 }> -0^61 -f..

medel- varde år

Obfervationerne i Abo på början och flutet,

gifva for conjunclions - tiden följande värden:

I. 1^ tim^ 5 1 m. 2f fec» +25?-4 d +0,59.^^ -o,8i.^«

IL23
.

'3 --^^.13 ^+0^73 -1369
medel - vårdet ar

23 fl 14 —OjOf.^ +05fd )^ -1,2(5.

_ . öbferv^tionerne i Lund och Landscrona på
formårkelfens flut, gifva for defla orter Codjiin-

ftions- tiden, fom följer: for Lund
23Tim. 14m. 37fec/'~2,54V +0^/9

y

— liSy^-
For Landscrona

tZ It 53 —2,34^^ +0,77j^— 1,43. e;

• IJvad pbfervationerne i CarlsCrona angär, an-

fer jag for afgjordt^ at antingen början eller

fluicy.pl en hel minUt oriktigt blifvit upgrfvit.

jfag har trodt, at det vore flutet 5 ilciille det

cnioc förmodan vara början,* vil jag allenafl;

jnra , at den fundne Meridian - ikillnaden da

mäfte minfkas pä 4P fec. (^)*

j6. §. At af de ebfervationer, fom ofver rin-

gens formerande blifvit anftålde, fluta til orter-

nas,

(*) Se vidare hår om den 27:de eller fiiU Paragr*-

phen af denna Afhandling.
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|ias Meridian -flcillnad, kan ej på annat lått flce,

ån at dc fundne medel - vården jämföras med de

Stockholmfke och Upfalienfiflve, hvaraf upkom-

mer Meridian- (killnaden imellan Stockholm och

Pello 24 min. i fec, famt imeilan Upfala och

Pcllo 2f min. 40 fec. Imeilan Stockholm och

Hernofand 1 1 fec. , famt imeilan Upfala och Her-

nofand i min, 30 fec, Förmorkelfens flut for Her-

nofand gifver, med de i Upfala och Stock-i

holm gjorde obfervationer jåmford Meridian-

(killnaden imeilan Upfala och Hernofand i min.

27 fec, imeilan Stockholm. och Hernofand 11

fec. Sedan Longituden for Hernofand ,
genom

de obfervationer Herr Prof* Schenmark dar an*

ftåldt är lyfij i det nårmafte tyckes vara be-

ftåmd , lårer den mårkeliga afvikning , ^
fom

fig hår foreter, endafl: bora hånledas, ifrän dc

otilråckeliga medel, fom af Sal. Doctor Giss-

LER vid Sol-formorkelfen blifvit nyttjade, at

forfåkra fig om tiden och Ujets gäng, dä ob-

fervationerne for ofrigt tyckas vara rått ^goda

och päliteliga, Utaf de i CarlsCrona, Abo ,

Lund och LandsCrona furdne expreflioner pä

råtta conjunftions- tiden, finnes

Meridian-fkillnaden imeilan Stockholm Upfala

och CarlsCrona I.

/ //

10. 0 f //

II. 10. '

4 8. 2f
III. 10. 2 8. 2S

Åbo I. 17. 8

IL 17. I 18. 40
III. 17. 4

]

Lund - Ip. 26 17. 4<5

LandsCrona zi. 10 Ip. ?l

H 4 Hvai-
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Hvarvid år at mårka, det I, II, III lårfkildt

utmårka de Meridian -flciilnader, fom fvara emot
de tre (lags ofvan anförde vården på Conjun*
ftions-tiden^ Som jag, hvad obfervationen i

Åbo beträffar, nyttjat de momenter Herr Ju-
STÄNDER upgifvit, kan ock vara nödigt, at er-

inra, det Prof. Planman, upgitvit flutet ir

fec, forr ån Herr Justa nder, och om denna
öbfervation nyttjas, blifver Meridian» fkillnaden

imellan Stockholm och Abo i6 m. 50 fec, famt

imelian Upfala och Abo 18 min. 29 fec. For at

vidare blifva forfåkrad om riktigheten af den i

Lund gjorde obfervationen, har'jag åfvenvål be-

räknat de obfervationer, fom i Köpenhamn blifvit

anftålde, iå val ofver Formork elfens flut, fom bör-

jan, men har funnit, at -bada inftåmdc, a^ gif-

va Köpenhamn en ganfta orimraelig Longitud,

nemligen ungefår 4,0 min, zo fec i tid, Öller

om Parifer Obfervatorium,

17 §. Når nu et medium tages af de flut-

fjitfer, fom for bagge Formorkelferne funnits,

blifva Meridian •Ikillnaderne for de redan nämn-
de Svenfka orter, låfom följande Tabell utvifar:

Meridian* ftillnaden imellan

Lund - -

LandsCrona
CarlsCrona
Åbo - -

Cajaneburg
Pelio ^ ^

Stockholm
i tid

1 9^ 26r^

2 1

.

10;

16.

58.

,24.

10

n
I

i grad.

2,,

Upfala

t'
Q,

5

14

17'.

Ip.

8.

18.

40.

3f.

tid

47

i?

3<5

24
4^

//i

i grad.

4.5-2 i
2- r i
4- 3P
10. 6
6. 2f

Hvad
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0- Hvad Longimden for LandsCrona angår ^ vet

jag ej, om den kan aafes for palitelig, lå vida

mig obekant år, huru Uret blifvit regleradt C*),

hvarefter tiden for denna obfervation är angif-

ven. Dåremot tror jag mig nu med full vifs^het

kunna låga^ at Longituderne for Lund och Abo
mrmaft bora vara, fom jag dem funnit, åtmin-

ftone at felet ej kan gä til.-io fec. Til at in-

fe riktigheten af detta pärtäende, bor forft mär-
kas, at vid bagge Sol- formorkelferne de fma
correftioner dy y och e ej märkelig verkan kun-
nat hafva, at förändra Meridian - flciilnaden imel-

lan delTa orter och Stockholm 5 om altiä et fel

vore, borde det fokas i obfervationerne fjeltve»

Härvid förekommer da forft mindre troligt, at

dcfla fel for bagge Formorkelferne, i Lund la

val fom i Abo, flcuUe vara lika ftora, och ga
at famma led j men ån mindre troligt år, at deffa

fel for Abo och Lund, juft (kulle vara ftridige,

ncmligen, at man t Lund bågge gångernc obfer-

verat Formorkelfens (lut 50 lec, for tidigt, och
i Åbo angifvit det 20 lec. for fent. Ej heller

år det troligt, at de, fom obferverat Sol -for-

morkelfens flut, Ar 176P, i Köpenhamn, jufl

fä mycket kunnat fela, fom Obfervatorerne i

Lund.

18. §. Nu torde ej blifva otjenligt, at an-
fora några allmänna anmärkningar, angående på-

H f
^

lite-

(*)^Af PiCARDS matning, fons år omtalad mi nåft-

fö*réfg3ende Quartal, fid. 67, gores otvifvelaktigt, at

LandsCrona ligger » m. 12 (ec. i tid V efter om £unds
Meridian» Om då denne antages vara 19 m, 26 fec.

til Vefter om Stoekholms, fä kommer LandsCro'«
da 20 ra. 38 iéc. Vefter om den famma.
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liteligheten af de fiutfatfer, fom af obfervcradc

Sol- formorkelfer hånledcs, til beftämmande af

orters Longitud, hålft den (amma af en ibland

vår tids ypperfta Aftronomer^ blifvit pä flere

grunder beihidd. I allmänhet bor val en Me-
thod i fa^nma man anfes for grundad och päli-

telig , fom den finnes gifva fammanftåmman-
de utflag. At Meridian - (tillnadernes utrö-

nande af obferverade Sol- formorkelfer eller af

Fix - ftjernors betåckande af Månen, kan i detta

affeendt> ätminftone lättas i jämlikhet med an-

dra hårtils bekanta lått, at utfinna Longituden,
hoppas jag endaft af de räkningar jag framman-
fore anfört, noglamt vara beftyrkt. Skulle ock
exempel vilja anföras til motfatfens beftyrkande,

år jag fulleiigen ofvertygad, at all den flviljak-

tighet, fom torde yppas, dels hårrorer af fel uti

fjelfva obfervationerne, dels af oriktiga formler

vid parallaxcrnes uträknande, dels ock af de min-

dre riktige corrcélioner, fom antagne blifvit,

ia, val pä Manens Longitude och Latitude^ fom
Solens och Manens diametrer, och Månens pa-

rallax, Hvad obfervationerne angår, bor jag

anmärka, at lå vifst det år, at vid Sol-förmor-

kelfers obferverande , i fynnerhet vid början,

tnårkeliga fel kunna begås 3 lä otvifvelaktigt år

det å andra fidan, at, om man undantager Fix-

ftjernors betåckande af Månen , obfervationer

pä Sol- formorkclfers flut vida ofvertråfia andra

obfervationer i vifshet. Huru obfervationer pä
Sol- formorkelfers början, (om de ej äro^ altfor

riiycket felaktige) med formon kunna nyttjas,

h>sr jag uti §. 14- vifat»

IP'. §•
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ip, Mera befynnerligt förekommer det,

at man velat foka fel uti fjelfva Methoden, då

det ej gerna år at förmoda, at flutfatfer, fom

äro byggde pä Geometrifka grunder, kunna fvi-

ka, Forft har man trodt, at olåkerheten om Jor-

dens råtta figur, mycket (kulle förändra Paral-

lax-råkningarne, och gora dem olåkre. Af fle-

re forfok har jag funnit, at den ilorfta Odllnad,

fom i detta mal, af måft fkiljaktige hypctthefer

for Jordens figur, upkommer, ej ofverlliger 5

fec* och fom denna iJkiljaktighet for de flåfta or-

ter, åtminftone dem, fom ej oft^er 50 grader i

Latitud ifrån hvaranch-a åro belågne, måll å-

ger famma verkan , forandras utflagcn for Me-
,

ridian-fkillnaderne härigenom ei ofver ^ fec. At
ratta mättet for Solens och Manens diametrer

ej år noga faftftåldt, gor åfven lä litet at för-

ändra defla utflag, allenaft man vid utråkningar-

ne ej forfummar, at hafva affeende pä den råt-

telfe diametrerne behofva, famt, lä vidä görligt

år, på det låttet fins imellan jåmforer éxpreflio-

nerne for conjunélions- tiden, at uti det fundne
Värdet pä Meridian -fkillnaden cöefficienten for

blifver (ä liten, fom mojeligt år. Således dä
tonjunftions - tiderne for London och Stockholm,
af Sol- formorkelfens början Ar 17^4, fins imel-

lan jämfördes, fans Meridian- fkillnaden

iTim, izm. ^ifcc. —0,07.^ —^o^z%.y — 0,37.^.

Hvrareft cöefficienten for //nu år lä liten, at man
cj bchofver befara något fel, om den aldeles ur
akt råtes. Månens parallax år val i det nårma*
fte faftftåld, dock torde ånnu en olåkerhet af f
fec, vara ofrig* Den nyfs anförde expreffionea

på Meridian -{killnaden imellan det Stockholm-
fka
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fica och Shorts obfervatorium, vifar, huru myc-
ket den af f eller 6 fec ändring i Parallaxen kan
blifva oläker. Det gifvas vål håndelfer, dä o-
fäkerheten blifvcr florrcj men i defla fall bor i

allmänhet i akt tagas , at for correétionerne //,

och e foka lådane vården, fom båft upfylla
de obfervationer 5 hvilka palitéliga fynas ; (kulle

i en ladan håndeife, värdet pä e vara litet fel-

aktigt, år det et vifst tecken, at antingen en*
dera eller bågge af de andre correftionerne och
d oriktigt blifvit antagne. Likvål kan man i

alla fall vara foriåkrad, at de råtta vården på
yy e flvola gifva måft 'famma utflag, fom de

antagne, allenaft man ej for mycket felat vid

Latitudens correétion , fom måft hafver at be*
tyda 5 och gemenligen vida ofvertråfFar de andra.

Icke defs mindre år ingen ting viflarc, ån at,

vid beftåmmandet af correftionen gemenligen
Hora mifstag begås, hvilka ej litet torde välla

den mårkeliga flciljaktighet, fom vid de af Sol-

formorkelfer dragne folgder undertiden yppas»

zo. §. At uträkningar ofver Sol- formorkel-

fer åro befvårlige, och at fel i dem fig kunna
infmyga, vet hvar och en, fom anftålt lådane

uträkningar: icke defs mindre år det lått at up-
täcka lädana fel, och gora fig forfåkrad om räk-

ningarnas fullkomliga riktighet. En mera be-

tydande ovifshet vid deffa uträkningar, har jag

formårkt härflyta af oriktiga formler, fom en del

Auftorcr låra nyttjat, at uträkna Longituds-och

Latituds parallaxerne, i fynnerhet da det antages,

i|t Jordens figur år en afplattad fphoeroid, och

denna priktigheten har ibland gått til xf fec, for
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Latituds- parallaxen. I lådana fall år det vifler-

ligen et lyck-fkott, om de fundne flutfatfer ej

pa ZQ fec, åro felaktiga. Utom de Aftronomi-

£ke Elementa, hvilkas correftioner e bö-

ra utfokas, förekomma ånnu tvåmie, hvilkas o-

låkerhet kunde gora Meridian- flcillnaderne tvif-

velaktiga, nemligen Manens ftundeliga rorel-

fcr efter Longitude och Latituden men det bå-

fta år, at fjelfva Theorien vifar, det inga mår-

keliga fel här kunna betaras. Om atmofphse-

rens och luftens olika tilftänd på fårfkilde orter,

bor andra utflagen> fom af obfcrverade Sol -for-

morkelfer finnas, vil jag hvarken jaka eller be«

ftrida, ätminftone år jag vifs pä, at den ftorfta

ändring, fom af denna grund kan förmodas, ej bor
ofverftiga 3 fec. Ändteligen, om man ville med-
gifva, at defTe inkaft vore lä grundade, fom de
i fjelfva verket åro mindre riktige, blifver frå-

gan, om man ftraxt dåraf bor fluta, at alla defla

fel nodvåndigt fkola fammanftåmma, at gora Lon-
gituderne oriktfge på 20 ä 30 fec. ? Kunde icke
lika troligt vara, at det ena felet uphafvcr det
andra? Ätminftone borde den förra fatfen ej

utan bevis vara framkallad.

n. §. Af hvad fäledes anfordt blifvit, för-

modar jag .tydeligen kunna inhämtas, at de for-

ttienta fvarigheter, vid nyttjandet af obfervatio-

ner 6fver Sol- formorkclfer til Longituders be-
räknande, ingalunda bora tiifkrifvas någon orik-

tighet uti Methoden^ utan at, dä (kiljaktiga fluc

lig förete, de ofelbart til ftorre delen hårrora af
fel i-obfervationerne, eller i några fall, af fel-

aktiga formler til Parallaxernes uträknande, el-

kr dåraf, at Latitudens corredion oriktigt blif-
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vit beftåmd^ ty de bagge andra råttelfer ^ och
e åro fmå^ och hafva den minfta verkan» Jag
lemnar til hvars och ens omprofvande, om lä*

dana fel hora tiHlcrifvas Methoden i allmänhet^
eller om de icke böra läggas dem allenaft til

laft, fom af den i lig fjclf riktiga Methoden^
gjordt en mindre lycklig tillämpning»

2.2. §• Nu äterllår at vila, hvad forfigtig*

het bor i akt tagas*, da man af obferverade Sol*
formorkelfer, vil draga riktiga och ofvikeli-

ga folgder til Longitudens utrönande. Framiof
alt bora de obfervationer, pä hvilka llutratrerne

grundas^ vara fria ifrän grofva fel. Vid obfer-*

vätionerne kunna ^ utom de fel 5 fom komrba dår-

af^ f^t et moment blifvit antingen for tidigt el-

ler for fent angifvit efter Uret y andra fel in-

flyta, hvilka leda fit urfprung ifrän tnindre nog*
granhet, dä den efter uret angifne tiden Ikal

förvandlas til den råtta tiden, och defTa åro åf-

ven iä mycket at befara, fom de förenämnde:
hvaruppä Sol - formorkelfen Ar*i7Ö4 gifver o-

jåfaktiga prof Af paliteliga obfervationer bor,

efter riktiga Methoder, hvareft nemligen form-

lerne for Longituds-och Latituds parailaxernc

åro låkra, eller andre fel ej blifvit begangne,
antingen Gonjunctions - tiden for hvarje ort fo*

Icas, eller det obfcrverade fynbara affländet i mel-

lan Solens och Manens medel-punfter jämföras,

med det värde pä famma afftand, fom af de u-

tur Tabellerne tagne Elementa borde följa 5 där-

vid bor ej forfummas, at åfven hafva affeende

pä de ändringar af correélionerne y och

hvarom jag § 2 handlat. Af flere lädana llut-

folgders behöriga jåmforelfe , bor man federme-

ra
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Ta foka, at> lä noga fom flce kan^ utröna vår*

den for correclionernc, och fedan delTa vården

i. flutfolgdcrne blifvit infatte, kan raan, åtmin-

ftone vid den af mig nyttjade Methoden , ome-
delbarligen af de. fundne Gonjunftions-tidcr ut*

taga Meridian - fkillnaderne*

23. $, De ofvan anförde räkningar vifa , at

når correftionerne ej åro mycket Hora, och ob- ^

fervationerne bUfvit gjorda inom famma land^

kan man aldelcs ur akt låta, at pä defla rättel-

fer hafva affeende. Således förändras de Sven-

fke orternes Meridian- (killnader ej ofver 5 fec,
om for Sol - formorkelfen Ar 1764, uti de an-

förde rakningar 5 dy y och e aldeles {kulle for-

fvinna. Likaledes kuraia de for Wien fundne
vården for conjunftions- tiden

^
jämföras med dem

fom ^finnas for flere orter i Tyftland, Italien ^

Ungern och Polen, utan at behofva gifva akt

pä y och famt Meridian- fkillnaderne an-

da i det nårmafte blifva paliteliga. For de or-

ter, hvareft i flutfolgdcrne y och ^ äga myc-
ket ftiljaktiga coéfncienter, kan, i fall bäde for-

morkelfens början och flut blifvit obferveradc,

et medel -varde tagas af de expreffioner , fom
j)å Conjunftions- tiden finnas af bagge defTe ob-
Icrverade momenter. Dä ct iadant medel -vår*
de jåmfores med et dylikt för en annan ort, hån*
der g^^itnligcn ^ at corredionen d til ftorre delen
forfviMI, uti värdet pä Meridian - (lallnaden,

och coetficienren for y mycket forminflcas, fä

at allena e kan bidraga til åndring i Meridian-
Ikillnaden. Om man ej defto fäkrare kan gora
fig forvi^^ad, om råttelfernes //> y och e råtta

värden, går det ingalunda an> at jämföra för-

mår*
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iriorkelfens början, obferverad pa en ort, med
iiutfet, fom pä en annan ort blifvit i akt taget,

24. Obfervationer oiver afftändet imellan
Solens horn, eller ofver den lyfande delen af
Sol -bilden, kunna med mycken fordel nyttjas
vid Conjunétions- tidens beräknande, allenaft de
åro med forgtåliighet anltälde, och hälft iadane
väljas, fom ej åro for mycket nåra til fynliga
Conjunétions- tiden ; ty da gora de minda fel i

obiervationernc, ganfka mårkeliga ändringar uti

Conjunciions» tiden; Obfervationer, fom göras
med -vanliga Micrometrar, eller med Quadran-
ter, åro fällan iä pälitelige> at de kunna brukas,
om man ej vil noja fig med alt for ftridiga ut-

{lag. De fom göras ofver Formorkelfens til-och

aftagande uti Garnera Obfcura, pläga rått fällan

tjena til något bruk*

2f. §. I de fall, dä Formorkelfen pä fä or-

ter blifvit obferverad , och deffä orters belägen-

het är ladan, at coefficienterne for d^y och t

uti värden pä Conjunftions - tiderne äro mycket
olike, man defsutom ej har nägon utva^g, at

faftftålla defTa corre6tioner> uphorer denna Me-
thod, at kunna nyttjas. Af en dylik orfak tor-

de komma, at de cljell fä iäkra obfervationer

funnits gifva <ä oläkra utflag» Detta ^1 med
följande exempel förklaras. Lät vara, aHh Fix-

ftjernas Immerfion allenaft pä tvänne orter blif-

vit obferverad, och at räkningarne gifva Con*
junftions- tiden for den ena orten 7 Tim» 20 m»
H-z.y -^i^^.y — i^z.e. famt for den andra

p Tim, fO m. •4-4, rf •^'i^6.y -^z^^.e^ fä blit-

ver

betäckande af Mänen, ibland
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ver Meridian* flcillnaden ^Tim* 30 min. 4^ z W

Om pl y och e ingen aktning gores/ fkulle

den famma verkeligen vara zTim^ 30 min. Lat
nu d oc\i e vara rr o , men rr 2^0 , hvilket fel i

Mayers Taflor ofta kan förekomma^ ^ä bor-

de Meridian- fkillnaden, til foljé af denna rät-

telfe^ undergå en ändring på 48 fec. At ladan^i

fall, lä väl vid Sol- formorkelfer, lom Fix-fljcr-

nors betåckande^ ära mojelige, är onödigt at

här vidare beftyrka. Af iadana enfkilta händeU
fer tyckes dock ej billigt vara, at draga én
allmän folgd, til Methodens forkaftande och
ogillande*

26* Ehuru (äledes fulleligen bevift bllfvit,

at Longitudernes beftämmande genom obferva-
tioner* pä SpU formorkelfer ej fortjenar at an-
fes for tvifvelaktigt, vil jag dock derfore iriga^

lunda forkafta andra därtil tjenande Methoder^
i fynncrhet obfervationer pä Jupiters Manars får-

morkelfer^ hälft dä man >gor urval pä öbfervä-
tioner, och allenalt brukar dem fom fynas go-
da och fammanftämmande. Min tanka är ej iie^I-

ler, at af en enda obfervation. pä en Sol -for-
morkelfe vilja faftftälla en orts Longitude med
ftorfta noggranhet, ätminftone ej med ftorre än

f fecunders vifshet* Däremot år jag ofverty-
gad> at dä tvånne obfervationer pä lårflcilta For-
mprkelfer fins imellan ofverensftämma

^ hvad
en orts Longitude angår ^ nien äro ftiljaktige t-

frän de flut, fom Jupiters Månars, förmorkclfcr
gifvit pä io fec. och därutofver ^ har man ftor-

re ikåU . at trygga fig vid . den fglgd ^ fom ti
I F6r-
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Formorkelferna blifvit dragen. Huru vida ob-
fervationer 6fver Veneris eller Mercurii gäng
genom Solen bora anfes for tjenligare medel,
at determinera orters Longituder, ån Sol -for-

morkelfer, år nu ej mitt åmne at underf6ka>
dock bor jag i allmånhet erindra, at ofåkerhe-

ten vid obferyationernc (i fynnerhet då frågan

år om Veneris paflagc) år mycket ftorre ån vid

Sol-formorkelfcr : en olåkerhet vid obfervacio-

nerné, fom går til if ä 20 fec.^ gor åfven Lon-
gitudcn for orten ^ dår obfervationen flcedt, pa
lika mänga fecunder tvifvelaktig* I fall Plane-

tens både ingång och utgång ur Solen blifvit

obferverad, kommer man vål til ftorre vifshet>

(i fynnerhet om felen for obfervationerjie up-
håfva hvarandra) , dä man af bågges jåmforelfe

ioker antingen tiden, når Planeten vai' 1 defs

råtta Conjunftion med Solen, eller ock til fitt,

minfta afftånd ifrån Solens medel - punél* Paral-

lax-råkningarne åro hår ej mindre brydfamme
ån for Månen : ovifsheten om Solens och Plane-

tens diametrer åger famma verkan, fom vid Sol-

formorkelfer, om icke åndä något ftorre, i an*

leende dårtil, at Planeternes bilder åro fmä, i

jåmforelfe med Solens: altlä fortjena> i detta af-

feende, defla obfervationer framfor Sol-formor*

kelfer rått lä litet något företräde^ fom det o-

billigt vore, at pä denna grund förklara dem
aldeles orjeniiga, at utfinna orters Longitude.

Utan at af fordom vara intagen, lårcr vål in*

gen kunna falla pa den tatikan, at Mån-formor-

kclfér bora låttas for Sol-formorkclfer, vid un-

derfokningar om orters Longitude* Lika orira-

jxielifit vore, om någon påftode, det Hippar-
CMI
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1

tHT diägtäilhfiriä år lika tjenligt mrde!, at fiivn^

Sol^^^ärallaxen^ fom obfcrvationer öfver Vene-

fis ginj2; genrjm Solen.

ly. §. Slidan det fol-egaende Vår ikfifvet och

til Ki Acadeftiietl iafiåivlt, har jag Btt del

de öbferVatiöneT' på Sölem Fdrmorkelfe d. 3. jun.

1769^ fom bhfvit gjoida i Garlscrona, af Herr
Leftöfeh ZiEGötLsTÄOM^ och forn tilforne ej

varit Uti K. Äead.Handl. nåninde. Foraorkelfeat

bofjail haf dår infallit kU 7é f f min. zi fec och
defs flut kl. 4Ö tti. f fec for middagen. Sta-

dens l?ol* hogd it åf framledne Pfoftitbren Stro*
ME& befunnen f5 gf. öch to fec* 1 det nk-
m^iie. Defia öbfervationef bekråftä fuilkomli*

gen^ hvad jag uti 1 f . Pahigfaphen fagt> nämli-
gen^ ät vid Minutens ängifvande for ilutet glf

1764 Sis Formoikeltb i Catlscrona^ et mifslja^

förtlupiti sådant händer lått^ igenom dens toi*

vällnnde^ fom ftår Vid Uret, Utan at Obfervatoren
fjelf daruti har nlgon flculd. När jag nu be*
räknat defla öbfervationer pä i^dp års Formoi**
kelfe, finneis tiden for Sölén^ och Manens cört-

junåion i Carlscröna> af Fofmorkelfcns början^
kl, It* 2^ m* 9 fec* -fl, öo^-^ t^öö.y +1^4^.^^
och af defs flut^ klzi, ä^m. fifcc^i^gS.J
— 1, ö^>' — lö.^ Medelvärdet af dem båg-
ge blifver låledes kl.^u 2^ m. 49 fec. ^o^öud

For Paris var ConjunÄiöns* tiden af Formor-
kelfens början^ kl. 10. m. 31 fee. + 2, 04. 4
~}^tfj 4* » 5 7^- hyafafupkömmef Meridian*
(killnaden imellaU Paris och Carlscröna , m.
8 fec. — 05 04-^, -4-6; 05», »-ö^ ^5 <?. eller i det
närmaftc f 5

7 fec. 5 famt (åicdes imeilaa Scöck-
lä hoim
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holm och Carlscrona, p m. 48 fcc, om den irael-

lan Stockholm och Paris antages i Tim. 2min.

T3 fec.
,

For Greenwich finnes Conjunctions-tiden af

Formorkelfens början kl. 2.0. zi min. 17 (cC.

+ 1,94.^ — 0,p<5.y +1,(51.^5 ^Itlä Meridian-

fkilnaden imellan Greciwich och Carlscrona i

Tim. zm. izfec. -^^o^oö.d— o, 10. y —o, 1 8.1?,

eller i det nårmaftc i Tim. z min. 2f fec. famt

imellan Stockholm och Carlscrona, p min. 44
fecunder.

Medel-vårdet påConjunftions-tiden for Carls-

crona, jåmfordt med de for Paris och Green-

wich fundne, fom åro, for Paris, kl, 20. 50 m^
yofec*— OjOZ^^ + o^oö.y + o^Sp. e. for Green-

wich kl. 20. zi m. 5ifec.'-o,o2.^+0504.j/+058f .^^

gifver Meridian - ikillnaden imellan Paris och
Carlscrona, f 1 m. fec. +0,04. —^0,08.

0,28. ^, eller 51 m. f7 fec. Imejian Green-

wich och Carlscrona, i Tim. 2m, 13 fec. +0,05.^
—o,o6.jK—0,24.^, eller i Tim. 2m. if fec^ Sä*

'ledes imellan Stockholm och Carlscrona, p m^

fS fec* eller pm. 54 fec,

Formorkelfens flut i Carlscrona, jåmford med
'Conjunftions- tiden af flutet i Paris, fom var kl.

20. 31 ni. pfec. —2, 11.^ + I, 27.y +0, 03.^,

gifver Meridian - flcillnaden imellan Paris oc^i >

Carlscrona f 1 m. 41 fec. + o, 13. ^ — o> 24.

y

— 0,23.^') eller i det nårmafte fzm. 48fec. Så-

ledes imellan Stockholm och Carlscrona, 10 ra.

y fecunder.

Af Formorkelfens (lut i Greenwich finnes

Cönjimdions - ti^en dårftådes kl. 20. zi. m. 48
fec.
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fcc. ~- 1, 98 . + 1 5 04^7 + O5 op. altfä Meri-^

(iian-flvillnaden imellan Greenwich och Carls*

crona, i Tim* zra. 5 fec. — o, 31.^5 eller nåftan

I Tim. 2 m. 4r€c: fkmt imellan Stockholm och
CarJscrona 10 m. ffec.

For Stockholm år Conjunftions - tiden fun-

nen af flutet kl. 21. ni. f6 fec* — po. d

+O586.J' — O5 28. ^- Dåraf följer Meridian- (k ill-

naden imellan Stockholm och Carlscrona zzio
m. f fec. +o^o2.J — o, 17. j', dier 10 m. 8fec.

Por Upfala finnes Conjunétioris - tiden af flutet

zzkh 21. g2m. 12 fec.— 1,88.// -4-0,82.7—0,24.^,

foljakteligen Meridian- fkillnaden imellan Upfa-
la och Carlscrona 8 m. 21 fec. -fo^io.^—o,!!*;',

eller 8 m^^f fec* låledes imellan Stockholm och
Carlscrona, 10 m* f fec.

Når man nu tager Medium af föregående

titflag , befinnes Meridian - fkillnadejn imellan

Stockholm och Carlscrona:
,

Af 1769 års Formorkelfes början - - p. 46*
Af början och flutet fammantagnc - p. f5*
Af flutet - - - - - 10.

Af 1764 års Form* början, fe if* - 10. o*

Af defs början och flut faramantagne 10. 2-

Af flutet allena - - - 10. 4.
Medel- värdet af alla (5 utflagen - - P» 5P»

.Men fom utflaget af lyöp års Formorkelfes
början mycket flciljer ifrån alla de ofriga, år

mycken anledning at tro^ det Carlscrona ob-
fervationen pä början dä varit något felaktig,

hvilket ej heller kan vara oväntadt , då man vet,
at en Sol- formorkelfes början lällan med den nog-
het kan anmärkas, fom fiuter> altfä tyckes fam-

I 5
^ ma
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rnj^ TUtrtag med fullt |l:ål hora qt^Omas; ut\ir råfe^-

ningen
5^
da Medium af dé ofnga f uttagen blif*'

yer 10 m, z C^c, Denne tids ^ fkiUnad: imcUaa
3tockho)rn$ Gch Carlscrpna Mendianer låret*

xnycket mer kunna antes for läker inorn 4 fe^'

cunder, loxn^ enligt Herr Sekreteraren War^
^ENTfNS genom Bref mig meddelte ynderråt-*

telfe, de i Garlscrona af Herrar Stromi^r öch
Zegollstrqm g|Bjda obfervationer p| Jupiters

JVlänars Form§rHelfér , jåmforde med Cim Qox^
refpondentH i Stoe^hojm ^ Upfala och Paris ^ ge-

nom medium , hekvåfja denna Meridian ^ ItiUnad

z fécunder n|r,

BESKRIFNING
P4 Djurt^t MUS Myofpalax^ palms

mOtXimh y cauda brevt y oquUs ad-^

^' modum parvh i

• af

ERIK LAXMANN,
Prof. och Ledamot af Kejferl, Vet. Acad. i Petersb.

Dett^i Djur tag jag forfta gängen är 1764^ om
^;ömmaren, vid Paniurcheva, en hy vid A-^

ki-ilrommen, loa weril ifrän Barn^ul, helågen.

Faft ån det lag dodt pä marken, och var myc-
ket upfvullet, kunde jag dock le , at det var

obekanta Jag frågade Bonderne efter namnet

:

de flefte hade aldrig forr fedt de^ > ^^^^^ några
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dubbar kallade det Semlianaja Medmdhy det år,

en liten Jbrdbj6rn > och jag årfor federmera, at

detta var defs egénteliga namn uti hela Sibirien,

failån en hop jtmvål la kalla den gemene Mull-

vaden.

^ Innan jag kommer til befkrifningen , vil jag

korteligen berätta Kongl. Vetenftaps Acade-
mien, hvad man af fkriftelige efterråttelfer om
detta Djur hårtils vet^ Mina Sibirifka Bref,

Iivilka Herr Schlozer, ijép^latit trycka i Got-
tingen på Tyfka, åro de enda, hvaruti nägot om
detta Djur förekommer: men characteren år af

mig deruti lå illa angifven, at jag oroas, lä of-

ta den rinner mig i hugen. Min affigt var dä

endaft, at låta min correfpondent, Herr Prof.

Beckman, ibland anära fmä nyheter, ocklå. ve-
ta något om et obekant Djuri jag tänkte, hanr

(kulle behålla det for fig tih vidare, och fkref

lådant, fom jag om et dodt och upfvuUet; Djur,
et hälft år fedan jag det fedt> kunde, påminna
och foreftålla mig.

Oakta^t det, uti det Kolyvanovofkrefenfki-^
(ka Lånet, och hela den imellan Strommarno
Ob och Irtyfch belägna traden, tilganlkaftoy
myckenhet i hvarje dal och flåttmark viftas, ia

hade jag ändock intet tilfalle at befkrifva det>
forr ån 1708 om Sommaren, då jag oformode-
ligen hittade några ftycken lefvande^ fom lågo
uti heta Sol- baddet, i de blomfterrika dalar-

na vid Schlangenbergflva Silfvcrgrufvan/ DefTa
holl jag uti mitt quarter få långe de lefdc, och
bod til, iå mycket jag kunde, at låra kanna de-
ras lefnads-art.

I 4 Dä
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, j^g J^^Pg^*^^^. betraktade dem , ^
få^ val til

E^^ipnadcn lom hushållningen/ férekommo de
rpig ej annars ån fom et roellanflågte imeilan Mofs

f^fil^^ :^ genom min
it:^^^y5>^Ä7^ vilja helt oformårkt gä ofver ifrän Rot-
tornii til Miiilvadan j och detta gaf mig anled*
Äing til namnet,

Hufvudet är Icort och trubbigt : trynet år

tjockt och nog ftarkt at uphåfva torfven och
rnincra: ögonen åro ganfka imä, oc|i Jitta helt

^äjupt, : med tåta har omgifna, iä ^t cjen lilla

CY^trt^ pupillen ej kap fes, lå framt man ej b lä-

ftr undan harec v eller reder ut det med handen.
Utyarres kan man ej fe något annat af öronen,

% opningen, fom år nog liten och med
mi; betåckt/ Imellan trjrnet och ögonen fitta

en^fhop ^nfenliga: jrpuftager uti en rat lini^. Nås-
l^ii^ofria^ foni år.Q\tåni.meligen fpi^^.oe.h! Qyala,

under' trynet^ O fre lappen ar hirig. Tån-
Öern^ fitta i den ordni^^^^^ fom hps .Rottpru^
"v^attHg,' Och åro roft-iargade» Ang- f^r.a åro pä
yttre fidan flata och glånfand"e%- palhre lidan åro

dtf;0fre uthålkade, nie^^^ undre åndai fig hVafst.

^\'.\*Hairen år åfven/fa tjock oqK. ,d>ufcyleux

^

fSfh hufvudet, men yä] dubbelt koi^tajrCi Krop-
pert år mycket hårig, Fotterne, fom
åro ganflva korta,' vifa tydeligen

,

' at

ej ar flcäpad, at Tnållt lopa. Den korta fvanfen
är fä gleft med kort har betåckt, at man tyde-
ligen kan fe alla lederna,

/ Framfotterne fortjena ftorfta upmårkfamhet.
De åro framåt ftråckta, åfvenfom Mullvadens,
helt korta, men ganfka tjocka, pfih vifa, lä yål

cftei:



efter r benens fom muflckrnas och fenornas (kap-

nad, ac Djurets ftyrka fornåmligaft fitter uti

dem.: På det korta benet följer en bred Hand-

Ibfve, fom år concav, och andas med fem tor-

ka klor, af hvilka den raedlerfta år den ftorltaj

dén fom år nåft den medlerfta ät yttra fidan,

år dårnåftj lå den , fom fitrer pä inre hdanj la

äter den yttre > och iä den inre.

Bakfotterna åro dererfiot ganfka klena, yal

tre gånger fmaiare ån framfotterne. De åro in-

under, ånda-^til och med hålen, bara, och hat-

va åfvenledes fem klor, fom^til detjmgalte a-

ro fem gånger mindre, ån på h-amfotterna.

Hela Jångden år, efter Engelikt mått, lå nar

p tum. Hufvudet % , halfen ,
kroppen f

»

fvanfen 1^, ftårfta framkloh/ö^ clen andra 7%,

den tredje ftorfta bak - klon ^o-
Hufvudets

tjocklek iwgor 4^0» men kroppens något ofvcr

6 tum. Dec ofriga utvifar figuren, Tab. IV.,

föm foreftåller Djurets naturliga ftorlek och ut-

feende.

Fårgen år ofveralt blå -grå, men efter hvarc

hår åndas med cn ljus - gra eller Ijusbrunaktig

fpets, lå har denna tårg ofverhand.

Rorelfen år mycket trog, och aldrig har jag

fedt denna Mua lopa» Så val det, fom ocjc at hoii

q: år arg och bitande fom Mus Scblepyfi^h^ Igor y

at man utan moda och fara kan fånga henne,

la fnart man allenaft råkar henne uti varina Sol-

baddet ©fvan på jorden.

Råtta tilhället år under jorden, och jag for-

låkrar, af erfarenhet och efter anftålde forfok

faed Mus Schlemfch och vår gemena Miallvad,
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at jag ej fedt någon fnålkre^råfvare, an thm
JMyafpalax. Hon käftar åfven iådana jord-hogar,
Ibm Mullvaden, och la ymnigt^ at hela jord-

ytan i våftliga Sibirien år fylld dermed och
rninerad. En ftor obeqvåmlighct for dem fom
ridaj ty man tär aldrig vara tåker, uran mäfte
beftåndigt taga fig och Häften i akt, fom utan
återvändo ftupar, deraf, at fötterna fjunka uti dc
minor 5 fom Myofpala^ BP^^^

Jag, fom ofta refte omkring iäfom naturfor»

fkare, var ofta ganfka förtretad ofvcriWy^^j^dfAyrj

innan jag nogare betraktade defs hushållning,

och lårdc kå4ina Skaparens vishet, fom har for^

ordnat detta Djur til ganfka vigtiga tjenfter

uti Naturens Oeconomie* Detta märkte jag af
följande omftåndigheter. Forft år hela fåltct uti

fodra Sibirien» hvareft faft inga Mofj-arter fin-

jias, ofvervuxen med perennerande Våxter och
fmätt bufkverk , hvilkas tåta och greniga rötter

gora jorden hård och torfartig, äfvenfom de-

ras ftjelkar och ris intaga hela ytan. Plantas

annuae^ fom behofva hvarje vår en mjuk och los

jordmån, forat komma ^up ifrån fro> ikulle alt-

få aldcles intet kunna komma fram uti et obe-

bodt och flackt land, om icke Naturen hade be-

ftålt Myojpatax til at plojå marken i Sibirien, på
famma fått, fom den gemene Mullvaden i Po-

len och Schlepyfcb nu Södra Ryfslnnd* Vidare

tröf jag, at ingen af de mänga fmå Foglar, fom
om Sommaren uppehålla fig pä Sibirifka fålten,

kunde fa utkläcka någon unge, for de många
flags Fiokiirs {kall, fom u\ otrolig myckenhet,

utan återvånda> icke annorlunda an de ifrigafte

Be-
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Bcf^karCj lovera ofver flattmarken, om icke

f^yafpakK och flera defs likar forftaffade dem
imly ir»cn läkra^ kallare och hvalf under jorden

til forDfnarrboning. I bada tankarna ftyrkes jag

af erfarenhetens ty jag har aldrig fedt i Sibit

rien någon Planta annua^ utan antingen pä deffa

högar, fom jag annalt, eller på fidlåndte or-

ter, hvareft antingen flod - vatnet om Varcn
éllerflag-rågn afftolgt jord - ytan ^ eller vid nä*

gon våg och up^plogd mark, eller ock vid ftrån-;»

derna af Strömmar, Infjdar och Sah-fjoar, Af*
venledes har jag pa Slättmarken aldrig annars

funnit något Fogel-bo, ån uti ladana gropar^

och jag Temnar med noje at Ornithologerna

,

fom gora ågg-och bo-famlingar, den underrättel-

fe, man aldrafåkraft biuar dem>[ om man fli?

tigt befoker de hSgar oqh gropar ^ iom deflaj

Mofs upgråfvit.

Uti vanings-rum ynieM'<?j^^/^Ar ej val trifvas*

Jag mårkre, at bulberna af ätfkilliga Liljor, t.

ex. Ornithogalum, Erythronium &:c. &:c. voro
defs egcntelig^ föda, men hon lemnade ak, hvad
jag gaf henne, orordt. Äfvcnledes hade hon
ingen hvila, uran gick beftändigt omkring och
fiiuflvade i vräarna. Defs fmå ögon tycktes lida

det måfta, efter de beftåndigt vora täckte me4
C5 tjockt fna-hvitt vahr.

BE-
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BESKRIFNING
Om Trona ] eller ettJlags Natron

^ fitn
finnes i Konungariket Tripoli i

Barbariet
i

ingifven af

CHRISTIAN BAGGE,
For detta Conful i Tripoli.

Da jag, for nägra dagar fedan, fann uti En-
gelfka Tranfaftionerne förär 1771, Vol. <Ji.

ac Doct. Donald Monro, uti fin beftrifning
ofver detta Natron, irrat fig uti mänga omilån-
digheter, och at en del deraf varit honom obe-
kante, har jag trodt det vara nyttigt for det all.

manna, at derom gifva en utförlig beråttelfe, och
ändra hvad Herr Monro, medelft oriktiga re-

lationer han haft, felat uti, famt at ofverlemna
denna til Kongl. Vetenfkaps Academien.

Detta Natron kallas uti fjelfva landet pä Ara-
biflba Trana. Defs nativa ort år i Piovincen Suc-
Icena, fom horer til Tripoli , tvånne dags -refor

frän Faizan pä denna fidan, eller ig dags-refor

frän Tripolis. Det finnes vid foten af Sten-
berg, ofver jord -(kärpan, och gar intet pä dju-

pet, i en fkärpa af en turas . tjocklek och der-

under, til bredden af en knifs-bak.

Det finnes altid i Cryftall - form, uti bror-

tet beffcäende af lamnianpackade, aflänge, pural-

jele , ftundom oblique , och ftundom ftralige

Cryltaller, Til utfeende liknar det obråndt Gips^

Defs undra yta tyckes bellä af en gra tåt jord-

flvär-
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ftårpa, helt tunn, hvilken, åfvenfom Cryftal-

liflve delarne, gåfer med fyra, och har Salts Imak.

Ett Ilycke af denna Trona ofverlemnas härjäm-

te N:o i.

Defs bruk uti Landet ,
befynnerligen hos

Ncgrerne, år följande. Emot Cohque-fpan-

ninear, och at purgera med, tager man derat

in, til en Valnots ftorlek, uti vatten, och an-

fes for ett fouveraint medel. Man bereder det

ock pä följande lått. En thé-kopp full med

Bom-olja fläs uti ett kåril, och ihtes pa elden,

deruti Mgges denna Trona, af famroa ftorlek

fom redan är fagdt, val fondenlott och fin fom

ett mjöl, läfom fes af N:o z, och rores ftändigt

om med en trå- pinne. Oljan börjar då at gä-

fa up uti ett fkum, iåfom af tjock Såpa, fom

varar 4 eller f minuter , då det häftigt faller ned,

och blir flytande låfom vatten. Sedan den ko-

kat andre f eller 6 minuter, och ftåndigt bhf-

vit omrörd, blifver oljan något tjockare, och

då flås den pä en Sten, hvareft den ftrax ftel-

nar, och blir til fårgen fvart- brun, låfom fes af

N:o 3. Detta, brutet i fmä bitar, fvåljes red,

och drickes vatten pä, då det blifver et godt la^

xativ, om hälften af denna portionen intages ^på

en gäng. Trona brukas ock i Snus, på det iåt-

tet, at man blandar den bland Tobaks-bladen,

fom ftotas tilfammans, (å at den incorporeras

vål medSnufet, då det blifver ganlka irriterande

for nafan. Den fom vant fig vid iädant Snus,

tycker federmera icke om Rapé.

Tilgängen på Trona: år ganflca ftor, tvårt

emot hvad Herr Monro rjienari ty utom den
&o-
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ftöfa quantiteten, fom fofes til Negrernes knd>
til Storä Gairo och Egypten^ kömrna ärligen ta
Tripoli 300 Camei- Laddningar vid pafs, elkr
tufende Centners vigt

, l>\alket) utom hvad dåf
confumerasj cii ftorfta delen flcickas til Tunis

,

och ett litet partie ät Leyanten, for Negrerna^
behof fårnåmligaft^ emedan Turkarne fjelfvc

iållan betjena fig håraf.

Herr Monrö irrar fig^ da hän tåger detta

Natron håfv^å på bada fidof fmä Cryftaller af

Kokfalt, at det ligger i fmala flvölar oth i Salt^

bådd> öch ät Tnpolinfkå Kokfaket fkall vara

rmittadt dern)ed> hvilkéc alt år ogmndadr. Salt- -

grufvorne ligga vid fjö-^fidan^ och detta Natma
ligger zS dags-relbr up i.Landet ^ lä at de haf-

va ingen gemenflvap med hvarandra, Utomdefs
blifver det kott^ fom med Zvara^cUer Tripoli-

falt faltasj äldrig rodt^ (om Herr Monro me-
nar^ Utan mäfte man blanda det med Saltpeter,

dereft naan Vil hafvå det af den hirgen.

Detta Natron rtcuUe vida (3fvergä aU Sod-^

ot^h Potafka til Blekerier, Sapc*- [juuning och
iandra behof , emedan det år fä rent Alkali, och^

föm Herr Monro obferverac
, fo pro-cent ftar*

kare ån Sodä.

Tronan, kokad 1 olfa, fom öfvantil befkrefs,

da den fi^otteras i vatten, loddrar (ig mycket
ftarkt, fom år ett låkert prof af ftyrkan af det-

ta Akali^ och defs ijenlighct til Tväi och
Såpa.

Jäg haller öck dettä Alkalifka Saltet for

längt iåkräfe ån Sodä^ at nyttja vid Cattuns-

och andre filekerieri iä vida det ^ (ärom bragt i

Cry-
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Cryftall-ForrD^ derigcnom afklådt fig den cau*

fticité, Tom altid åtföljer de Alkalifke Saker,

fom genom elden blifvit producerade^ hvilken

caufticité ej litet bidrager til at gora Linne;

och Bomulis- tyger flcora. Jag {kulle ock tro^

at detta Salt^ låfom cryftalliferadt ofelbart

matte vara renadt ifrån jordaktige och andre

främmande inblandningar, fäledes til bruket tryg-

gare ån de Alkalier^ fom hos ofs förekomma un*

der annat lynne.

jag mafte ock nlmna, at denna Tröna, ju

tunnare hon år, defto dyrare och mer aktad år

hon dar i Landet.

Om någon Chemlcus vil gora vidare forfok

med Trona^ kan jag meddela honom tiliåckeliga

prof* ftyeken deraf.

mmmmmmmmmmmmm
VERBEN A Oblaetia^ en rar Ort^

befkrifven af

ANDERS JAHAN RETZIUS,
Ccmonfträtot Botanices vid K» Acad. i Lund^

D^nnå Vaf én af de främlingar, (o tti i forle-

det år forlia gängen béfokte Lunds Bota*
mfka Trågärd.

Defs hemvift har jag mig icke bekant , men
gifTaf^ at den år från Södra AmeriCa: dock har

jag ingen antian grund härtil, ån at jag fick defs

fron jämte liägra andra ifrån denna verlds^delen.

Växten^ fom otvifvelaktigt år den vackra-

Ite i iitt (lågte 9 lårer någon tid Varit bekant i

i?a-
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Paris, hvarifrafi jag genom en förnam Gynnare
fick fron, under namn af ObUtia D:m le Mon«

De få ftiljaktigheteri^ fom man marker hos

dennaij låta gifvit Herr le Monnier anled-

ning i> at fora den til et nytt Genus. Sädanc
^ multiplicationes Generum hånda lått, då man an-

tingen ej är nog bevandrad i Herr Arch. och
Ridd. VON LiNNés fkrifter, eller år för hallig

at fluta. Efter min tanka, bor den forblifva

vid Verbense Genus, , fom af följande befkrif-

ning lårer fynas» Jag har författat den famma
pä Lptin, efter flera pä famma fprak for detta

influtit i KongU Academicns Handlingar.

Radix annua* Caulis fiftalofiis , eredus, bra*

chiatus, tetragonus, fubpilofus. tolU ovata^

fubtriloba, incifo- ferrata^ fcabra, fubpiiofa* Flo-

resm fpica, fenfim fub florefcentia elongata (prce-

ter propter bipollicari^ fub initiovvero capi-

tata) terniinali, fefTiles^ rofei^, fubtus incarnat^^

C/^^a: tubulofus, linearis, ftriatus, hircus, coroi-

la dimidio brevior, quinquedentatus, denticulis

fubulatis, ciliatis, fupcriore breviorcv inferiori-

bus reliquis longioribus> pcrfiftens, Braciea iuh

fingulo flore> fubulata^ caiyce brevior» C0-

rolla monopetala, hypocrntciiformis,, inxqua-

lis. Tubus ciilyce duplo löngior, iinearis, pa-

rum curvus, verfus fuperiora gibbus, intus linea

villofa> in gibbofitate genitalia colHgens. Zm-
planus, fere horizontalis> biiabiatus: Lab/o

fuperiore L meriore ( vc^pcctu fpicas) bipartito^

inféri$ri L exteriore tripartito, liicinia intermedia

alicjuantulum majore, omnibus leviter bifidisj^

rotun-
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rotundatis. Faux piiis claiifa. Stamina quatuor,

inclufa, tuboadnata, quorum duo fuperiora bre>

viora, bad propinqiiiora. Anther^ quatuor, fer-

tiles, complicatse^ bilocularcs, fupgrne obbqiic

dehifcentes. Pifiillum, Germen quadripartitum. Sty^

//// fimplex, longicudine rubi, fenlirn verfus ili-

gma incraflatus ,
cornprefTiufculus. Stigma ie-

vitcr bifidum, lobo inferiore capitato, fuperio-

re acuto^ parum reflexo. Pericarfium nullurn,

fed Calyx bafi turgefcit, fuperne contrahitur

& maturis ieminibus a latcre fuperiore longitu-

dinaliter rumpitur 6c decidit. Semlna quatuor^
oblonga, teretia, punélato-rugofa, bafi crafilo-

re receptaculo affixa. Receptaculum inträ bafiii

calycis^ orbiculare, marginatum 5 lineis binis de«

cuflantibus, punftisque quatuor elevatis pro bafi

feminum, inftruäum.

Teckningen Tab, V. år gjord, da våxtea
begynt blomftra.

Som jag endaft ågt tvånne plantor ^ fä har
jag for Fröns ffcuU icke velat upryeka dem^
for at efterfe, om roten år grenig^ eller enkel^
hvilkct icke hår gor något hufvudfakeligt.

Under varande blomfcring, dä våx^ten tilråc*

kcligen vattnas, har hvart och et hår pa Ca-
lyx en liten vattu-kula i andan, fom gifver or-
ten emot Solen et ganfka tåckt utfecnde^ och
bevifer åfvenväl, at defla hår endaft äro fil -ror
eller utdunftnings-käriL

De fä omilandigheter, hvarigenom denna ort^
i anfeende til Fruftifications- delarne ^ fkiiier fip*

från de Verbens jag haft tilfäile at lofvandc
examinera, åro Tubi långd emot calyx 5 rtyli

v
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figur j linibi horizontella ftållning> calycis dub-
bla långd emot fronj Corolla år ock ovanligt

flor i derta flågte. Men om detta kan forma

ffcilsmåfla, underitälles KongL Academiens om-
döme.

Nomen fpecificum torde kunna blifva VER-
BENA (Ohutia) tetrandra, fpicis folitariis^ ca-

lycibus fiuftefcentibus acutis, foliis fubtrilobis

incifo - ferratis.

Synonyma kan jag inga gifva^ af det jag ej

har til hands de dertil nödiga Böcker,

,
^ ^ ^

Herr Archiatern och Rldd. v. LiNNe anmärker ^

at denna Obletia år en af de nyare och rarare vdx^

ter y [om i fenare aren kommit til Europa^ och har

ej tilräckeligen varit bekant. Den kom förfl til Aca-

demiéE Trägården i Paris ^ och kallades då af Pro-

fejjor Le Monnier Verbena tubo floris longis-

fimo. Ar fedan blifven kallad Aubletia uti Herr

RoziERS Obfervations fur la Phyftque fur I' Hi-

Ji$ire naturelle. Paris 1772» Tom. ^.part. 1. p. 2©^.

Om Jord' nötters plantering och nytta
^

af

GUSTAF HINDR. SKOGE.

Jori-notter^ eller de k^lhdc Jardakers ^ Erd-

mdufe, Jord-mujs, åro knoliga rötter af den

växt, fom Botaniftcrne kalla Latbyrus tuberofus.

Den-



1773> Apr, Maj\ Jon. 147

Denna Jordfrukt har hår i Sverige varit bekant

vid pafs i fo år, och dcrofver. Redan ifrån min
barndom mins jag, huru deiTa Jord -nötter fran

Amfterdam infördes i tunnor och andra käril^

inlagde och förvarade i Sand» Om jag rått pä*-

minnei" mig, lå koftade den tiden Skälpundet

håraf ä til 5 Hollåndfka ftyfver. $om plante-

rings -Jåttet i våra Trägärds - böcker foga eller

intet år vidrordt^ om jag undantager det Herr
Triewald om deffe rötter infort i Kongl. A*
cademiens Handlingar 1744. Vol. f . p. 243*5 <ä

torde följande upgift lända allmänheten til nå-

gon nyttig efterråttelfe.

Båfta tiden til defTä Jord -nötters utplante-

ring år höften^ ftrax efter det man uptagitdem
ur jorden. De trifvas båft i god fvart-myllai
men jag har ock af foi-farenheten funnit dem vä-

xa frodigt uti nog härd och torr lerjord. Hu*-
mvida de tala vät jordmän j har jag ej ånnu
med forfok utrönt*

Man bor noga tilfe, at deffa rötter ej utfåt-

tas på någon los och tillika djup jord^ fä framt

man ej val bäddat under den lofa jorden», an*

tingen med trävirke, härd -packad lera^ eller

med någon ftenläggnings ty rotens natur år at

foka fig til botten (^), ehuru djup jorden år>

hvarfore man^ for at undvika vidlyftig grafning
vid rötternas uptagning, bor hindra denna ro-

tens nedfkjutning medclft den omt^lta bädden.

Och fom rotenj då hön hindras at fkjuta djupt

K 2 ned^

(*) Hvilket afven Herr Triewald fant^ då han plan-

terade dem i en uti jorden nedfatt och med jord

fyld lär.
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ned 5 i ftållet kryper at fidorna, lä bor man af-

ven rundt omkring landet gora en ftångfci af de
ofvanfore omtalte ämnen, efter hon i annor hån-
delfe altfor vidlyftigt fprider fig, hvilket åftad-

kommer ingen ringa fvärighet vid bärgningen.
Sedan nu grunden 5 fom fagdt år, blifvit lagd,

lä fylles dar ofver Lerjord eller Svartmylla 5 til

I alns djuplek. Vigaft år, at vålja iadana ftäl*

len til deffa Jord-notters plantering , fom af na-

turen beftä af berg eller hård alf, hvarofver den
nämnda fyllning palTas.

Når Jord-notterna ftola utiåttas, fä år nog,
at låmna i quarter imellan hvarje* iDe (åttas |ie-

la, efter mån ej blir fynnerligen varfe flera ögon
pä dem y iäfom pä Potatoes. Men man mäfte
granneligen tilfe, at Jord - nötterna, fom äm-
nas til utiåde, ej ovarfamt afflitas utaf de ftrån-

gar från roten, hvarpä de, ofta til 3 eller 4 i en
klafe, fitta, iä at ogat flcadas> ty dä gro låda*

ne Jord -nötter icke. Äfven år at noga i akt

taga, at de Jord -nötter, fom fkola utplanteras,

ej fa uptagas innan gråfet aldeles bortvifsnat, ty

man har funnit, at de, fom uptagas dä gråfet

ånnu år grönt, fkrumpna, och bli aldeles otjen-

holten, famlas och forvaras de ilorfle til hus-

hållet j men alla de fmä Jord - nötterna utlåttcr

man gerna. Man kan ock lågga hufvudftjel-

karna uti jorden pä ett ftålle for fig fjelf^ ty

dar åro gemenligen altid nägra fmä Jord-notter,

fom efterhajid flå up och gifva frukt.

Bittida om Våren flär gråfet af delTa Jord-

laotter up, lå fnart kålei; år ur jorden, och de få

fram

landets upgråfning om
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fram pa Sornniaren blommor af Ärt-flågtet, hvil-

ka äro ljus-blå.
,

I de fro-fkidor, fom foIja pä
blommorna, har jag aldrig funnit mogna fro,

ehuru jag med forgfållighet fokt dem på ett

land af i8 alnar i fyrkant. Gråfet pä denna våxt

blir ett fmakeligt foder for bofliap, men ganCka

fett och mägtigt»

Innan Jord-notterna (ninna til fullkomlig flor-

lek, hora de ftä z är i jorden och derutofverj

ty fom de åro af en faft texture, och på intet

lätt vattenaktige, lä växa de långfamt. ^ Der-
fore bor man antingen anlägga 2:ne land, eller

dela landet niidt i tu, lä at man hvart är kan
hofta hålften. Jag vil annars upgifva ett for-

flag til denna plantages lättande, hvilket jag

dock ej ännu Ijelf forfokt. Det beftär deruti,

at bland Potatoes plantera Jord -nötter. Som
de förre måft hälla fig i ytan pä jorden, men
de fenare foka djupet, få tyckas de ganfka väl

kunna trifvas ihop, lärdeles fom Jord - notterne

växa med ett fmalt gräs , hvilket iåledes ej hin-

drar Potatoes - växten.

Ett annat forflag til defTe Jord - nötters plan-

terande upgifver Herr Triewald (Lc.)^ hvil-

ket jag anfer läfom ganfl^a beqvämligt, i fyn-

nerhet fom jord- ftyeket af annan groda tillika

biifver bördigt. Efter den bcråttelfe jag fått om
Holländarnas lått at cultivera deffa rötter ^ fä lå-

rer det i det närmafte tråfFa in härmed. Näm-
ligen, man väljer ett äkerftycke , h vars belägen-
het är, at det med hälleberg år aldeles oragif-

vet. Sedan jorden blifvit väl plogd och harf-

vad, lä ncdiåttas häri Jord-notterne^ h varefter

K % man
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inan fedan kan la harpa Rofvor, Ärter ^ Linfer^

m. m, Enar denna fcnare groda år hamrad, lä

Upplojes. jorden^ da alia de Jord -nötter famlas

til hus -behofjt fom man kan igenfinna > de i jor-

den qvarblefne finnas altid tilråckeliga tii nåfia

Irs uttåde. Pä detta lått fortfar inan alla år.

DeiTa Jordfrukters utfeende år helt fvartbrunt^

i det de åro omgifne med en tjock och feg fkal

eller hud 5 vid uptagningen ur jorden bor man
låledes akta fig for at bortblanda dem med fvart-

myllan^ hvilken de nog likna i tårgen, Mar^
Ivan alfla huden ^ om den fkåres i kors från huf-

vud- andan möt (tjerten. De fleftc åro afiånga^

men ganda tå runda ^ langa fom 2 led på fin-

gren, nämligen de ftorfte, och tjocka i propor-^

tion 5 alla hafva en liten ftjert, lä at de til ut^

fcehde på vifst lått fnarlikna en liten Mus.

Uppä de forfok jag med delTa Jord-notter an-^

ftålt., bor jag upriktigt bekänna, at de^ i jåm-
forelfe mot Potatoes, äro långt mindre gifvan-

de^ men lä bora de dock, i anfeende til deras

godhet> hållas for den båfta af alla våra hittils

bekante Jordfrukter^ ty de likna til alla delar

de friftafte och fotade åkta Cafcanier. Når man
vil nyttja dem til mat, i ftållet for Caftanier,

lä förvillas de forft, dä fkinnet lolfnar, och be-

qvårnligen kan aftagas. Man kan ock koka dem
i frilkt vatten, tils de blifva mjuka och Ikinnet

lofsnar^ och når det går lått af, fä uptagas de,

låggas imellan en ferviette> for at hällas varma,

hvarefter de fedan åtas med litet fårflu fmor,

fmakandes dä i alla dehr iä väl fom Caftanier*

Vil man ftcka dem, antingen i ett kåril, eller i
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ance-morjan, la mafte de opnas i ftora andan,

lika med Callanier, annars hoppa de derifrän.

De åtas då antingen med fmor, inlagde i Blå-

käl i ftållet for Caftanier, eller med hvad flags

anrättning, Tom konften låmpeligaft kan påfinna^

Ttterltgare anmårknmgar om Jord - nbt-

tet^järnte ndgra pdmmnelfer om]oi[år

pärons njtta i matredmng ;

Ehuru lå jag 5 fom andra, hafva all god tan-

ka om Jord-påron eller Potatoes, (ä hin-

drar lädant mig dock ej, at tildela Jord • not*

terna eller Aardakers alt det loford de fortjena.

De tala båttre värt climatv ftä ute ofver vin-

trenji rota fig ftårkt, och, fom jag tror, foroka

fig åfven af froj åro bebageliga tilfmaken, och
aga en llorre födande kraft, ån Potatoes; fom
jag domer deraf, at dä jåg anfer mjölet af bäg-
ges kårna til afkaftning och nytta, lå finnes, at

Jord-påron gifva långt mindre. Herr Prof. v.

LiNNC flcref nägot i forledne fommar om Jord-
nötter, hvaröfver jag lä når hade tällt en for-

dom, emedan jag trodde ingen härligare Rot til

foJa kunna gifvas , ån Potatoes; men val var,

at jag behöll denna tankan inom mig, ty nu år

jag ofvertygad om helt annat. Jag har anftålt

ett forfok med 7^- lod fkalade Jord - nötter, och

af

C, B, SKYTTE.

K 4
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7f lod ficalade Jord -påron af gula forten 5 hvil-

ka hvar for fig blefvo rcfne pä rif-jårn, och I

med lika aktfambet handterade^ for at bekom-
iBa mjoi af dem bada, det jag" ej velat rena,

pä det intet af det famma {l^ulle forfpillas. Jag
fann med forundran, at Jord-notterne gäfvo ym-
nigare, ån Jord-påronen, och at vattnet, fom 6-

'

iles pa de förre, bl^f hvitt fom en Mandel-
Bijolk, utan nägon obehagelig fmak. Sedan
iDjol-vattnet var val utkramadt, vog maffan ef-

ter Jord - nötterna litet ofver 1 fod, men efter

Jord - pironen litet ofver i lod. Sedan mjölet

bief torrt, vog det efter Jord-notterna if lod,

men efter Jord-påronen J lod. Man kan nu fjelf

doma, hvaä märkelig fkilinad det är imellan bäg-
ge defia nyttiga rotcer.

Denna {killnad uplyfes ytterligare af ett an-

nat förfok jag anftålt, i det jag tog en rot af

hvardera, lika- til vigten, dä de voro färfke>

deffe blefvo i kammaren torkade pä en talrick,

utan at hafva dem vidare i någon varma» . Det
gick längt ut, förrän [ord -päronen blefvo tor-

re. De förlorade fin färg, follo i hop^ och
torkade hunno -de ej til fjerdedelen af det de

vogo friike, fom var vid pafs-^lod. Jord-not-

terne deremot, af lika tyngd dä de voro färlke,

blefvo fnart torre, behollo fedan fin iårg, och

förlorade ej fullt ut hälften i torkningen. For at

bättre fe fkillnaden, lä fändas nu rötterna torka-

de; de hvitaktiga äro Jord-nötter, men de^grä

Jord -päron. Sä väl af detta, fom af forfoket

med mjölet, lärer kunna flutas, hvad märkelig

flcillnad det är imellan defle bågge rotOag, och

hiru Jord«påi'onen hyfa niera våtlka^
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Mjölet eller grynen af båda flagen bora låg-

gas i kokhett^ då de Itola nyttjas, och tror jag

at Jord- notterne åro tjenligare til Sego-gryn,
ån Jord -påron.

De forfok, fom nu blifvic anförde, hoppas
jag ikola pä Allmänheten hafva den goda ver-

kan, at Jord-notter hädanefter mera allmänt blif-

va planterade. Min mening år ingalunda, at här-

med fräntaga Jord- päronen eller Potatees deras

billiga lofords tvärt -om, jag favoriferar dem
ganflca mycket, i anf^ende til den ftora nytta,

Ibm värt Rike flcalle tilflyta^ om de blefve all-

mänt vedertagne.

Jag har derfore med all noggranhet pä JorJ-
påron anftåk forfok, til at utröna, om de feulie

kunna förädlas, iä at man til fina rätter afBa-
kelfe och Kakor kunde nyttja deras mjol. Jag
har ock funnit, at det gar aldeles an, rått få

val fom af bäfta Hvete, fcdan de forft biifvit

gjorde til mjoL Jag har af lädant mjol bakat
det hnafte brod med gåft. Sprits -bakelfe, i fmor
och i ugn bakad. Nyckel - munkar, Vader-mun-
kar, Hjorthorns-bakelfe, fina Pepparnotter och
Kakor 5 alt har fynnerligen lyckats, och biifvit

fullkomligen lä godt, om icke bättre, ån af
hvete, undantagandes Tärt- bakelfe, fom jag tvif-

lar pä lårer gä an^ Jag kan forfåkra;» at"Pota»
toes-mjdl år fä godt til forefl^rifne behof, at i

alla hushall, dar iädane rätter åro nödige, ett an-

fenligt quantum deraf borde finnas, i fynner-

het fom denna växt ej år de förändringar af brand-
fot och vät bärgning underkaflad , fom hvetet

hvilket dä til matredning ofta år bäde ofmakc»
ligt och hinderligt*

K f Jag
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Jag har fedan,, i anledning af Inrikes Tidnin^

gen^Aom i fommars nämnde oni, at af Potatoes

göra Sego och andra gryn , fall iättet ej upgafs,

våndt min onitanka därhän , och efrer mitt be-

grep gjorc flera flag Gryn^ af finare och grof-

re fortcr^ och funnit,, at Jord -päron med for-

del hårtil kunna nyttjas» Jag har ej vinlagt mig
lä mycket om Ikapnadcn af Grynen, fom mer
om iattet at tihxda dem, och jag vet ej, hvar-

fore vi bora binda ofs vid utfeendet af ett ting^

då det ej är vanitapeh^gt, når ändamålet anda

vinnes. Til prof ofveriänder jag til KongL A-
cademien nägra af defTa Gryn» De kunna for-

fokas i en fked ofver en lampa^ men de bora ej

låggas i vattnet j förrän det kokar friikt.

BESKRIFNING

På en Svång-^ Kran^y

\ af

GTLBERT SHELDON>
ÖfverSkeppshyggmartc vid K. Örlogs-Flottan^

Vid Kongl Örlogs - Flottan i Carlscrona fked-

uc bciiyciuimgar af >)kepp, clicr dels ut-

tagande^ antingen med en Ginas och dels Broeks

upiättjandc, eller ock vid Hora Mall- Kranen,

hvilka bagge utvägar fordrade anfenligt man«

ikapochtid, bäde til defs uttagande och trans-

porterande, lårdeles när Örlogs-Skeppen (kulle

göras; torna ^ at halas in uti Skepps-Dockaiv p^^^^

^ äter
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Ster monderas och tilredas , fedan de kommic
urur Dockan, dä man var nodfakad fora Cano-«

ner och Amraunition pä etc ftålle> Skeppets

Rundhuk pä etc annat ^ Tackling och utredning

pä det 2:dje^ itimt Barlaften, iärom det fvärafte,

ftorre delen beftäende af Jårn och gamla Cano-
ner^ pä det tjerde^ til hviiken anda Skeppet
mäfte förläggas ifrån det ena aflågfna ftållet til det

andra, bäde dä det fkulle in i Dockan, fom ock
fedan det kommit derutur^ hvilket fororfakade

anfenlig koftnad och tids utdrågt.. Til lindring

hårutinnan, och befparing for Kronan, fann jag

båfta utvägen vara, at anlägga en brygga eller

bråd- bänk > nåra vid landet, at Skeppen kun^
de lägga intil, och det ena med det andra af

Skeppets Attirail, dels pä broen, och dels nå*

ra intil pä landet, fä flne bQqvåmlige lagen.

Som bårtil fordrades en beqvåm Svång^Kran,
af den hogd och befkafFenhct, at den utom Skep-^

pcts Beftyckning och Rundhult, åfven fkulle

kunna nedan ifrän djupafte häl - ffceppet, pä
ftorfta och bredafte Skepp, med beqvåmlighet
uptaga och pä Broen uplägga den fvärafte bar-

laft, famt Canoner och Morfarej ty ätog jag
mig,, at allenaft med 2:ne trån och nägot gam-
malt tägverke, pä et helt nytt och ovanligt lått,

inrätta til detta åndamäl en tjänlig Sväng-kran^
Som denna fimpla machinc och inrättning

äfven kan vid mångahanda tilfållen tjäna det all-^

manna, och ännu lår vara obekant, lä fordrar

min forbindelfc, at til KongU Vetenfkaps Aca-
demiens heprofvande den famma ofverlämna, hu-
ru vida den tortjånar^ at ibland defs Handlin^
gar uptagas.

Be*



tf6 1773- Apr. Maj. Ju

Belkrifning åfvef Ritningen Tab. VL och
bruket af Bråd - banken med Ijelfva

Kranerh

A Bråd - bänken eller Bryggan^ med Gn forpäl-

ning Tid landet, eller tjånlige Broar, at be-
qvåmt kunna tranfportera hvad fom fordras

i land och ej pa broen kan inrymmas.

B. Stenkiftor imellan yttra pålverket^ rundtorn-
kring Bråd-bånken, at inlägga Kulor och
Barlaft.

C. Upftandaren, fom fåftes imcllan Pälar, 6ij
fot under ofverkant af Bråd-bånken, fom har

et häl vid öfra andan
^ hvarigenom Staget el-

ler ledaren for (lagets fvångning kommer at

gå, famt pa ofra ändan en inkipning^ fom
formerar et hufvud for bakftagen. Denna up-
Itändare kommer at luta framåt > la at defs fråm-

fla fida faller lodrätt ofver foten eller pannan

under Kranen > lika lutning tär äfven upftån-

dåren ät den fidan, hvarät fvångningen kom-
mer at göras, for den orfaken, at Kranen af

lin egen tyngd (kall vara benägen at hånga

fram ofv^er^ och ät den fidan fvångningen bor

fke^ och ej med nägon fvar tyngd fvänga

eller rafa bakvärts ofvcrf at bryta och fkada

verket, tom (kulle kunna (kc, hulft ingen bak-

ftag ar pä den fidan, fom underftodier Kran-

hufvudet, och ledaren kommer ur fin fvång-

nings-angeL

i>. Krantrådet, beflaende af et längt Furuträd

12 a 14 tum tjockt Ikarfvadt med ett knimt
Ekehufvud pä ofra åndan. hyaruti äro 2:nc

Ikif-
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fkifvor for ftora Ginan, och längre neder ea
tafka eller faft Kimbacks - black , med en flcif-

va pä hvardera fidan, for bägge loparne ifrån

ftora Ginan. Undra andan af Kran-trådet år

runde, och forfedt med et ftadigt Jårn-beilag.

E. Korta och breda fammanfatte Eketrån af 14
tums tjocklek, fom uthälkas for foten uti halS»

va trädet, hvaruti inlägges en bred Jårn-pan-

na for Kranfoten, at kunna uti den beqvämt
ledas och fvångas.

F. Tvånnc ftråfvor af 8 tum i fyrkant, fom kom^-

ma pä innerkant emot upftändaren, hvaremot
de nägoc intappas och fällas, iå val fom lati

Ijelfve Bråd -bänken.

G. Tvånne bakftag af gamla vandt, något |la-

diga, fom liftas med fin bockt omkring huf-

vudet af upftändaren, och gä med hvar fina

andar neder, den ena långs ät til hornet, den
andra tvårts ofver Bråd -bänken; deffes tjenlt

år, at ftyrka upftändaren under Kranens fväng-

ning5 ty antingen den år längs eller tvärs for

Bråd -bänken, iä år dock en eller bågge til

underftod: defie bakftag halas ftyfva, och li-

ftas vid Palverket eller Balkarne, antingen ge-

nom ett Bläck , eller med Jungfrur eller Tal-
je-rep.

//. Staget eller ledaren år håftadt med ena än-
dan onTkring Kranhufvudet /, och löper ige-

nom upftändaren C, och neder ät Talljan X",

hvarmed det fälles och firas efter behag, an»

tingen man vil hafva Kranen upreft efter den
utprickade bagen til X,e]!@r lutad til M. Denna

leda-
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ledaren underftodjer fornåmligaft Kranhurvu-
det, och bår nårmaile tyngden med Kranen

^

lårdeles da den fackas nedcr til Af, och äter

minfkas når den refes tili, alt fom den kom'^

mer närmare at flå lodrätt j men under vrid-

ningen, då Kranen kommer at fvånga efter

den prickade bågen til iVT, och at hånga in-

om kanten af Bråd - bänken , fördelar tyng-
den fig til upftändaren, hvilken dä nnderltod-

jes af bak (taget fom år häftad t långs Bräd-
bånken vid hornet Ö.

Ett tag, fom formerar en handfot > och år

häftadt vid undra andan af Kran- hufvudet,
hvarifrän det löper forft igenom ett Bläck
vid ofra andan af Upftändaren, fedan genom
ett annat Bläcka, håftadt långre neder pä Kran-
trädet , hvarifrän det äter löper genom det tre-

dje Bläcket, fom år håftadt otVer halfva up-
ftändarens hogd, hvarifrän det gar neder til

foten, och häftas med en liten Tälja ^ at la

mycket beqvåmare kunna underftodja Kranens
fackning, refning och fvångning»

fQ. Gin -bläcket med trenne fkifvor, en oFver

och tvånne under: genom detta bläck och
fkifvorne uti Kran- hufvudet infkårcs Gin-
löparen, lä at defs bägge ändar komma at lö-

pa ofver Krannvifvorne, fom fittja uti Kim-
backs-bläcken pä Kran- hufvudet, och der*

ifrän gä loparne vidare längs Krantrådet ge-

nom fot - bläcken R til fpelen hvarmed
bägge loparne omvindas. rå detta lättet^ med
2 fpel och 1 löpare, vinnes uti tiden, och da

man har 2 man uti hvardera l>ommen ^ kan
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den fvarafte tyngd lyftas 5 men når man har

V tilråckelig tid, och mindre folk, kan vind-

ningen (te med et fpel allena* Skulle nägon
Mad eller något lådant bchofva upvindas, fom
fordrar i häften, uphånges en Tälja til hjelp

pä fCran " hufvudet.

T, Tvåiine led - tag, ett pa hvardera Ciåån uti

Kran- hufvudet > hvarmed Kranen efter den
prickade bagen iST fvånges och vrides efter

behag. Deffe tåg kunna ock infkäras ge-
nom enkla black, fom Golingara

Den vid Carlscrona af mig anlagde Bråd-
bank år iä läng och fvär, at den har en Bod
pä ena andan, och kan bårga 2 fvåra Skepps-
beftyckningar med mera, äfven Kranen lä fvar,

fom ritningen utvifar^ men om någon Privat å-

ftundar en Svängnings - kran , til upvindande af
Sten-blåcker, Ankare, mindre Canoner, Ham-
pe-buntar, fvåra Faftager, eller aadra tyngder,
kan en dylik inråttas mindre, och fparas badc uti

trå-och täg-verke. At confervera en iädan
Kran, årflätt, lårdeles til defs täg-verke, fom
år måfta fordärfvet underkaftadt, hvilket om
vintren, eller dä det ej nyttjas, utfkåres det ena
med det andra, fom med ijelfva Blacken och
Spelen inlägges under tak» Kran-trådet täckes
med en kåpa ofver hufvudet eller flvif- hälen,
och åfven pannan vid foten, dä trädet najas up-
råttftäende vid upftändaren, til defs den äter be*
hofves* Stockholm den 4, Junii 177Z.

FÖR.
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FÖRSÖK,
Jlt nyttja Vattu-^profvare til utrånan^

de af Salpeter halten i Krut^

af

NILS LINDBLOM,
Projfeffor vid Kongl. Artillerie£.

LTti KongL VetenOcaps Academlens Handlin-

/ gar finnes vål en ganfta grundelig och om*
fläadeiig afhandljngj om Salpeter »haltens utrö-

nande i Kruts nien fora inrättningen dertil år

nog koftfam^ och jag gerna ville hafva någon
hydroftatifk Krut-profvare, företog jag mig at

forfoka, huruvida Vattu - profvare flculle dertil

vara tjenliga.

Af tunn Cryftall låt jag bläfa kulor > i det

nogafte fphieri(ka, af olika llorlek, forfedda med
tränga och korta halfarj uptil nägot litet vidare

ån nederft, til at iå mycket båttre kunna igen-

korkas. Om kulan icke år nägot ftorre i dia-

rneter ån i dcc^ tura, blir hon nog oftadig och
vacklande. Sedan hon år lagom laftad med fi-

na b!y-hagel> värmer jag henne i het afke-mor-

ja, korkar fedan igen Ix^nne^ medan hon ännu
är våi varm, och dryper nägra droppar, antin-

gen fn^ålt Kitt, gjordt af vax och harts, eller

ock lack, på korken, fedan den år vål infatt och
nägot ned -tryckt, inemot at kittet eller lac-

ket vil ftelna, vänder jag om kulan, la får det

cn någorlunda conifk figur. Innan det år al-

deles ft^lt, låttes midt-uti ett ftift, af fin guld-

tråd eller fdrgyId filfyer - tråd , lå lod -rått 5 fom
man
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tnm efter ogon^måttet kan råka på. Skulle kit*

tet redan hafva ttélnat, behofver man allenaft

vårmä åndan af ftiftet, lå låter det trycka fig

ned, ia. långt fom behofves. Stiftet år förut af*

dcldt 1 I o lika delar, hvardera tum, igenont

fina rundt omkring infilade marken, och år faft-

lodt vid et litet och tunt mefiings- bläck ^ hvar*

uppå vigterna komma at läggas, Defle åro in-

rättade på vanligt (att, nämligen, at i lod vi-

ftualie-vigt antagcs for hela Centnern, fom fe-

dan år fordeld til och med halfva lod* Den
kulan jag måft brukar til Hjdroftatifka Krut-
forfok, år något ofver z tum i diameter^ Pamt
glafcn, hvaruti Salpetern och Krutet upiåfasi

något ofver 5. Om glafcn åro trangare^ blif-

ver kulans rorelfe dcrigenom mårkeligen trögare)

Glafen rymma något mer ån | kanna* Med fl

ftor vatten -^quantitet fiipper man det befväret

at våga vattnet. Om man en gång fkulle råka
til at få en eller annan droppa vatten mer ellef

mindre, ån en annan gäng^ kan det icke gora
nägöt mårkeligt fel) lårdeles fom det icke kom-*
mer an på vattnets abfcluta quantitet, utan pä
vatten -quantiteternas forhållandei Derforc må-*

ter jag vattnet med en fmal - halfad i ftops-

bouteille, fom fylles väl, oeh rågen afftrykes pä
famma lått den ena gängen fom den andra, At
bruka mycket vatten, år defsutom nodvåndi^t^
dels at Salpetern och ICrutet lå mycket fna-
rare må kunna fmålta^ dels ock^ at vatt-*'

nets förändringar
j

i an(ecnde til varma och
kold> under påftaende forfok, må blifva de--

fto mindre»
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rjfa For/oket,

Nar Kulan var vål torkad med rent linne ^

och balancerades i rent vatten til nederfta mare-

ket, kunde jag fedan få henne at ftadna pä hvil-

ket märke jag ville af de ofi^ga lo. Guld-ftif-

tet , fom dä brukades , var fom nogaft ^§0 ^

diameter. Dä hon lyftades up ur vattnet, lyn-

tes vattnet (kingra fig myeket olika pä hennes

yta, lä at det fomligftådes icke fyntes til^ men
annorftådes hängde dropptals vid. Kulan blef

Ääende i famma vatten nägra dagar. Hennes
tröghet minlkades mårkeligen efterhand, dä åf-

ven vattnet, når hon lyftades up, fyntes likare

fordelt pä ytan, ån forut. Trögheten var lik-

väl icke aldeles borta, lärdeles når bön ville

fjunka^ men hade motftänd af vattnets friftion

emot den delen af ftiftet, fom ftätt ofveir vat-

ten. Äfvenledes blef jag varfe, dä hon nägon
ilund ftätt ftilla, men ville ftiga, at hon pä en

gäng nog häftigt fteg up 3 afdelningar, men
fank äter och fteg omfom, famt ftadnade i^^af-

delning lågre, ån hon ftod i början , innan hon
fteg de 3 afdelningarna* Så långe Kulan år fom
trogaft, har hon det laget, at ftadna tvårt af,

når man låtter henne i rorelfe, i ftället for at

ftiga och falla flera gånger, innan hon ftadnar,

fom det händer, når hon fått ftä i Vatten, ät-

minftone 2 dygn. Til at afhjelpa en lå ftor o-

lågenhet, fom kulans och ftiftets friction emot
vattnet fororfaka, tyckte jag båft vara, at for-

nt läta henne ftä i vatten 2 ä 3 dygn, och fe-

dan fåtta henne i liten rorelfe, med en fmal pap-^

pers-rimfa, hvar gäng nigon obfervation ftul-
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le göras , och altid råtta mig efter den afdclnin-

gen, dar hon kunde ftållas (om lågft.

Sedan jag, pä forenåmnda lått, tyckte mig
Vara fåker om råttafte och päliteligatte lattet, at

lika doma ora kulans litflag , den ena gängen lä-

fom den and ra 5 blef hu hiera angeläget for mig
ät utröna, huru mycket hon flculle iftiga^ når

nägot af de enkla loden, hvarmed hon var la-

ftad, blef borttaget.

Dä kulan var laflad at ftadna pa ©{"verfta el-

ler iö:de afdelningen , och ett lod to^s bort med
den varfamhet, at kulan icke fick hagon annan

rorelfe, an den hon borde hä , af de pålagda tyng-

dernas forminflcningi biet jag ganfba ofta och
med forundran varie, iat dcfla utflag voro den
ena gängen mycket olika emot den andra» I-

bland ganfta mänga lädana forfok fanp jag det

ftorfta inemot 7 afdelningar, och det min Ila nä^

got öfver 3, Sä at, om jag (kolat Jåmfora det

borttagna lodets tyngd med vattnets, hade jag
varit oiåkcr, antingen lodets tyngd fvarade emot

7, eller ock de ofriga afdelningarhas vattu-co*-

lumner, til och med y.

Äfvenkdes tilredde jag ett ftift af Meffiilgs-

träd ^ med dubbelt ftorre afdelningar, ån de för-

ut nämnde, och fkar titaf famma trä lä mycket
fom i det nogafte fvarade emot i avdelning el-

ler j% tum, hvilket hamrades platt och veks

up pä ena andan, fä at det beqvåmligen kunde
handteras med korn- tängeh. Når kulan balan-

cerades til io:de afdelningen, och fiftnåmnda vig-

ten togs bort, fteg kulan > vid olika tilfållen,

L z gan-
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ganfka olika, ifrån och med lo til och med 6
afdehiingar^ Så at, om jag hårutaf fkolat doma
om Meflings-trädens fpccifika tyngd, hade jag

varit olåker om numrerna, ifrån och med lotil

och med 6.

Utaf de olika tiltållen, då defla forfok tid efter

annan blefvo gjorda, tyckte jag mig nägorlun-

da kunna veta orfaken til iä ftora irregularite-

ter. Men til yttermera viflb, och til at fä re-

da, om mojeligt vore, på en lä fortretlig fak,

famt at ta veta, i hvad män vattnets olika kold

och varma gjorde förändring på kulans ftigan-

de och fallande, anftålde jag

^:dje Forfåket^

Ett ftort glas , af något mer ån \ kannas in-

rymme, hvaruti både Thermometern och kulan,

utan at komma for nåra åt hvarandra eller nå-

gondera fidan, hade tilråckeligt rum, flögs in-

emot fullt med upkokadt Sjo - vatten. Ther-
mometern hängdes, vid ena brädden, lå djupt
ned, at NoU-puncten fkulle komma at fladna

i vattu-brynet. Vid 70 gr^ värma fattes ock
kulan i famma glas, men var då for tung, lå

at jag mäfte låta henne med Meffings - plätten

hvila på tvänne, tvärs ofver glafet lagda. Stål-

trådar, När Thermometern hunnit ned , til in-

emot 67 gr,, började kulan ftiga nog häftigt,

ifrån io:de atdelningen , fom var i vattu-brynet,

då ocklä vattu- profvarens och Thermometer»
kulans centrer i det nogafte voro midt for hvar-

andra, lika långt neder i vattnet, och forholt

fig fcdan, fom nedanttående Tabell utvifar. Uti
forfta columnen åro de pålagda Cenincr-vigter-

na
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na i lod -tal antecknade} uti den amira ftiftets

afdelningar, fom vid hvar och en obfervation

voro i vattu-brynen 5 famt uti den tredje Ther-
mometerns grader ofver o eller NoU-punften.

Centner- Stiftets Thermom, Ccntner- Stiftets Thermoin.

vigter» afdeln. vigtcr. afdeln. g'.

0 10 0
0 fi4 0

128 0 0
IP2 0 1 ZI

Zfö 0 foi f78 20|;—
0 46 fp6 z 17—
0 41 601 41 16—

Hela anftalten flyttades i ett kall -rum, at

fta ofver natten. Morgonen dcrpå gjordes föl-

jande obfervationer.

Centner» Stiftets Thermom. Centner- Stiftets Thermom.
vigter. fitdeln. sr. vigter. afdeln. gr-

616 I 6zo 4— H
617 0 Ii 620 4i 7
617 2 2 618 3i P—
618 5 2| 614 H
619 J| 4— 611 4- 12

610 4 4i 6op
, if

610 3 608 2i 13—
610 2-f- ÖOI Si 16—
610

Ifrän början af fift anförda obfervationer,
företog jag mig famma underfokning, fom i a:dra
Forfoket, nämligen, huru högt kulan Ikulle fti-

ga, af I lods borttagande. Hon fteg i fSrftonc

6f afdelningar j fedan nägot mindre, til Ther*
mometern hant up til ff , dä hon fteg fom no-

L j gaft



gaft f afdelningar. Under den tiden Thermo-».

rneterti var iiiieilaa f|: och^ Gj;^ (leg hon knap«.

pa f , och ledan rnindre o^^c^^^^^^ til alle- .

naft 3^. Når j ag 5 af Thermometcrns längfam-

ma rorelfe, trodde honom vara i våndaingen,

imellan ftigande och, fallande, obferverade jag,

nt hon i början fteg 4^, fedan inemot ock
fluteligen, något ofver f afdelningar., '

Til at ån nogare anftålla dylikl forfok^ får-

deles at- utröna det befynnerliga phenarnén^; at

YattnctS;" rpeeifica tyngd år ftationnaire , vid en
yifs tetiip^rature af köld och; varma, borde maa
rSttdtgen hafva en Thermometer, fom hade llor-

rc afdelningar 5 ån, de vanliga , fa,mt vore fcrr

fedd med Nonii Scala, pä larama lått fom^ de
Yanliga Barometer - fcalorria, til at låkrare kuopa
domma om Thermometerns grad-tal^ än jag kun"
dé 'tåka pa derigcnonb , at jag alti<^ bemödade
niigv ^t ogat och qyickfilfrets yta fkulle vara i

en linia lod-rått emot avdelnings -fcal^n. En
annan orfak til felaktiga . obfervatioi^eer kan
ock finnas uti någon liten oriktig

.
propörtipii

Cxntiier- vikterna imellano
^

Kulan och Thermometei^n låt jag fedan ftä

qvar i vattnet några dagar ^ och fann henne,

dag 4frän dag^ blifva något litet tyngre y ehuru

jag ftåndigt aktade henne for damb. Formode-
ligen hade hon tagit |t fig något fediment af

%^åttnet5 foai okat tyngden^ Ocklä kändes, och

fynteä .hön flemaktig ^ när hon togs up ur vatt-

net och torkades.

Dcrpå' vägdes ho,i> tillika tned ftiftet och

den dcrvid falt-lod<ia MefTmgen, på en tämme-
ligen



ligen qvick Balance, och befants lika med 318PO
lod af Centner-vigten.

I fall nu kulans volume varit oförändrad, i-

frän det Thermometern var nägot ofver 67 gr^

tils han foIl ned til 6, fkulle följa, at vattnets

fpecifica tyngd ändrat fig i den proportion, fom

år imellan 3i8po och jzfio, eller nägot når

fom p8 til 100. Men at kunna urfkilja, huru

mycket hvar och en af deffa bada orfaker bi-

drager til hela effeften , borde man af åtfkilliga

påliteliga obfervationer formera en Series, foni

fedan fkulle interpoleras, til at fä igen forån-

dringarnas progreffion, famt de nämnda orfaker-

nas lårfkilda verkningar.

4:de Forfåket
Ett ånnu ftorre kåril, ån det fom brukades

i förra Forfoket, hyaruti både Thermometern
och tvånne lika ftora kulor hade tilråckeligt rum,
oftes inemot fullt med vatten, iå at o-pun£len

pä Thermometer- fcalan , fom förut , var nåra vid

vattu-brynen. Til deffa kulor ville jag nyttja

ftift af olika finhet y klipte derfore af en och
famma Guld- träd z lika Hora ftycken, af hvil-

ka det ena drogs igenom en drag-fkifva, famt
blef, efter dragningen, långre, i proportion til

det odragna, fom 19 til 10. Trådarna deltes pä
vanliga lättet, och fåflades hvar vid fin kula^

Når kulorna voro färdiga, och hade några dagar
ftätt i vatten, paflade jag pä når Thermometern
var omkring 6 gr., laftade kulorna, efter van-

ligheten, til ofverfta afdelningen, och tog var-

famt bort § lod ifrån kulan, fom hade det grof-

re ftiftet, dä hon ileg, och fluteligen ftadnade

L 4 knap-
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tnappa 3 afdelningar under den io:dc. Med
den andra kulan forfors på famma lått. Når fam^
3ma halfva lod togs bort, fteg hon f|: afdelningar^

Medan Tbermometern var imellan éf och y^y,
gjorde jag atftilliga dylika forfok ^ forn alla flo-

go olika ut emot de f6rra> men voro fekktiga^

åt en led > t. ex. Kulan med grofre ftiftet fteg
afdelningar 5 den andra och åier den (ox-^

r^i nägot mer än 2 5 o* f. v.

Kunde man vara iaker om vattnets oforån-^

<3erliga temperature, eller ock behälla det nåra
vid 6 graders varma, tror jag, at Vattu-profva-
ren il:ulle, båttre åu någon Balancc,' tjena til

fina vigters juftering, iärdeles om guld- ftiftet"

fjordes det finafte lam rpojeligt vore. Torde
anda 5 at något annat fluidum yore tjenligarc

in vatten.

Sluteligen borde nti

S:fe Fårfoket
wftåJlas, til utrönande at kulans pälirelighct, dl
fråga år om Salpeter • hakens beräknande» Mi-
na 4 glas inrymde jag med lika mycket upko^
kadt vatten, fora i flera dygn fatt fvalna , och
komma til famma grad af varma, fom var i

kammaren. Okokadt vatten plågar hafva den
olågenhet, at det gifver ifrån fig våder-hublor^

fom tåfta fig vid kulan. Til at icke bebofva

handtera glafen med varma händerna, blefvo de

ilälde pä hvar fin tallrik, affides i rummet , dar

jag trodde vårman vara minfta förändring un*
derkaftad^ Porfokct börjades ock , då jag trod-»

de Thermometern vara i vändningen imellan fti-^

gande och fallande. Uti forita glafct var rena

vatt-

/
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vattnet;^ i det 2:dra, ^rdje och 4:dc voro fol-

verade 74^ 7f och 7<5 pro* cent raffinerad Sal-

peter. Vatten -glafet flyttades, fovft fram pa e;tc

annat bord, och balancerades kulan til afdelnin-

gen 5 lyftades fedan ur glafet^ derigenom at

jag fattade om Mefiings • plätten , utan at rora

Vid kulan, och ftåldes otorkad p| grätt papper,,

at det ofverflodiga vattnet fick rinna bort^ me^
dan andra glafet bars fram. Deruti balancera-

des hon med p Ocålp. 20 lod af Centner • vig^

ten, och ftadnade åfven pa afdelningen 2f. Pa
flirnma lått forholts med det 5:dje och 4:de. I

det 3:dje v^r hon laftad med p fltialp. z4 lod, och
fladnade pä afdelningen z. Hade fäledes behoft

ännu Y^o;^^^ > tjunka til afdeln^gen 2|: , al-

denftund hela lodet fvarar emot f afdelningar

i det nlrmafte. Til det 4:dc behéfdcs p fkälp..

38 lod, dä hon ftadnade pä afdelningen men
hade boi:dt ftadna päij, om annars förra obfer-

vationen hade fin riktighet. Om ftilnadtn imeK
lan vigterna, til 2:dra och grdje glafet>, näm-
ligen lod, tages til grund, blifver icke
fvärt at råkna, hum litet man fi:olat fela om
Salpeter -haltens, beräknande, i det fjerde gla*

fet, i fall deruti varit folverad i Centner krut^
i (lållet for 76 pro-cent Salpeter. Til at und*
vika all rakning, och at §ä ftiftet något finare^

förlängde jag min ofriga Guld- träd i drag-fkifV

van , ifrän zof til 5 z , lä at en afdeluing flkulk;

fvara emot pro- cent.

Skilnaden i koftnad^ imellan denna och dei^^

vanliga hjdroftatifka Knjt-proh^r.rea, år i det
nogafte ftor,. fom koftnadcn, for den fin^aro

f balan-
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balancen, hvarmed glas-perlan balanceras, til*

fammans med koftnaden for den grofre, hyar-
med ^ttnet våges»^

Qm huftfjr ay ,

af

TORBERlSr BERGMAN.

Tfrän. längre tid tilbaka hafva många Chemi-?»

JL fter förment någon Syra finnas uti var luft^

krets, hvilken gemenjigen fått namn ^cidum^

univerfäle^ acidum aereum. c\\tx primigemum dock
hafva tankarne om defs art och råtta befkaffen-

het varit olike. Atnvillige anfe den ännia lä myc-
ket vilTare for vitriolifk, fom dc paftå, at ve-

getabihjkt eldfaft alkali häller mer eller mindre

Tartarus vitriolacusj fedan det for fri luft långe

yarit utfått.

For mig har detta forfok haft helt annat ut-

flag^ ty ett rent alkali, fom 4 är pä en vind

varit blottllåldt for derofyer fpelande luftdrag,

har icke vifat ringafte tecken til vitriols- fyra.

Man kan annars hårvid lätt bedraga figr om ej

lutfaltets renhet förut vål underfokes^ ty ofta

finnes Tartarus vitriolatus i ny-brånd afka; For-

foket bor ej anftållas^ i et Laboratorium , hvar-

eft ftundeligen genom eld eller andra medel al-

lahanda kroppar forftoras, ja ej en gäng dar fy«

ror forvaras, om utflaget fkall blifva tilforHte-
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1

' Uti fno - och rågn vatten har val Herr Marg-
<pRAF funnit fpär af bäcle Saltpeter - och Kok-
fälts -fyra, ehuru i ganlta ringa mängd ^ dock
vet man ej ånnu vifstj om det altid och alle-

•ftådes tråfEis*

At likväl en fran alla hittils bekanta helt lar-

fkild Syra ofveralt i var luft- krets år utdelad^

hvilken i det följande kallas Luft -Syra y hoppas,

jag nu genom Ron, ock Forfok tydeligen kun-
na bevifio. Til detta åndamäls. vinnande, mäfte

forft den famma annorftådes upfokasj fedan vi-,

fas, at den til fitt lynne år fur^ och ändteligenj^

at den i Jordklotets atmofphér år rådande*

2. Den namnkunnige Riddaren Bpyl.e ha-

de fig redan bekant ^ at vid gåfningar och alle-,

hända uploGiingar framkom en myckenhet luft..

Dr. Hales. gjorde ån mer upmårkfamhet pä
detta åmne, fom, han kallade Aér fixus eller Fafi

luft^ emedaaden, fore defs aflondring, år lafom
et grund - åmne tåftad i kroppar, och lä innåiliad,

,at all defs fpånftighet fynes förlorad , hvilken dock
återvinnes i famma 6gnablick,_ fom den pä et el-

ler annat fått blir los, frän forbindelfe» Seder-
mera har den vanliga Kalktlenen i fynnerhet
gifvit anledning til hela Låro - byggnader och;

rnängfaldiga hit horande- forfok,. Man vet, at

denna lienart i eld förlorar vid pafs .hälften af fin

tyngd, blir flcarp, och loflig i vatten, m. m.
Chemix Prof i Edinburg, Herr J. Black, fat-

te, ijffjorfakerne til omnämnde förändringar, ge-
nom finrika och fina forfok, i mycken dager:
han vifar, at Kalkften genom bränning och fy-

ror förlorar aér fixus ^ famt at defs affondring

biot-:
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blottar nat^urliga e^genfkaper, fom under narva-
relfen åro likfom ofverholgde. Nio är derefter,

eller 1764 j framgaf framledne Herr F. Mejer,
xnycket beromlig Apothekarc i Ofnabriick, ett

nytt Syftem, hvaruti han förklarar famma verk-
ningar, genom en fä kallad Fet fira (Acidumpin^
gui)^ fom {kall finnas i eld, dårinfupas af Kalk,
fom då lättes i lynne af medclfalt, blir loQig,
cauftik, ra, m, Defla tvä meningar, med alla de-

ras folgder och tillämpningar, bcftridas och far-

faktas omfom nu for tiden, underftundom pä ett

lått, foni, vid en fanfkyldig och upriktig fannin-

gens efterfor{kning> år mindre värdigt. Rummet
tillåter ej denna gäng, at gä in uti nägon prof-

ning af denna tviftj men det år imedlertid vifst,

at de i detta åmne gjorde forfok opnat en ny
dorr til Naturens hemligheter, famt redan med
forunderliga och ganfka märkvärdiga uptlckter

riktat Naturkunnigheten.

5. Syror fkiljas hufvudfakeligen derlgenom
ifrän andra falter, at de pä tungan upvåcka en
känning, fom vi kalle fur fmak: at de ganfka

begärligt förenas med alkalifka bäde falter och
jordarter, famt i forhindelfc med dem utgöra vifla

niedelfaltcr, fom åro mildare och mindre (karpa,^

ån ämnena iärftildt: at tie uplofa Metaller, och
gora de flefta blä fafter utur Våxt- riket roda»

Vi flvole gä igenom deffa formogenheter hvar for

fig, och underféka, huruvida de tilkomma Aer

fxus^ fom efter vär tanka år den råtta och ver-

keliga Luft - fyran.

4. Ett åmne af den finhet och beflcaffenhet,

fom luft, kan näppeligen fmakas utan vehicu-

lum.



lum. Rent vatten år hårtil i fynnerhet fkickc-

ligt, hvilket garna fårenar fig med falter i all-

månhet, och åfven mcå aerjixus. Slik mått-

ning kan pä flere lått förråttas, h vilka af andre

redan blifvit belkrifne : de komma deruti ofver-

ens, at åmnena inneftångas tilfamman, och an*

tingen låmnas i hvila, dä vattnet fmåningom fu-

per uti fig den lå kallade fafta luften , eller ock
päftyndas föreningen genom tjcnliga rorelfer.

Sjelfva ^er fixus århälles fornåmligaft geriom bland-

ningar, fom äftadkomma häftig fråfning (elfer-

vefcentia), eller ock nägon invårtes rorclfe, kal-

lad galning (fermentatio)» Til tvätydighets und-

vikande, har jag i det följande gjort forfoken

med bagge flagen*

f. Når vatten år måttadt, hvartil, vid medel-

varma eller if gr. ofver frys -kallt, fordras om-
trent lika rymd af aer fixus ^ äger det en lindrig

och behagelig fyrlighet, lik den, fom hos Pyr=*

monter-vatten eller Champagne- vin finnes. Alla

,

fom Jag låtit fmaka derpä, hafva häruti kom-
mit ofverens. Denna fyra år fjelfva lifvet i kal-

la Hålfo - brunnar ,
hvilket, med mera fom ne*

danföre fkall anföras, lårer ofs, at en hop nyare
Chcmifter forhaftat fig, dä de anfe dem meren-
dels for alkalifke, och i följe deraf utdöma de
gamla benåmningarne. Surbrunnar och AciduU,

-Med tilhjelp af denna fyra, har jag i några år^

både til eget och vånners behof, tilredt Pyrmon-
ter-och Seltzer- vatten, til fmak, halt och egen-
fkaper aldeles like dem, fom utifrån forfkrifvas,

ja, åfven ftarkare, når (ä åftundats Nu
me-

(*) Herr PRiESTLfiy bar genom bref emot flutet af
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mera år det lått, at med konfl: fullkomligen ef-

tergöra ett Mineral- vatten, lå fnart man nogä
kånner defs halt , ock kunde vi framdeles alde-

les umbåra dem, fom med dryg koftnad håmtas
^frän utrikes orter

,
hvilka^ då de hår (kola bru-

kas, altid åro något mattade, och ej lållan al-

deles forftåmde. Ja, man flvulle kanflvC fä ge-
nom konft långt ypperligare i, ån de naturliga^

om viffa ingående åmnen uteflotos* Pyrmonter-
vatten t. e^ håller en hop Gips, hvilken formo-

deligeii e\ allenaft år umbårlig> utan ock fkade-

1ig 3 at förtiga andia anledmngar.

6. Huru aer fixiis förändrar alkali fixum ve-

gctabile, kan \)kil Oconjas, om enderafväl måt*-

tad lut jåmfores med en derifrän aldeles renad

(cauftik) : den förra befinnes då til fmak helt

mild , utan frätande (l:årpa, och benägen til ah-

lkjutning> hvaremot den fehare år likfom brän-

nande, fråter, häller fuktighet envill: qvar, ochi,

om den ån medelft eld uttorkas, dragés dock iä

håfcigt våtila utur omgifvande luft, at maOan
Jnart blir flytande. Likaiä år befkaffadt med
mildt och cauftik t alkali volatile, hvilket ak i

ailmånhet hånder , dä alkalier förenas med andra

fyrör, eller befrias derifrän» Uti en del natur-

liga vatten träffas alkali mineräle uti et befyn-

neriigt tilftänd : det vil ej redigt anftjuta, dra-

ger fuktighet til fig ur luften^ i ftållet for at

fiftledet är beråttat mig, at han ock kunde gora Pyr-

inonter-vatten ; men om det är riktigt, fom om hans

method berättas i Journaler , kan det ej fullkömlie:en

likna naturligt, fom hyfer flere ämnen ^ än Luftfyra

och Järn, dock torde väl hända ^ ät defTa åro de,

fom förnämligaft verka och gora liyttav
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mjölas, fom vanligt år, och fråfer ganfta myc-
ket med fyroir» Deffe omftåndigheter, famman-
lagde, vifa , at alkali kan ofvermåttas ined luft-

fyra, och blir Verkan juft enlig med den, fora

följer af ofverfkott med de flefta andra fyror.

7. Genom bränning kan Kalk bringas der-

liån, at ej fråfa*med fyra : dylik kan ock fä^

utan eld, om en i fyra uploft Kalk fålles med
ett aldeles cauftikt alkali fixum 5 men häller fål^

lande medlet mer eller mindre luftfyra, fä tager

nedfallande mjölet den åt fig^^ och blir i mån
derefter brufande. Ett cauftikt alkali volatile

kan ej ftrax affkilja uplofi: Kalk, men väl ett

mer eller mindre mildradt, hvilkct verkas genom
dubbel fråndfkap5 ty fumnlan af drag-krafterne

imellan luft-fyra och alkali ^ famt kalken och den
honom uplofande fyran., blir dä mindre^ ån fum*
man af dragkrafterne imellan luft-fyra och kalk^

famt alkali och fyran, juft fom det ofta fter vid
andra dubbla Salters blandning. Bringas en rin«

ga mängd luft-fyra in i Kalk-vatten,- lä grum-
las det genaffc, och börjar fållas, men tilkom-
mer rundeligare, eller mer ån Kalken fjelf vä-

ger, lä forfvinner ftrax oklarheten, och grum-
let uplofes: jag har en dylik folution, fom val

tåpt hållit fig i flera är helt klan Skiljes Ma-
gnefia älba trän fyra, genom mildt alkali, lä

faller deraf ej alt ned > utan förenas en del med
luft-fyran^ och hålles uploft* 1 ijelfva pr^-
cipitatiöns ognablicket har altid ett åmne ftor-

fta ytan, och hvad fom dä ej angripes, blir^

fedan det ^ått låtta och packa lig ihop, långt
fvärloftare.

At
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A t utröna, hvad luft-fyra utan en (a fin f5*
regan^cn delning formar, fyldes 3 flaflvor, hvai->-

dera af 4 cubik tums rymd^ med deftilleradt vat-
ten, fom var mättadt med luft-fyra. Tden irfta

lades % afs pulveriferad klar Kalkfpat^ i den 2,;dra

äfven lä mycket Magnefia, och i den ^:dje A-
iun-jord* Flafkorna korkades våi, och rtaldes

Upned i ett fvalt rum 24 timmar; hvarefter db
opnades, filades och forfoktes. Papper, fårgadt
ined Fernbock, blånade pä ftuiiden tydeiigcn
af vatten i forfta och andra flaflcart, famt flåp^

te hvad uploil var, da cauftikt lut-fak tilkom^
Nägöt af hvardera låmnades i opnc glas, da ef-

ter par dygn ett fint pulver fattejig 1 bagge,
och tillika en hinn.1 (tremor) pä yran af kalk-
folutioneui, Tom efterhand i fria folfkenet rniftat

fitt til uplofning nödiga ofvcrflcott af luft-fyra*

Hårutaf låres orfaken til kalk -incruftationer , in^

blandning af Kalk och Magnefia i Mineral- vat-

ten > med mefa* Af Alun-jorden fants ingen ting

tipl6ft>^ jag väntade det ej heller, fnen forfokte

dock , for åt vinna låkerhct,

Jårn uplofes åfvcn af luft-fyra^ och utgör
detta raetallifka Salt hufvud-åmnet i alla mar-
tialiika hålfo - vatten^ Således forhäller fig atr

fixus ej allenaft med eldfaft och flygtigt alkali,

utan åfven med Kalk , Magnefia och Jårn ^ juft

pä famma lått, fom fyror i allmänhet.

9. A t aer fixus reagerar, fom fyra^ har jag

pä flere lått blifvit ofvcrtygad. Dä den drif-

ves utur nägot alkalifkt, med tilhjelp at fyra,

och bringas uti blå Lacmus-tinétur befin*-

nes

(^) £n ftark Lacmus-tinäur drager mycket i rédt ; men
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nes den fnart rodna. Röret , fom jag brukat tit'

Communicatioa, år^fot hogt^ hvartorutan den

åndaiH forn itar ofver frli^inde blandningen ^ loft

tilltoppas 151ed en i lut doppad Bomulls - tapp
,

famt fedän ofvcrurages med finaite Nättelduk

,

genombiren med famraalut. Någen torde dock^

gora det inknft, fom jag vcrkeligen gjort mig*

fjeif^ at^ oaktad a*f denna forfik tighet> kuride

til äfvencyrs-, under väldfam brufnings. rotelfe, en

ringa fmitta af desi til uplofniugcn brakade fy-

ra nagorftådes rfippa igenotn^ Utan at Bilas af

alkali, och vara tilråcklig^ at åndra färgen pa
Lacrnus, fom af alla bekanta år den omafte for

fyra. jag motrc detta inkall med et annat Ron,
nemligen, at den rodr.ade tincruren-, tuftåld for

folflcen eller annan vårma^ fnarr. blifver lika blä,

fom, förut ^ h vadan fårg-ändringen borde tilOcrif-

vas en flygtigare fyra^ åi1 de Mineraliflce ato»

Nu år väl fant> at dylik forfvinnande rodnad
åfven kan tilvåga komraas med helt litet vitriol-

olja, ja. med faltpeter- fyra^ fom annars i grund
fortärer fårgor 5 men detta härrorer af något alka-

liOa, fom, vid Ijelfva beredningen af Läcmus,
kommit in i defs fammånfåttning ^ och drager
fyran åt fig^ men (a fnart det hunnit måttas,
blir rodnaden ej vidare flygtig, utan faft. Når
4ier Jixus ånfvcs in uti Lacmus - tinfturen , bof-
de den ock fluteh^gen fä en beltändig rodnad,
om medföljande fmitta af uplofnings- fyran vore'
orfakenj men iädant händer ej, om- anftåilnin-

gen år riktig, ehuru länge man ock fortfar.

10. At rödja alt tvifvelsmll utur vägen ^ har

.

^

M
.

j^g'

medelft rent vatten kan den fä utfpådas , ac fårgea'
blifver failt blå.
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jr.g åfven betjänt mig Aer fixus^ fom undef
friCk gifning fkilde fig trån en blandnings fom
ägde ingan fri fyra. Jag mattade dermed deftil-

leradt vatten, fom fedan blandades med Lacmus-
tinétur, och behofdes ej ofver^, at tydcligen

förändra tårgen* Denna rodnad forfvinner i vär-

ma, ja, åfven den förutan uti opet käril, faft-

ån det gar fenare.

11. Således 5 efter {ter fims har tydeligen fur

fmak [§. 5,)' ^fter den utgör med alkalicr lårflcilda

arter medelfalter (§. 6.), åfven med Kalk och Ma-
gnefia (§. 7), famt Järn (§. 8.): efter den gor
Lacmus-tinélur rod 5 .9^10), lå hoppas jag

vara ogonflrenligt, at detta åmnc til Gtt lynne

år en verkelig fyra. Då man vet detta, blifva

de flefte egenfkaperne deraf naturliga folgder.

A t fyra efterftråfvar förening med aikalier, en

del Jordarter och IVietaller, år en bekant fak :

at en dylik mildrar alkaliers frätande kraft, li-

kaledes: at en ftarkare fyra afdrifver en (vagare,

vifar dagelig årfarenhet uti Laboratorier, och
made dervid fråfning upkomma, om den, fom
blir fri, år lättare, och i famma ognablick vin*-

ner fpånftighet; ty hvar partikeU fom affoii-

dras, nodgas då ftrax antaga form af upfimman-

de blåfa^ hvaraf nödvändigt en flcumnings-rorelfc

upväckes: at aér fixus med phlogifton frambringar

åtfkilliga fvafvelartade och eldfangda forbindelfer,

fom vid nietalliika uplofningar i fynnerhet mär-

kes, år aldeles enligt med den fråndlkap man vet

utaf imellan fyror och bränbart åmne, o. f. v.

12. Af föregående lärer fynas, at jag anfer

vanlig Kalkften, fom en art medelfalt. Detta

torde i början låta härdr, och behofva ytterliga-

re
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^'é foikkring. Porft bor i allrnånhet nåmnas^ äC

de begrepp vi göra ofs om Naturens älfter öch

deras l:iljemårken 5
ej lållan befiiinas Br trånga

eller aidtles 01 ik tiga» Det år fvärt^ at utfhka

tydeliga ra^nrårken dem imclian5 dä de tilhopa

utgorå iikrom en fammanhåagande kedja ^ eller

rättare, likna én taifla, på hvilkcn fårgörne lå

fint fchatterä fig ih uti hvarandra, at nåpligen

låter ifig gora^ at utniårka-, Bvar den ena bor-

jår, och den andra flutar. Sä är det åfven i

iiårVarande frågömål. • Sarter kallas vanligen de

kroppar > fom Mmna fmak gä tungan, och lofas

i vatten. Dene egenfkaper foråndra fig på mång-
faldigt iått. Tartarus vitriplatus fordrar 1 6 gån-

ger dier vatten til fin iiplofiiing^ ån en lika tyngd
af Terra fbliata TaVtari, utan at den ena anfes

for mer Giltaitadg ån den andra: ibland jordi-

(kä öch MetaliiO^a medel-falter år {Ivilnadcn ofta

ån ftorré. Bitterfalt kräfver ^\ fin dubbla tyngd^

dä likvål I del Gips åfkai^ omkring 4cö> famt i

del Mercuriu.-^ dulcis ti cö delar Vatten 5 o^ f. v.

Med fmaken (hvilken ock til iVof del äf loflig-

heten beror) 5 år likaledes befkaffadt. Vi ågä
låledes hår fen Vldftråckt fortgång af foråhdrin-

gat^5 utan åt veta hväreft den uphoiei j och kiiri-

na val Saker gifva^^ fdm fordra mel* vatten^ åh
fom på en gång kan d^m ömgifvä, hvadah dé an-

tingen ftåndigt forblifva blofta^ eller ock en-

daft angripas med tilhjelj) af tilfålliga orfakeri

fäfom ofverfkott på fyra, anfenlig och inneftårigd

hetta, ogement fin delning, in. rli. Hit tjxkas

hora Kalk, Magnefia, Kifel., Flufs-fpat, m. fl.

De två^forfta träffas dock ofta uploite^ rbedélft

ofyerlkotc af Luftfyra: Kifel har jag med for^

M ik un*
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undran funnit uti Upfala källor, och fedan i ät-

fkiiliga flera vatten (*).

FuUbrånd Kalk år loflig, fom fes af Ka^k-
Tatren. Det torde dä forefalk befynnerligt , at

viis mångd Lmfrfyra gor den la iVj^rloOs dylikt

år dock ej lållfynt. Rent Lutfalt år hngil be-
näget at våtflkalig, bara af den fuktighet^ fom
kan dragas utur luft- kretfen, och vitriols- lyra

har lä llark attraftiori til vatten i, at den ej kan
fas enfam och fri frän alt ladant, lorti fej horef

til defs våfende^ icke defs mindre upkömirner af

deras inbördes måttning et falt, fom år rn'hgå

refor fvarloftare, ån nägotdera af grundåmntha,
Orfaken år i bägge håndelierne enahanda , och
fkilnaden beror allenaft pä mer och mindre 5 mem
fom jag har under hånder ét annat arbete,

. dår

hit horande omftåndigheter hårmare fkola uply
fas, lä befparas nu hårom vidare underfckning.

I ^. At var Luftkrets hyfer en anfenlig mängd
ner fixlis ^ det kan af mangfaldigci prof bellyrkas.

CauRikt alkali mildras i open luft dageligen.

Man tror vål nog allmåht, at ingen fkilinad år

imellan et lä kalladt Olelim Tartari p. d. och.

den uplofning , fom gores af famma ilags Salt,

dä mångderne i bagge händelfer blifva lika 5 men
årfarenheten vitnar^ at den förra år iähgt mil-

dare.
* Kalk-vatten låtter fnart i fri luft p| ytan

en med fyra fråfande (körpa ( creiHor) y om den-

na brytes, fåtter lig en ny, och lä vidare^ tils

intet mer år qvar. Jag har brant klar Kalk-
fpat, til defs den ej fräft med fyra^ och funnit

..den

(*) Jag har tydeligen vift, uti en 1770 ut^ifven D'^pil«

tation om Upfala KdlU - vätte» ^ at dö hälla vid pafs

3 sifs HiTel pä kannan.
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dén förlora f af tyngden: denna, utftåld i fria

luften, började efter kort tid vifa någon frås-

ning, da fyra tilkom, hvilken egenfkap dageli-

gen ojcades, tillika med vigten, fä at omlider

de i elden torlorade f ätervunnos. Detta kråf-

ver längre eller kortare tid, dqls efter luhkret-

fens olika beftaffenhet, fom ej altid år pä det-

ta åmne lika rik, dels efter iiorre eller mindre

fri vta. Hv^d fom djupt inpackas, eller annars

väl inneftånges, bibehåller fig mänga år*, men
den Kalk, {om ligger blott, blifver omfider al-

deles l'k ohrär\d. Rågn bibringar åfven luft-

fyra. Til murning brånnes aldrig Kalk fullt,

utan mänga partiklar fråfa ännu frifkt ; det år

ej heller nödigt
, ty om elden allenaft (ä fatt ver-

ka, at rtenarne vid flåckningen falla fonder i fint

mjöl, far det i bruket ingående vatten nog til

fin måttning^ imedlertid år det Kalk -vattnets

decampofition, och de brända Kalk - partiklars

måttning med luftfyra, , fom efterhand fkall bin-

da, och omfider gora bruket ften-härdt.

Således, finnes altid och alleilådes kring ytan
af värt Jordldot en fyra: denna liknar ock luft

i fpånftighet, genomlkinlighet , m. m. Jag har
derfore trodt den med ficål bora kalks Luft -

fy--

ra^ och ej vidare Fafi luft^ fora år en mindre
tjenlig benämning.

Som luftfyran år ofver gäng fä tung, fom
lika rymd luft, fä mälle väl den ymnigaft up-
pehålla fig nedemot jordbryneoi men at den o k
finnes, ehuru fparfammare, högre up, intyga el-

diga materier, vid hvilkas atbrinnande altid en
myckenhet luftfyra blir fri , och merendels hån-
ger qvar på Hållet, emedan ofvervigten i tyngi
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cj formar ofvervåldiga fridianen. Sä mycket
hittils kunnat finna ^ åro foråndringarne i rymd
af olika varma ftorre hos luft; - fyra^ äa vanlig

luft^ hvilket, tillika med mängden, (om ej a]le-.

illdes^ ej alla årstider, ej den eria våren j fornas

inaren, m. m,, fom den andra, i lika propor-^

tion Snm^ bJandad med den luft, fom omgif-
ver ofs och vi andas, måfte vålla mänga än->

dringar uti djurs kroppar, och många fjukdo-

rnar, fom man til fin orfak c} kånner, innan

Läkare vånda fin upmårkfamhct åt den-

11^ ka,nt;. Men jag bor ock vifä , hvarifrän den-

na fyra til {jfcorre del^n kommer i luftkretfen.

14. Chemifk analyfis vifar ofs,, at kroppars

nårmafte grund-åmnen (principja proxima) ej al-.

lenaft mifta fammanhang, utan ock verkeligen^

falla ifrån hvarandra, i det ognablick de fläppa

£n ^er fixus^ bvilken, enligt det foregående, år

juft den famma, fom Luftfyran: fynthefi^s åter

lårer ofs, fondrade grund-åmnen förenas och
fafta fig tilfamraans, dä luftfyran deruti ingår,.

I anledning haraf, fynes benrjålte fyra likfom hop-
limma de fiifta grundftoften i kroppar^ hvilkeD

blir au troligare, då man vet, at nu for tiden

kan, med lilTijelp af lufcfyra, ej ajlenaft forrut-

iieife hindras, utan åfven fafthet, friflc lukt och
fmak åt det, fom redan börjat ftinka och falla

fonder, återhållas. Skorbjugg och andra rötor

inom vår kropp hafva åfven med forunderlig

framgång bUfvit hämmade genom fämma medel.

Uti den ftora Naturens verkftad förefalla oup-

horligen mångfaldiga operationer , låfom digellior

m\\ kokningar, förbränningar, fråfningar, gåfnin-

gar,.forrutnelfer, m. m,>yid bvilka en otrolig mångd
luft-
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luftfyra blir fti och fpånftig, famt inblandas i

lufckretfen, hvilken deraf fnart flciille iä belaftas,

at alt lefvande forcjvåfdes, i fall ickq detta äm-
ne behofdes, och ttundcligen användes ^ til nya

kroppars; alftrande, uti de forftordas ftålle.

Den luft, fom under refpirationen blåfes ut-

ur vara Lungor , år omtrent til f forfkåmd,

och vidare til andande otjänlig. At det for-

fkåmda intet annat ar, ån Luft-fyra, fom i lun-

gan flviljes frän vår kropp, och nicd utandnin-

gen affores, vifar fig ogonOrenligen, om andan

forcs i klart Kalk-vatten > ty det grumlas och
rålles ftrax, juft fom af denna fyra vanligen flcer.

Vi fordrage en liten tillits af detta åmne ibland

den luft, fom andas, men någon ftorre inbland-

ning befvårar ofs mer eller mindre, efter om-
ftåndigbeterne. Hår finnes otvifvelaktigt orfa-^

ken, hvarfore hoglåndiga orter i allmänhet äro

fundare> hvarfore fri luft forfriflvarj hvarfore fma
och dragfi*ia rum åro ohålfofamme, m, m. Dår
luftfyra ymnigt tilkommer, orfakas qväfning och
fjelfva döden, om ej fnar hjelp kommer, hvar-

am\kol*os, ånga af gäfande åmnen, Hundgrot-
tan i Italien, m. m. ofverflodigt vitna. Til-

fats af f gor blandningen ofincklig at nåra eldij

hvilken derfore ftrax deruti flocknar.

if. Mitt foremål har val denna gäng cgen-
teligen vant 5 at vifa, det lå kallad faft luft år

til fttt lynne fur, - och den rätta i luftkretfen

rådande fyran: hvad fom defsutom tiUålligt-vis

och for lammanhangcts fkull om åtfkilliga an-

dra egenfkaper blifvit nämnde, ftall framdeles
utförligt blifva afhandladt. Imedlertid må, in^

naa jag nu flutar, korteligen be&rifvas forhäi-

M 4 ka-
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landet af deftilleradt vatten^ forn med luftfyra
biifvit måttadu Okunnighet hårom gor, at in-

ga riktiga flutfatfer kunna dragas af de verknin-
gar, forn de til vauu-profver vanligen bruka-
de åmnen vifa.

16, Specifica tyngden af et nied kiftfyra mat-
tadt varien år, emot defiilleradt , forn' 1,0022
til i^oocov men då et dylskt t dygn. iatt ila

opet i et rum, forn äger i f gr, varma, blir tyng-
den 1,0018^, och lå vidare, tils all. luftfyra år frän-

ftild, dä den äter blifver i,ooop Affondringen
gar defs fortare, ju ftorre värman och ytan år^

Q.enom fqYalpning upkommer deruti en llor

n^ångd perlor.

So)aken röjer c.n rydeiig, men lindrig och
angenwara.^ fyra.

En del håraf gor fo delar fullt blä Lacmus-
tinciur markeligcn rod.

Om en ftark iipl^^fr-^^.g bly-iacker drypes.

uti, la mjölkas det (Irax, och omfider Utter fig

^t hvitt fint pulver^ Således afdrifver laftfyran

ättikan från bly, forenar Cig dermed, och utgör
et f\^2rl6ft Salt» fom faller ned: dock lofcs äter

altfammans, om deftillerad ättika ilas pä.

Qvick lllfver-, uploft i S^altpererfyra, falles af-

ven i hvita fina Flockar, men det blir gemenligen

ej förr, ån efter c% eller annat dygn, fynligt.

Silfver-folution gor ingen fynlig forändring

,

ej heller hvarken fyra eller alkali.

17, Et med luftfyra mittadt vatten angriper

och uplofer Jårn, fora. år i Metallifk form,/ men
formar ingen ting taga åt (ig af en- Jårnkalk

,

ja icke en gång af Järnfand, fo^ra finnes ibland

vid ålfilrander, och dragés af Magneten.
Når
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Nar luftfyran tagit at fig fä mycke^ den foiv

iT^ar af Jårn, far vattnet en ftråog jårnig fmak,

ladan, fom niartialifke Surbrunnar åga.

Stark tinétura gallarum (gjord med r^ftince*

rad fpirirus viai och Gallåple- pulver) i droppa

Upväckcr ljus purpurtå.rg i et helt qvartcr vatten.

Viol-fyrup gronftas deraf, hvilken omrtån-

dighet här ogonfkenligea härrorer af Järnet, och

q galler, at enjam bevifa nårvarelfen af et rå-

dande alkali, (om en del Chemifter förmena.

For ofrigt gor et lädan^ vatten Lacmus-tin-

^lur rod, h vilken targ dock i Solen eller i vär-

ma fn art forfvinner,^ med förra blähetens fullkom-

liga återvinnande: detta hånder pckj om intet

Jårn är deruti*

Bly -läcker tälles pä famtna iätt,^ fom fcrut

år hefivrifvet
( §• lö ).

Qyickiilfver-fojution verkar något fortare har^

dock annars lika, läfom ofvanfore är nämndt.
Silfver-folution tyckes ing^n åndnng gora.

Detta vatten iätter p^^ ytaa en ftark Ikiftan-

de hinna i opct glas, ja, kan icke en gäng i

vål flutna kåril hindras derifrän : utdunftas det til

torrhet, ia ärhälles omrrent f åfs fårnkalk pa kan-
nan , fom ännu i alla M ineral i (ka fy ror är lofelig.

Et cryftalliferadt eller redan uied lufcfyra mät«
tadt alkali fixum gior ingen ändrings men rent
eller cnurticeradt orfakar en grönaktig grumling,
foiTi omfider (ätter fig til et gulaktigt fediment.

Väl, phlogifticeradt alkali gor ilraX; en bla-

aktig tällning eller Berlinerblätt.

T 8. Vatten med luftfyra mättadt lofer bä-

de Kalk och hvit Magnefia, lom flSrut år be-
rättadt (§.7): Defla uplofniagar tållas af cau-

M f ftk
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fl:iceradt> men röras ej af cryftalliferadt fiyg-^

tigt eller eldfaft alkali,

Kalk-uplofningen grumlas af Kalk-vatten.

Tilflagen fyra gör ingen annan fyniig åndring^^

ån at en hop perior vifa fig pä botten och bräddar.

Qyickfilfver- folution kalles hvit och flockig,

Silfver-folution fålles ganfka fparfami af Ma*
gnefi^-folutionen^ men ymnigt af Kalk-uplofnin-^

gen. Nederflaget fvartnar fnart, til tecken, at

den häller filfret.

Uplifnmg pd ett Prohleme
^

inlemnajd af

DANIEL MELANDER.

T Tti fifta quartölct af KongL Vetenfkaps A^

V«J eademiens Hspdlingar, for år 17715 fram*^

lläide jag följande

Lat €n kropp ga ut ifrån en gifven funB^ med en,

gifven bafiighet g , och lät h vara Jinus til pro-^

jeBions-vinkelen^ fumt central- lagen-, hvilken de^

fenderar af kroppens affländ ifrån krafts-puncien ,

varä^ jom af(iåndem quadrater tvärtom:^ men låt

4en äbfoluta kraften tilUka åkm eller min/^as be^

fiåndigt y genom fiorlekar , fom växa uti et gif-

njet förhållande y få begäres determinatim af den"

na kroppens rörelje, '

Det år klart 5, at Problemet ej kan iiplofas ,

iitaa at; dca a^bfoiuta kraftens af pch tilvixter ex-

po-
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poneras genom fådane fundi-oner af de variabla

quantiteterne, fom ingå mi ^quationen til krok-*

linicn, fom fkall defcriberas, bvilka åro radius ve-^

O.oroch den dcfcriberade vinkelen omkring krafts-,

p.ynélen, fom åro proportionelie emot dcfla af-^

och tilvåxter- Derfore ^medan defle af- och til-

tåxter dependera utaf tiden, hvars exponent Ix

, dä radius veétor år x och vinkelen år z %

få bor mark finna en lådan funktion af tiden 5 fom
|r proportionellc emot den abfolu,ta kraftens af-*

och tilvåxter, hvilken funftion bor ingå uti tål-

jaren af central- kraftens exprelBon. Låt nu P
vara den abfoluta kraften i början af rorclfen^

Qch låt Q. bemärka den quantitet Äfrnaterie^ ig€^

nom hviikeaP på en gifvea tid okas eller min-

fkas pä foreoåmnde lått , når då ^f^-^J^. bemär-

ker den funftion af tid, fom år proportjonelle.

emot abfoluta kraftens af-oeb tilvåxter, lä flvall

^'^
'"^ vara exponent til den crentral*.

XX
kraften, med hvilken denna kroppen di^ag^es til

krafts - punften , och

ggxx
diflFercntial - sequationen til den folxte krok-lini^a.

Den fimplafte af alla detta problemets hän-
delfer år, dä, Qller då af-och tilvåxterne
åro proportionclle mot tiden, ehuru forhållandet

af



af Solens minflcning går något ifrån detta for«

bälkndej men denna variation år likvåi icke

itorre^ ån at folutionen pä Problemet i denna
händelfen något når utmärker Planeternes oVbi-

ter. I denna håndelfe reduceras den förut fund«»

ne dilferentialTTiLquationen til denna

gg fdx^/P.+,q/x^dz\ _gg_ ^g^dx^_
hh jxx\ J ^ ^ ' ixx zx/^dz^^

hvilken xquation, 2 gånger differentierad, gifver
^

+ Qx^Jz,'^. , j ^ ~ J% kdxddx 6dx^^

då dz är heftåndigo Om jag K?^de fatt dx eller

dt beftåndig, iä hade asquationen blifvit lå in-

veklad, at intet deraf kunnat (lutas. Men dä man

I den nu fundna xquationen tåtter x—^^ tå up-

kommer denna fimplare ^quation ^ v^d^^a

— O d z ^

dvdz^ \x,-^—~zzo. uti hvilken + har

ram, då ^olen mioOvas, men -— då hon okas. Af
denna xqu^tioiiens integration beror nu Proble-

niets uplofoing, hvarv-id man marker följande:

i:o, Denna xquation, dä man låtter^zr^?^

^ller at ingen af-och tilvåxt vore uti Solens vis

abfoluta, gifver d^ v + dvdz^' —e^ hvilken, inte-

grerad, gifver ddv-^^ydz'^ ^.Rdz'^.^0 y fom ut-

märker någondera af de conifke feäionerne, iä-

fom den ock borde gora i denna håndelfen,

2:0, Lårer koapt någon Geometra finnas, fom>

går ut med at gifva en abfolut integral pä den

^Qdz^
fundne asquationen v^d^v +v^dvdz^ 4,-^— =

SS
F01-.
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Följande apprQximations-methode fkall dock gif;»

va dc principalaile termcrne i integral - xquatio-

nen, och låledes i det nårmafte utmärka- plane-

temes orbiter. Jag låtter v -z-k -^t ^ k

befiiärker Planetens medel -diliance ifrån Solenj

och / den variable delen, af Planeteris recipi*oque

$fftänd. berfore fkall t vara mycket liten emot
k. Då man gor denna fubftitution, upkorrjmer

^
^ '^^'^^ hvilken,

emedan t år ganfka liten emot och termcr|

Innu mycket mindre emot (å fkall xqua-

tionen d^^t+dtdz^ ju R—— ~o'i det nårma-

{\c utmärka den krok-linieh^ fom (kall defbri-

beras. Då man integrerar deiina rsquation, Tom
Innu år af 3:dje gracen , en gång> la upkomraer

diiFcrential-asquat- ddr+tdz^ ^R^Nz.dz^ -:^ö^

hvareft ^— "^^pi hvilken år af ändra graden^

och hvilken jag integreraf pa följande iått* Jäg

låtter t— c^^y^ talets r Logarithm år enheten, y
en ny variabel ^ och n en arbitraire florlek. Håraf

upkommer» c ydz ^inc dydz+e ddy+t ydz

^'kz^Nz. dz^ zz.a. Jag fåtter fedan 4-

1

öch »=HhV^— och blir 'sequationen ^ da
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det affirmativa vårdet af täges> denna diy^

1. i^i^+ Ä+iST^. r
""^1^ ^ dz^l^a. Jag

iåtter vidare dyzz qäz^ då aequatiönen ^f^H*

kommert, hvilktn år af forfta graden. Denna

éequatiön multiplicerad med c^^ ^ gifvet

^ ^ l/ * ^ z S: # , hvilken integrerad gifveir

/r ^Nz.£^y~^dz^dy, favilkert »quatiöfi ä*

terigeft integrerad, gifver ^ =:fi£__„^

^.^„y;-^^~-^^z//??:te:^^'»^^^^^^^ Men
man finner genom behörig annalyfis
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^-v--uz ^^'zv-i iv,-^y-^

och når man låtter in de vården, forn g^nom be*

horig correftion upkommapåLochö,|aupkommei'

r=(Jcor. 'z + € Cm. z-k±Nz 4- Ä cof. z^N£n, z och

derfore Cor.2;+ £jiV. Sin.i:

Utaf detta nu fundna vårdet pä den reci-

pioque radius vektor, finner mandat uti honom in*

gä termerne 4- Nz och 4- JV fin. ^ utom de termer^

fom iitmårka, ät en coniCk feaion bor defcriberas , då kraf-

ten utan af eller tilvåxt, åt fom afftåndens quadrater tvårt-

om' Af deffa innehåller termen Nz éa cirkel - båge , fom

continucrligen våxer, hvilken år nekad, dä Solen miniVas,

men jakad, dä hon (kulle våxa. Men emedan denna termen

uti radii veäoris reciproque vårde år nekad, och continutr-

ligen växer, il Ikal han ockfå continuerligen oka radius ve-

Öor , och fåranläta derfåre Planeten^ at under fit beftån*

diea omlopp omkring Solen, likvål altid continuerligen dra-

gas alt längre ©ch längre ifrån Solen, och flutéligen, näf

Solen evanefcerar, gå oånde^igen bart uti en råt linea. Om
Nz år affirmativ , fom dä hade nim , när Solens abfoluta

kraft (kulle våxa, fä (kal Planeten i famma fiags krok^linie^

under fin beftåndiga corivolutioa omkring Solen, dra^

gas continuerligen närmare til Solen, och
fluteligen falla in i Solen»

FÖR-
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR.
För MåNABERNE

Julius, Augustus, September,
År 1773.
P Rt?: S E S,

Herr NILS LINDBLOM,
*

Profeflbr vid KongU Artilleriet.

Geographifka ech Phyfijka Ånrnårknin^

gar y gjorda pd en Refa ifrån St.

Petersburg ttl Poltava.

j,)*^Ti ftråcke ej vår upmårkfamhet längre

,

\J ån til det vi kunnat fe vid en Lands^

^ vdg. I framfarten derpå gifve vi ofs

N icke
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icke tid til Natural - Hiftoriens, Antiquitctens

och Oeconomiens tjenft. Här forcftSr en refa,

fom fkyndar tvärt igenom Ryfka Kejfaredornet

på mer ån et tufende femhundrade Werft, Han år

icke mindre betydande til Stationer: St PE^
TERSBURG och POLTJVAy Städer, iä olike in-

bördes i ftorlek och feder, fom de åro långe

från hvarannan^ men bada lika ryktbare, den
förra fodd af den fednare. Hvad fom måft gor

denna våg märkelig, år defs Bredd ^ hvari han

å omfe fidor boråfkådas, icke mer fom en Våg,
utaji fom ett Landfkap^ Ty han utvidgar fig til

höger och vånlter i ett Fält , fom den fkarpaftc

fyn, om hon ock uptrådde på hogfta Sand -ås,

finner ftångd med foga och l^g'Skog, men inga

Berg. En Area af iådan ryrnd^ medan hon går

igenom lä iärfkilde Latituder, måfte icke finnas

aideles tom af Ron.

At upmunrra Låfaren til lållfkap på en
Refa, befynnerlig afvenderi, at hon lladnar hos

Cofacktfka och Tatari/ha Folk j vilje vi forefätta en
Rafte- plats i Moskwa Gcographic och Phy-
lik hafva långefedan genom denna Staden dra-

git en -/Equator, hvilken delar omtalde area uti

tvånne Verldar, ganfta olike hvarannanj dch vi

flcifte dem ytterligare med fine Tropiquer, fom

gå igenom NovåooRÖD och Kursk.

5.) Efter denna indelning, befinnes LandeC
ifrån St. Petersburg til 120 Werft Ugty fmikt

och vattH-ljukt^ i den mån, at utom Iträt-vägen

ingen grundfatt fotftig tillätes^ lä långe den rägn*

aktige årstiden fortfar. Derifrvån til 170 W.
opnas boijan til en ny theater. hmåci höjer fig;

dock
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dock allenaft for dc ögon kånbart, fom forftå

denna nivellerings art, men icke mata den efcer

Backar och Hogder ^ hvilka upkomma ej^forr ån

2f W. emot Novägorbd- Dä fynas Åfar for-

fta gång, imellan hvilka Dalar fänkas, fom på

bottnen fora cn liten Rännil med vatten, hvil-

ket utgjuter fig efter Landets fortfarande flutt-

ning ät väller.

4.) Denna markens fanka be(kafFenhet har

gifvit anledning til den lä namnkunnige Bro-väg

(Moftovåja) frän Petersburg til Moflvwa. Tro-
ligt år, at de Nordifke folken, fedan de fun-

no Floderne obeqvåme for Skepsfart foder ät i

Ryfsland, började denna Gatulåggning , til be^

qvåmlighet for deras vanliga vandring och hår-

täg. Ehuru väl hela långdan af 730 W. ofver-

alt ej betäckes, men ftyckevis, lä lårer dock
uträkningen finna moda nog, om hon ätoge fig

at låga antalet af- de millioner unga tråd , forti

hår ligga fällde vid hvarannan. Kunde lä kofc-

fam väg fmickras med namn af Storverk, (å

driftar Ryfsland förete en Landsväg, hvars ma-
ke inret Rike vägar anlägga. Men annan fak,

årevård och ofkyldig, år den, dä hår utftråckes,

efter jåmnt geometrilkt fnore, en verkelig Kei^

[ar-våg på III W. famt frän Floden Mjla til

2fO W. Och ånfkont han fedan ofta kröker
eller afviker, lä år dock hos Landet intet hin?

der, at han ju kunde fullfåljas i ouphorlig råt

linie alt ned til Poltava.

fv) Vanan at brolågga, åfven dar markens
hogd och lynne, hålft Söder om Woldai, det

ej fordrar, år i många Stader ofrig, hvilkas Ga-
N 2 tor
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tor fä illa grundas. Sten-brift nödgar hårtil i

Ukrain, dar mången ftad annars blefve odråge-
1ig for fotgängare. Men pä de ofre orter år

det ettmifsbruk, Tom hushållningen börjat igen-

känna. Fdgen fienlagges. Ett foretagande icke

mindre drapcligr. Men långt ifrån a t blifva en
Via Jppia, är han illa både grundad och (amman-
fatt, och lofvar ej långe uthärda de tfågna och
tunga föror ^ fom hår ilåndigt flåpas. De Re-
fande ut flå fin plåga der vid icke lindrigare ån
ofver vStock bron. Denna Stengata börjas too
W. frän Petersburg 5 men träfFas ailenafl flåc-

kevis.

6.) Sä tidigt börjad och flåndigt fortfart

flrogs • oda har ån icke til fullo hunnit blotta

marken. Hon beklådes med nog Björk
^ mycken

Gra?j, litet Tal/^ hvilken fr an Floden Mfta blif-

ver lållfynt. Enträd och Ljungs men i fynnerhet

åro på denna vidd rariteter. Icke ofver eh
nians-ålder fkall behofvas, til at fe detta Land-
Il: ap ombytt i ode fält. Alt bidrager dertil.

En hel fkog om z8p år frigifven^ och man
inå vara vi fs pä, at han icke ilvonas. Peters-

burg, med fin folkrikhet och Italienfka bygg-
nings-lått mot Nordifk Vinter, fortårer en o-

råknelig fkog. Barquerne, fom til ftaden ho-

pctals inkomma och dar qvarblifva til bygnads
och brånflc-åmne, hjelpa at uttoma Trådens 6f-

verflod* Eftlandy fom ock qvaljes af fumpig jord,

flofer fin Ikog pä annat fått: då Svedje-kon-
ften lårt, at flåpa tråd pä åkren, dem förbrän-

na, och ur alkan undfå rik fkord det forfta, an-

dra, kanfke ock tredje, året. Svedja år ingen

okunnighet for den .
Ryfka Bondens handalag.



All nuvarande ung fkog ftår uprunnen pa gam*
la Svedjor^ Ännu fares icke vida bort efter

Timmer. Norr om Twer århilles det for lin-

drigt pris 5 och af ovanlig tjocklek. Mängeri

hederlig Svenfk Frålfeman ville bo lä artigt uti

Öfverväning, Om Bonings-ftugan kallas Portcy

tilhorer det namn cndaft de ofverfte hvaif af
rummet, där invanaren glades at lefva uti rok

och haiffynlig laga. Ifrån Woldai til Mofkwa
träffas ofta behagelige hus. Men deras tränga

ftållning, granne tått vid granne^ betager all

hjelp vid elds-nod^

7. ) Redan Norr om Novagorod mäfte man
ofver ett oj^et Fäh af flere Werlt, och det är ic-

ke bevuxnare ett godt ftycke Söder ut. Lan-
dets höjning upkommer af Sand och Lera: den-

na med ett tunt hvarf gomer forgåfves Sanden,
hvilken redan utom Petersburg blottar fig gan-
fka djup. Jorden har icke än lå aldcles botat

fin Vattu-^föty at ju ån framgent känningar åter-

fta. Men Ajarm taga imedlertid fin rätt, och
Ddlderm fvara deremot i br^dd. Deras Sträck^

ning hela Arean införe drager ifrån Norr til Sö-
der. Foreftålle man fig, hurudan Åker fädan bot-
ten bår. Det blifverej mycket, hvad han ater-

gifver ofver utiådet. Han vifar fig i fi;6rrc oclj

mindre rymder mycket behagelig, hälft ofvaa
om Woldai 5 men for nogare granflkning gles

och fvag. O fruktbarheten anklagar fina orfa-

ker: Norr ut Moras y foder ut Sand. Bondens
enda vinning år Hoy och åfven det af ftråf art,

8. ) Jag har väl befriat den antagne Meri-
dian -linien ifrän Bergy mtn fparen dertil kan jag

N 3 iekc
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icke vågra. Norr om Novågoröd och mer Sö-
der ut, liggei' Fält -Sten inftrodd i Sanden och
ofvan marken. Deffa leder mäfte hafva fin

kropp, af hvilken de blifvit brutne. Hvar åro

då Bergen? Scenen beftär ej cnåz{\ z^. Hällebergs-'

arter y i Itorrc och mindre ilycken, men här iy-

nes mycken Jgat^ och Jaffis-glimta i hvilken i fyn-^

nerhet utfar iig ymnigt på alla åkrar norr om
Woldai. Deile Berg- lluiFer , refne af de un-
derjordifte bergen > åro i Flodens tima upkäfta-

de i (åilfkap med Sanden. Den fom ar hugad
ar f(Srkofra fitt Mineral- Cabinet med en anien-

lig Sten 7 Samling af Species eller Varieteter, be-

hofver icke leta längre omkring, ån pä de il:en*

lagde flackar af Landsvägen. Sanden vifar fig

a mänga ilåUen r6d^ lå at han ock tingerar vatt*

net Sjelf-frdtjlen faknas näftan allmänt.

9.) 2fO från Petersburg börjas ett nytt

Land lOalarne åro i forftonc fä , Doferingarne läng-

itiackre, Jordytéin måft jåmn och en Sand-bot-

ten^ hvarä mycken Gran, fedan mer Tall, trif-

ves. Derefter blifva Åfame ofvermägtige den

fanka marken, och (kicka fmåningom V^attnen

ifrån fig. De foreftälla hår en underbar gellalt

af en oåndelig Ocean, hvars vågor oformodeli-

gen ftelnat^ De fora hår namn af Woldaifhe Rer^

gen^ och ftråcka fig 20 W. Soderom denna lilla

köping til Byn Jedroiv. Då man ifrån denna re-

fer norr up, varder belägenheten, ju närmare, ju

behageligare. Hogder, ftorre och lägre : Dala/,

bredare och trängre, alle med Loffkog och A-
ker-tegar omfkiftande, Gimt pä djupen fmå

Vattu- ådror. Öfter om Woldai vifar fig en J^-

fjå^ och i Sydvåfl: en annan. En ftor Inljo vid

1%^



224 W. år (a utlupen, at refe- vägen gar der-

ofver på en läng Bro, och detta fanka låge fort-

far nåftan emot 280 W,, dar Lera forft yppar
fig tydelig. Vid ip2 W* vifar fig Landet

ej fa^aldeles aft^-utet: Dalarne vidgas bredare,

och Afarne åro plattare och lågre ; men den for*

ra gefblten ätertages fnart norr ut* En Svenflc

äncådare berömmer Woldaifte utGgten fom ett

Tempej men Ukrainern år altfor van vid fina

llåtter, at finna - behag i denna oordentelighet.

Det år artigt at hora honom , i fall han ej fär-

dats bredare omkring, ån pä denna Landvä-
gen, huru obegripeiig honom forefaller idéen

af ett Sten^-Berg y h vilken han icke hafver at få-

fta vid annan årfiirenhet 5 ån Sand-ås* Tvärtom,
en obereft Svenfk, ånfkont han hos fig kan ofver

äng och äker börja idéen af ett Ukrainiflct Fält,

formar dock ej fortfätta denfamma med fin ytter-

fta inbillnings- kraft.

loO Vid Floden Msta, ftrax utanför Byn
Bronmtzåy uprefer fig en Hégd ^ och lyfer enfam
pa ett vidt falt, iikafom en Landkånning. Han
år altfor ftor och vidt begrepen, for at vara up-
ford af månnifko -arm ; men det må man undra,

at lä lållfynt belägenhet icke blifvit intagen til

Stad* Sanden fortfar, och år icke obenägen til

Grås-våxt* De förra Tråd-flag yppa fig ån, til-

lika med mera Tallj men fåfängt hinna de fam-
la fig, at kunna föra namn af Skog. Han ftär

i mignature med unga och låga tråd, hvilkadock
(å mycket gora, at horizontens omätelige rand
år något fkymd for ogat. Mot Moikv/a, ju

närmare, defs rarare varder Tall, lä at den ock,
fom ett lållfynt Tråd, fatt rum i några Trlgar-

N 4 dar
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dar i Staden. Knapt har man derifrån hunnit

til 50 W. norr ut^ då man plotfligen tar Gr^n^

{}<oir til mote. Woldai ar en köping, mår-
kelig knapt for annat, ån en S^rmge- källa ^ den
enda i iitt f!ag pä hela refan, af makaloft vat-^

ten, fom iiphäf^er lig utur djupet,

IT.) Landet immerfort til Moftwa år

far. Sand och Falt, hvilka bara dels fkog, dels

äker, och den år nu merendels mycket fvag och
ofruktfam, ofta med llor iten beftrodd. Ljung

vifar fig ä ofvergifne Svedje* land. I denna neg-
den updcka fig Petrificater ^ märt af Gonchylier,
och fökas beqvåmligcn i Stenhogarne^ fom fran

graiifkapen fimmanforts, ut deraf bådda Sten-

gatan. En ny och angenäm äfyn bli fver d-en (å

ryktbare Wolga Floden; mer tänkvårdig i Hi^
florien, ån gagnelig i fin tjenft. Mimit pr^fen^

tia famam. Nog flyter han ganfka bred, ofta

til 300 fteg3 men deremot uti fitt måfta djup
fega tre famnar. Den orfak foranlåter Ryika
Handlande, fom årna med Barquer ned til Allra-

can, at pafia på värfiodet \ Mänaderne Maj och

Junius^ dä Wolga har vatten nog at betacka

alla grund och låga holmar, och at ftiga ofver

fina bräddar, ehuru höga de ock åro. Hans egna

llrånder, fom icke åro annat ån Sand, blifva

hans flcada, när de årligen afflcoljas och upfylla

bottnen. Med tiden varder han lä onyttig, fom
Don^Flodcn nui ar, hvilken hunnit merendels ftån-

ga fitt utlopp.

iz.) Det behofves icke at fkrida långt å

Södra fidan om Moskava, innan man finner fig

forfatt uti en ny verld* Den ombytes ej lå tvärt,

at
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at den ju behäller likhet i fkog-brift, flåttmaric

och äfar^ men defTa-uprefa fig anfenligare ån til-

forene. Genaft utom ftaden blir man defla 16-

fa berg varfe. Land -^ryggen år, efter ortena

art, behag^Hg med hogder, dalar och fraä fliogs-^

lundar , uti hvilka Barrträd allmänt faknas^

Men hvad nu märkas bor, år Jordmanen, Sand
förlorar ej fitt låge, raén fitt väldes ty ha» tuk-^

tas af Leran, och denna bjuder til at bättra fig

fjelf til Mergelhaltig art ^ tils han mer och mev
förädlas til god Sedan år ick^ under,

om Botaniken nyttjar tiUålle, i lä godt hemvift for

fina underlätare, och fkickar dem 1 nya geilal-^

ter til mote mot den rcfande. En af Land (I; a-^

pcts fynnerligc märkvärdigheter år den, at alt.

ifrän Moftwa, och fedan framgent Sodcr ut,

fårfvhner Steny h varken liten eller ftor vikir lig

ä jordbrynen. Men borta år han dock cj. Nä-
ra vid JVloilwa upbrytes en Sandjlens-art^^ hvil-

ken, i (ållfkap med en Krit-Jien gir ^ iafom mig
fyncs, uti ouphorlig fortiåttning fin kos til Kurjk^^

mer ån 480 W. och ho vet om ej ån lånare ? Pä
vågen uptäcker han fig icke fynlig ofver mar"*

ken-, men upgråfd utur kric-och ler-r jorden,

akid i ftycken, hvilka falla i flagor^ Sä ymnig
han finnes, tä litet nyttjas han> dels til funda^

menc vid bygnader, dels hopftaplad til fmä uthus.

15.) SéRPucHow, 90 VV. frän Moflcwa, år

en Stad, kanbar for ett ofgammalt och nu ode
Slott, af den omnämnde Sten- art updraget pa

ett Smd-herg af reftig hogd^ ty lä mafte jag, \

brift af mätning, utlåta mig. fo W. längre

fram börjas med alfvare Ek-Jhogy ganO^a rar hix

mtil, eller näftan ingen. Det är mer dl fl^ryt^

, N f ai
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at han fages gä fram anda til Tula^ ty uti-hu-

rudant anieende? Späda Telningar, hvilkas fbrn-

fader mall vika för Sved je - elden , oc h låoina

rum ät val mycken äker. Man !er än de ut-

gångna ilågter lU qvar uti ftubb, laibm en graf--

plats full med Oagne Träd. Naturen har om-
torg for invänaren, och (Icyndar planteringen

^

han derernot vet jcke hvad tackfamhet år, men
ikordar hvad han hinner defia åkrar, de unga
Vidjor tagas til Fachiner eller Flat- verky at ftån-

ga uthus, äfvcn' ock någon del af Scades- tältet.

Pä några fä orter foder och norr om Tula,
båg:na.s med Jordvallar, Derernot mäile Hatnty i

Itåller far ved, nyttjas til kokning. Folket bor
ock, likafom til llrafF, uti Rök- Hrten, hvilka

börjas ifrån Sérpuchöw (a bedroflige, at ingen
Tavall: - torpare ville taga dem i byte. Landet

pä denna trakt hvälfver fig med fakta dofering

,

hvilken mycket längftråckt gar up til hågd.

Ihlvi Tu LA varder Åkerjorden iadan, fom Na-
turen Ijelf kan bereda, utån at Konllen kan ef-

tergöra. Sand och Lera hafva gfitt ur vågen pä
djupet,, och betäckas med frodig och ymnig
Svartmylla, Vid alla Jordbrott förråder hon fitt

rtarka hvarf, och vifar, at hon år ej loft anftru-

ken. Skagen^ fom fä garna ville vara tilftådes pa

ladan botten, Brbjudes af äbyggaren, fom, icke

nogd med äker, vill hafva hela haf af åker.

Träden råkna fin älder icke ofver lo eller 30
ar. ilöderne hafva iä hunnit utlöpa, at man va-

dar igenom, och Broar ftå mängaftädes ånnu

qvar. Floden Oicä flyter pä längt når ej lå

bred^ fom fordom 5 men har dock ej aflagt rät-

tighet pä den fordna bottnen, fom är fank> ån-
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da til de ftrånder, fom honom frän början til-

horde. Mullvaden har uti hela fodra Ryfsland

ncdfatt en oräknelig underjordilk Colonie, och

framfor fina portar upftutit den finaile mull.

14,) Säfom Novägoröd kunde fkilja den

Norra Linien, iå uträttar Staden Kursk för-

ändring uti den Södra. Ifrän denna Tropiquen
foroke vi var betraktelfe. Den utfaga mäfte

något betyda, når vi redan talat lå godt om
Landet. Inträdet til Staden är en triumph af

hushlllningen, ovan hårtils, och nu häftigt bör-

jad. Frukt - Trägårdar omgifva Staden , i iynner-

het ä fodra fidan. Det larer vara climatet, fom på-

mint om denna ncotfel. Botaniken hade icke min-

dre at fyfsla med fina fria Växter. Floden Seim
flödar ofver det låga landet om Våren 5 och pa

en vidd af några Werft blottar Sanden. Men
det är alt hvad hon kan göra pä Fältet. Sta-

den har uphogt fig pä en Sand- ds y hvilkens

hogd iä mycket fortråffeligare vifar fig, fom
han ilar utan tåflare enfam pä en vidd, den 6-

gat i^ke hinner mäta. Makan belägenhet for

Stad år icke funnen pa hela denna rymd, och
han niä med heder kallas en Berg -Stad»

if.) x'\lt hår intil var man ledfagad af det

Öfra Ryfslands Seder. En ny omväxling ffcall

nu bryta fram. Den fågnar fa mycket lifliga-

re, fom den vänder fig til nägot bdtire. Sur-
scHA, en Köping, gifver forila flcymt af Ma-
lö -Rossien, och emottager upmarkiamheren
i defs fulla forundran. Hon ftadnar här imcllän

en blandning af bada Verldarnes art 3 mefi pä det

lätt, at den förra förlorar figy och den fodra

be?
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begynner rned otvunget och intagande företräde,

JJkramJJ^e Sederne hor ja framly fa : i^r/x, med väg-
gar kritade, och pä det i-ärnnafte bilade; rum-
men fnygge,; behagelige : Biiderne y fom i frän

Mofk\Ya varit forhigde i vånftra vrän vid dörren,

hafva nu atertiigit hog - vran uppe i rumnics,
lolket konimer i annan klådedrågt, utf^ende och
lynne. Hvar husbonde i Staden och a Landet
fågnar flg af egen Trägård.

lö. ) Inemot Staden Sumi, ä höger, yppar
fig en Sk&g-i flcre loa W. i viddjt om fant

ges. Tall-jhogy fom en god väg tilbakg. hade
uphort^ kommer nu äter fram, %o W. foder 'Ut^

fedan feks ej Ek och annan LofOcog. Strax

lokcr Våxt- Rikets fpåda folk fin tiltlygt un^
der detta ftydd. Men huru fri&t man plågar

iefva pä formäncr, faft fkadan med Hora exem^
pel ftär näf^ intil, det intygade Skogs -kriget

,

ibm fållt de bäfta tråd ^ fag vet ej for annan or-

f^ik , ån öfverdäd, emedan de mäfte hår qvarlig-

ga til forgängelfe» Den växande Skogen var

ung, oeh hade til äo)innelfe ibland fig älder-

ftegne tråd, af hvilka ett eller annat uprunnit

tått invid Svedje- ftubb , likafom til at hölja

honom undan äfyn» Defla Skogs - annaler låga

ofsv at äkjcr-elden icke nyligen här hrunuit. De
trofta ofs ock i lä mätte, at Jorden, fedan hon
fatt hvila efter fvedjandet, höljer de brända or-

ter med Loffl^og, och upkallar imedlertid utur

djupet den fetman, fom år egen for våxternes

lif orh näring. En ifrän början mager jord täl

viOerligen omarc ladan tvinfot, och måile i läng

tid, likafom med fomn och vållefaad, återhämta

fm frodighet^ Men Ukraiafke Jorden år af lä

ftarli;
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ftirk complexion, om jag (ä ma tala, at- hon

icke vifnr tecken til denna {jukdom. Hon vnli-

i\c icke ftort hafva kant til Svcdje - elden ^ föj -

varad, fom hon år, med en Svart -mylla ^ hvars

djuphet, finhet och ftyrka, den Nordifke Landt-

mannen knapt håller trolig- Den afyn upväcker

en ftark tvekan emot den foregifne ärfarenhet,

at Svart -mylla varder alftrad af Västers itofr.

Hon bor faft hållre adlas med bord fom Primi-

genk^ oish at hennes ökning fker igenom Sten-

Rikets egen tilverkning.

Geogonlen är pä detta Landfl:ap den, at San-

den blifver grundval, men ofverväldigas af Krit-

jord, fom faller mer i Mergel-art , hvarutofver

ligger en bådd af Svart- mylla, ofta til half alns

djup» Trades - äkern blifver fnart grås- lupcn^
och det mä antagas fom uriäkt, hvarfore Åker-
mannen forer fin Plog (Plug) med tre par Oxar.
Annars fide jag> at hans orklofa bcqvånilig*

het låter arbetet ankomma endaft på Dragare-
na, men ej pä fin 'arm. For hvem har Natu-
ren lå tråffeligen bemödat fig på denna jordens
trakt? Ukrainerns Landthushällning år aldeles

lådan, fom hos en rik och orklos ftadsbo.
. Gran-

nar, några hundrade, hafva förenat fig uti Byar,
hvilka ligga pä denna Ocean, {äfom Öar. Kring
dem år opnad all mark til åker, hvilken i'oke"s

mer i vidlyftighet, ån i fkotfel. Pä den tomt,
dar nu en By ftär iä enfam , at den knapt vet
hvad Granne år, kunde en folkrik Stnd hafx^i

rum, och af en långt inflcrånktare åkcr-rvmd
håmta uppehälle, Ukrain, af Engelfke Farmers
{kort, vorde Kornhus for halfva Europa, Bon-
den 5 fom hunnit med utlådet^ hinner for låtqu
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icke med flcordens ftorre delen qvarblifver til'

forrutnelfe. Aldeles icke eftergifver han Sven-

fta Bonden , uti måltids - ftyrka 3 men hans kok'

åger rikare Vifthus bredevid fig. Lnndet haf-

ver tilläten frihet af Brdnvins - bränning ; och
hvem år okunnig om den rika Sades - förvand-

ling, fom med denna Alchemien verkflåiles?

Emedan denna handel icke far utvidgas ofver

grånfen, lä nyttjar Ukrainaren tiltälle, at (jelf

fortära varan. Men deffa verkftäder häfva ock,
lä häftigt fom nägon Masugn gora kan, hulpit

til at oda Skogen, Finnes han ån nägorftådes

anfenlig, lä åro cj mindre anfenlige och ouphor-
lige Brånnerier uti honom inhyfte. Om vi fun-

ne Invänaren ån fä trcfven, år honom dock o-

mojeligt, med lä fä händer, at Ikota lä oforme-.

lig vidd> ej heller vet han afiåttning för varor^

Derfore bekymrar han fig foga om Ladugård
och Färfl^otfel. Ängarne bårgas efter lägenhet

,

och det äterrtäende Grås och Ho mä forgäs.

Jag vet ej, ho fom lärt honom, at åfven ofver

Ängs- fälten lata Svedje-eld gä: han menar der-

med utrota villa härdare Gräs- arter > men be-

tänker ej, huru han forftorer tillika de milda

Blomllren bäde i fro och rot. Hvartil åro for-

denlluil lä omåtelige rymder uptagne ? Mer til

ögon -prakt, ån verkelig rikedom. Den måfta

åker bor kallas en obrukad åker. Sådan jord

mätte, efter all nyfs uptagen marks befkaffen-

het, gifvit de åboer, fom fort den forfta plog
hårofver, en makalos vålfignelfe. De hafva ic-

ke haft orfak at ofvergifva fina hemviffc, in-

nan de blifvit af vandrande folkflag derifrän ut-

trängde.

I7-)
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17 ) Stnderne Mlrgorbd^ Sorotfchlntzi och fle-

re, fakna vida omkring fig tecken til Skog,

men fältet bädd-ar fig 5 ibm det iåmnalle goif^

och upiäter en vilfarande uifigt. Achtirkay Char-

iolvy och andra Städer Nord-oft ut^ åro mer
omgifhe af Skog, men deras mark fandlupnart?»

Mansjekja^ en liten Stad vid Floden P/c?/, 70 \V.

från Poltava, gor fig kand for cn Sand - ås j ^h-'

ga lägre än den i Kurfk, och hog nog, at gif-

va utfigt alt til Dnieperns fträndcr. Frän nämn-
de ftad 10 W. bredes ett rnagtigt Sandfält rart

phisnomén ä defia Landfkaper, och bodar en

hardt dervid utlupen Sjo. 13 W. nära Polta^
VA år äter en Infjå^ uttömd redan iä, at man
med (åkerhet vadar derigenom. Omfider den-

na ryktbare Staden uplätcr omkring fig, ehvarc

man ögon vänder, den omåteligalle vidd, dar

nägra fläckar med (kog ftå qvar, läfom tecken,

och kunna räknas träd for träd. På (ädant fält

har ett litet Svenfla Läger vägat nedftiga! Pä
ett lält, där ock en fri Vandringsman hifnar, når

han fer fig omkring, och mtet annat fer, ån

himmel och mark.
18.) Landet ifrån Ukrain up til Kurfk är på

långt när icke lå gropigt af många och djupa
Dalar 5 men bortom denna Staden, alt närmare
mot Mtschensk

, upkomma dc defto ficre,

och bibehålla fedan immerfort den antagna be-

lägenhet. Jordarten undergår åfven en art Geo-
graphifk åtfkilnad. Norr om Kurflv, är hon
låmre ån fodar ut, men likvift ej rätt val be-

redd, fruktbar -och gräs-rik, förr än hon hinner

in i Ukrain, och åfven där kännes hon vid fdr*

ådling. Hennes lynne år nu altfor fynbart^ fe-

dan
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dan Skogen lämnat henne oklådd. Alt up til

Mirgorod utfvettar Jorden en myckenhet Såltay

och pä vifla trakter berommes Gi^ds- arten for

någon befynnerlig llyrka. De Blommor, hvil-

ka kringom Pokava och fo W. norr up ^o-
ro allmänna^ och ftodo fullgängne i b(5rjan af
Maji manad, de blefvo intil Kurit dels trågärds-

rariteter, dels upgingo uti fin fodfel och ung-
dom. Denna Växt -Rikets gradatlon gar ej med
häftiga fteg. Climaterne lämna fina Landflcap
åt hvarannan med oformårkt fkilnad, och Bota-
nikens borgare följa lamma regerings- art ^ la at

de pä grånfen ånnu blanda fina fi^milier. Den-
na fakta ^fvåxling fones pä (å läng väg, fom
<]en år frän Petersburg til Pokava. Den rones

lä mycket tydeligare, fom hår inga häftiga om-
ildften tillåtas af höga berg, mänga floder och
infjoar, h vilkas lägen fkifta Luften i allehanda

förändringar. Defs varma finnes ganflva känbar

pä nägot afftänd, fä at Achcirka bjuder f-äfångt

til at likna Pokava.
Vi vilje vånda til nägot gagn defla i

korthet anförde anmärkningar, om af dem mä
hämtas någon allmän flutfats ofver Ryfslands

Geographico - Phyfiflce utfeende, ej vidare om«
kring, ån pä den antagne i\rea* Vi föreftälle

ofs den i tvånnehanda Begrepp och bäda läfom

Förvandlingar. Ryfsland iäg icke pä det fatt ut

i fordom timma, fom nu. Jag förmodar, at hvar

och en, fom betraktar Landet, endaft efter den-

na befkrifning, mäfte dock famtycka, at defs

urminnes Charta foreftålde denna rymd, fom en

Jrchipelag^ eller ätminftone fom ett vatturikare

Land , ån nägon jord i Europa^ Alla Floder
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to dä högre ^ fullare och fegelbare i bredd och
djup* Dc Rännilar, fom nu knapr fora en fnial

ådra, åro åh ofverblefne vittnen til denna fak^

Man ftall foreiåtta (ig, at neka Vattu-rninfknin-

gen, när man ä denna Vågen, och i fynnerhet

Söder bort frän Mofkwa, ftådar likafom hela

uttorkade Infjoar ^ ty hvad kunne vi annat kal-

la dera, medan de ännu torna fig det måfta de

hinna, och en del gjort fig redan aldeles tor-

ra? Utlupne åro alla de Floder, fom nu fatt

annat namn af Dalar imellan Sand-äfarne, Man
må kalla dem Naturens egen utdikning, och
de hafva nagorftådes norr om Novagorbd gag-
neHgen formätt marken, at varda högland och
torr. Sf5dra Ryfsland har for fl begynt med den-
na afhållnings huru mäfte då icke den Norra
delen, fom än i dag år ett Moras, varit ofver-

fvåmmad alt ifrån Novagorbd til Belten? Om-
fider iolgde ock deffa Floder de Sodras exem-
pel , och gingo bort til de vilda Vatnen. De
låra icke forgåta denna Vattu- flyttnings at ju
ån framgent uttorka fig. Sedan Floderne utlu-
po, uptäckte ftranderne och bottnarne fin Sand,
denna oikiljaktige Vattnens foljefvån. Han kan
icke heller vara borta i fjelfva det jordrike U-
krain, men frambryter i Dälderne. Pä detta
Land-Haf, tjena Hogderne längt ifrån til kän-
ning och fpådom af nägon foreftående Dal,
eller än ofrig Back. Floden Chorol, ehuru
nu mer bred ån djup, år dock häruti mårkelig
med Stränder, å ena fidan ovanligt höge. Ti-
den gifver i finom dag ett ftort forfok i den fin-
ning^ dä Matning bcftåmmer Landets upf^aerJe

Hågd. Tycket vill hafva det hogdt frän ^Soder
O emot
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emocKurflc, och fedan fakta nedbogdt til Bel-
ten. Men vi vänte håilre, til dels Geometrien
berättar med merä ofvei tygelfe^ än nu rönes med
ognamattets kånfla, hurudant jordaläget är ^ och
dä komma i mycken aktning de märkvärdige
Stationer pa Hogderne Mamjelejay Kurfk och Ser--

fuchol^. Vi längtc ar veta deras reihing up oF-

ver Svarta Hafvet och Öfterfion, Tamt hvad pro-

portion de mä hafva emot Svenfka Fältet och
Bergs-toppen. Pohlen och Lithva fkola> efter la-

gen , vara fulle af ämnen til enahanda ron med
dem, fom här anförts. Utan at inga i orda-tvift,

vill jag allenaft årinra det nymodiga ordet Vp^

landnings hvarmed Vattuminfkningen ftall kun-
na förklaras, bcvifas, vederläggas, eller huru man
vill hafva det* Jag åtager mig ej, at profva

denna Anti-hypothefe. Men at Land ofvergif-

vas af Vattnen, det fer jag, det bevandrar ]ag>

det mäfte jag med uptäckte finnen och omdö-
me finna. Hvctrt hafva Vattnen dragit ftg? Rätt
på den frågan hvälfver det ftora fvar, Ibm for-

drar betänke- tid af hela^Seclcr. Ryfsland talar,

raed alla fina Floder, Äfar och Dalar, om ett

verkeligt Vattnens aftagande och utlopp, men
icke om Uplandning. De ån äterftäende Flo-

der Mfiay WolchoW^ l^^ertza^ Bon, TFoIga ^ Pjol

och flere, hafva icke mer qvar af den fordna

kroppen, än ett fmäningom aflidande majeftät,

fedan deras underhäll, de fmå Stromarne, fårft

aftynadc, Deffe åro intereflet, hvaraf de ftora Flo-

der nåra fin ftyrkaj nu år det fortårdt, och de

mäftc lefva pä egen koftnad, då Capitalet fmä-

ningom fjunker^

20.)
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20.) Sädan ändring be^iUer Naturen* Mån-
nifkan kom dercil, och arbetade i iarnma iätt^

livad bon kunde ^ men efter vanligheten ti! ior-

värring. Ej nog^ at en omåttelig äkcr- girig-

het jagade Skogen undan; man har funnit konll

at hånna Naturen i Vtdikande. Snowa^ fo
norr om KurLk, år en Flod, bred nog^ men
updånid med ett Bolverk (Greblja) af risi, jord och
halm* För hvilken oriak? Til at tvinga henne
at drifva en Vattu-qvarn. Nu år hon allare-

dan neder-om Dammen half-torr med väl uphogd
grund. Denna fed år allmänt antagen i Ukrain^
och använd icke allcnaftftil Mäld-, utan ock at

infora friflrr vatten i Brånne-hufen til Retor*
ternes fValkning, At rora Handqvarn^ dertil är

Tfcherkafiern alt for lat : at bygga V^åder-qvarnar

efter Svenflv Architeclur, dcrom år han okunniga
och de han nu nyttjar^ åro honom til ringa hjelp^

for deras oformlighet ftulU ehuru ae flacka fål*

ten lata aldrig luften hviia> och vädren Ocickas

hit up ifrän fodre Hafven. Cxiflning behcifves

ej i fynbar fa1c , at Ryfsland med tiden varder
l:i vartu-loft, fom nu fkog-lofl^ och det frukt-

bare Ukrain fkall plägas af torll, fom ett Afnca.
1 de vattu - rika Landen år denna fattigdom
allenall ett rykte, och man har finnu e) hort
uti Europa den roll: af allmänna Riks - Hushåll-
ningen, fom påbjuder at värda Vattnen lika omt,
fom Skog 6ch Bergverk. Ukrain, fom la an-
geläget tarfvar Sjöfart , forftår icke, huru obo-
telig ftada det fig ådragit, at hafva forderfvat

den ia nyttige och fimgrande Floden Psol.
Men Älfvcrnes konft- dikning år nu ftor orfak

til Landets torra mark, och at Sades Magazlner
O 2. an-
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anläggas i underjordifte Kallare, utan fara for

im och fukt v en {ed, den Nordifke Jorden ej

behofver eller kan antaga. Det Norra Ryfsland
kunde genom tjenlige åderdrag befrias frän fin

vattufot, om man icke läte lä oforfigtigt Flo-
derna Wolchow^ Mfta öch flere gro ihop. De
åro icke hulpne derrncd, at de fammanbundits
med Canaler och Slulfar^ ty defle genomfarter
blifva framdeles mer for fotfolk, ån Barquer el-

ler Båtar,

21.) I en Phyfifk Afliandling tjenar icke val,

at Åntiquitet och Hijlorie fig inmänga, utan at

varda kallade. Men e*nedan defla kunO<aper blif-

vit inledde, at fe uppä Vattuminflvningcn , och
trugade, at under dcfs namn antaga hos fig en
ny Epoque, lä hafva de all rättighet, at vara

tilftådes, fä ofta denna frågan förefaller, ehvad
de hafva något dervid at låga^ eller allenaft at

hora p'L I deras närvaro, driftar jag icke, af

ofvaniläende fä Ron gora någon allmän flutfacs;

men anledning gifves dock at frå^a, huru det

ftöd til med Landet i ålderdoms - aren ? Oneke-
ligt år, at Södra Ryfsland tidigt upfyldes med
Invånare. De nu lå kallade TJcherkajfifke Slågter

åro vifferligen icke de forfta, fom här fatt fig

ned. De oroligare hushåll kommo och gingo.

En del drog fig fmäningom Norr ut, och uti

ett lä Q;oglupet Land gafs ingen genomfart, an-

najLi ån efter Vattnen, och Byarne behålla ån i

dag fin belägenhet vid de förlorade Stränder.

Stam- Flyttarena, fom iolgde Floderne, funno
dem djupe, brede och fifkrike. Alt up emot
Novagorod tilläts for Kojorne grundval pä åfar.

Hjordarne hade Betesmark , och Svcdning gaf
^ Skörd,



Skörd ett är eller annat ^ til dels Sandheden af-

fiide fig fruktbarheten. Lan.dec fnin Novago-
rod til Relten förmådde illa behålla fina Ny-
byggen. Det var da, iäfoiB an, ett Vinternä-

fte, och Ryfsland i hela lin vidd lårer uthärdat

Våren mycket kall, Höften rågnaktig och Vin-
tern (karp. Såfom Folkilagen flutit til Nor-
den, lä kunde de ock fjoledes gåtilbaka til Svar-

ta Hafvet och det Cafpiflre. Når omfider Flo-

dernc lånkte fig, och befvårade genomfarten,
lä hånde i det famma, at Vågen kring Portu-
gal blef trägnare befaren. Än i lång tid for-

varade fig vattnen tilråckelige, at draga fmå
Fartyg, hvilka, efter de tiders art, ofta buros

ofverland, dar en flod råkades uilupcn eller med
VattuEall hindrad. Vi kunne etter orden enfal-

digt antaga, at Gotherne refl til det verkelige

Grektlandj och Ryflca Hiftorien crindrar flitigt

om Flätar, hvilka ftigit Dniepern utfore, til at

oroa Grekifta Keifaredomet. Hon fortiger icke

Vattufallen (Zcipör)y men de lära undvikits der-

med , at fartygen forts land - ©m. Kan ock flce,

at defia Falt då fluttadc mer laglige, når vatt-

nen ånnu gingo högre. Den Zaprofchzipe Cofa^

ken ( Haydametk) fc)rrättar ån i dag fin driftiga

fart igenom djLifa ftörtningar. Hvarmed kunde
jag päftä, at namnet Holmgärd tilågnats denna
Ryfka Archipelagcn ? eller huru må det Slavi-

flce ordet Cholm (Backe ) lindrigt etymologice-
ras ihop med Svenfka ordet Holme? Jag ville

gärna förtälja vifTare bevis, ån GiofTor. Men
lä läng väg, af ifco Vv^crft, vet af foga ålder-

doms-märken for de hogita Secler. Ukrain har
varit en ftändig krigs -tneaier: defs tålt och trå-

O 3 hus
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hus forftcrdes af ouphorlige ftrofverier. Den
enda aminneife, fom Gothifk Tyncs, och den

forftoring ej radt pa^ aro Attehégcirne % hvilka bor*

]a viGi fig 200 W. frän Petersburg, och fedan

mmgent ofta vid vågen, (a väl vM 2'''o

mänge och rått anfenlige^ fom ock \'!d Byn Ml^

mnegiy 7 norr n?ii"Woldai. Ukrain år med
défia Värdar bcftrodd, och dc finnas dar af låll-'

fam ärr^ fo W. frän Poltava äro de mnnga til-

famman, höge, afiånge^ två til tre parallele med
hvarannan Traditionen minnes icke andra ån

latarer^ fom varit ArchiteOer for dcffa Hjelrc'

Grafvar. Annu har ingen lård hand rort i den-

na mullen^ fom dock ofta frarrigifvit iällfynte

qrminnes * tinjL^ Egen ranfakning fortjenar den

forftorde Staden Oril, fall af Sten * rtoder och
rara fynd. Nu åro delTa orter endall i varde

hos de Skatt- lyftne, hviika årfåtta fitt hopp
iT)ed Sagor, for dem de finna ähorare nogde at

låta fig inbillas.

CHRISTIAN BJÖRKLUND.

BE-
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BERÄTTELSE
Om en Jårf eller Ftlfras^ fom bltfvtt

fångad^ då han var unge , och fedan

på andra året upfådd (^) ;

af

OLOF GENBERG,
Probft och Kyrkoherde i OfFerdal i Jämtland.

En i Fjällen boende Lappman tog denne Fil-

fras-unge, i Maj manad 177I9 uti eller

bredevid defs bo, uti Fjällen, f mil Nord-Welt
ifrän Offerdals Kyrka, tillika med en annan dy-

lik unge, fom dock var en Hona. De tycktes

dä vara vid pafs 8 dagar gamla. Honan, fom
var fpådare, med glefare och Ijufare här, dodde
i Lapp -kojan efter x eller

3
dngar, ovifst af

hvad orlak. Hannen var dä ruggig och brun,
men med en liten fvartaktig fpegel pä ryggen.

Han föddes med vattenbiandad mjölk, innanmå-

ten af Djur och Fiflcar, eller med kott- bitar

och qvarlefvor af Folks mat.

Min åldre Son Jonas fick veta håraf, och
köpte af Lappmannen denna unge, fom genom
en utfkickad bars ifrän Lapp-kojan hit til Prå-

O 4 fte-

(*) Emedan detta Djur ar fallfynt ^ och ingen ratt

Zoologus tyckes hafva fedt det lefvande , utan alle

(?e/krifv(t det^ mdft efter andras berdtteifer och fa*

helakttga fdgner; har Koy/gL Academien trodt fig

Vid detta tilfdile hora meddela alt hvad fom blif"

vit obferveradt vid denna Jdrf^Hnges Jk^pnad^ natur

§ch lefnads*art.
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ftegarden, vid Midfommars- tiden. Han varda
klen och mager, f eller 6 veckor gammal, nied

vånftra bakbenet nederom knäleden aibrutet, il

at det flank hit och dit^ fom dock fnart läktes

af ungens tliciga nickande.

H-A foiides na (amma (att fbm i kojan, men
fick nog mat^ vaxte fort 5 at gcrna r3 fill, kott,

allehanda affiräden och qvarlefVor, Imåben, kott-

fpad, välling och loppor, men icke vattengrot

och torrt tuan-brod. Pä tjockt n'gbrod gnagde
han: vandes efterhand vid kokad mat, den han
fedan at gerna och haldre ån rä, famt tycktes

må bättre dcraf» Allahandä fet mat, iafom Talg,
Flåfk, iom ej var mycket falt , alfKade han myc-
ket, och Srnor^ iomi han ej dukade i fig, utan

fmäningom Hickade, famt var dcrät iä kär, ac

när han oforvarandes inokade up någon Snior-

klimp, af t eller z markers vigt, kunde han
med moda (kiljas derifrän.

Om nätterna forvarades han i hus, dar han
ofta behändigt gnagde iig ut, ned genom golf-

vet, eller klängde fig up genom gluggar och
fonfter. Men om dagarna lopp han los pä gär-

den och i rummen, ^äfom en Huhd-hvalp, folgde

efter^Folk ut pä marken, hade den ärten at vä-

dra i buOvar, gratva i tufvor , ruttna ftubbar och
lägor i jorden, klifva upfSre ftolpar och träd,

plafka i vatten och fumpiga puffar, vältra fig

deruti, famt i Hind och mull, fom han kraffa-

de up. Han gned fig ofta pä ryggen ut efter

jorden, tvifvels-utan af kliande i hullet, och at

gora fig af med ohyra. Flans kliande tänder väx-

te fort 3 och blefvo Iwaffa^ med hvilka han gnag-
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de pa alt livad förekom, (afom trå, låder, m. m.

At dricka och plafka uti, ville han hafva nog

vatten ftåndigt bredevid fig, når han iattes i

kådja. Safom^n Hund-hvaip , lekte han med fmä

hundar, iamt med qvaftar, fpånor och allahan-

da Iniatt, (bm kallades for honom: lade fig of-

ta pa ryggen > roade fig med Cv^vScn och med
fina fötter, i ätfkilHga viga bugter och fvang-

ningar, famt tumlade ofver hufvudet mångfaldi-

ga gånger. Var at fpak , mild och ililla art, fä

at han ej angrep något kreatur > började dock,
når han blef något llorre, at jaga, rifva och
bita Lamb och fmä Killingar.

Han var ej rådd for ftora Hundar, fom icke

heller gcrna angrcpo. honom, och om det fked-

den^gon gäng, fvängde han lig häftigt och vigt

emot dem, föriVarade fig med klor och tånder,

jämvål dä han var allenaft 3 månader gammal,
och gick ilrax trygg fin gång, vädrade och
fnokadc utefter marken, lika (om oroade han fig

intet af deras ficållande. Med ris eller mjuke
fpo låt han tukta fig, och med lindrigt hand-

tcrandc, hålft af Q\anfolk, fom måft matade ho-

nom , och fom han noga kändes vid , lä at en
lådan fick taga honom, och handtera fom hon
ville. Med lek och lackande uträttades mera
hos honom , ån med väldfamhet. Med kappar
och ftorar retades han mer til ondfka, fom- fo-

ga kunde ofvcrvinnas, forr ån han utmattad ha-

de iåtc lofva 3, 4 eller flera timar, och det la

hårdt, at han kunde båras och lyftas, utan at

vakna. Fullfofdy var han god igen, och ville

hafva mat^

O f Hm
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Han var ej glupOc, (afom Hund eller Varg, It

ei heller ratt nivcket i iancicr^ utan Icnmadc qvar,

når han lick öFvcr fin vanliga del. £n lagom
Hor Hund kan åta lä niyqkct, och vara lika

dryg a t foda^ äter ock mall {amma (lags mat,
lom gafs at denne Jårf: han tycktes laiedes ej

fortjena namn af Storåtare eller Viclfras,

Med Grifar och Svin foriiktes han väl, lat

dem komma ijg når<^ och äta af fin matj
men med Hundar icke la, utan rufade pä dem,
när de ville gåita honom, dä de iirax togo til

flykten. En eller annan arg Skogs- hund fatte

ftarkt ihop med honom någon gang \ nk^ de vo-

ro flere, och fyntes blifva honom ofv^ermagti-

ge, eller han blefmycket ond och retad, hof han

iitur fig cxcrcmenterna fafom cn ftrång, hvaraf

de fkydde undan. Hans excrementer voro mer-*

andels blota och illa luktande. Eijeft marktes

han ej gifva någon ond lukt ifrån fig, ville

ock gerna hälla fi.g renlig, vältrade och grof.

fig in i fnodrifvor om vintren, fkubbade fig med
mångfaldigt loflcande och flickande ; kraffade

kring fig, och var iällan ftilla, när han var va-

ken. Inftångd, fof han ofta mer om dagen ån

onr) natten, dä han gnog och arbetade med alla

krafter.

Han hade ganfta (karp horfel, marktes hora

det man hviikade längt ifrån eller talade nog fakta

inne i rummet, fa fl han var pä gärden. Lika

iä god fyn: han fkildc ock med fmaken det i-

frän fig, fom ej behagade. Hans trägna vädran-

de utefter marken, i häl, tufvor och ftubbar,

utmårktc åfven flark lukt.

Mot
r-
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- Moth5ften, iJJh dä han blef mera vidfaren

och ortyrig^ faties hm i band eller kädja^ med
cn bred Läder - rem oni halfen^ fom frarn pä vin-

tren forn^ärkces flafva häret af halfen nied {ina

kanter, igenom hans trägna flitande och gnidan-

de, famt fororfakade nägon fvullnad eller knöl:

derföre förby ttes det breda i etc rundt halsband

,

fom ej kunde ffcafva halfen.

Mot Michaelis tiden, begynte han Oappa

gamia Sommar-haren, och i början af Novem-
ber 1771 var han fullvåxt, och hade vacker

Spegel: ju längre det led fram til Kyndelsmls-

fan, defto vackrare blef han. Jag var da finnad,

ar lT:icka honom til Stockholm, at iafom ett

fållfynt Djur upvifas for Hvins Majeflct, och

foriokte, om han. icke ftuUe kunna foras pä Sla-

da, uti en dertii gjord lar eller tunna, med hål

for kadjan genom bottnen^ men han gnog (ig

ut, inom en kort (lund, lä at ingen driftyde (ig

at med iåkerhet fora honom. Man nödgades

derfore upikjuta med refan til nåda Sommar.

Ett litet hus af bräder tilkigades pä garden

for honom ofver vintren; dä deri lades rnofla

,

ho eller granris, tyckte han val om at ligga

devpä en Itund^ m.en kraffade det fnartutigen,

bet och gnog omkring hålet, dar han ut och
ingick, och i hornen: var i jämn rorelfe, och
lag (ä gerna ute fom inne. Det var fvärt at

hälla torrt i hans hus. Han begick fig väl nog
i den llrangfi kölden, fom var den vintren i mea
när den blef alt for ftark, och den fyntes lika
honom illa, hade man honom inne, hälft om
nätterna. Flera gånger flapp han los, men hoU

lig

r \
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fig vid och kring garden, eller krop in i nå-
got hus, och lade fig at fofva, at man fick fatt

pä honörn igen. En gäng tog han fig längre
refa före, utefter vågen, en half mil bort, dar
han vek af vågen til ficogs, och kom pa en Jjo,

dar han ia når hade blifvit ihjåliluten , om icke
en af Karlarna dragit kånfel pä honom, fom ej

var flcygg, utan lopp emot dem. Idet famrna
kom en af mig utfldckad Piga, den han ftrax

igenkände, hoppade up i Slädan til henne, la-

de fig och Ickre, och folgde henne hem. Ifräii

den tiden bevakades han båttre, och fick nytt

hals -band i det forras flälle, fom fans vara for-

multnadr af den jåmna vårman och fuktigheten

ifrän djurets hals. Han var ock behändig at

fmyga iig utur halsbandet, emedan han har li-

tet hufvud, och man tordes ej fpänna härdt om
halfen. /

I anfeen ie til fin lilla kropp, tycktes denne

Jårf hafva Hor ilyrka, lärdeles i framdclen, bo-
gar och ben, i fynnerhet när han var mycket
arg och retad. En gäng anfattes han af i arga

Hundar, dä han ftod i band med lang kädja

(ty han vil haf/a godt fpatfer - rum ) : han ref

dä och bet ett ftycke ur den ena Hunden, och
ftrax derpä mycket vigt vande fig, och med fi-

na hvafia klor fpände i den andra, och ryckte

honom til fig, fom en vant, ehuru Hunden var

dubbelt ftorre : han hade ock fnart rifvit honom
fonder, om icke Folket Jiade trädt (tänger imel-

lan dem : han bet dä i Hundens ben, och fiåpp-

te ej forr, än det braft af. Detta (kedde om
Sommaren 1772^ dä han var mer ån års -gam-
mal.
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I Maj manad, når lofvet begyntc fpricka

ut, fiäppte han lina vackra vinter-här ^ och mi-

ftade alt mer fin fägring, ju mer det led in på
Sommaren. Med äldren, tycktes hans mage
fordra mera mat, och han blrfva mera vild och

oftyng> iärdeles når han var hungriga blidka-

des ftrax, nar han fick mat, men at dock ej

mycket glupllct. Stark Sommar - vårma bcfvå-

rade honom, och ilack han fig dä gerna undan

Solen under ftjul : dock forlintade han fig ftun-

dom, och fof i middags - fölen. Det kom ät

honom n^ägra gånger, at han ville arbeta fig los

ur kädjan baklänges : fick han iäfte uti nägot

med bakfotterna, lä holl han häftigt iiri, och
arbetade hela z timarna^ men nar det ej gick

an, lade han fig, uttröttad/ ar fofva i god ro.

I Augufti manad, låt jag min Dotter Gre-
ta Lisa, fom mall: matat honom, och hviiken

han båft kånde och åtlydde, refa med honom
til Sundswall, fom år mil. Hon åkte i Chaife,

och hade en Kari med fig med Kärra, fom Ocul-

le forajårfven: men Hon mäile meråndcls haf-

va honom hos fig i Chaife - fi:eget> lockas med
honom, och fl:i!la honom ^med mat, dä han blef

ottyrig. Ibland ville han åndtcligen ned pä mar-
ken: dä fattes en Xtäng vid kådjan, at hälla ho-
nom bakefter och ifrån hjulen > men han var
ofta oregerlig, bets och ville til fivogs, iä at

min Dotter hade fi:or moda med honom, niäfte

ofta gä och leda honom hela halfva milen > och
iäta honom fnafica i buftar och tufvor, biefock
en gäng nägot rifi^en och biten i händerna, men
lindrigt. I Sundswali tog en Skeppare mot
honom, at fora honom Ijoledes til Stockholm.

Pä
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På Skeppet fkall han hafva gjort dem atfkil-

liga fpratt, med tags fondergnagande^ och tå

vidare, fom jag federmera hort.

Mina Barn kallade honom FråfTe, dä de lac-

kade honom 5 hvilket namn han altid igenkän-

de. Lapparne kalla detta D|ur Fjällfras., Fras,

Snop eller Snok , emedan han fnokar efter ocli

galler deras vifduis, fom de hafva nedre i jor-^

den, eller iippå höga ftubbar och tråd. Järf
kallas han allmännaft af Jåmtlåndningarna.

Detta år^ hvad jag, på K. Vetenftaps A*
cademiens begäran, o^^n. detta Djurets lynne och
lefnads-art kunnat anföra. Jag lemnar dem,
fom äro båttre kunnige, ån jag, uti Zoologien,

at efter konftcns reglor benaifva det. Juli: v.l

den andan har jag^ ej utan moda och koftnad,

fkickat det til Stockholm.

mMmmmMmmmMMmMMmmmMM
BESKRIFNING

Pd Djuret Jårf eller Fäfras j

af

JOHAN LINDWALL,.,
Med. Doäor, Kong!. Vetenlk. Acad* i^mnefvån.

Jag
har den åran, at framlägga cn befkrifning

pä ett SvenOct Djur, Jirf eller Filfras kal-

ladt, fom for någon tid fedan år ifrån Jämt-

land fldckadt til Hans Kongl. Majrt, och i fle-

ra veckor pä inre Stallgändcn hållits lefvande.

hg



Jag torde forft tå nåmna, at Kongi Ven
Acadeauen j är i7^p5 i lina Handlingar pa^^. 84,
åilundat en fullkomlig belkrifhing pä detta Djur

til defs utvårtes fkapnads fåfom ock, ar Herr
Arch. och Ridd. von LiNNé anforer i iiivc

editionen af defs Syftema Naturs Tom. i. p. 67,
at Han Ijelf ej ännu fedc detta Djur lefvanJe,

och vore laledes ovifs, antingen det flvullc fö-

ras til MujieU eller Viverräi genus. For ofrigt

har man ia många fabler om detta Djur 5 at ej

underligt är, om allmänheten deraf blifvit for-

ledd, at tro en mångd tokuga berättelfer om
det fammaj ty ftorre delen bland dem, fom det

i äldre tider beflvrifvit, hafva ej fedt det. Jag
far nu den äran at berätta, hvad jag pä 14 da-

gar, i Januarii Manad, obferverat.

Denne Jirf, fom år af Han -könet, tyckes

cj vara gammal, men lårer dock vara fullvuxen.

Defs kropps längd befinnes ifrån öronen til fva'i-

fen vara något ofver f qvarter, defs hogd, n ir

han ftår ordenteligen , 5 qvarter. Til färgen år

hufvudct fvartbrunt, med korta glånfande här^

under nedi-a käften vid ftrupen, fynes en helt

liten hvit fläck. Halfen är kort , och ej fä läng

eller ftyf, fom en del foregifva. Hår begynner
den fvartbruna tårgen fmåningom hoja fig til

aodbrun, och gar ofver bogarne ett ftyckc ut

pä ryggen, men flutar fig ner ät pä fidorne vid

broltet, och går til if hands bredd pä omfe fi-

dor om magen, dar tärgen är endaft rödbrun,
h varpa han gar vid ljumfken upat länden, och
til flut omfattar fvanfens bafis: jMen midt på
ryggen, och något pä dpfs fidor ar en ftor fvart

fläck eller fpegci, ej olik ett hjerta, hvars fpets

r
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flinar fig pä lånden, och omgifves af den f*orut

befbrefne rödbruna fårgen. Denna lä kallade

fpegel fynes afläng pä Muffar, fom göras af jårf-

vens fkinn, men lädant kommer deraf, at fedan

flcinnet år afBadt^ fträckes det ur pä etc bräde.

Magen och Lären pä inre fidan åro fvartbruna^

men midt pä magen år en bar ljus flack. Lä-
ren, benen ech fotterne åro fvarca, men lären

måil långhårige.

Svanfen, forn detta Djur forer rått ut, år

något ofver i qvarter, men ändan år ftrid-härig

fiimt fvart. Hären pä ryggen åro fträfvare ån

pä iidorne, och falla utät iånden, men pä lär

Qch ben ned ät tafHirnc.

Framtånderne (Bentes prlmores ) ofvan och
nedan i munnen åro (5, cch pä bkia itällen nå-

got flvilde ifrän Bctarne (De?nes Laniarii)^ men
framtånderne i ofre Käken förhälla hg la, at de

4 midt uti åro lika länga, och de andre tvån-

ne, en pä omfe fidor om deiTe 4, åro längre,

ftorre och hvaffare^ dock huruvida de åro lobati

pä inre fidan, likalbm de andre 4 lågas vara lä

pä yttre fom inre fidan, kunde jag ej, i fruk-

tan for at blifva biten, nog tydchgen fe; men
det lag jag likväl, at de 4 miidt uti cj åro pä
yttre fidan fordelte i lober, utan gä rått ned
med hvafs kant. Framtånderne i nedre Kåken
åro alla 6 lika länga, och boja fig pä yttre fi-

dan något inät, famt flutas med en hvafs kantj

men tvawne tänders inre bafis, läfom den andra

i ordningen pä omfe fidor, ficjuta bara och blot*

ta, likafom uthälkade, längre in i käften ån de

andre, hvilka ftrax vid roten betåckas med tand-

kottet. Betarne åro % i ofre och l i nedre käf-

ten.



ten, faft denne Jårf hade förlorat fin högra i ne-

dra Käften, men tydeligen åro de ftilde ifrän

oxeltånder, lä i ofre fom nedre Kåken > for 6f-

rigt åro de tjockare, ftorre, krokugare och hvas-^

fare, ån de andre tänderne. Kindtänderne (Den^

tes Molares) åro i ofra Kåken f , men i ned ra 6^

alla fordelte i lober, men den yttre och inner-

fta i bada kåkarne och pä omfe fidor åro min--

dre, fom vidare kan fes i Trondhiemjl^e SelfkabsJlrif^

ter i Tom, 3. Tab. 3. Fig. j, (f. Tungan år ordi-

nair, trubbig och flåt. Bada kåftarne ligga pa-

rallelt pä hvarandra. Nofen år fvart^ ej lä trub-

big fom pä en Katt, och ej iä läng fom på en

Hund. Näfebärorne hafva pä yttra fidan en li-

ten uthålkning af en Gas -pennas ftorlek upät
kindbenet. Läpparne betåcka tänderna helt och
hållet, når Djiaret ftär i fred^ dc åro fvarta^

dock litet bakom mungiporne, iäfom ock vid

ofre Lappen något nåra utät Nofen
, fynas på

omfe fidör, likafom i 4 rader, de fvarta Murr*
hären ('FibrijJ<e ) utgä» Kindbenen fynas nägot
intryckte.

ögonen fynas fmå, Iris år brun, pupillen

fvart, dock under ögon -locken, fom åro flata

och ludna, lyfer Adnata hvit^ i brädden pä o-

gon -locken fynas inga hår, men val pä fidan

om Canthus major 5 ofver ofra ögon- locken åro

nägra länga här, i alt lika med Murrhären, men
ftållct, dår de utgå, är af en hvit ftyfvers Hor-
lek, och fynes nägot ljufare»

Öronen åro korta och trubbiga, ej ofver cn
tum ifrän inre fidan uti brädden åro de nåftan

nakna, af en grä tårg, men inuti gles -hårige.

Ser Djuret fig vara i nägon fara, iå lägger det

P dem



dem pa omfe fidor inat pannan, men eljefl: forer

det dem raka.

Benen alla fyra åro helt korta. Framtas-
farne, med hvilka Jårfven tager til fig alt hvad
han far, och lå fermt fom Markattan forfva-

rar fin tah^ick, åro breda och delte i fem
taer, hvilka h vardera åro forfedde med hvafla

krökta hvita klor, af hvilka den andra och tre-

dje, inifrån utåt räknade, åro Ilorit^ men flcil-

naden imellan täerna år ftorre imellan den tredje

Gch fjerde, tjerde och femte, från famma fida

- räknad; For ofrigt går han platt och b red t med
dem, låfom en Björn, med utfpårrade klor, fom
då likna en half- cirkel, men han drager aldrig

in dem fom Katten. BaktalTarne, pä hvilka

Jårfven går bakut, fe ock (å ut fom Björnens,

men mera hvaffa til figuren, och åro äfven for-

delte i fem täer, hvardera, likafom framtafl^ar-

ne, forfedd med krokuga hvafla klor 5 men fkil-

naden imellan den andra och tredje täen , inifrån

räknad, år ej lå flor, fom mellan dc andra,

hvarfére, når han går, defl^e ligga tått intil hvar-

andraj men de andre dcremot fkilde. Scrotum
år litet. Penis inträns.

Detta Djur kallar Herr Arch. v. LiNNé
MuftelaGuIoy pedibus fifts y corpore rufo-fufco^ medio

dorfi nigro\ Syft. Nat. Edit. 12. Tom. I, p. ^7. Det
finnes ock af andra befkrifvet och afritadt , läfora

af Herr Bifkop Gunnerus i Trondh. HandL Lc^

Äfven hos Herr Klein, Quadruped. dijpof. pag^

^5. Tab, 4.. men den figur, fom Herr Buffon
Hift. nat, Tom. 13. pag, 27^. vifar en tfl i Ed-
wards Hl/i. of Birds

fig.
foreftåller ett an-

nat Djur, nemligen Herr v. LiNNés Urfus lu-

fcus
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fcuf. Den figur 5 fom Houttuyn fi>:all antort

,

Hiji. mt, ^. pag^ iS9' '4* fiS' ^'^^ ä^*^

ej haft tilt-ålle at fe. Dock fom ingendera af

de figurerne, fom jag kommit at Hi fe, år nog

väl träffad, och i fynnerhet Kleins figur fo-

reftäller Djuret alt for hogbent, la onfKade jag,

at Kongl. Vetenn^aps Academien täcktes, for ac

en gäng fä riktig figur pä detta Djur, lata med
xioggranhet afteckna det famma, efter man nu

har det lefvande (^). De Auftorer, lom annars

omrört ogH befkrifvit detta Djur, anföras af Hr.

v. LiNNé /. c, af Gr. Buffon /. c. och af Hr,

Brisson i defs Re^^n. anim. p. 2S3* fi^-y hvartil

kan låggas Herr K. Leem, Befkrlv. over Finm.

Lapper^ p, 2@i. m. fl. Detta Djurs hemvift är i

norra delen af Sverige, läfom Norrland
, Lapp-

land och Finland, ehuru det eljeft åfven finnes

i Norrige och Ryfsland, iårdeles i Sibirien.

Man foregifver val, at Jårfven ficall utmär-

ka fig med en förfärlig flank men iädant har

hvarken jag eller nägon annan hos denna lefvan-

de Jårf kunnat formårka j dock torde det vara

mojeligt, at, dä Djuret år i fin vildhet öch nyfs

åtit af ftinkande as> det dä har en elak ftank

med fig. Eljell Ir denne Jårf underllundom nå-

got gladlynt, och likafom vil rafa-med den fom
matar honom j men fticker nägon främmande en
käpp ät honom , och dcrmed upretar honom

,

fä murrar han i forftone fom en hund, och hugger
fedan häftigt til fom en katt , famt fattar i kfp-

P 1 pen

(^) K, Academien har^ igenom fm Ritmdftare Herr
Ingenieuren ArRE, låtit detta Djur mga ajteckna^^

uti tvdnne olika Jidllmngar
^ fafom fes Tab^ VII.

och VIIL
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pen med framtaflen, nyttjandes då både fina klor

och tänder.

Sofvande har jag fedt honom i tvånne ftåll-

ningar: en dag, dä fno Foll, gick han forft om-
kring ftållet, dår han tånkte lågga (ig, likafom

en Hund ,
hvarpå han lade fin kropp i en bäge,

fatte alla 4 taflarna tilfammans, men irhellaii

dem fatte han nofen, kvilkeri han betäckte med
fvanfenj en annan dag, den if. Januan fann jag

honom fofvande helt och hållet vidopen och ut-

ilråckt, och ånfkont jag oroade honom •flere gån-

ger, lade han fig hvarje gäng i famnia ftållning.

Mot elakt vader fyneä han våderljuk.

Når han flcall tråcka, går han litet ifrån ftål-'

let dår han plågar fofvä, och fkrapar ftundom
läfom en Hund förut riied fotterne, hVarpå han

låtter fig något pä huk, men ej med krokiig

rygg, hårpå {krapar han federmerä ä nyo^ hans

excrcmenter likna något Album grxcum.

Efter Hundar och Kattor illfåitas han tåm-
meligen, och fer dä mycket lomfk ut. Den aj*

Januarii hade några Bönder, fom fort Ho til

Kongl. Stallet, bundit fiiia Häftar pä omfe fidor

om honom, då han var i mycken oro, och
fprang att på den ena öch än på den andi-a fidan,

likfom for at kiinna tå faft i någohdera^ men
Håftarne tycktes vara foga rådde for hohotn.

Omkring det ftållet dår han ftär bunden, har

han med taflarne hår och dår grafvit gropar, och
åfven i ett brådc gnagit en tåmmclig ftor ut-

hålkning*

At färfvcn år ettRof-djur, tviflas ingalun-

da^, men om han år iä glupfk, fom Olaus Ma-
gnus,

/



GNUS 5
Jonston och ätflvillige flerc Audtorcr fo-

regifva, år näppeligen troligt. De fåga, at han

{tonar intet djur, om icke Vargen, med hvil»

ken han ganCka val flcall kunna omgas. Annars

foregifva de ock, at han (kall vara mycket be-

gärlig pa as, och åta deraf läglupfkt, at buken
fvåller up fom en trumma, hvarpa han fkall ftålla

fig imellan tvånne nåra intil hvarandra ftaende

Trån, til defs alt det han åtit gått bort per po-

fteriora 5 och i lådan (lållning atbildas han ock-
fä af Olau3 Magnus, Gesnerus, Schottus
och Jonston. Men Herr Gunnerus nckair

detta ^ och häller det aldeles for en fabel.

Jag har funnit denna Icfvandejårf långt min-
dre glupiDkj ty den a?. Januarii blef for honom
kaftad en ofödd kalf, hvilken han ej pä 3 da^

gar hann at åta up. Jag vet icke, om han fkall

vara mindre glupfk, dä han flår fångflad, ån da
han far gå i fin naturliga frihet, hvareft han of-

ta, i briftaf foda, nodfakas fvålta i flere dagar,
hvilken långa fafta torde kunna fororfaka mera
glupfkhet. Han låppjar våtvaror (åfom en hund.

Atfkillige Scribenter omröra den fynnerliga lift^

hvarmed Jårfven, läfom oförmögen at fpringa
fatt Renar och an^ra fnabbfotade ^jur, fom han
äilundar fig til rof, klifver up i tråd, hvarun-
der dc plåga hafva fin gäng, och ligger dar i

forfåt for dem, tils dc komma at paffera midt uq-
der, dä han fom en pil käftar fig ned pä Dju-
ret, fpånner fig faft med klorna, och biter (ä

långe, tils bloden forrunnit, och Djuret ftortar.

Men hårom har jag ingen ting kunnat utröna

på denna fängflade Jårf , icke heller om mycket
P 3 an-



annat, fom Auftorcrne om Djurets naturliga art

och egenflcaper foregifva.

Med Kongl Majefiets nådigfle tiljiånd, var Acade^

mien fmnady ät packa Djuret lefvande til Upfala y at

af Herr Archiatern och Riddaren v. Lin Ne jjelf no-»

gare Jkärfkådas y men innan det kom at pe , dådde

djuret y Qvifst af hvad hdndelfe , och kroppen hartka^

(iades af dcny fom haft det om händer ^ utan at nå^

gon derom blef tiljagd.

Af Befkrifningen och Tiguren har dock Herr Ar^
chiatern tyckt fig kunna ftuta y at Järfven dr af Björn-'

jldgtet. Det atcrfidr allenaft y at underfåka y om han

har Penem offeum incurvum^ fom år en ibland Notde

Chara^erijlide VrJI. K&ngL Acädemien anmodar der^

före dem y fom framdeles fånga eller fkjuta någon ^årf
af Han-konety at det efter[e y och at gifva KongL
Acädemien underråttelfe derom.

Anmårkningar om Järfven;

inlånde af

JONAS HOLLSTEN,
Kyrkoherde i Qvickjock i Luleå Lappmark.

Jårfven (Muftela Gulo)y eller, fom den af fom-

liga kallas, Filfrafeny år til namnet allmänt

känd, men fom den i' många lands -orter ej

år fedd, och torde mer viftas i Lappmarken, ån

annorftådes, har jag ej kunnat underlåta, at i

ödmjukhet lemna Kongl. iicadcmien del af de

an-
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anmärkningar 5 jag dels med egna ögon gjort,

dels ock efrer trovärdigt folks beråttelfer up-
tecknat, under den långa tid jag i denna ort

tilbragt*

Defs tänder fittja nåftan fom på Hundar.
Oxel - tånderne (Molares) ho på hvarje fidan fy-

ra, h varibland den fråiiifte år mindre, den dar

nåft florrc, den tredje (lorft, den fjerde minft.

Denna litter ej långs efter tand -gården, (äfom
de andre, utan kröker fig tvårsfore in ät gom*
men: alla mer kantiga och hvafla ån på Hun-
dar. Hund-tånderne (Canini) åro ofvan och ne-
dan tvä, hvafTa låfom pä Hundar, men ej (a lån-

ga« Framtåndeme fex: de fyra medlerlla åro

mindre, men de fom fittja nårmaft Hund- tän-

derna åro långft.

Hufvudet år kort och tjockt, Nofen ej lå

fmal och lång, fom på Hundar, omgifven med
fvart kort hår. Ögonen runda och blå, til ftor-

leken fom ett Blåbär* Nåfebårornc fmä, ej ftor-

re ån pä Hundar. Murr- håren fittja låfom pä
hundar, men åro ej lä långa.

Djurets kropp år ej ftorrc ån en medelmåt-
tig Hund, men trinn och fyllig, nåftan lika tjock
fram -och bak « til. Längden år vid pafs f qvar-
ter, bredden z. Men ehuru ej ftorre, har det
dock Ben-låggar nåftan lika tjocka, fom en års-

gammal Björn, dock ej ofver en half aln höga.
Fotterne åro forfedde med Taflar och ftadiga
Klor, men ingen klo bakom talTarna, utan i defs
ftålle en liten knyl.

Skinnet år tåckt med fvarta ftyfva hår, fom
åro fvartare midt efter Ryggen, hvilken fårg

P 4 be-
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begynner vid bogarna, och g'ir bakeftcr ryg-^

gen ofver Lären. Denna del af Skinnet kallas

Spegel, fom måft pryder och gor det fararpa

behageligt.

Dä djuret ar fuUharigt^ fynas ofveralt håf
och dar några Silfv^er-hvira här ibland de Svar-
ta, men mäft qti den delen, fom kallas SpegeL

Pä fidorna gar en blekare tårg, nägot gul?
aktig, hvareft hären åro nägot längre, ån på
Ryggen, Buken år åfven qmgifvcn med fvar-

?a här, men ^'j iä tåta och vackra, fom pä Ryg-
gen. Imell?n Bogarna ar en liten h^it flack,
^fveq ^n liten iädan under hiikan. Svanfen år

l^ort, ^llenail ett qvarter läng, och har längre
och ftyfvare här, ån den ofriga delen.

Som Djuret l^fvev af rof, men faknar den
färdighet, at komma lä fort, fom de flefte an-

dre Rof- djuren, iä har Skaparen forundt det

famma en formän, fom årlåtter denna briften.

Det vet at utvälja Skogarna vid höga Berg til

defs måfta hemviil, hvareft det har den formän,
at når det förföljes af Skyttar, fär det taga fin

tilflykt til hogderna, dä defs fiender, for o-

beqvå?nligheten at komma längre, mäfte vånda

om 5 Qch lemna det famma i fred.

Ungar pläga finnas redan i Martii manad ,

ej flere ån tvä, men ofta allenaft en. De (ko-

la, dä de aro nyfs födde, vara gräaktige. Fa

^kogsrdjqr kunna yar?i |ä forfigtige, at foka hem-

liga ftållen , hvareft deras afFoda kan hållas fårr

dold, fom Jårfven, Det händer derfore fällan,

at nägon kommer ofver defs ungar, hvilka me^

midels finnas få längt iq uti häligaBerg, at in-

gen



gen mannil^a flipper til ckm. For mer ån 50

ar fedan, hade dock en Lapp i dqnna Forfamr

]ing funnit en Unge i en Bergsklyfta 5 hvilkea

iipfoddes hår i Pråftegarden; men den flvall ej

hafva blifvit lä tam
5^

at han kunnat tå gå los^

utan måft bevaras med en Jårn-kådja, at han

ej matte lopa bort eller gora fkada , hvartil haa

Ocall funnits benägen.

Pä ett är hinner Djuret merendeh til fin fulla

våxt. Når det blir gammalt, mifter det tån?

derna, och kan ej foda fig af rof> uphäller dock
lifvet nägon tid med Myror (Verm}^^ ^^f^) $

fom upfokas i Myrftackar» Skionet blir omH^
d.er lä oanfenligt , at det til ingeii ting duger^

At löpa årjårfven ej (ä fnabb,, fom Hunden^
men uthärdar längre , innaij han tröttnar. Ehu^
ru Hunden kan fnart hinjia pa honom, dä han
jagar efter honom, kan han dock ej döda ho-

npn;i., dels derfore, at han år ilarkare,^ dels for

det han, ger frän (ig ett iä våmjaktigt vader, at

han mäfte hälla fig ifr^n^ honom. Han blir i-

bland efterfatt af Vargen, men formar åtven yår^-

ja (ig for honom. Skulle han ock räka ut for

flere pä en gäng, iä fp ringer han vigt och hä-

ftigt up i nägot träd, hyarefl: han fitter trygg,
tils hans fiender oraöder mäft gä fin våg träu

honom.

Pä fpräng kan han ej taga nSgon Rw, ty

Renen år rpera fnabbfotad> men han vet dock
lått, at andä tänga nägon til fin f6,da. Qm vin-

tern gifver han akt pä, dä Renen grafver i djup
Sno noder til jorden efter fin mat, Ren-MoiTaa
( Licben rangiferinus }y och har hufvudet under

P f Snonj
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Snon, och fäledcs ej kan jfe något omkring fig, ^

dä han i haft rufar fram, och käftar fig pä defs

rygg, och fnart fedan dödar honom. Om Som-
rarna gar det val ej an for honom, at bruka det-

ta konftgrep, men han nyttjar då ett annat, lä-

fom at fmyga helt fakta up in|gottråd, i någ-

den dar Renar gå i bet, och når de komma
honom närmare, och fomlige ftryka fram under

det tråd, uti hvilket han fitter pä lur, håfver

han fig i haft neder, pa den Ren, fom kommer
honom nårmaft, hvilken dä blifver defs rof.

Han har ftark lukt, at kanna på långt häll,

hvareft något kan finnas, fom tjenar til föda»

Kan derfore, (åfom den båfta Fogel-hund, up-
foka ftållen, dar Fogel år nedre på marken, då

han genom fakta krypande kommer honom ibland

lä nåra, at han kan taga någon. Detta Råf-

llrek lyckas ej altid for honom om Somrarna^

men om vintrarna, då Fogelen ibland häller fig

under Snon, (åfom i fynnerhet Ripor (Tetrao La-

gopus) ^ då flår det honom ej garna felt.

Han hålles i allmänhet for at åta mera ån an-

dra vilda djur, hvilket jag lemnar därhän 5 men
at han åter up hela rofvet ftrax på ftållet, ehu-

ru ftort det ån vore, år ofantj ty hvad han ej

behofver eller förmår pä en gäng fortära, graf-

ver han något ttycke derifrän neder i jorden,

eller bår han det bort i någon Bergsklyfta, hvar-

eft han kan hafva det i behäll til en annan gäng.

Han gor ej flyttningar ifrän den ena orten

eller landet til det andra, fom de flefte ofrige

Vill - djuren, utan häller fig vid de Berg och

trader, fom han begynt, och hvareft han fatt

va*
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vanan at vinna nägot Rof, Har någon Fäbo-

dar pä lådana llållen, fom han viftas > hvareft

Kott,. Fidc^ Brod, Oft och ^mor kan vara i

förvar inlagdt, må han ej gora (ig låker, ar fä

behålla (ädant, om Taket och Dörren ej åro ftar-

ka. Det faller honom icke fvårt, at med fina

ftadiga klor och tänder rifva och bita fonder

ett klent tak och en mindre ftadig dorr.
*•

Lapparne lida årligen ftor fkada af detta Djur,

pä deras mat-perfedlar i Fjåll- traften. Når de

om höften vånda tilbaka från Fjållcn, at ofver

vintren beta Renarna i Skoglandet , lemna de uti

fina Stabur det Kott och Oftj fom de äm-
na til koft den påföljande Våren ^ men det hän-

der ganlkä ofta, at jårfven da borttagit altfam-

man«5 når de återkomma. Likaledes gor han

ock med de mat- perfedlar, fom nedergrafvas i

Jorden, eller lättas in i någon Bergs -klyfta i

Fjällen, om lådant ej ofvertåckes med lä ftora

Stenar, at han ej kan rora dem.

Sättet at fånga Jårfven , år med Skid- löpan-

de jaga efter honom, då han kan uphinnas och
med Spjut dödas 3 åfven lågga ut Luder for ho-

nom , hvilket han glupfkt tager. Men låkraft

år, at fatta ut Slag- järn eller Råf«fax pä de
ftållen, dar han vifar fig^ dock bora fädana haf-

va ftyfvare Fjåder, ån de allmånne, famt vara

forfeddc med tänder, faftfkrufvade vid bagge
Bägarna. Profvet på et dugligt Slag -järn for

Jårf-

Stabur år fäfom ett litet Hus, fammanfatt af brä-

der, pä en ftadig påle, med luie fmä Stackar lag-

da i 'kors pä öfra andan af pålen, hvarpä det ftär

tn famn högt ifrån jorden.
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Jårfven plågar va^a, at Fjädern år lå ftyf, at

inan med en tunn KniiF, fatt imellan Bägarna,

kan lyfta ijp det famma från jorden, faft det

ikulle våga ungefår ett Lispund.

ANMÄRKNINGAR
Om Boferups Stenkols - Grujva^ och de

åfrige Stenkols^forjok utt Skåne

af

Baron SAM. GUST. HERMELIN,
Bergmaftare.

Uti KongL Academiens Handlingar, Vol. I,

och II., år tilforene beficrifning införd,

pm Stenl^ols - grufvors arbetande i allmänhet^

Det år läledes icke i anfeende til arhets-låttef,

fom jag i%x ofverlemna denna athandling, utan

det åir for at vifa förhållandet af Stenkols - la-

gren vid Boferups Stenkols-^rufva, fom nu ar-

betas i Skåne, famt vid de ofrige anftåldc For-

fok, til at d^raf kunna foreftålla, huruvida an-

ledning må kunna vara for erhållande af ftorrc

tilgång pä Stenkol uti denna lands-ort 5 jåmte

det, at defle anmårkningar kunna tjena til kun-
fkapen om Jordhvarfvens fojhållande , och jåmf-Q-

relfe med de befkrifningar, fom utkommit ofver

deras belltaifcnhct vid utrikes Stenkols-verk

Bo-

(*) Uti Engelfkc Societetens TranfaQioner åro ätfkil*

Ug^ belkrifningar införde om Lagrens förhållande
^
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,
Bofcrups Koltålt år beläget ji Malmö Lån,

Luggude Hårad och Rifa Kaftlofa Socken, på
BöferUps och Gifsholros Säteriers ågor, och har

den dera anlagde Grufva blifvit kallad Konung
Adolph Fredrichs Stenkojs-grnfva. Belägenhe-

ten år på en flacklåndig landtmän^ med (luttan-

de jordhogder och kullar, hvarimellan år en li-

ten Inljo, Lunnoma Ijon kallad, och någre vat-

tu-rånnilar ifrån kårr och fifb-dammar. Afflutt^

ningen går ifrån Haga flått til Boferups qvarn,

pä en längd af poo famnar, til ii famnars lod-

råt hogd, uppä hvilken långd Stenkols- flotfer

åro med jördboren upfundne : men det med Gruf-
ve-arbete hittils upflagne kolfältet år ungetår af

170 famnar ifrån Söder til Norr, och ipo fam*

nar imcUan öfter och Weller^ då Dag- ortens

långd derunder icke beräknas. Jord- och, Sten-

hvarfven famt Stenkols- flotferne ftiga och falla

Jångflutt, eller åro fvåfvande , och afvika nägot
från horizontal-linien> når alla deras bugter flu-

tas inom ett hufvud-planum, nämligen den ofra

Kol-flotfen , fots dofering uppå z^f famnars

längd ifrån Södra fchachtet til Dag -orten, och
til Norra åndan af grufvan. Defla lager åro dock
tåmmeligen parallela i deras afftänd frän hvaran-

dra, ehuru de omfom af*- och tiltaga uti måg-
tighet. Deras fluttning år ifrån Söder til Norr,
och upftiga pä Södra fidart, hvareft landtmånen
höjer fig til Haga flått ; men marken år deremot
Mgre pä Norra fidan om Grufvan, dår landt-

o
ma-

vld de Engelike Stcnkols-grufvor ; och år 1768 har

Herr Mor and utgiTvit förfta delen af Defs Be-
iicrifning oiii Stenkols-grufvors arbetande ^ ibland/^/

Defcriptims des Arts Q des Mitiers.
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manen har aflåttning och dåld, tils den äter uti

fmårre kullar upftiger.

Jordhvarfven beltä af följande arter, i) Dam-*
jorden af gul Sand och Lera^ til 2 famnars tjock-

lek, betåcker de ofriga.

2. ) Ljusgrå Sandften af 5 til 4 famnars mag-
tighet, fom ofverft: år ganflca grof- grynig och
nior: men ju längre på djupet , dello faftare och
finare. Den beftär af fammangyttring utaf ftorre

och mindre Qyarts-korn med Ler-åmne^ af hvil-

ka en del falla half genomfkinlige, til rtorleken

fom hampfro, och mindre^ Denna Sandften år

lått at hugga 5 och fmålter ej uti ftarkafte eld :

men ehuru den ftrax uti elden något hardnnr,

har den dock det felet, at krympa af hettan,

famt blifva mor och falla fonder, dä den flerc

gånger varit upeldad, famt derimellan affval-

nat. Den torde dock kunna nyttjas uti iådane

eidftåder, fom hållas uti ftändig hetta, i fyn-

nerhet om, efter huggningen, den indränktes och
blefve genomdragen af Ler -vatten, och fedan

torkad, famt val brand, innan den nyttjades til

ugns - murning. Uti detta Sandftens- hvarf åro

fem fårfkildte aflcegrå eller rödbruna och härda ler-

aktige ftrata imellan Sandften, från 4 til 6 tums
tjocklek. De hälla några och ao pro-cent Jårn,
och beftä af forftenad Jårnlera, fom faller fbifrig,

af enahanda art, fom de Flöts- malmer, hvilka pä
en del ftållen i England nyttjas til Jårnfmåltning»

Denna Flots-malm faller vid Boferup til en del

drummevis, och uti körtlar deraf och af annan le-

ra, fammangyttrade med fand och leramnen,

3. ) Nåft under detta Sandftens-hvarf år den

ofra Stenkols- flotfen af f til en fots mågtighet,
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uppå hvilken hela den nu arbetade Grufvan år
byggd. Defs fallande år förut omnåmndt, och
gar denna flöts aideles ut til dagen pä Södra fi-

dan, hvaremot de derunder befintlige lagren iip-

fliga wot Söder ät Haga flått : men dervid mö-
ter forft ett rubbadt falt, beflående af Sand och
KIapurfl:en5 til dcfs^ efter något .affländ, lagren
återkomma til mera ordenteligt förhållande. Det-
ta rubbade fålt^ fom genom Dagorten blifvit ge-
nomgänget, gor en längd äf 4f famnar, och der-
cfter har ofra flotfen uplligit ofver taket af defs
förra horisontal- linia eller ofver Dagorten , fom
då träffat det hår nedanfore N;o f uptecknadc
Sandftens- lager. Derofver år val den ofra Flot-
fen återfunnen: men torr och ftybbig, lå at den
ej fortjenar arbete. Denna Flöts, fom varit Kol-
gifvande på Ödra, Norra och NV/, fidorne ef-
ter ofvannåronde vidd, af 170 famnar uti den ena
ilråckningen och jpo famnar uti den andra, år
genom dag-fltuationens affluttning och rubbnin-
gar på de fidorne inflcrånkt och afOcuren; men
i SW. och Wefter, har famma Kol -läger fin
fortftrykning^ dock fynes Flotfen längre uti det
fältet länka fig och ftupa mera, än den hittils
gjort uti den arbetade Grufvan. Af i qvadrat
famns area ^uppä denna Flöts, och f fots mäg-
tighet, erhållas fex tunnor Stenkol Stenkolens
beikaffenhet kommer uti det följande vidare at
anföras.

4.) Derefter vidtager en fvart tat och Järn-
haltig Lera, af 4 til 6 fots mågtighct. Den

mycket, at den kan motlla ftark eld.
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f .) Det femte hvarfvet beftär af fin ljusgul

Sandften, af 6 til 9 fots tjocklek
^ genömfatt med

ätltillige horizontala lofllior af fvarta SkifFer-el-

ler Stenkols - randen Denna Sa^dftcn fmålter

ej, men blir mor, och fprickér efter upeldning
och aikylning^

Ö.) Svart mycket Saiidblandad Lcrficiffer,

af 2f til 3f fots tjocklek.

7. ) Undra Stenkols- flotfeh, af i til 2f fots

mågtighet, har, på de ftållenj dar den blif-

vit opnad, uti det fålt, fom är under den nu ar-

betade Grufvan, och vid de oFvannämnde rubb-
ningar, icke befunnits betta af annat, än fvart

Brand -(tifFer och glåhfande ftybbig Svarta med
Sandftens- ränder, famt där och hvar inblandad

Svafvd-kies^ liti hvilka arter njure-vis infalla

flora Stenkol af båfta ilaget. Ehuru uti denna

trakten detta lager icke år arbets-värdigt, gifva

dock Jordbors- Forfoken anledning, at det län-

gre i taltet finnes til vacker mågtighct med rent

och fortlåttande Ivol-fålt.
'

8. ) Derefter vidtager ett ftratum af ljusgrå,

bard och (kifrig Lera^ blandad med fin Sand

och Glimmer, hvilken til 6 å 7 famnars djup

blifvit med Jordboren underfokt, och blir den

på djupet faftarC) och fom en härd Sandften,

hvarat beftär det djiipafte lager^ fom hittils år

bekant. Denna Lera, fom hon forfl upkommet
utur Grufvan, år härd och flcifrig, men blir 16-

fare och faller fmåningom fonder, dä den uti nå-

gra års tid legat i fria luften, i fynnerhet ofver

vintrafne. Derefter lofes den uti vatten, famt

jQammas, dä den blir helt fin, och har denna
Lera
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Lera befunni ts fullkomlig eld full och tjenlig for

tilverkning af Heffifte eldfaile LerkåriK Dcii

blir dä ljusgrå til tårgen ^ och la härd 5 at den

flar eid mot ftal
^

Utom de vanlige Stenkolen, fom aro klyf-

tige i brortet > hnr^^åfven funnits tara ^ härda och

mer glånfande, i fynnerhet i Konft- fchachtct

,

livare^il Knappar, Örhängen och mera dylikt blif-

va fvarfvade^ Dar år träffadt Gagas> eller Ti åd

aldeles forvandladt til iadane härde Stenkol^ och

en del med tydligt mårke til den bark 5 fom om-

gifvit trädet, en del at Stenkol och ännu ofor*

vandladt Tråd tilfammans. Likaledes Mumia ve*

getabilis, eller träd til mindre del måttadt med
Stenkols- ämne ^ fvartbrunt, mörkbrunt och ljus*

brunt, hvaraf den fiftnämnde år lik Umbra, hvar-

til den ock kan nyttjas^ och åro hela Trädftub*

bar fundne uti ofra Stenkols - lagret förvandlade

til Stenkol, fom af faf^ringar, bark öch en^del

ånnu tråd varande kan inhämtas, Utaf de ofri*

ge arter anmärkas de (ä kallade Svärtor, fom

beftä af fvart lerig Skiffer 5 hvilken väl lätef tänj-

da fig, men glödgar utan nägon järdeles lägai

eller hettan de åro blandade med Stenkol^ fom

flamma och brinna til aflca^ dä de förra behålla

en del 5 och det måfta^ af fin fcrra volume. Der*

af finnes gemenligen ofvanpå delTc^ Stenkols ^ flöt*

fer^ och dcraf beftä defiTe Svårtor, fom blifvit

träffade med Jordboren vid de ofrige anftälde

forfoken* De åro dels löfa, dels härdare^ och

falla inblandade uti de ofrige hvarf^^en. De fe*

nare kallas egentligen Brandflviffer* Deribland

år äfven en del, eller Kolm^ fom brinner med
ftarkare laga ån Brandflkiffern, men mindre ätt

Sten-
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Stenk<>len, och falla ej heller til afl: a, utan lem-

na flagg efter fig, famt åro mindre Hci frige ån
förenämnde art. Uti Stenkols - grufvan finnes roc^

Jårn-ochra, fom dels år los och medföljer Gruf*
''ve- vattnet 5 elier famlar fig pä vida ftälien) dels

hård och forftenad.

Kalkften finnes ej ibland Stenkols- hvarfveri

eller pä denna trakten pti något ordenieligt la-

ger, utan allcnaft til ringa ymnighet i lofa Ste*

nar och Fiifori^ fåfom pä Saxtorps ågor, vid

vågen til Malmö, famt vid någre obcllåndige

anvifningar deraf i backarne vid fjoflranden, åt

Helfinghorgs fidan. Där har, uti ett Jordhvarf
ftrax uianFore Helfinghorgs Öftra port, pa van-

fira handen i backen > och åfven vid Gorarpe
molla, ett ftycke frän R.ä fifke- lager, blifvit

funnen Stalaftidc Kalkften af fiimmanbångande

utgropte käglor, gra rodlette, och jårnhairige>

liknande fammanhängande ftrutar af papper, träd-

de uti hvarannan> med jämnt aftagande i hogd och
ofriga dimenfioner. Den har funnits for oren,

at nyttjas til Kalkbränning, och ej heller af lär-

dcles myckenhet.

Stenkolen i allmänhet uti denna Grufva åro

€j til fmide lä tjenlige, fem de båfta Engelft-e,

efter en del deraf fUla nägot inblandade med en

lerig Skiffer- art, hvilken ej utan befvår och
koftnad kan fränftiljas, och eljefi: lägger lig for

blåftern, Tamt fororfakar orenlighet i härden j

dock kunna defle Kolen åfven orenfade til frni-

de genom flitig flcotfel nyttjas, och biifva inga

andra brukade til redilaps - fmide vid Verket j

åfvenfom Smederne uti Ståderne deromkring nä-

. got-
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göt betjena fig af defTa Stenkol, och af den

Itorrc och rena lorten h^r til Köpenhamns Smc«-

der blifvit föiiäldt^ fom nyitjat dem nied ior-

maHj (lott dem Gunder, och låtit cfcm ligga 8

eller 14 dagar i vatten^ da dc fedan h varken flarn*

ma (a llarkt, eller ia haliigt Brbrinna. Til c!d^

ning på Fyrbakar åro de åfven mindre nytti^e^

emedan de åro lofe^ och vid torknings ut -och
inlallning Himt landtforfel^ til cn dci falla fon*

der, iä at ailenaft de ilorilc och n^ålt faite Stti>

kolen kunna låggas uti Fyrpannorne^ utan at af

ftorm dcrutur kaitas. Deremot gom defle Sten**

kol all nyrta och verkan vid Kaik - och Tegel-
bränningar , hvartil de förnämliga^ användas^

och h varvid icke ilcadar, at de falla uti mindre
ilyckcn. Deffe Stenkol gifva ftark ISga, och
briniva häftigt , famt åro mycket fete, och falla

til afkas men flagga fig ej, och gifva icke ia

långvarig hetta ^ fom de Engelftc flora Kolen,
hviika derfore åro tjenligare uti en del andre
elddäder. Men uti Kakelugnar kan man til eld-

ning med forman betjena fig af deffe Stenko!^
Vid Grufvan ätfkiljas de ftorre Kolen gene^n
hnrkning ifrån de finare eiler fm'i Kolen. DciTc
fcnare kunna genom vaflcning fkiljas frän berg
och ler, fom medföljer en del deraf , efter defie

arter åro fpecifice mycket tyngre ån Kolen,
och dc låmfte, fem falla ilybbige och lerblan-
dade^ kunna på det lättet göras nyttige , at de
anfuktas och til bållar famniankrammas, och fe*

dan torkas* Pä detta lättet åro de ny.ttiade vid

Saltpetter- ljudning, då de underhälla en* jåmna*
re koknings ån med ved: men dryga Forloner
hindra deraf transport til långvåga orter. Det

Q.^ år
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år utrönt, at, med en Saltpetter- panna af 8 tun- •

iiors innehall, 18 vanlige läar lut kunna inko-

kas om dygnet med tunna af de fmårile Sten-

kolen, fom *til annat äro foga tjenlige.
,

Härvid far jag i korthet omnämna de eld-

verk, hvartii nu dcfic Stenkol nyttjas. Glums-
lofs Tegelbruk vid Sjoftrandcn i Örcfund

,

mil från Kol -verket och ^ mil frän Landscro-

na, drifves for denna Stads och F^åitnings-bygg-

nads betjening, til Murilens och Taktegels til-

verkning, endaft med Skanflca Stenkol. Brän-

ningen (Icer genom Kol- Ih-oning, fii det {åtc,

fom utomlands brukas, och kunna 6 ä 700,000
ft. JMur-ilen fimt 100,000 ft« Tak-pannor vid

denna inrättning om aret rilverkas, hvartii ar*

gå vid pafs 3000 tunnor Stenkol, Kalkugn har

blifvit inrättad vid Rähamn pä det Engelfka lät-
,

tet, och tvänne andre Kalkugnar vid Siaden,

fom drifvits med Stenkol: men forbud, och fc-

dermera tilftänd, med vidlyftig omgång af For-

tullning och Pafs -tagning, til Kalkitens urfoifel

frän Dannemark , och da den icke nära intil fin-

nes pa Svcnfka fidan, har hindrat Kalkbrännin-

gen, hvaraf dock vifia är en anfcnlig mängd har

blifvit tilverkad , medelft Stenkols nyttjande.

Til ofvannåmnde Tegelbruk och til Kalkugnen
hafva ofver fo^ooo tunnor Stenkol blifvit lefve*

rerade. Sténkårils - Fabriken har tils vidare up-

hort, dels for Drillande utrymme til ftorrc in-

råttiiing dcraf, hvarforutan en ladan Fabrik icke

kan baVa fig, dels for koftnaden, at vinna den

cldfiilta •Leran, innan dagorten vidare på undra

Flotfen blir fortfatt, dä vattnet har aflopp 5 men
tilforene- fororfakat mycken koftnad, genom 4

~ Purn-
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Pampars ftåndiga i gång halknde , til updra-

gande af det ymnoga vattu - tilloppet uti Ler-

Ichacluct.

Ifrån år 1747, arbetet uti denna Gruf-

va nägot förut var borjadt, til är i7f i 5

ärliga" bry niingen af Stenkol varit 3000 tunnor,

och ifvän den tiden til är 1762 ungetår f^ooo

tunnor ärligen: men federmera har brytningea

biifvit minfKad, i fynnerhet for briftande aflätt-

ning, lä ar den nu är vid pafs 2 å 3000 tunnor

ärligen, och det oaktadt, åro dock, genom de

förra ärcns brytning, flere 1000 tunnor qvarlig-

gande pä Grufve- backen , och år aflåttningen

pä dc fmä Kolen, hviika utgöra ftorfta quantum,
hufvudfakeligafte hindret for frarkare drift vid

detta Stenkols -brott. For Stenkolen betalas vid

Grufvan i Daler Silf:mynt tunnan, for det quan-

tum, fom til Kronans behof erfordras, och i

Daler 8 öre Silfrmynt af andre, hviika dar til

Stådcrne hämta Stenkol ; och iäledes mycicet lin-

drigare pris, ån hvad de EngeUke Stenkolen
nu hår i Sverige kofta. Arbetslonerne vid Grui^-

van åro pä beting inrättade, och voro ar 1764,
under mitt villande vid verket, for i tunna uti

brytningslon 10 oreS.-mt, utom utfordringen til

Korgftaden, dä brytningen fker pä pelare- ar-

beten, och I Daler 8 öre ril i Daler 16 orc S:mt
for en famn ort - arbete i längden, med 6 å 7
quartcrs hogd , och 10 quarters bredd for Krum-
holczcr - orter , med framförfcln til Schachtec
inräknad, dock lårlkild tilotning af 4 Daler i

månaden 5 enar orten ofver i o famnars längd in-

kommit. Når härtil räknas upfordringen frän

Schacht -bottnen til dagen ^ materialiev och är*-

<l3



1^6 1773* J^^^ Ang, Sept

lige reparraioner 5 famt Kolens harkning och
Gruf- Fogdens lon ^ biifver ej någon vinit, iom
km nyttjas til koitf'rrmme anläggningar och för-

fok 5 hvartil InterefFcnterne förut af egne medel
gjort mycken omkoftnad, jåmre det "iinderilod

nf IvlaniifaÄur- fonden pä utifrån inkommande
Stenkol, fom vid ij6i ars Riksdag indrogs ^or
detta verk. I början forfcSktes afven , at träns*

portera Stenkolen til andre orter, fäfom til Norr^
lionings Såckerbruk, til Carlscrona och flerc

ftällen^ men ehuru '..llenaft år rnil til Ra la-

ftagepIatSj lä biifver denna forfel ganflca kollfam,
i anieende dertil, at Allmogen pa den orten år

ej van med föror, fom dels ej kunna erhållas,

dels blilva mycket dyrlcgda, fedan verket icke
bafver nfigra hemman, och vid lyöf ars Riks-
dag milie de Kronohemman ^ hvilka voro lolle

til Skatte. Derjåmte oki^s äfven koftnadtn der-

af, at Fartyg icke kunna låggas intil ofvannåmn-
de Laftage - plats ^ utan Kolen nuifte med Prå-

mar til Fartygen utforas. Defle åro de orfUcer,

fom hindra affättningen , och foljakteligcn liar*^

kare drift vid Grufvorne , jämte det at de min-
dre och iofa Stenkolen icke åro tjenligc til en

del behof, hvartil de Engelfte Stenkolen nyt-

tjas 3 men de ftorre Stenkolen kunna med for-

män åfven dertil brukas. A t erhålla ftorre och
iaftare Stenkol, och iäledes til transport famt

flere eld verk nyttige, fynes vara anledning, om
Dag- orten, hvilken är 560 famnar läng, indref*

ven under tak , vidare forifittes uti SO , zoo
ä ^fo famnar under Haga flätt, dar den undra

Stenkols-flotfen upftiger högre, och lälcdes (kul-

le kunna arbetas^ f4mt hafva aflopp for vatten.

Efter
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Efter Jordbors-foiTok, (om til anrcniig ftråck-

ning uti detta fålt åro iipflagne, har denna Fiots

dåritades befunnits beflåndig ^ af 2 til 2 fots

mägtighet, med falle Stenkol, uti ett vackert

fålt med ordentlige lager, och fkulle (äledes båt-

tre lona arbetet, ån den ofra Flotfen, fom nu
drifves af allenaft ^ til cn fots tjocklek, fedan

kollnaden forft blifvit gjprd , at nedila ett eller

annat Schacht, til iåkrare underfokning om Ko-
lens bcflvaffenhet , och fedan, om de befinnas

fuHkomligen gode. Dag -orten blifvit fortfatt

til ofvannåmnde längd, genom det dår rubbade

fåltct, och under en framrinnandc Back imellan

de längflutte hogderne,

Pä Norra fidan om den nu arbetade Stenkols-

Grufvan år en Flöts yppad, vid defs utgående

i dagen, under en jordkulle vid Norra andan af

qvarndammen, under MoUevången och Boferups

lund, i hvilket fiftnåmnde tålt den til anfenlig

lång är upborad, och befunnen af goda Kol, af

|- til i fots mågtighet* Denna Flors fynes va-

ra den famma, fom uti Grufvan arbetas, och
hvilken genom den mellanvarande dålden blifvit

atbruten och rubbad.

Sedan foregående om Boferups- tålret blifvit

anfordt, tär jag omtala trakten ikring Helfing-
borg och de ofrig^ ilälien, hvareft Stenkol blif-

vit efterfokte. Få Norra fidan om nyfsnåninde

Stad, uti en fcråcka af |: mil til Hittarps by^
vifa fig vid ftranden af Sundet ätflkillige Sten-
kols- flotfer, hvilka i forra tider blifvit drifne;

men de uti fenare åren dår upHindne lager haf-

va varit af lä ringa mägtighet och fortiåttning,

0^4 famt



ftnit ftorre delen beftadt af odiigelige Svårtor,

at de ej vidare blifvit med arbete fortGitte.

Femtio fiimnar i öfter fran Saltljo- iiranden^

och I f?oo famnar i Norr frän Heifingborgs Stads-

brygga, flcoia arbetare fVan Skottland^ vid med-
let af förra hundra - talet? drifvit Stenkob-gruf-*

vor, hviika vid påföljande krigs-oroligheter blif-

vit odelagde, och hvarefter i fenare tider be-

funnits tvånne Schachter af i6 til 1 8 famnars

djup.« Pä atfkillige Fiere ftållen largs-eftcr frran-

den 5 hafva tid efter annan forfok blifvit gjorde
efter Stenko] 3 men tä arbeten i förra tider drif-

lie pa bergs-vis 5 utom ert Kol -verk, fom varit'

anlagdt pa Tinkarps utfräifes ågor under Krap-
perups gods, loo famnar frän Ijon, och z^2oo
flimnar frän Helfingborgs brygga. Men Bon-
derne hafva vid lagt vatten brutit Stenkol yt-

terft: vid Hafsftranden, af dar utgående Fl(5tfer:,

och jämväl med grafvande under hogdernc, lä

]änge jordrymningen ej blifvit for kollfam. På
tvånne ftållen vifa fig Stenkol, vid lagt vatten,

pä den långgrunda llranden ut i Sjon, och 120
famnar frän den vanlige ijoftranden : det ena

30CO famnar frän Heifmgborg, och det andra

^ mil derifrin i NW., nedanfore Hittarps by.

Deffe Stenkol vid ftranden äro ej ofver nägre

tums til § fots mägtighet, dock af tänimeiig

god art, med en tunn S?ipdil;ens. - fkorpa betåck-

te* Pä denna trakt äro atfkillige Sandftens-brott,

til Byggnads-ften och Slipftcns- huggning, och

ligger SandfteneiTi uti lager, eu del i ftorre

ftycken, en del mera n^ifrig eller flifig,

Når nägre Herrar Interefienter^ for det all-

månnas nytta, ar 1737^ började med Stenkols-

for*
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Rn'(6k, underföktes atOdUige ftallen vid Helfing«

borg, innan ofvannåmndc Boferups Grnfva blef

upfunnea. Pa detta taket Norr om Helfing-

borg grofs en fånkning, 7fo fiimnar i Norr hån
Tinkarps Kol-verk 5 pä Skabbelycke och Stubb-

arps utmark 5 hvarcft, efter z famnars djup uti

flitig Skiffer, träffades en Flöts, f fot mägtig,

af fvarsgoda KoL Den ftupade med backen til

Söder, och fäledes anlades ett Naf/^rs-häl loo
fanuiar i Söder derifran, eller närmare Tinkarp,

och träffades Gimma Flöts pä 2-| famnars djupj

men fmalare ån förut. Borhälec fortfattes vida-

re til 6 famnars djup, dä en lerig Svärta, med
tä Kol-gniftror blandad, til f fots tjocklek,

träffades under ett hardt Sandltens - lager af 8

qvarter, tilfammans til lo famnars djup, utan

at finna annat än Sandften och Ovifrig Lera vä-

xel-vis om hvarandra. Uti famma däld , ä Stubb-
arps utmark, 240 famnar frän det ofvannämnde,
i SW. och ej längt frän fjoftranden, nedbrag-

tes ett bothäl til jaf famnars djup, hvarifrän

Tinkarps Kol-verk är vid pafs zfo famnar i SSO.
Där träffades dock ej annat ån Sandftens och
ftifrige Ler-lager ofver hvarandra, med omfom
tjoci^are och tunnare Kol-fvärtor, men ej of-

ver ^- fot mågtige, och ftundom med fml Kol-
gniilror under hvart ftratum af Sandflenen , hvil-

ken fyntes blifva tjockare på djupet. Men i

det fifla Ler«lcigret , af 3 famnars tjocklek, yt-

trade fig tvänne Svärtor, den ofra (Irax under
Sanditencn af ^ fot, och den andra af 5 for,

famt underft til 3 tum med Kol blandad^ och
fom ingen dugligare Flöts upfants, la inftäides

bor-hälet uti den derunder liggande Sandfienen,
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Samma fl^igs lager funnos åfven uti ett annat
bor- häl af 12 famnars djup, f00 flimnar i Öfter
frän Tinkarps Grufva* Uti den iii kallade Proft-

vangcn^ invid och NO. om Helfingborgs gam*
la Fåftningsverk 5 yppades en Flöts vid defs ut-

gående i dagen, fom med ätfkillige bor- ha! for*

f^Sktes. Öfverft beftod Damjorden af rod Sand-
blandad Lera med Flinte llenar, Derunder blä

ftifrige Ler- Ijiger och Sandftens - hvarf, hvar-

imellan voro ^me Flotfer, til ftorfla delen be-

ftaende af Svårtor, med fina och glånfande Kol
blandade. DeOa hvarf ftupa til Öiler, och tvärt-

emot landtmäncn i dagen, fom fluttar til We-»
fter åt fjofidan. De tiltaga i mågtighet, alt fom
de komma längt under hogden, men beftä ej til

någon mågtighet af duglige Stenkol. Med {äda^

ne lai^er och Svårtor forhoUo fv^^ åfven ftrata

vid Hjelmshult) l mil frän Helfingborg, och

|- mil i Söder derifrän ej längt frän AUerums
Kyrka, hvareft hvartven ftupa ftarkt mot We-
iler: men en där yppad Kol-fiots förvandlade

fig åfven på djupet til Svärta.

Pä Södra fidan om Helfingborg, J mil frän

Staden, vid Gäfebåck, år en Kol-flots blottad,

pä åtfkillige ftållen nedre uti dålden ofvertåckt

med en 6 famnars hog backe. Defs ftrykande

ar imellan Öfter och W. med fallande til Sö-

der, en famn pä 100 famnar. Kolen ligga fivif-

tevis, goda och {ämre om hvarandra, af 6 til

p tums tjocklek, uti den vanlige Lerficifrcrn

,

och med Sand ften betåckte. Pä detta ftalle up-

brotos 800 tunnor Stenkol^ men fom Kolen vifte

fig låmre under hogden 5 lä blef arbetet ej vi-

dare forifatt.
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Pa Norra Wraiakra Krono - Rufthålls ågor i

Fjcreftads Socken, mil Söder fran HeUin.g^

borg och
I"

mil i landet fran Saltljon, anlides

ett Stenkols- brott i fiuttningen af en hog bac-

ke (^). Lagren, (om ftupade til SSO,, voro

följande: i:o^ Öfveril: Sandften, af 6 famnars

tjocklek. 2:0, En Stenkols- flotSj af allenalt 2i

tums tjocklek, fom utftryker i di^gen, 15:0,

Flisften eller ftifrigt Ler- lager, 2^ famnar, 4:0,

Sand Ilens • hvarf af fots tjocklek. f:o, Den
arbetade Stenkols- tfotfen , -J- til i fot niågtig.

6:0, Svarta, 4 tum. 7:03* flårdarc fvart Ler-
fkiifer, i fot. 8'^ 5

Sandllen, bläaktig och gan-

fta härd, famn. Denna Stenkols - flöts var i

dagen af i fots mågtighet^ men tiltog pä iz

famnars falt til 1 fot, hvarefter den forändrade

i]g lil en odiigelig Svarta, fom varade 4 fam-
narj d-i Stenkolen äter vidtogo, af fots tjock*

lek. Sedan fooo tunnor Stenkol blifvit ut-

brutne, uphorde arbetet, for Kol-flotfens rin-

ga mågtighet och obeftänds flaill, fimt at en

Sandftcns- vågg tvårt afftar Flotfen uti NO,
taltet,

• Pä följande ftållen hafva ätfkillige bor- häl

blifvit flagne, til flere famnars djup, uppä ftif-

rig los fvart Lera, med fm.årre Kol inblandad,

eller Svårtor, utan at upfinna nägon beftandig

Stenkols- flöts. Hvarfven hafva beftädt af ftif*

rig Lera, Sand
5

ikifrig Sandilen och Svårcori
om h varandra, och pä 7 til 9 famnars djup, nä=«

got mer och mindre, hafva lager af Kiapurften

_____
(^) Detta Stenkols -brott år i korthet omnårnndt i K.

• Vet. Acad. Handlingar, VoU IL p. 243.



på defle ftållen mottagit, la at nafvj^nbalen der*

emot fr)aft afftadna 5 nemjigen pä Södra Wall*
äkra fålad.

I-
mil fran Boferup; i Wrams Soc-

ken på den lä kallade Svarta backen, 2 mil Ö*

fler fran Hellingborgj i famma Socken pä Jord-
bergs ågor^ Vid Bju Kyrka pä Eju talad, på
livilket fiålle fants Kol i dagen , men vid for-

fok ett Ler - lager af ^\ fots tjocklek af fet fin

Lera, och derunder Klapur-lager^ i Kafclofa

Socken vid Bokc(l:ogs berget, mil SO, frän

Helfingborg; vid öilra Ljungby, mil NN O,
frän nylsnämnde Stad. Sedan lager af Kla-
pur pä ofvannämnde ftållen vidtagit, hafvajord-

^

bors - forfoken ej kunnat forciättas, och lada-

ne hvarf hafva äfven fumnits vara tecken til rub-

badt falt.

Pä P'jcretlad bys ågor, ät famma trakt fom
'

Boferup, gjorde? flere bor- häl, och ehuru uri

ett af dcfi), pä fyra famnars djup 5 träfiades en

Stenkols - Hots af / fots mägtighetg med derun-

'

der liggande Ijusgrätt Ler-lager, af famrxia be-

ftafFenhet fom den eldfafta Leran vmder andra

Kol* fiotfen vid Bofenip, fants dock famma Flöts,

uti de många pä fälads - marken i alla direftio-

ner derefter anftålde borningar, icke hafva nä*

gon vidare fortftrykning, utan formodeligcn va-^

ra affturen och forfatt af nägon främmande klyfc

eller dikc^ ty pä ö famnars djup fants ej annat

In brun ti i fig Lera. v

Ibland de mänga g]orda forfok ,
årotvänne,

fom tyckas fortiena vidare utrönande. Det ena

I miffrän Heltingborg , pä Kropps pråfthcm-

nian, ej längt frän landsvägen tii Morarp och
ett



ett litet ftyckc fraa Benarps by. Dar vifar

fig utgåendet af en Flöts i dagen, hvareftcr

tvånne bor- häl nedflcgos, af 9 och I2f fam-

liars djiip^ uti hvilka funnos tvånne Stenkols*

flotfer ofver hvarandra^ den ofra 6 och den .un-

dra \ i tum niågtig. Defle hälla ordenteligt. ^ry-

kande uti vackert fvåfvande falt ^ och, efter hvad

fom kunde flutas af grufet, (om uptogs med
jordboren 5 faitc och dugelige KoL Det andra

llället Vid JVIorarps Gällgifvaregård
5 i;| mil O-

ftcr fran Helfingborg, hvareft med Jordboren
funnes tvänne Kol- lager, det ofra allenafl af 5

å 4 tum, det undra 12 tum> och -| mil frän

detta ftälle, pä Rofenlunds fralfe-ägor, träffa-

des pä (5 å 7 famnars djup tvänne Flotfcr, af

lika befkafFcnhet och tjocklek fom de tvånne

förenämnde, hvilka torde vara de famma uti de-

ras fortftrykning.

I anledning af hvad forberordt år, kan flu-

tas, at vid Boferups Kol-grufva år i längre tid

tilgang for Tegel -och Kalk -brånnerier, och ac

til erhållande af faftare Stenkol famt mågtigare
lager är god forhoppning utaf den undra Sten-

kols- flotfen, hvilken hittils icke blifvit arbetad,

for upgäende koftnad til Dag - ortens fortiåttan-

de, och denna Flotfens befriande fran vatten.

Uppå de hittils bekante Flotfer vid Helfingborg
narmaft Sjoftrandcn, fynes ej vara anledning til

befländige arbeten, emedan de i allmänhet llu-

pa til Sjön, och upftiga at landet, h vare (I de
närmare dagen icke åro dugelige 3 men nagoi län-

gre frän Hafs- ftranden, fäfom de fid anförde
Hållen, år liknelfe, at goda Stenkols- brott tor»

de kunna erhållas, i fynnerhet om hvarfven pä
ånnii



ånnu ftorre diDp underfoktes, efter erBirenbefen

vid utlåndnce Stenkols - verk ^ at de mågtigafte

och renaile Kol- fiotier tråfFas pä djupet, och
merendeis äro under hvarandra flere parallele

Stenkols* lager*

wMäMMMMMMmmmmmmMmmm
BESKIIIFNING

Pd en lättV"ign^ [om kåres med en Håfi ;
-

inland nf

CARL JAC. voK QjJANTEN,' .

Öfverfte, Riddare af K. Svärds-Ordeii»

Fierc af mina Vänner hafva af mi:^ begårt be-
fi rifning pä en fördelaktig Vagn jag bor*,

jat briika^ fom är beqvåmare än alla andra äke*'

don til en fkyndfam refa, och fom transporterar

tre perfoner med en enda flcjuts - häil 3 hvilken

Vagn, oaktadt defs klena utfeende, har redan

lititädt en refa^ och hållit at kora med uti Bergs-

lags-^ vågarne ^ mer ån en mil i timmen , utan

ringalie fynlig äkomrna» For at gora della Van-
rscr til nöjes-, vil jag meddela den äfkade Be^l^r^f-

ningcn, och har hårmedelft den åran, at under-

kafta den KongU Vetenlkaps Academiens om-
döme.

Hjulen årOj til ftorlek och proportion, fom
Ritningen Tab» IX. utvifar. Lotarne åro z\

tum breda ät Nafvet^ fluttandc pä infidan alle-

na til ftoningen, fom år \\ tum, hvarmed fo-

rekommess at orenligheten ej kaftas i Vagnen,
Naf-



Nafven åro p tum langa, 5 tum tjocka bak^ 6

tum midtpå, och 3^ frammantil. Fram -nafven

hro ofveraii f tum imalare. Ekrarne äro i tum
tjocka, famt 1^ tum breda vid Nafvet, i afia-

gande up-åt, efter vanligheiei^. De äro ej af

n)ig utmårktc pä ritningen.

ilxlarne af jårn åro 1 tum breda, varandcs

innerlt vid Nafvcts början tjockaft, til tum,
och fedan i jåmnt afragandc til andan, forn är af

^ tams diameter* De åro i ahi och f tum i

gi^ngen, och hälla 9 tum til hvart Naf, och i

tum til Skrufgångor framfore, hvaraf 2 gä til

höger oeh z til vänfter. Pä bak - axiarne mär-
kes ett häl midtpä, och ett pä hvarje ända , 13
tum ifrän centrum* Pä fram* axiarne märkes äf-

Ven ett häl midtpä och ett pä h varje fida, 8 tum
frän centrum. Trä-axlarne, fom täcka Jårn-ax-
larne^ blifva i aln och f tum länga^ 3^ tum hö-
ga, famt 2|: tum breda»

Bommen krokes ftrax vid Bak -axeln, i fam-
tna bugt fom Korgen 5 och iä djupt, at defs ne-
derfta kant år horizontal med Sprinten framuti>
blifvandcs tum i fyrkant bak -til, och i af-

tagande fram - ät : famma Bom ftall räcka i f tum
bakom bak -axeln.

Svanhalfen gores af gödt och fegt jånij
ti>m tjock, I tum bred, klyfd la-, at han inne-
fattar Bommen med 1 Skrufvar. Den har en
uphogning i proportion af H julens hogd, Sam-
ma hals delar fig til höger och vånflerj vid for-

fta kanten af underfta rrngen, igenom pärveffa-
de jårn, fom pä detta (ättet utgöra hälften af
ofra ringen, och hvars åndar häftas under otver-



Ila fram* axeln. Det medlerfta jårnet af Svan-
halfen räcker allena tvårt ofver linderfta ringen.

1 Svanhalfcns öfra del N:o i. fläs ett häl, 'af*

venfom ock ett annat i qvarter högre än Bom*
men N:o 1.

I ofra Fram* axeln ^ 1 rum fran åndarne, ftl

a:ne Uplland^re^ 19 tum höga, och i|- tum t joc-

ka i fyrkant 5 fom hafva pä åndarnejårn, at hän-
ga ICunc-brådc& pä. DelTe häftas med järn, få-

ftade uti N;o i. pä Svanhalfen, h vilka ga til

N:o4. Frän famma Skruf gä åfven andra järn)

fom häftas igenom Släarnc och Fotbrädet for

Kulisen.

Undra Fram -axeln fär t:ne Slaar^ 11 tum
frän h varandra 5 i | tum breda, och tum hö-
ga, hvilka fåftas i en Järn -ring af tö tums dia-

meter, I tum bred och 5 linier tjock, fom tje-

nar til krants for under- vagnen^ Pä defia Slå-

ar lägges äter ett tvär-tråd, hvars andar gä e-

mot Hjulen 5 och tjena til at häfta Skacklor-
na pä.

Bak-vagnen tar 2L:ne Tvår- fläar, fom fåftas

med åndarne pä Bak* axeln, med famma Skruf
fom häftar bägge Axlarne» De åro jämnlänga
med åndan af Bommen > tum höga, och z
tum breda. Under Bommens ånda, lågges ett

tvär -träd, hvars ytterfta andar ligga ofver nyfs-

nämnde Tvär -fläars ytterita andar, Samma Slå

åra-jtum bog midtpä^ i aftagande emot åndar-

ne, til jåmn fyrkant af t tum^ fom år trädets

bredd ofveralt. På delTa andar fåftas de Fjädrar-

ne, fom upbära Vagnen baktiL Framti! bäres

Korgen af ett tvår-jårn> fäftadt uti hålet N:o
z på Svanhalfen. En aln ihin Bak- axeln ^ få-



ilas uti Bommen z:ne Jårn^ hvilkaS ändar ätör

fäéas pä famma Skrnfvar^ fom binda Järn- och
Trä-axlarne.

Fjådrarne fmidas aF fegt oeh hårdt Jårn, t
tum breda, och linier tjocka baktil^ i ett

jåmnf aFtägaridc fram at til if linia. ^edan de
åro val och jåmnt tilämnade, lä handvårmas dc
Vål 5 och hamras fedan tätt och jåmnt , Under det

ät vatten flåndigt fmärinner derpä j dermed kun-
na dc bringas til en hårdhet atfpringaaf. Tvä
blad ärö no^, dä de undra altid blifvä en tuni

kortare. Jvfan har bekymmetfamt fokt hos ut-

landningen det, fom pä detta fåttet kan lika fa

väl tilverkas af hvarje flcickelig Smed hår hem-
ma, hålfi: fedan nägon liten ofning och handä-
lag tilkommit.

Korgen gores efter den ofvan åberopade Rit*
ningen, blifvandes i aln bred, och fatet 15 tum
frän bottnen.

Jag förmodar icke annat > åii at min hat fraftl*

lagde Befkrifning fkall finnas tydelig nog, ehu-
ru jag utelämnat mänga fmä och mindre bety-
dande omftandigheter, hvilka jag med flit un-
derlåtit at anmärka 3 pä det Befkrifningen ej mät-
te blifva grålig. En fkickelig Handtverkare fin-

ner fig vål ändä under arbetet^ och fer lått hvad
fom år til görandes.
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Medmnjka Fårfåk med örten Aconi-
TUM Napellusj

.

inlånde af

CARL MAGNUS BLOM, M. D.
Provincial-Medicus i Oftra Bergslagen.

Ehuru Herr Storck i Wien redan publice-

rat flera praftidca håndelfer^ famlade un-
der defs forfok med infpiflcrade faften af orten
Aconitum ISiapellus, iå torde det dock ej vara
ofverflodigt, om jag, til vidare uplyining i den-
na del, meddelar nägra fä Cäfus utur den Dag-
bok jag boll, under det jag for fleia är fedaii"

frequenterade Stockholmfta Lazaretet.

CASUS I. En Sadelmakarc-gclåll i Stock-
holm, 21 ar gammal, blek och raager^Iagd, och
från yngre aren merendels af fvag hålfa, fick,

ar 17^2, uti hullet, pä inre fidan af bogra arrhen^

en los våxt, ftor fom en Valnöt. Han i^ädfrä-

gade fig, om defs benvalFenhet, hos nagre af

fina vänner, h vilka mente den vara ett Flenhus,

och gäfvo honom anledning at deremot foka lijelp

af ert gammal Huftru hår i Staden, fom lådana

plågade borttaga. Detta råd folgde ock patien-

ten, talte ined hiiftrun, och fick af henne en
fmorja^ fodi luktade fom tjåra, hvilken häri jåmnt
^kulle gnida ofver våxtcn» Härigenom gick val

den farama, efter några veckor, bort 5 men den
ljuke började imedlertid at få rånningair af vårk
i armarne, och i fynnerhet i högra armleden,
hvilken började kort derefter fvullna, vårka, och
omfidcr blifva aldcles krokug och ftyf. Han
brukade dä på armledcn famma fmorja, fom han ^

for-
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förut betjent fig äf for växten > dock utan riii-

gafte verkan. Den 14. Oécober 1765 anhöll haii

om tilftänd at fa blifva i KohgL Lazaretet iri^

tagen, hvilket äfven hohöm ftrax tillåts. Vid
inkomften klagade Patienten ofver en fvar Vårk

i högra armbågen, fom undertiden äfven flytta-

de fig i den vänftra axeln, famt ftack och ran-

de hela vänftra armen längs at. Högra armle-

den befants utanpå uphogd och fvullen, lika-

fom uti Emphyfema. Dä man tog eller tryckte

pä 3enna fvullnad , blef ingen hala efter fingret^

utan var den elaftiflc : dock kändes mellan cel»

lulofa och cutis likfom en brofkaktig materia

j

hvilkeh tycktes vika for fingret och kunna fo-

ras hit och dit* For ofrigt ftodo os hiimeri och
ofla cubiti aldeles i en öbtils angél emot hvar-

andra, lä at armen var krokiig^ och gaf pä in-

tet lått tecken til rorelfe, utom nägon liten ro-

tation. D. if. Oftob. gafs Patienten om afto-

nen ett Rhabarber-pulver, hvaraf han til föl-

jande middagen hade fätt 3:ne tilråckeliga op-
ningar. D16. foreftrefs honom Pulvis Åconitii
efter följande proportion* j^. Extr. Acoriiti gr*

ij. Sacchar. albilT. dr. ij. tératur optime ifi mor-
tar. marmor, in pulv* tenuifT* divid. in viij p.
aequ. D:r. Håraf tog han d. 17. i:ne pulverj
nämligen ett om morgonen och ett om aftonen^
famt drack defsimellan famma dag ett quarter af
Lazaretets SkorbjuggS-decoét^ beftäende af Pep-
parrot^ Herb. Cochlearix och Card; benediÄ.
cokad med hälften vatteii och hälften fvagdric-

^a. D. i8. hade han om natten nägon lindrig

fvettning^ famt klagade famma dag och d. ip.

cj ofver lå häftig vårk , fom foruti t), zö. gaft
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honom grne pulver, hvarmed han fortFor til d.

24. 5 dä antalet af dem oktes til 4 ft\ , nämligen
z:ne for och z:ne efter middagen. Nu började

patienten at fvettas mera, och varken kommå
fkäftals. Nåtterne voro dock ånnu måft fomn-
lofe och orolige. Icke heller kändes i armle-

den mera bojelighet ån förut. Han fortfor med
fina 4 pulver til d, 27. dä han började taga f

.

D. 29. oktes doiis til G It. Imedlertid var pa-

tienten frän d^ vj^ aldeles vårkfri , dä han 4<^d*

teligen nu mot aftonen fick nägra ränningar i

vånftra armen, famt nedät lären^ benen och föt-

terna. D. 30» Laxerade han med Rhabarber.
Dé följande dagarne användes at taga Aconitum^
fom förut. Han okte åfven ånnu dofis af det-

ta pulver, fä at han d. 5. Nov. hade tagit 8

11. Hvad varken angick, (å fortfor han ät kom-
ma (käftals, famt omfa imellan högra och vänltra

armen, axeln och fotlederna. Han vår dock ej

mera lä häftig, ej heller varade (ä långe tillika,

fom förut. Hårafhånde, at Patienten, föm hit-

tils måft legat til iångs, nu begynte at gä up-
pe. Den lindriga fvettning, fom den ljuke alla

nåtter, och åfven om dagarne, haft, förbytte

fig ock i ett ftarkt urinens aflopp, hvilken gick
likfom hade han alla dagar tagit Scilla. Icke

defs mindre oktes ånnu dofis af iVcönitum, lä

at han d. 8. Nov. tog dcraf 9 pulver. Härmed
fortfor han til d. 14., dä det foU mig in at for-

foka detta Medicament in forma pilulari, och
forefkref honom läledes defla piller: i^. Extr^

Aconiti fcr. pulv. Gentian. rubn q. f. ut fiant

Pilul. pond. gr. j* Confperg. pulvere Radicis

Liquirit. D:r. Utaf defie gafs honom en pill

d. \6.



å. i6. och 17. D. 18. började han at taga en

pill morgon och afton , hvarmed han federmera

holl uti til d. 11.5 dJi honom ordinerades at ta-

ga deraf 3:ne ft. 1 mediertid kom varken ånnu

ltäftals5 dock jfick han merendels hvar natt fof-

va våL Urinen dref ftarkt, och hade han alt-

fcdan d. 3. Nov. å fido fatt Decocbum antifcor-

biiticum. En ftark Handfvett, fom han aldrig

forr mårkt, åkern åfven d. 16. och fortfor tils

Patienten utgick af Lazaretet, fom åndteligen

ftedde d. 50. Nov., dä han altfedan d. 25. i

famma manad varit fri frän all vårk. Jag iäg

federmera denna (jukling alla dagar, då han var

mi|nter och frifk, klagandt^s icke ofver ringade

känning til vårk. Armleden var likväl i famma
tilftänd fom förut, hvarfore jag vidare låt ho-
nom hemma fortfara at bruka 3 piller af Aco-
nitum alla dagar , famt tillika ingnida ofver ole-

cranum en Salva > beftående af Ungvent. nervi-

num^ Säpo venet^, Spirit. Sal. Amon» och Gam-
phora, famt bara ofver armen ett Fårfkinn, med
kottfidan inåt vand.

CJS. 2. Änkan Brita Ljungbergs 50 ir gam-^

mal, tåmmeligen mager och blek, intogs i La-'

zarctet d. 16^ Oörob, 1763, for en fvär vårk i

högra höften, fom hon då uti 8 veckor haft, och
henne åkommit efter en exacerberande Feber,
hvilken hon kort förut dragits med. For den-?

na vårk måfte hon jåmnt hälla fig vid iången,

ftrek och jämrade fig vid minfta rorelfe, och
kunde ej gä uppe utan med tilhjelp af någon
perfon, pä hvilken hon fick ftodja fig, eller

med betjening af kryckor. Samma afton hon
Ii 3 in-?
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inkom, ordinerades henne ett ftarkt R^haharber-
pulver. Dagen derpä lades ofver det värkande
ilållet en flor Spanft fluga, fom drog hraf, men
utan r|ngafl:e lindring. Härefter forcfk efvos hen-
ne d 20. Oftob. pulveres Aconiti, efter den i

forfta Cafus nåmnde cqnipofition. Hon tog der-

af lamma arton ett; foll om natten uti en lin-

drig Ivett^ och mådde ftrax andra morgonen båt-

tre, D. 21. tog hon 2, och dkte ledan fmä-
iiingoo) dofjs, iä at hon inom d. 27. hade fti-

git up til 4 ft. Värken lindrades mer och mer,
ak fom hon okte antalet af pulverna. Hon gick
ock redan d- 14. med en enda Inryckas tilhjelp

\ippe nägra dag krit^g gqlfyet^ Q. 2, Nov.
;og hon for forfta gängen f pulver. Håraf foll

jhon den och följande natten uti en iå fl:arl^ fvett,

at hon likfom flot i vatten 5 da hon on^ morgo-
nen vaknade. Värken, fom hon forr plägats af

,

Icåndes nu icke mera til. Qofis af Aconitum
pktes derfore ej vidare, utan utgick hon d. g-

derpä följande helt friflc och färdig från Laza-
retet

CAS 3. En 60 års Gumma, blek och ut-

märglad, famt merendels, altfedan hennes piir-

gatio menftruofa hade uphort, af fvag och orta-

dig hälfa, emottogs i Lazaretet d. 6. Nov, 176^,
befvårad af Blodgäng famt häftig värk i högra

roen. Hon hade haft värken fedan midfomma-
ren förut, och Blodgängen uti c|- år. Bloden,

fom bortgick, virte fig alla dagar, vnr fvart,

grumofus och lä itinkande, at man knapt kun-
de gä intil (ängen. For ofrigt voro kraftcrne

lädane, fom hennes ålder kunde tillåta, och mat-

luften tåmmeligen god. Sä fnart hon inkom.



gafs henne i nnz Elcftuar. lenit. Lond. at laxe-

ra af. Derpä forefkrefs henne d. 7. Nov. pul*

vis Aconiti. Hon tog deraf d. 8. forfta gängen

ett morgon och afton. Sedermera okte hon hvar-

annan eller 3:cije dag antalet deraf, lä at hon
inom 3 veckor hade ftigit up til 8 pulver da-

gcligen, hvarofvcr hon ej ledan gick. De 4 for-

fta dygnen marktes i tilftändct ingen förändring.

Bloden flot fom förut, och nåtterne voro oroli-

ge och fomnlofe, for den pinfamma varken (kull,

forn- hon hade i roen. Pä f:te dygnet började

blodgängen at blifva fparfammarc. Pä det d:tc

ändrades confiftencen och fårgen af bloden, lä

at, i iHUet for det han hittils varit grumofus
och fvartj> nu började at blifva tunnare och rod^

Pä 7:de dygnet flot han helt fereufe och blek.

Pä 8:de uphorde den at flyta. Mot flutet af

det p:de virte fig en feg och hvit materia, lika-

fom uti fluore albo, fom ock flot hela det lorde

dygnet, men uphorde pä det i i:te, hvarefter in-

gen mera flod, hvarken rod eller hvit, viftefig.

Imedlertid fick den ljuka pä i^rde dygnet kän-
ning af H^emorrhoides coecx. Varices yppade fig

i ano, och hade hon mycken fvärighet, dä hon
fliulle gä til fl:ols. De lindrades dock efter nå-

gra dagar genom Lavementers bruk, och Un-
gventum Linarix, fom utftroks pä Bourdonnet-
ter och upllacks i inteftin, reftum. Hvad vär-

ken i roen angär, lä minfl^iades den ock fmä-
ningom, och gaf mer och merrelache, men up-
horde ej aldeles at läta kanna fig, innan Patien-
ten d. 29. Nov., pä egen begäran, kom ur La-
7aretet. Vid afgäendet derifrän, fick denna hu-
ftru löfte om flera Medicamenter, i fall hon

R 4 fi^uUc
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ftulle behofva men fom hon ej fcdermera låt

håra af iig, (a flot man, at hon inga vidare måt-
te behoft, u;an blifvit frift^

Pref på Bl - Kupors företräde framfor

Bt - Stockar
i

af

FEHR ERTG PRINTZENSTIERNA,
Adjutant vid öftgåtha Inf, Pvegem»

Fpv flera är fedan tog jag emot en Bi-Stock
til halfnad , i hopp at mycket v^al komm:^

^ig fore rned Bi-»afvel, och når jag gång cfr

ter ^nnan fick någon Syårm
5
inrymde jag den åf-

venlede3 uti Stock 3 men min Bi-afvel ville ic-

ke fort, ty jag kom aldrig längre än til j Stoc-
kar , af hvilka foralige fvårmade lållan och fom-
ligc aldrig Längt ifrän at oka fig, dogo de
efterhand ut, la at jag om vären år 1771 icke

ågde mer ån en enda Stock ofrig. Dä beflot

jag, pä Provincial - Medici Herr Do£t» Hag-
STRoMS inrädande, at, i håndelfe denfamma vil-

le fvårma, iqke vidare inrymma fvårmen utiStock^

utan håldre uti Kupa^ pä det lått gjord, fom
jag hade fedt brukas i Pommern^ Jag hade ock
redan en iådan Kupa iberedflcap, dä min Stock
midt i Junii manad famma är fvårmade, hvar?

före jag genafl: uplåt min nya Svårrp denfamma
til bonings - ftålle.

Denna Bi -Kupa fvårmade är 1772. tre gän-

H^fj nlrpligead. 14.3 ^4, och 2f. Juniij de i:ne

for-
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forfta Svårmarne tåmmeligen fullgoda, men det^

^rdje liten ^ alla tre blefvo herbergerade i Ku-
por, o.ch den fi ila årholl en efter defs ftorlek

afpaflad Kupa, Den forfte af 'delTa 3 nämnde
Svärmar 5

nåmligen den fom kom d. 14. Junii,

gaf redan famma fpmmar, d. ^ i^Juiii, ifrån fig

en Svårm : en iå mycket mårkeligare håndelfe
5^

fom ingen hår på orten vet exempel pä någon

ladan Svårme- Svårm. Det låg foga likligt ut,

at denna lå fent ankomna Svårm fkuUe kunna
bibehålla fig vid lif, når federmera en våt hoft

tilftotte. Jag underftodde honom altlä med nå-

gon foda 5 både fram pä efterhoften 5 och i horn

jan pä våren vid blid väderlek, hvilket alt ihop

kunde utgöra § ftop honung. Härigenom bår-?

gadé han Gg val, och år nu flink och arbetfanj

fom de andra, men har ej ån fvårmat, åfvenfoni

icke heller den 3:dje af d. 2j. Jun.

Uti innevarande år 1775 har Moderkupan grf-

vit mig 2:ne Svärmar, nämligen d. if. och zz^

Junii. Defs forfta Svårm af d. 14. Jun^ eller den
tamme fom i fjol gaf Svårme- Svärmen, har i

år gifvit ocklä i:ne Svärmar, nämligen d, 6. och

if. Jun. Likala^ har Moderkupans andra Svårm
af d. 24. Jun. fran forledet är nu i år frambragti

2.:ne Svärmar, nämligen d. 20. och 27. Junii^

Således har jag pä 2 års tid århällit 10 Svär-

mar efter en enda Bi -kupa, hvilken, mx den
åfven inräknas, utgör den ii:te Kupan i råk"

ningen; älla frilika och i godt ftänd. Eu gan?
fka ftor fkillnad emot de förra årens alkaftning,

dä jag nyttjade Stockar til mina Bi, och ännu
ej hade begynt med Kupor !

R fV Meri
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Men for at ånnu båttre yifa förmanen af Ku-
por framfor Stockar i anfeende til Biens trefnad,

bor jag berätta om min ofvannåmnde *Bi-Stock,

at den heia forledet är 177Z ingen gång fvårma-

de, och at den famme åndteligen nu i varas fants

vara blifven dod. Hade jag icke, då denne
Stock fifta gången år 1771 fvårmade, placerat

den Svårmen i Kupa, iäfom jag gjorde, utan i

Stock efter förra vanan, lä torde jag nu, i ftål-

let for den vålfignade mängden Kupor jag åger,»

haft blott en eller annan vanmägtig Stock, kan-
ite ock ingen.

De Kupor jag nyttjar, har jag inofvat en
Soldat hår å orten at gora, h vilken val (kulle

f)åtaga fig , at åfven gora lädaha åt andra, til fkå-

igt pris, om de i god tid bellåides. Jag for

min del vil ej undandraga mig, at derom gora

all den anftalt, fom mojelig år, om min åfgård

deruti anlitas. Man kan väl framdeles fä flera

Karlar, fom lära fig konften och handlaget hår-

utinnan, om de fä fe detta goromäl lä lönande,

at det kan blifva dem til någon fodckrok.

Min^ Kupor åro en aln höga, z qvarter 4 .

tum i diameter, fedan taket flutas, hvilketbor-

las helt; fmalt,och gores något mer ån i qvar*

ter högt 5, federmera irne krantGu* lika vida ända

utfore til bottnen, hvilken gores trinn foni Ku-
pan, och i tum vidare rundt om , men for flo-

gen 4 tum, famt flått hoflad inåt. Detta år

ät en forfyårm, dä han forft intages. For en

efterfvårm,, \ fall den år mindre, blir Kupan 2

tum ringare i diarnetern, och for en af de min-

fla kan f alns diameter gora tilfylleft. En tum
mer eller mindre kan ej fljadas dock tyckes,

at

v
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at ofver 5 qvarters di^merer far ingen Ku^pa

hafva", om dec ock vore til den ftorila fvärm

,

nämligen i början. Sedan min Moder-kupa för-

ledet är hade fvårmat, och Bien nägon tid der*

efter marktes ej hafva rum, fatte jag en krants

under Kiipanj hvilket nu "i ar torde fordras,

la väl til den, fom til de 2:ne forfca fjol-fvår-

marne. De 2:ne Kupor, fom i är icke fvär-

mat, har jag redan funnit mig föranlåten at un*

derlåtta en Krants på hvardeva»

Dä en Krants tinderfattes, lofKis Kupan rundt

omkring med en knif, fedan dragés en iHlträd

imellan Kupan och bottnen, pä det, i fall nå-

gon kaka midt-uci år faft, den derigenom mä
blifva los ,

ty annars kunde den nedfalla vid

Kupans uplyftning , och forderfva både Vife

och Bi. Detta bar jag förrättat midt pä da-

gen, dä min drång uplyft Kupan, och jag fatt

Krantfen inunder, hvilken fedan blifvit tiifme^

tad, och halm- mattan äter pälatt.

Den fom tager en Svårm uti Kupa , och
Liter den famma orubbad ftä i z å 5 är, utan
annan ätgård, ån at , fedan Bien fvårmat om ä-

ret, den fallbyggda Kupan okes m^d en Krants^
lårer förundra lig ofver Biens forokelfe>

Jag tror, at Bi^n trifvas bafl på fjelfva man-
gärdarne, åtminftpne blifva de mera fpaka och
fredliga af det de ofta fä fe folk hos fig^ de haf-

va ock dar båttre efrcrfyn, dä man efomofcad
har fina vågar förbi dem. Men Bi-gården hor
vara kringfl^ngd, fanit hällas ren, lä at inga

fmå-kreatur lä komma derin, och år godt, om
Kuporne bakom och på fidorne hafva lugn af



hm eller plank , la at icke ftormvåder fritt få

brufa pä dem.
När nSgon Kupa blir Vife-fallen, eller for--

lorat fin Vife, lä har faken ett fortvifladt ut-

feende^ och vil mera lycka ån konft til at hjel-

pa. Mig hånde ladant nu i fommars, och pas-

fade det fig dä lä yål, at en efterfvårm vid fam-
ma tilrålle kom 5 fom hade flera ån en Vifemed
£g, hvilket jag förut af deras lärflcilda ropan*

de hade förnummit. Dä nu denna fvårm fatte

iig, delte den fig i 2:ne högar, fittjande tara-

meligen nåra hvarandra, af hvilka den ena vau

Hor och den andra nog liten. Den ftora hogeq
inkupade jag i en tom Kupa, låfom läker otn

at den verkeligen hade fin riktiga Vife med fig>

men den lilla tog jag, med den qvifl hvarpa
han fatt, och lade in uti den Vife- fallna Ku7
pan. Jag gjorde detta pä en hoft, ej fulleli-

gen vifs pä at denna lilla hog hade nägon Vifc

med fig i följe, men forfoket lyckades, och
min Viie-falln^ Kupa vardt i onlkelig tid hulpen.

mMmmmmmmmmmmmmmmwMmmmmm

"Thermometrlfkt Rån t Kapporney

af

ANTON ROLANDSSON MARTIN.

En qvick GofTe, om f är^ ftark och ftadi^

til växten, foll d. \^. Febr. ijöf uti

|<^opporne, fom blefvo fammanlopande, och lem-

iiade nog |rr efter fig. Under ijukdomen var

han
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han uti ett rum imellan 20 och 24 graders

varma;

i: (la Dagen var patienten hångfjisk med
upkaftning.

2:dra Dagen kl. 5 c. iwidd. Var magens var-

ma 37 grad. 5 broftets 37 gr., handens 36 gr.^

fotens 34 gr. 5
Tinninge-pulsflagen 97 5 hand^

lofve-pulsllagen 1183 och andetagen 22 pä mi-

nuten.

5:dje Dagen kl. 9 f- rn; var underlifvets

varma 34 gr., broftets 5Ö gr. ^ handens 28 gr-,

Tinninge-pulsflagen 91^ handlofve- pulsflagen

109, och andetagen 37 pä minuten: dar voro

nu fpafmer och ryckningar.

KL 12 om midd. handlofve-pulsflagen 132,
och andetagen 46 pa minuten.

Kl. p e. m. magens vårma 36 gr;, broftets

36 gr. 5 handens 38 gr. , handlofve-pulsflagen

340 5 och aiidetagen 37 på minuten: urinen var

40 gr. varm,
4:de Dagen kl. 11 f. tu» magens vårma 3(J

gr., broftets 36 gr., handens och fotens 34
gr. ,

haildlofvc-pulsflagen 107, och andetagen

3f i minuten.

Kl. p c. midd, magens vårma 33 gr., han*
dens 33 gr. ^ Tinninge-pulsflagen 64) handlofve-

pulsflagen p8 i minuten^ Kopporne utflagne.

f:te Dagen kl. 9 e. midd. magens vårma 3(5

gr. , handens 34 gr., handlofve-pulsflagen io5.
Kopporne ån mera utflagne.

6:te Dagen kl. 11 f. midd. magens vårma

33 gr.> handens 32 gr., Tinninge-pulsflagen 64,
handlofve-pulsflagen 64. Kopporne voro ofver*

alt utCé /

8:dc
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8:de Dagen öm midd. magens varma 38 gr.,

broftets 36 gr. ^ handens 34 gr. , fotens 3f gr.

^

tinninge-pulsilagen 88, handlofve-pulsflagen 88.
f Svullnadeti oktes i anfigtet.

io:de Dagen kl. 8 c. m. magehsvårma 37 gr.,

handens 37 gr., fotens 36 gn, handlofve-puls-

flagen 87. Större varma i fotterne, än förut-

I3:de Dagen orb midd. magens varma 3f gr.

,

handens 36 gr., handlofve- pulsflagen 104, och
andetagen 28 på minuten.

T4:de Dagen om midd. magens varma 3f gr^,

broftets 34 gr., handens 3(5 gr., fotens 31 gr.,

tinningc-pulsilagen pi 5 och handiofve - pulsfla-

gen iop.

i7:de Dagen kl. 9 e. tnidd^ magens varma

3(5 gr,, broftets 34 gr., handens 36 gr. , fotens

33 gr.
,
tinninge-pulsflagen 8f, handlofve-puls-

flagen 100. Broftet var heft och magen ftinn,

£leå:uarium Lenitivum tillika med Ciiftir fkaf-

fade opning.

2o:de Dagen kl* 9 e. in. magens varma 34
gr., broftets 35' gr., handens 36 gr.^ fotens 33
gr., tinninge-pulsflagen 80, handlofve-pulsflagen

P5, och andetagen 20 i rhinuten. Hela krop-

pen hade nu naturlig vårma.

23:dje Dagen kl. 9 e. m. magens vårma 34
gr.^ broftets 3f gr,, handens 36 gr., fotens 33
gr*, tinninge-pulsflagen go , handlofve-pulsflagen

9^ , Hoch andetagen ti i minuten. Den fjuke

gick nu uppe.

j anledning håraf^ fer man, 1:0 ät magens
uhderlif var varmaft i början af det irfta och

af det 3rdje Stadio, dernåft varmt i flutet af

t:fta Stadioi och midt i det 2:dras l7:de dyg-
net



net var ock magen 2 grader for mycket varm,

af retning til ftolgång af intaget Eiect. Leniti-

vum^ ty genooi Thermometnfka obfervationer

år befunnet, ut når Laxantia gifvas^ blir, innan

evacurUionen fker, magens Varma gerna okt i ä

2 grader»

i:o, A t broftcts varma var ftorft i början

af i:fta ftadio.

3:o*^ At handens varma var (larkaft i flutet

af forfta Itadio , nåft forr ån utflaget gick i hu-

den, federmera aldraminft under de dagar anfig^

tet fvuUnadej men åter i 3:dje ftadio var handen
något varmare.

4:0^ At fotens vårma blef ftorft i 3:dje fta-

dio^ eller om aftonen det io:de dygnet, innan

fvullnaden kom i den famma-, men fedan fvuU-

naden infunnit fig> kyldes foten til hela f gra-

deri och fotterne hyfte denna tid minfta vårman
under hela fjukdomen.

f:o, At Tinriinge-puisflagen Voro talrikaft

i minuten under forfta ftadio, och dernåft i bör-

jan af 3^dje ftadio, da anligtets utfpånning var

fom ftorft.

(5:o, At handiofve-pulftn flog tåtafl: i heiå i:fta fta-

di®, i fynnerhet det 3:dje dygnet, innan Kopp -giftet

gick ur blod-msITan ät hullet; men fä fnart Kopporne
voro helt och hållet iltflagne pä 6:te dygnet, var hand*
lofve-pulfen aldtalängfammaft: vid det fvullnaden gick
ur anfigtet, blef han val något häftigare, men denna hä-
ftighet uphorde , fä fnart fotterne fvullnat.

7:0 , At andedrågten var måft tryckt och häftig

gtdje dygnet, ty ftrax förr ån Kopp -giftet intog hu-

den , var hela Kroppen uprörd och fpånd af retningar

och fpafmer.

FÖR-
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Uuyjnmg några Luft ^Phenemener^

'or en Laridthuishållare år en god Barome-
ter viflerligen et mycket nyttigt> Inllru-

meiU- At med någorlunda fannblikhet kun-

na gifla til någi-a dagars uph^Us-vlder 5 eller ock
S nå-



274 1773- Od. Nov. Dec.

någon nederbörd^ känner hvar och cn Landt-
man, huru vål det öaiile komma honom til gt^gns

vid Sades -och H6-and - tidernc^ famt dä jorden
fliall belas. Men ril at kunna gora deffa flut-

fatfer, fordras en längre kådja af obfei vationer

pä Barometern, jåmford med den theorie, fom
läran om luften och defs condcnfationcr gifver,

ån at endaft af hog Barometer fpl klart väder,

och återigen rägn af en lag. Ofta år klart med
lag, men rågnar mycket med hog Barometer.

§.2' Ibland de Auétorcr, fom athandlat

det ämnet, at af Barometerns ftigande och fal-

lande doma om tilkömmande klart väder eller

nederbörd, och til iädanc verkningar gifvit na-

turliga flcål, kunna i fynnerhet nämnas Hal-
LEYj i EngeKka Tranfaä:ionerne for år i6B(S,

Leibnitz, uti et bref til Bignon år 1710, hvil*

ket FoNTENELLE vidare utfört, år 171 1, uti

frtmfka Memoirerne, och Mariotte, uti fin

Ejfai fur la nature de C air . Ibland dem fortjcnar

Halley, efter min tanka, i detta målet, före-

trädet. De reglor, hvilka Kan upgifvit, träffa

nårmaft in med f(5rfarenheten, och de orlaker

han til dem anforer, fynas bäft med naturen

enlige.

§ |. Bland dc flera reglor, fom Halley
gifvit på förenämnde flällc, är äfven denna: at

en^r Barometern ftiger längfamt, 2 å 3 dagar ä

räii, ftrax efter mycken nederbörd och elakt vä-

der, och det tillika rågnar under detta Barome-
terns ftigande, man dä har at vänta klart och
vackert vader, flera dagar å rad* At undvika

vidlyftighct med repeterandet af dct^ iom andra
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1

fagt, gar jag håi:' förbi xJe naturliga orfakcr, fom
Halley upgifver til detta phenomenet, meri

marker allenall 5 at det nåilan hela innevarande

år är aF forfarenheten bcftyrkt. Vi hafve hait

onflveligt rågn efter behof> men derunder har Ba-

rometern mall altid längfamt ftigit, 2 ä | dagar

ä radf hvaruppå klart och vackert vader folgt

hela tideii bortåt. Detta phenomenet innehåller^

Ct annat, vid hvilket Halley icke har gjort^

upmårkfamhet, nämligen, at det ofta rågnar un*
der en bog Barometer, når han år liti Itigande.^'

och år ofta klart vaderUnder en lag Barometer^'*

når han år uti fallande. Innevarande år^ har det

flera refor rägnat under Barometerns ftigande^-

och under en hogd til och med 2f tum och 70
eller 80 partier^ dä det deremot under defs fal-

lande varit klar och vacker väderlek, til defs han
fallit 'ned til 2f tum och 10 eller 20 partier,

§. 4. Detta parado:^on fynes lemna et min--,

dre förtroende til Barometerns fpadoms-anda> ef*,

ter man gementigen af honom vantar klart vå»

i

d-er^ då han år högre ån lågré, och ragn tvått- :

om: men da man examinerar faken nogare ^ få

finner man, huru naturen år (ig liki och följer

fina beftämda lagar, och huru man kan^ af fam-
ma grunder, fom man flutai' til vackert väder
af hög,, men rågn .af låg Barometer, flura til

rågn, då han år uti ftigande, och til klart, dä han
år uti fallande, i fynnerhet om han börjar ftiga

under rågn.

§. f . Det år nu niera ingen tvifvel derom,
at luftens condenfatioils* lag är lådan, at defs

dcnfiteter åro proportionellc emot de ofvanlig-

S & gan-
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gande luft - columnerncs tyngd. Dä man af den-
na lagen, och tillika af gravitations- lagen > fom
följer affiändens quadrater ifrän jordens medel-
punft, tvärtom 5 vil foka luftens denfiteter uti o-

lika afftånd ifrän jordens yta pä et ftalle P pä
jorden, lä drager man igenom jordens medel-
punét T, Tab. X. Fig. rata linien TPBDFj
och upråttar råtvinkiige ordinaterne JB^ CDy
OiW &c. proportionelie emot denfiteterne uti af-

lländen By M &c. ifrän jordens medelpunå:
T5 och kallar dem j', men afftänden rp, TB &Cc..

^5 och finner, at differential- sequationen, fom
iTcall utmärka naturen af k rokliniai i?^CO£, hvii-

ken år locus til punAerne R, j4, C,0)Ey blifver

y /iX
denna dyir:—^^^ hvilken integrerad^ gifver

denna ,
log. ^J'=^ eller y:=: Denna

asquation gifver tilkänna, at rata linien TF år

affymptote til krok - linien RACOE^ och at den-
fiteterne AB^ CD^ aftagautiet geomctrilit
forhällande, når afftänden J^, Ti) 6cc. ifrän jor-

dens medelpunft våxa uti et harmoniflct forhäl-

lande. Utaf denna nu befkrefnc arten af krok-
linien RAE följer åfven, om Barometern faller,

och foljakteligen luftens denfiteter ofvan for det

Hållet, dår Barometern år fallande, minfkas, och
krok -linien QHI ål blifvit locus til punfternc

qy GyHy L, /, &c. när Pq^ HD^ LM, foreftålla

denfiteterne under denna lågre Barometern^ at

förhållandet imellan ordinaterne CD, HD, uti (am-

ma afftänd ifrän jordens medclpunél ininfkas be-

ilåndigt, ju Uorre afftånden tagas > det år, ^tAB
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har ct ftorre forhållande til GB^ ån CD til HZ),

och lä vidare.

§. 6. Utan at gå in i den tviften, fom år

Phyfici imellan, huru de particlarne genereras,

hvilka genom fin coagulation utgöra moln och
gifva rågn, och huru deffa, hvilka innehålla en

materia, fom har mera fpecifik tyngd ån luftenj^

kunna upftiga i den famma, antager jag, at moln
upkomma, då en myckenhet af delTa i luften

upftegne particlar komma hvarannan mycket
nära 5 och likafom coaguleras, famtat, enar des-

fa molnens denfitet blir (ädan^ at deras gråvitas

fpecifiea blir ftorre ån den luftens, i hvilken de

hånga, de dä gifva rågn ifrån fig, fedan vattcn-

particlarne genom denna condenfation kommit
hvarandra lä nåra.^ at de genom fin inbördes at-

traktion kunna utgöra droppar.

§.7. Dä vi nu^. i anledning af det fom Sr

fagdt i de 2:ne foregående §§, vilje underfoica,

huru det llall gä til, når det har rågnat, och
Barometern börjar ftiga alt mer och mer, lä

finne vi, at de efter detta rågnandet , fom fkedt

under en låg Barometci', qvarblefne dunftcr (ko-
la då börja at upftiga alt mer och mer uti den
luften, fom nu efterhand mer och mer con-
denferas^ ^Krok- linien GHLI fkall dä avancera
alt närmare och närmare til fituationen 4C0Ey
men emedan AB har altid et ftorre förhållande
til GBy ån CD til HDy under detta Barometerns
ftigande, lå måfte de lågre och tjockare dun-
fterne upftiga fortare ande högre, och det con-
tinuerligt., Deraf följer låledes, at luftens con-
dematioh, fom tilkånna gifvcs genom Barome-

S 3 terns
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terns ftigande, fkall alt mer och mer coagulera

de i luften qvarblefne och 4e nya upftigande

vapeureruc^ och laledes bibehålla en roulen him*
inel, och generera äfven nya moln^ hvilka, qår

deras fpecifica tyngd genom denna coagulation

bhr ftorre, ån den luft-kretfens, i hvilken de dä

hhw^ X fkola kunna gifva rågn ifrån fig. Se-

dan Barometern derpä börjar at falla, la. flcall

det hånda tvårt om- Emedan krok-linien ACOE
dä avancerar til fituationen GHLl^ och 4B altid

har et ilorre forhällande til GB In CD til HD^
il ilvola de nedre dunfterne falla fortare undan

,

ån de ofre hinna följa efter, hvarigenom de i

början af Barometerns fallande coagulerade mol-
nen ikola alt mer och mer åtlkiljas, och flute-

ligen (kingras, utan at kunna gifva rågn ifrån

fig. Under et iadant, fom nu år beflrifvet.

Barometerns ftigandc, har man låledes at vånta

mulen och rågnaktig väderlek , men vackert och
klart 5 under det han fcdan faller, och Ju iån^-

fammare Barometern faller, defto längre har man
pck at vånta vackert vader.

§ g. Emot föregående flutfätfér torde in-

vandas , at ehuru de nedre vapeurerne, under den
ftigande Barometern, lliga fortare ån de ofre

och tunnare y hvarigenom den befkrefnc con-

denfation val fkall hånda, iä diflip^'as de åndå

derigenom, at de upftiga uti divergerande ra-

dier utaf en fphére , hvars mcdelpunft år den-

famma fom jordens, hvilken diiTipation fåledes

fkall hindra den befkrefne coagulationen. Der-

Vppä fvaras , at vapeurernes condenfation derige-

ipom , at 2:ne de näft intil hvarannan varande får-

lliide CQUpherne utaf vapcurer gå tilfammans uti

?a
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en couehc 5 år mycket ftarkare ån den rarcfaétion,

fpm fter igenom upftigandet i de omtalte di-

vergerande radicrne, hvilka utomdefs åro iå

frnä delar utaf radiernc til de. fphaerer, fom haf-

va jordens medelpunél til fin gemenfamma me-
deipiinct, och til lä Hora afftänd ifrån fine me-
delpuncter, at de kunpa anfes at vara parallela

med hvarandra.

§. 9. Detta, fom nu år afhandladt^ fkullc

efter en Geometrifk noghet vara fant, om man
finge antaga, at luften och defs condenlationer

under Barometerns ftigande och fallande icke ge-
nom tiltållige omftåndigheter turberades ifrån de

forhållanden, fom aequationen log. .€y—^ ut-

märker. Sådane jcunna vara, når fa val den 6f-

re fom nedre luften hafva bläft: efter en vind nå-

gra dagar, men endera fedan ombyter vind , hvar-
igenom lådane condenfationer eller rarefaftioner

kunna fke^ fom andra den Mathematilka arten,

af krok-linien ACE^ med mera. Men i detta

föregående har jag icke bygt mina flutfatfer på
ordinaternes verkeliga ftorlek, utan endaft på
deras forhållande til hvarandra, iädant, iat det i

detta åmnet år nog, at AB til GB har et ftorrc

forhåilande ån CD til ///)/hvilket åndå kan va-
ra, faftån AB och G5, CD och HD genom defla

tilfållige orfaker (kulle litet förändra fine förhål-

landen fins imellan. Utomdefs år det altid nog,
at i lådane frågors utredande, fom denna, haf-

va gifvit deruppå uplofning, dä omftåndighe-
terna annars åro lika, och at hafva dragit de-

ras uttydning af de lagar, fom naturea allmänt
• . S 4 föl-*
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följer, och vifat, at d^j plienomencr, fom forfa-

renheten gifvcr tilkånna, åro folgder af defla

lagarne.

10. Af detta föregående ftulle nu fynas

följa ^ at man borde vånta rägn, då Barometern
år hog, men klartj dä han år läg, hvilket ftri-

der emot det fom allmänneligen i PhySken af-

handlas orn verkningarne af tjockare och tun-
iiare luft^ A t h,efvara detta, år nog, at allcnaft

^

i^åmna cen fkilnaden, föm år imellan en ftigan-

de och faUande Barometer, med de omlkiften i

}i^hen fora fig da tildraga, och en hSg eller låg ftilla

ÄSende Barometer, eller fom |r ganfka litet om-
flvifteiig, famt at det, fom i denna avhandlingen
Ir %9\mt ^ endaft då galler, nar Barometern år uti

€t continuerligt ftigande några dagar å rad, och
fedan uti et lika fallande. Samma grunder, fom
i denna afhandlingcn åro brukade, ftyrka eljeft

<Je (kål, hvilka Phyfici anföra til uttydning der-
af, at det år klart eller rågnvåder under Itilla-

Aående eller litet omfkiftelig bog eller låg Ba-
rometer. Låt krok - linien ^CjE vara locus til

ordinatcrne, dä luften år tjock, och GLI den
famma, då han år tunn, men nåftan ftillaftäen-

<?e. Men emedan jiB har et ftorre förhållande

til GB, ån CD til HD, lä flcall oek{å AB hafva

et ftorre forhällande til CD , ån G B til HB. Der-
fore {koh de dunfter, hvilkaupftiga i den tun-

Uare luften, approchera närmare til hvarannan,
då de efter fina fpecifika tyngder komma uti luf-

tens lårfkilde regioner > och fnararc coaguleras til

moln, fom gifva rågn. Deremot då luften år

tjock, komma defla particlarnc til et ftorre af-

ftånd ifrån hvarandra. De komma iåledes icke
• at
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ät coaguleras til moln, utan falla, fedan de blif-

vit genom nattens kold condenferade , tilbaka

igen til jorden, och utgöra daggen. Derutaf
fluter man ockla til vackert vader, den dagen ^

då det har fallit mycket dagg om natten förut,

emedan luften genom dunfternes nedfallande igen,

utan at de blifvit til moln coagul^rade, blifvit

renfad ifrån rågn-årane.

DAN. MELANDER.

RÖN,
Gjorde vid Silkes-^Afvelens inforande %

Finland
y

af

PEHR ADRIAN GADD.

I , T]^inland år val ibland de orter i Riket

5

X hvareft, i anfeende til Climatet, Folk-
briften och andra omftåndighéter,, Sflkes-afve-
len nu minft bor påtänkas: men fom under dc
fmä forlok hår blifvit gjorde, jag haft tilfålle

at famla några Ron, hvilka kunna tjcna fram-
tiden til något ljus i detta ämne, och gagna
deip, fom i kalla Climater hugfållas, at vidare
anftålla forfok dermed, tagei* jag mig frihet,

at hår anföra dem.

§. z. I froftvulne kalla Climater bora Mull*
bårs- tråden icke utplanteras i mycket fet eller

Sank-jord, utan hålft i Sand-myllaj de upväxa
i det förra fallet med for mycket frodvåxta fkott,

S f hviU
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hvilka altid af Vinter-och Vär-kolden illa med-
tagas ; i det fenarc do de aldeles ut 5 under kal^

la och långfamma Vintrar. »

§. 3. Mullbärs -hackar må man ej på defTc

orter anlSgga pä ladane ftålien, hvareft om Vå-
ren Solvårman tidaft verkar och lackar faften at

upftiga i trädet j håraf franidrifves blad -knop-
pen, at utvekla fig for bittida, hvarefterdeu af

nattfrofter om Våren bortfryfer.

§. 4. Af denne grund år ock nödigt 3 atrot-

terne af Mullbärs-trän, åfven fom Åkerbår, lån-

ge om Våren bora vara betåckte med Sno 3 eller

ock, at de om hoflien ofverholjas med Granris,

fcdan jorden frufit.

§. f . I fall om höften ymnig Sno faller

på marken, forr ån jorden tilfrufit, taga nåfta

Vår Mullbärs-tråden gemenligen mycken fkadaj

men fopar man om höften flere gånger bort

Snon frän tråden, at de väl kål-fryfa, förvarar

detta tråden for den fvårafte vinter-och vår-kold.

§. 6- Når MuUbårstrån ifrån Plant- fcholaa

omiåttas> år nödigt, at affkåra alla hjert-rotter,

fom gä pifpendicuJairt ned i jorden , emedan dc
Ikada dem under växten ^ då deremot MuUbårs-
bufkar med mänga horizontelle rötter bårga fig

båft under alla våderfkiften.

§.7. Mullbårshåckar, fom framikjuta om
Sommaren mycket ftoraoch frodiga Ocott, kun-
na med. formon toppas och atklippas i flutet afJu-
lii månad. Herr Direåieuren af Grubeens,
hvilken i fjelfva Canton mårkt Mullbårshåckar

uppe i toppen ibland af kold och väta taga fkada,

har åfven funnit Chinefaren nyttja denna topp-*

fclippningj^ ti] forekommande af nyfsnåmnde olä-

genhet, i. 8^
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,5. §. 8. Mullbårstran åro val ladane växter,

fom hora til Monoecia, eller hvilka liafva Han-
och Hon - blommor pä et och famma iland, hvar-

fore de ^Itid borde kunna frambringa mogna
pron, Tom åro foecunde: men yid unga Mull-
bärs - och Valnot -trän har jag ofta anmärkt^

at forfia året de börjat blomma, forma de ej

frambringa annat, ån endaft Stamina, eller Han-
blommor, Americanfke Valnot - tråden blorn-^

ma pä detta låtret, i början 5^3 ärs tid, förr-

en nägon enda Piltill eller iHon-blomma vilar fig:

når Hon-blommorne omfider framkomma, for-

minöcas äter pä defla imga tråd i början Stami-

na til et lä ringa antal, at en fullkomlig befro-

ning ej kan fkej jag har ock ofta ront, bade i

Academie- Trägärden > fom ock hos mig fjelf,

?it åfven unga Mullbårs-trån ibland enduft hafc

Piftiller ; de frambragte det aret mänga Bär
jämte Fron, hvilka til alt utfeende voro mogna;
men vid anftålde forfok grodde ieke nägot cn^

da af dem, ty de voro alle obefroade.

§. p. Hvita Mullbårstran komma fig båft

fore i värt kalla Climat> de fvarta och roda åro

mera kinkuge. Til hogftammige trån kunna de
ej med låkerhet upforas, utan hålfi: til bufkar
eller hackar, hvilket mäft kommer pä et ut, i

anfeende til Silkes-afvelens upfodande. Som alie

flags Tartarifke växter i Finika Climatet vid an-

ftålde fSrfok vifl mycken trefnad, vore ock mö-
dan vårdt, at hårftådes forfoka med plantering aP

Morus Tartarica, hvilken våxer ikring AflbfF,

Jag har hårtils icke vsi.rit la lycklig, at fä Fron
gf detta Species.

S. IQ*
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§. 10. At upfoda Silkesmafkar med något
^nnat, ån MuUbårsblad ^ har jag gjort flera

forfok. Efter Botanifk theorie, har jag til fö-

da påtrugat dem fpäda blad af unga Björkar, af

Betala nana, och af forvålda Näfslor, lä vida

deffe växter hora til en och famma Clallis och
ordo naturalis, och åro Mullbårstrådens nårnia-

fte Sllgtingar. Tag har ock af Valnot - och
Haffel-bufkar^ med Sparganium och blad af A-
maranthus, Lacluca och Mangold, medpäftrodt
doft och pulver, fodt dem med blad af torkade

fonderftotte MuUbårsblad : men detta har varit

litan lårdeles nytta i längden. Som Chemicus^
har jag ock tagit min tilflygt til unga fpåda

Kirsbårs blad, emedan det ilätt at förmoda, at

det kådaktiga åmnet, fom finnes i Kirsbårs-trå-

den, borde hafva någon likhet med den limak^

tiga våtfka, hvaraf Silkesmaftarne fpinna Silket,

da de födas med Mullbårs-bkd. Detta har icke

heller lyckats. Det enda jag härvid erfarit, år det,

at i fall Silkesmafkar i forfta och andra åldrea

födas med Mullbärs- blad, kunde de i nödfall,

enar de ofverlefvat den lä kallade hvita Sömnen,
iom Franfofernc kalla la Mue , utfpifas med J
del af Laél^uca, Mangoldt eller fpåda Bjork-^och

Ki?rsbårs - lof emot Mullbärs - bladen , och i 4:de
åldren, dä de åro en Fraize, hälia de til godo
til hälften af bvardera. Silket deraf blifver ej

fåmre eller fvagare. En enkel Silkes-tråd efter

Mafkar, fom pä detta fått blifvit upfodde, och
hvilken var af ^alnsJångd, bar p lods vigt, forr-

ån den braft. Men fortfar man, at på detta

lått upfoda Silkesmafkar, forlamrar fig Sil-

ket &ied tiden af hvar generation, och afta-

get
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ger oiBfidey la 5 at de cndaft fpinna några tvh

dar Silke.

§. II. Igenom forfok har jag funnit, at

en Siikesmafk, fom, kort forrån den fpunnit Coc-
cons, vågt 122 afs i Troifk vigt, våger, fcdan

den fpunnit ut^ med Maflc och Silkcs-hus, ej

mera ån 49 afs, famt förlorar fäledes inort f
dagar nåftan | af fin tyngd. Silkes - Fjärilens

tyngd åf if ais förrän den värpt: men endaft 7
Troifka afs efter det den afbordat fig aggen

^

hvilka jag ofta räknat efter en Hona til 41

1

ilycken»

§. 12. Én och annan gång har jäg ock mårkt,

at ifrån deflc Mafl-iars Coccons framkommit Hon-
Fjårilar, hvilka lagt (Irax ågg^ forrån de parat

lig med någon Han- Fjäril: men ladane Siikes-

maflc - agg äro altid ofruktfammé^ de finnas

ganlka lätta, hvita eller ljus -gula til tårgen,

famt tå aldrig den gra fårgen , foai afvelsfore Sil*

Icesmafk-ågg hafva. Phalxna Leopardus och några

andra Infefter af detta flågtet har jag åfven r6nt

kunna lågga flike obefroade ofruktfarnma ägg.

§, 1 5. Silkesmafk-åggen (kådas ej af någon
kold. Jag har förvarat dem, hela vintren ofver,

i et oeldadt rum, utan at de tagit fkada deraf^

Under de 40 dygn Silkesmafkarne undergå fin

förvandling, och lefva ibm maflcar, år vårman
åfven hos öfs nog tilråckelig for demj ty efter

Herr Sauvages anmärkning, år t8:de gradeil

på ReAumurs Thermometer, hvilken fvarar c-

mot 22i; grad pä vår SvenOca, den låmpeligafte

grad af varma for Silkesmaftanic, och lädail

varma hafva vi inom hus, fom ej upeldas, ån-

j
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nu i September manad. Kunde MuUbårstrårt

lika lått tåia Glimatet, Tom Silkesmafkarne, Ovul-

le ock Silkes-afveien med lika lätthet hos ofs

kunna inforas > fom i dé Södra orterne» Pä in^

flyttning af Morus Tartarica tyckes altiä det

hufvudfokeligafte håruti beroé

§. 14/ Siikesmaflcarnes jfiender^ under det

de upl:6das5 åro i fynnerhet Spindlar^ fom ock
Carabus Leucophthalmus» Af en tiUållig håndel-

fe .har jag oCk funnit, at man for Kattor väl

bor akta de Silkesmalke-Coccons , i hvilka Sil-

kes- Fjärilar qvarlemnäs at komma til lifs^ for

at para fig, och at kigga agg for et annat ar.

Kattor äro la fnäla efter dem ^ fom efter Rättor,

öch har en Katta inom 8 ä 10 minuter for-

ftort och åtit up for mig 200 fådané Silkes-

Coccons;

Slutfatfer\

t:ö*, I kalla Climater, kunna MuUbårstraii up-
foras til hackar, allenali jorden., hvaruti de
växa, utftålles for nödig kala om höften och
vintren, och MuUbårstråden hindras, at om
våren ej for tidigt öijuta i våxt. §. 2j 3^

. 4. och fi

i:o^ MuUbårs-håckar tala klippning, allenaft det
flcer med val och i behörig tid §, 7.

§tö, Muilbårsträdens befländ berör mycket der^ä^

huru, vid deras omflyttning ifrän Plänterings-

fchölän, deras fötter tilfl;apas; §. ö.

4:0^ Mvita Mullbårstrån tåla bäft kalla Clima-
ter^ och de Tartarifke tyckas härda båil ut

kölden» §. s>i
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jr:o, Orfaken til ofruktfainme Mullbärs- frön

5

hvilka.^pfta ifrän utrikes orter inforiåndas, bor

eyaivd igenfokas d&ruxi, at Froen varit gam-
la och fc-riegade^ eller de blifva tagne af

ornogna Muiibår, utan iaft mera, at de blif-

vic famlade af Mullbärs-trån, fom varit for

unga, och hvilka forfta aren burit fi^ukt. ^. S*

g:o, Den fiora fldlnad, fom rojcr fig i vigte|i

imellan- en Silkesmafk, och fedan den fpunnit

ur fig Silket och blifvit Fjäril, - utniårkei:

nog, at den famma> lafom niaft, hyfer til

ymnoghet i fig ct lärfl^ildt åmne, hvraaf Sil-

ket bereses och hvilkets vattcnaktiga del

igenom utdunftning m|ft afgär. §. 11,

7:0, Obefroade Silkesmaflc - agg fkiljas fran dem^
fom åro fruktlamma, genom deras färg och
vigt. §. 11.

8:0, At Honor af Infe^ler utan Hanåns tilhjelp

kunna framklacka agg, men lådane fom äro

ofruktGimme, det bertyrker och uplyfer be-
{kafFenheten af aflelfe lagarne i Djur -riket.

p:o, i Finland och andra dylike k^lla Climater,

år Sommar- vårman tilråckellg nog, at bade
utkläcka och framföda Silkes - afvel, allenaft

fadane Mullbärs -trån upforas til våxt i lan-

det, fom tala Climatct- 5, i^/

10:0, At med andra växter än Mullbårs-blad
upföda Silkesmalkar, lönar ej mödan 5 det kan
Ike endafl i nodfall, och pä cn kört tid*
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THUNBERGIA,
Et nytt Ört-^Jldgte från Cap

iniåndt af

LARS MONTIN^
M. D. Pfovincial Medicus i Halland»

A t Goda Hopps udden ^ pä Södra andan
Africa, och det deromkring liggande Caf-j

ferfta landet , tåflalr med de måfta Riken i veri-'

den 5 at kunna upvifa mänga och befynnerliga
Naturen^ aiiler, intygas nogfamt af dé flora

famlingar^ fom redan i förflutna åra-Inmdradet
d erifVån hem forts af en grahfynt Profeflbr K er-
MANNXJS5 och eh Henric Oldenlanö, och
derefter af Doétor Hartog, famt i fednare äreii

"biifvit pfverfånde af framledne Gouverneuren på
Cap, KerrTuLBÄGH, och flera asidra> hvar-

af Ört -rikets Hiftoria vunnit anfenlig tilvåxt^

och denna vetenflcaps-idkare hämtat udl til fiti

gifsning, at mycket lårer ännu vara ofedt pä
iamma ort*

Hopp om flera uptackter, och förmanen af

Våxternes betraktande i deras hem - ort 5 bar op-^

nai et behageligt tili-ålle for en Svenlk Ört-kån-

iiare. Herr Dociör CårL Peter Töunberg^
at j raedélfl: den yngre Profeffbr BuRMANNi be-

medlande, ej allenåft fä denna förrättning fig

iipdrageh af Holländflva Oft-Indifka Compagnieti
utan ock blifva forordnad> at fedan fort lätta fin

iefa til Ceylon, Amboina, Java och kanfke Ja-

|3an, til isplyfnings vinnande om de mänga an-

tau okända växterj fom finnas både nåmnoe och
af*
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afVitadé uti K^^mp-ferS) RéeöIbs -ofeh kuM^
PH i I verk ;

Med hvad Öit öcfi mitrottdig öioda den-

ne Botaniciis tilbragt fiaifc-^anmvc är pä Gap , och
liiider Eimma tid forråttat ett par himdrade ttiils

refa Söder ut genom Cafferfta landet^ bland

Höttentotter bcli vildt Rnk , kan nogfatnt flutas

åf antalet pä Defs redan famkde Gaplia Vaktei^

fcvilket han uti fitt fednafte bref til mig berät-

tar ftiga öfver Tolf hundrade Speeiess af hvil-

fca ätfliiiligé förut varit obekante*

HeiT Dodor THtikBEfeG hår behagat Öcic-

ka hiig eii liten (^"^ift ett tråd
5,
med defs vac-

krä blomma , fom gcriaft adrög fig min Upmårk-
famhet^ hvilket han ock Tjelf anfer {Ifom nytt^
och bifogar ätiKilitga anrhirkningar dcrofver uti

fin forteknings med hviikas tilhjelp jag förfat-

tat én utförlig beO^rifningg fom hår bifogas ^ be»
Icdfagad med figur 5 ladan fönl jag kunnat åftäd-

komma efter det til mig ofverfånda 'exemplah
Se Tab. XI.

Caulls ärboréu§5 biorgyalis, Hmöfiflim'#^^

FöUa verticillata> terna vel c^uaterni^ iniéquå-»

lia^ bipöiliearia vel ultra, internbdii^ iongio-

ra 5 petiolata
j

patentia^ ovata^ intcgerrima,

acumihatä^ hervofö - venöfa nervis paralleiis^

notatä fovei^ Öbte^lis , ciliié in axilliä hervo^

rum plagife inferioris folioriim, cöiicåviufcu-

ia, ifubandujata^ iiiperne glabra, inferné ni-

tjdiiifcula.

P^tlioli breves, unciafej åliquahttiöi alatij i(iib-

tus cal^ofi;
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StipuU (xxpr^ axiilares^ vaginales, membranaceås,
monophylix.

Calyx, Perianthiiim Tnonophyllum^ cylindncuiti>

prope bafiii hirfutum, fupra glabrum^ pilis ad-

Ipcrfiini, corollae tubo triplo breviuSi^ ad Ja-

tus apicis dehifcens, dum erumpit flos, intus

villofo- vifcofufn, coronatUm foliolis feptenis,

fcnis vel paucioribuS) petiolatis, cucullatis.

Corolla monopetala, fupefa^ tota alba, crafla:

T/^^i) cylindrico^ incurvato, obtufe (Iriato, fen-

fim paulo ampliato, palmari, glaberrimo^ ö-

re villofo fulcatoj Limbo novempartito : läci-

niis imbricatis, ovatis, obtufiffimis, integer-

rimis, margine reflexo, patentifliniiS) pollica-

ribus.

Stäminä. Filamenta ftulla. AntHlrar novem, li-

neares , circa medium ita afliixx ori tubi in

iplis fulcis, ut dimidia pars eorum inträ tu- >

bum includatur, dimidia altera fupl*a illum

extendatur^ ereftiE> ftriatas, ungvicularcs. Pol-

len flavum.

Fiftillum. Germen inferum, planum^ céronatum
tuberculis mcUiferiS) glabrum^ Stylus clava-

tus: infcrne filiformfs> glaber^ fuperne villo-

fus, ienfim ampliatus in élavam tubo longio-

rem. Stigma oblique truncatum> quinque-

fulcatum, fulcorum marginibus reflcxis.

Perkarpium, Pomum ovatum, fubrugofum, gla-

brum /virefcens^ uniloculare, quinquevalve,

polyfpermum, magnitudine ovi gallinacei.

Detta tråd år (äledes uti nåra flågtfkap med
Gardenia i trän hvilken det dock tydeligen fkil-

|

jcs
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jeé Wéå Blömfbdret^ fbrti har inga kanter fi^

dan^ Ir vid fpitfcn gehömbrutet af blomman^ u-

tan några flikar, mmi befatc med fmå ftmtiikå

blad ; med eh i hiö flikar dekd äBlöm-krpna^

nio Mjél-knoppar j etl med fem läror tecknadt

Mårkei famt frukt lik Påron^ beftäen^e af 5?tt

rum*, deladt til hälften i fem kamrah Til fol*

je hVäraf, det iäv utgöra ett öget Genué* Och
fötij Upfinnaren fortjcnt, åt défs närtin forblif*

Ver i hUgkommelfe nos Natural- Hiftorici^ hal*

jag tagit mig frihet ät kalla det famtoa thun^

iergm hvilket kismmer at intaga M plats litl

hiöndé Glaffen och forfta Ordningen^ håft Fore

Trädet flnnes piähtefadt |>å några fa ftållert

vid Öoda Hopps udden, méil våxer Vildt lähgt

in Uti landet.

Det kallas af Europcernä^ fom bö på Cä^j
W^iMe kat/e Piring % til åtflcilnad fran de råtta

Ratje Piring, Gardeiiia floHda^ hvilken Bititn?-

ihorhe (å mycket likna;

Pefs blömnings-tid år åutet äf JallUani Öqh
borjaii äf Februarii tbänader, dä trådét flväll Va^

rå helt betåckt med blommor, föm^ årö bjänd

dé vackraftc, oich toge företrädet frän de fléftä

ahdra^ om deras tågrihg ej . Vore fä dv^araktigj

ty Naturens Herrt här forefkrifvit dem den ja-^

gen^ ät äiknafi: én éndå dag få förnöja fina aikå-

daréS ogön , och fedali forvifnä. Skadan blifvér

dock årfatt dermed^ at nya blommof dageligeti

flå lits hvarigehom trädet åndock gor prydnad
fof -cn Trägård I lårdeleis fom det vål tal kli|ip-
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Lukten af blomman år val angenåai, \^ti\
,

har dock litet obehj^gtligt fhed fig, erriedan den

liknar til någon del lukten af Datura Stränioniiimj

fncn år längt fvagarc*

Slureligen anmårkes, ät man finner nagraja

blommof' med ärta Hann - knoppar , och Blom-,

kronan delad i Stt?t flikar, åfvenfom ock tio

Hannar träffas med en tiö- delad Blom- kronas

hviKcet alt likväl är mycket iållfynt*

BERÄTTELSE
Om Herr Dlretieur VLFSTRÖMS Ce^

ment ttl P^aitu-hyggnader
^

ingifven af

FREDRIC MALLET.

|a jag forledet år, uti September, var vid

^ Arboga, at befe Slufs-verkcts tiHland, och
i fynnerhet den under Herr Ulfstroms- dire-

Äion anftålde reparation vid Drottning Ulricas

och Carl den XLtes Sluffkr, fokte jag noga un-

derrätta mig, bade om Grundläggningen til de

ombyggda SluHar, emedan bottnen vid Ulricas

Slufs år ganfka los och af fåmfta flaget^ läfom

ock om fjelfva Slufs-byggnadens inrättning och
befkaffenhet» Det fkulle mycket fortjena at lig-

ga for ailmånhetens ögon, icke allenaft den var-

famhet, Tom blifvit brukad uti grundvalens fam-

mariiåttning och vid Fördämningarna, hvilkailio-
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1ä hjelpa til Sluflarnas tåt -hallande 5 utan ock
de flera förbättringar vid Slufs- arbeten , fom
Herr Ulfstrom påfunnit, och hår tillämpat

utofver Herr Belidors och andras hittils be»

kanta byggnads - regler : men omftåndigheterne

tillåta mig icke denna gängen, ar ingå uti he-«

la den vidiyfcighet , fom en redig bcfkrifning

hårom fordrar. Jag vill nu allenaft berätta om
det Cement) fom Herr Ulfstrom, efter an^

ftåldta Ron, uptånkt och brukat vid ofvannåmn-^

da vSlufsverks- byggnad, hvars beftåndighec och
faftRtt jag nyligen fatt erfara, då jag a nyo be-

fedt och underfokt famma byggnad. Herr Di-
refteur Rinmans uti andra Qiiartalet af innet.

varande års Handlingar befkrefna Cement har for-

anlätit mig at noga efterfråga Herr Ulf^stroms
berednings -iatt, och den fkillnad, forn deruti

gifves ifrån Herr Rinmans r6n> fynes mig kun-*

na leda til en nyttig uplyfning uti detta ange-

lågna åmne.
Herr Ulfstroms iått at bereda Cement

ar följande. Til tvä delar Trafs-eiler SkifFer-mjol

ifrån Garphytte Alun - verk lågges en del Le-
rra-kalk och en del annan god fin Berg- kalk.

DefTa åmnen blandas tilhop, och brukarmed
vatten, hvaruti nybrånd Kalk blifvit flackt

j

Brukandet fker genom Trä,-ftotar, med hvilka

det tilårnade Cementet ftampas ganfka val, i tvä.

timar och derutofver, til ett ftadigt eller knapt
flytande bruk.

Forfarenheten har vifat, at vatten, hvaruti

kalk fclifvit fiåckt, befrämjar Cementets ftyrka

©ch hårdnande pä ett ganfka förmånligt lått,

M^n lur utrönt, at ju färfkarc eller nyligare

brand
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|3rånd den oflåcktq kalken hy defto ftorte v^f^

l^an erhaUes deraf, och mm vet^ 4t kalli flle^

j^ei* (ig fjelf eftiprhatid^ g^nom den fuktighet^
iTom den infuper utur iiiften. Herr Ui^iFs/raoKi

liar lijiika märkt, at vatten ^ hvaruti Kalk fkr^
tefor flåckes^ äfladkpjnmer Ceitientets haftigaré

|iärdnan,de, och at man (åledes; kat\ päikynda Qcn
l^entets förftenandt, ora man behagar, M^n lä-=^

ibm ett val tilbnikadt Cement pä férefkrefna vj>

funnits^ gora all erforderlig nytta, iä bchofve$

icke^ ät med fammj\ vatten flera refor flacka

Kalk, pch at dermedl oka koftnaden pä C^gmen^
t^et, om, icke til befynn^rUga. åndarnäl.

^ All flags Kalk år icke lika tjenlig och god
%il ett fafl: Cement, Hård pch Mr-brånd Berg*
\<c\lk år genom anftålda forfok funnen vara den
båft^ y denfamma g§r uti forelkrefne Gcmi^nt ftor-

fta verkan^ Den Kalk, fam vid Arboga Slus-

far blifvit mall nyttjad, och til Cetnentets. härd-

het gjort båfla gagn, år hämtad vid Jådera Bruk
Vti. Glanshammars^ ^fo

Orn maq, icke- har tilgäng pä oflåckt Kalk,

<?ller ön% den fltåckta Kalken famlas tU iädan myc-
kenhet, at den icke til iåmrc bruk hinner an-

våndas, kan man bråni:\a om den redan flåckta

Kalken uti nägon tjenlig ugn , låfom af följan-

de ftmftur:^ fen fyrkantig Ugn af Hegel up-'

|)ygges, fyra alnar på hvard^ra fidan innantiU

4efs Qpning igentåckes med tvinne Tackjarns-

hållar af tvä alnars bredd och fyr^ alnars långd,

livaruppä den flåckta Kalken &all utbredas och

|åggaa til vid pafs tre quarters. hogd, , |s[åru^-

4en eldas, och hållarne blifvit nog heta, ma-

å| Kalken omföras ^ iä at altlanimana deraf var-
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der val genombråndt; hvarfore ugnen inråttas

ll^ at .Qmrorandet bcqvåmligcn kan verkftållas,

och en JårnftyfFel anfkaffas, forfedd med lä långt

ikaft, fom behofvcs. Uti en fädan ugn inlaga

gas femton tunnor Kalk på en gång, hvilken

kan affopas, fä fnart den blifvit nog brand, och

ny Kalk inläggas på de ännu varma Hallar, fe-

dan den förra blifvit lagd til at fvalna. Forfok
åro anftåldte, icke allcnaft med Jåders Kalk,
utan ock med den vanliga Gottlands Kalken,
och hvardera af dem år vid ombrånningen fun-

nen gara lika god verkan, fpm dä Kalken for-

ila gängen hlef flåckt.

Til vigare arbete uti Cementets beredan-

de, kan man på vanligt lått bygga en dubbel
Bruks - eller Cement lafvc, och ofvanforc den-

famma upllålla cn näftan lika ftorhfve, fom äf-

ven delas midt i tu: uti ofre Lafvarne lågges

oflåckt Kalk , och vatten pumpas eller ofes der-

uppå , (ä mycket , a.| når Kalken år val omrörd,
vattfiet fynes mjolkaktlgt och likt en tunn väl-

ling» Detta vatten låter man afrinnai uti nedra
luafven, hvareft Trafs och Kalk blifvit förut

hopblandade^, tåfam fagdt år. Hålet til vattnets,

afrinnande gores vid pafs tvä tum högt , och trq

tum bredt, och betåckes m.ed Jårn- bleck, fom
år genomboradt med Sil-häl, Vill man gorade
ofre Lafvarne dj^upa, at mycken Kalk pä en
gäng mä rymmas deruti, lämäfte tapphälen blif-

va tvä, det ena högre ån det andra, pä det vatt-

mt defta tittare mä utrinna, innan den fina Kal-
j^en faller ned,, hvilken gifver vattnet fin mjolk-
afeti-ga fårg. Tapph^l^n bora ock vara forfed-

m%i &Qttliiick©r , fom infåttas, dä vattnet fkall

T 4 ©fas
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éfas pl den oilåcktå Kalken* och uttagas nlr

Kalken år omrörd.

Befkrefne Gement år ganlka vål famman*
hängande, och binder all flags Sten, åfven den
huggna Grä-ften, fom uti ofvannåmnda Slufl^at

iiyttjas til den hogd, at vattnet icke flcall koni^

tnz at ftl derofver. (Mårkeligt år, at ingen

vid Arboga förftod lonften at hugga Grä-ftén,

dä reparation fkuUe anftållas på SlulTarna, faftån

mi alla Sluifar fimtas huggna Gra- ftenar, ehu-
fuvål med rnindre noghet. Håraf fynes, at den-

iiakonften, (om gencym en ifrä Biéft eFterfkref-?

vcii Steo* huggare blifvit infprd til Carlscrona,

6c genom cn defs i.ärling pl Ärboga Slufsr

verk nu år fortplantad, har, vid Sluffarnes for-

byggnäd^ i flutet af förra Seculo, dårftåde$

Varit nog allminn.) Cementet torkar häftigt

<^ller inori> iä timar, fpricker aldrig, utom når

d^t år for bl6tt, och ftarkt SöKken genaft fal-

ler deruppä, i hvilken håndelfe dock allenaft fi-

%)z fprickor vifa fig uti ytan, faft ån d^t bre-

des utanpä: fjclfva ftenen , och lemnas 6pet;

for fria luftea. Det hårdnar under vattnet, iä-

fom af upyifta prof år intygadt, hvilket blef

tiptaget 2^ fot under vattubrynen vid nedra Slufs-

porten uti Drottning Ulricas Slufs , {fedan det

legat under vattqn ifrån den i. Oå^. forledet år,

då underfta ftenen inlades, oqh vattnet päflåp-

l^s, ånda til den !/ Augufti innevarande är.

Herr Ulfsthoms Cement måfte ftrax nyt-

tjas, d;å det år tilredt, eller flitigt ombrukas me-
pelft ofvannåmnda Kalkvatten dock blifvcr det

||mr^ genom lådan ombrukaing : det tål icke

fta
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ftä i tiefÄ tim^r^ innan det* blifver hardt Qch
otjenligt til fitt råtta ändamål : nian hor iäicdes

aldrig lemna nägot uti lafvar eller baljor ofVer

natten 3 fom fkali användas til de angelågnafte

ftållen, Då en håndieire^ i férlediiie Maji mh.
nad, nägot af detta Cement blef låmnadt uti en

balja i och det kom at ftä uti g dagar , fants det

filt-igenom hardt fomften^ och målle med Jårn-

fpett utbrytas* Jag har uptagit Cement utt

ften-fögarna, fom varit olika gammalt, och fun-

iiit, at det fmäningpm hårdnar, (I at det, fom
år allenaft 3 dagar gam'malt> redan innehlller fmä
Äycken eller bitar, fom åro aldeles ften-hårda-

Pet liknar inuti vår Sand-ften , hvilken uti tun-

nare fkårfvor kan imellan fingren, faft med fvl-

righet, fonderbrytas. Fuktig väderlek ftadar

aldeles intet vid Cementets nyttjande, e} heller

vattens påflåppande, fedan ftenarne blifvit val

famnianfogade: det behofver dä allenaft längre

tid til at hårdna, och år i ofrigt aldeles lika

med det, fom ligger opet for luften. Jag har
vid ofvannåmndeSluflar noga underfokt murarna,
hvilka forledet och innevarande är blifvit upfor-
de, och hvilka en del ftädt mer och mindre tid

under vatten eller uti opna luften 5 jag har uti

dem funnit ften-fogarna ofvéralt lika jåmna och
tåta, iä at numera intet tvifvclsmäl hos mig kan
upkomma om nyttan ©ch godheten af Herr Ulf-
ströms, pä ofvan befkrefna lått^ tilredda Ce-
ment."

Stockb. 4, t, Sept. 1773.

T f
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^Mäggmng vid fot egående Berättelfe

$m Cemmt får Vattu-mtirnmgar ^

af

SVEN RINMAN.

Med hvad ftyrka och rnogen eftertänka Herr
Direfteuren Ulfstrom anlagt, och nie-^

rendeis ä nyo upbygt, de 2:ne a,f Herr ProfefTor

MalIiEt nämnde Arboga SlufTar, har jag ock-

lä haft tiUålle at inhåmtay under det jag nyli-

gen befedt famma arbete 3 och tyckes, ibland

annat , åfven det nvi beflkrefne och af Herr Ulf-
^TPvOiH nyttjade låttet til Ceaientets beredande

>

fortjena ac vara allnntint; bekant> och vid fädane

byggnader vedertagas.

Det år kunnigt, at dä ny-brånd Kalk-ften

med mera vatten fläckcs, ån han kj^n infupa,

tlier til fitt måtiande behofver, lofes en god
af Ka,lken uti vattnet. Forvaras detta Kalk-

vatten uti val tåp^a kåril , forblifvcr ock Kal-

ken långe deruti uploft} men lä fnart luften

ti! kommer 5 boi^jar den uplofta Kalken ifcilja fig

if an vattnet, och betåckcr fårft defis; yta me4
en tunn ften^Ckorpa , eller Cremor Calci^, fäfatn

början til ftcn-Mrdning o^jh en ny Kalk-fteri»

Orfaken dertil: ma nu vara antingen den, at; ca
flyktig Salt-fpiritiuis^ forp undcrJvalkftens-brån-

mngen tilkommit,, oc;h; fom håller Kalken !j|gpl6ft>

boitdunftar vid fria luftens åtkarnft,, och låm-^

nar fin Kalk - jord ledig til en ny lorilenjng;

filer ock at en Igenom eldea utdrifv^cn Kalk-
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Juften infupes^ och bryter uplofnings • medlet ^

hmt ramlar Kalkdelarne tit tx\ py förenings lä

|r dec dock vifst öch genom Ron af^ordt^ at

tlet fom låfes uti vattnet) år det fornamfta och
^en aéViv^ delen ^ fom egenieli|en bidrager til

Sten-hårdningen: At denn-^ formägan intet varar

latigO) utan at Kalk - vattnet ftrax efter afllåck-

ningen bor nyttjas ^ medan det verkande, med*

let ånm år i arbete: At flåckt Kalk val genom
ny bränning kan aterfä den egenfkapen a.t gåfa

med vatten i mw förlorar likvål efterhand, ge-

Hiom fiere uitajcningar^ fin bindande kraft ^ och
kan pa det Råttet ändteligcn bringias ti] en do4
jord: At en flackt Kalk ocklä med tiden för-

lorar något af denna kraften i open luft: At om
Kalk nyttjaa i Mur-bruk 5 innan han tätt tilråc-

keligt vatten^ drager han federmera> til fin fulK

l<otpliga flåckning, fuktighet utur luften 5^ och
mornar dä fonder uti muren , fom ej heller år nyt--

tigt: Atomen, med tihickelig myckenhet vat*

ten flackt,, -fä kallad Sjir-kalk c'} (kall mifta nå-

got af fin bindande kraft,, bor den uti jord-grop
med ofverlagd Sand och jord-torf förvaras ifrån

luftens ätkomfl: m. w. Således tyckes Herr Ulf-.
$tr6ms tilftållning vara ganCka forfigtig, i det
at til Cementet brukas flackt Kalk, jåmte det
brända Schiffer- mjölet j men at defs bindande och
Hen - hårdande egenflcap okas genam Kalk-vatten,,

fom fl:rax efter flickningen tappas, pä Gementet

,

hvarvid en beqYåm tilfl:ållning med den högre
belågne Släcknings- lafven, ofvaa om Bruk-laf-
ven, fortjenar upmårkfamhet. Den grofvarc
Kalken, lom blifver ofver efter affilningen,^^ går
fedan godt g^gn uti den tjocka oqh af ohug-
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gen Sten iipforde bak* muren, och gar laledes'

icke heller forlorad.

De fmä fpriekor^ fom af häftig torka kun^
na yppas uti Cemenret, forekommas genom ftark

fog - ftrykning med tjenlige Järn"' eller fog-

flefvar.

Vid Garphytte Alun-verk^ där ett dylikt

Cement for forfta gängen blifvic brukadt, var
e] tilging at nyttja någon annan blandning, ån
en gemen Berg-kalk 5 med hälften af en ny- flackt;

Syr-kalk af den låmre jflolågriga Kalk- ftenen,

fom, til confi{lence af cn tjock grot, blandades
Ried Berg- kalken, och oicd hälften SchifFer*

jmjoU elier nägot mer, formedelft Jäni-knifvar
arbetades til ett lagom Mur-bruk.

Herr Ulfstroms lyckeligen nyttjade Ce--

ment beftyrker nu for qet forlta, hvad redan

uti 2:dra Quart. af Kongl. Academiens Hand-
lingar for innevarande ar om detta åmne anförde

finnes, nämligen, at SchifFer-mjol ifrån Garp^
hyttan, låfom beftäcnde tå val af en glas-^brånd,

fom en abforberande jord, jåmte någon Alun-
fyra 5 med iåkerhet kan brukas i ftålle^ for den
af lika omnd-åmne tilkomne utlåndO^a Tarras

^ller Terra Pouzolana, och at den uti famma
athandiing pag. 1 14. korteligen beflvfcfne Lena-^

Kalken åger mycken del uti Cementets hård^

het: fänit, at dar en dylik Kalk lien finnes,

fom uti bränning gifver en fv^art- fläckig och
ftundom blåaktig Kalk^ fom rå uti Skedvatten

lofes häftigt > och åter kan fållas med alkali tii

en hvit Kalk 3 och fom iäkdes icke innehåller

något Jårn , utan allenaft et bi-4nnbart åmne : dår

Iger mzn en lådan %i\ Cenient och åarkt Mut-»



«bruk tjeiViig Kalk. For det andra 5^ gifver den-

na beråttdfén god handledning til en betydånde
förbättring iiii Cernentets tilredning, lä väl fom
en tilforlätelig intygan om defs bindande ftyrka

och goda beftänd emot vattnets åtgärd, hviU

ket år det fornämfta ^ fom vid iädan bygg-
nad fokes.

RON,
Om Nticu l/omtca nytta emot Råd -fot^

äf

JOHAN OTTO HAGSTRÖM,
M. D* Provinciäl-Medicus i ödergotland.

Hår i Lånet hafva Rot -feber och Rod-fot
pä et är varit mycket gängbare och fmit^

toiame, tardcies ibland Allmogen och de futi^
ge^ föm fmitiat de förmögnare, hvaraf mange
fltlidit, innan tjenlig Läkedom hunnit vidtaga"^.

Åldrige och Barn, iåfom af fvagare krafter, haf-

va fväralt blifvit angrepne^ därnåft Skorbjuggs-
fiilic och Lungfotige-, af h vilka fenare fa och
med moda kunnat, räddas*

Rod-foten igenkånnes lått, Utom flera tec^
ken, af pinfama ref och Oet i bukcn^ och häf-

tiga, trägna, men ofta fruktl6fa^ trångningar til

ftols^ med blodblandade {linkande excremcnter
och tarm-fKaf^ fom, när bot ej mdlankomm^rj
flutas ffied Kall-brand i tarmarii^i
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DenHå fjukddm började forledne hoft^ k/^t^S
ganOca x4dt utfprida fig ^ lä i Staden Linköpings
lom på Landet i Bera Soknär. Jag fick da be^
fällning af Herr Prcfidenten öch LandshoFdiil*

gen ^ famt Gomméndeurén af Nordft, Ordén-^ Öa-^

Jron StroMfelt > at refa til deffa Soknar* Dec
fkedde: jag lemnade til de fjuke nödiga Medi^
tamcnter, dem Kongl. Collegium Medicnm c&

iiTOt Rot-feber och Rod-fot upgifvic ^ eller JVie^

dici eljeft plåga foi^efkrifvä^ med tindervifning^

huru de borde brukas: men nål" jag niårkte^ 1%
'åQ ej altid gjorde nog filar Verkän, famt betånk^
tC) at de 5 for den itoi^a tnyckenheten af fatti'*

ge fjuke, (kulle blifva for koftfame, började Jag
efterfinna^ om icke något mindre koftfärnt Lä-
kemiedel > i fynneVhet emot Rod-fotcn, förti val'

iden allmånnalte, fl;ulle kunna påfinnas* Jag pa^
tiiinde mig dä nägra vidtbeVomda Låkares Theö*»

ifie ; Dyfenteriä Epidemica eft H^mörrhagiä tåteftinö^

rurn åb äcatisy hvilket bragte mig pä de tankar§

at aldenliUnd Nux Pvmica f6rdrif^'ei' och doda§
Vifla fyrfotade djur^ lä torde den åfveh f5fdrif*

va fmå Acarii Nucis Vomici^ befica fmak ftyrk-^

te mig i deli tankan. Och föm jag vifste> a|

den^ uti iliättelig dofi^ kunde öfkyldigt*intaga^'

laf männifkor, beOotjag^ at fSrfoka defs verkärli

Meii emedan allé forfarne Medici bjUda^ ät iilah^

innan égenteligå fpecifica Låkemedel irlgifvaå

"effiöt deniia fjukdom^ bor rena undeHifvet med
hägot afforånde och magftårkandg | lät jag nägfå

fjuké forfl intaga Rhabarber^ blalidad med Gre^,

mor Tartari^ och fedan et Pulver om dagen af

Nu:x voröica^ til en Scrupgls mätt pro Dofi^

Öch fann dåraf eii förtiiffelig verkan^ och bät«

tra
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tre ån jag fjelf hade förmodat. Af de mänga
forfok och Cafus jag fjelf närvarande haft under

händer, vill jag anföra nägra fa.

Cafus L Skole-pilten Rdllroth i af vid pafs 15

ars ålder a, faftnade om höften, 1772,, forll i Rot-
feber, med bitter elak fmak i munnen, öfen

tunga, blek-gul hy, m. m. Jag låt honom i

b6r)an intaga Ipecacuanha^ och fedan Mixturå
Iimplex i Korn - vatten. Detta brukade han i

nägra dagar, Imedlertid Var jag nodfakad, pä
befallning, at rcfa pa Landet. Vid min ater-

komrt, efter 8 dagai*, befokte jag Pilten, fom
da klagade öfver häftiga ftitningal' oth trågeii

blodblandad Stolgång, til 14 eller fedes om
dagen. Jag lät honom i 4 dagar hvar morgori'

intaga en portion Rhabarber, och mot natten

cn dofis Venedifk Theriac. Men Rod-foten var

ganflca envis, hvarfore jag omfider fkred til Pul-
ver af Nux vomica, det han intog en gaiig om
dagen uti varmt tvorn- vatten, da hart, efter 4
'^l^ulvers bruk, blef aldeles ffifk*

Cafus i, Borgaren Merg hår i Linköpings
(tickade efter mig i Oftober Månad 1772, ie-

dan han flera dagar utftått häftiga plågor af Rod-
fot, hvarunder mycken blod afgick. Han Var
blod-rik och låg frodig ut^ hvarfore ådren 6p-
nades, och federmera brukades dels IpecacUan-
ha, dels Rhabarber med Cremof Tartari^ E-
mot nätterna låt jag honom fä ro af Theriaque.
Han filfrifknade flere gånger, men foll äter in
i Rod-foten^ lä fnart hnn gick ut i fin Handels-
bod., Sedan både han och jag tröttnat af dé
mänga och täta reeidiverne^ g^af jag hodom mitt
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Pulver ^ hvaraf häii, efter z Pulvers bruk 5 bleF
äldeles frifk, och har åk fedan mädt val.

Cafus |- En tiggare-Gane ifrån Wadflenaj
af II ars ålder 5 kom til mig^ med tårar i ögo-
nen^ och iiptåckte forft fin nakenhet 5 och der-

nåfc fina plågor af Rod'»fot. Med cc par Skor
f)ch et r.in-tyg (kyldes hans nakenhets och Råd-
foten botades med Rheo et Nuce vomica pul-
verifata, hvaraf han, efter

5 dagar^ blef hel-

bregdap och gar ånnu hår i Staden i fina pal-

tor 5 frifk otrh fund.

Cajiis ^ Stads- Fåltncåreh GoHts tvån-
ne Pigor, Marin och Siina^ Ij liknade i R6d-fot|
tned vanliga fymptomer. Efter cn dofi af Rha«
barber och tvånne af mina pulver, intagne af

livardera, blefvo de bagge fin fjukdom qvitte^

och viftas ånnu frifta här i Staden,

Cafus 6j I. Fattiga Enkan Kirfilé pa S.

Kors-gatan^ med fina z Söner, eti af 7 och eti

iif 8 års ålder, antaftades alla tillikä af Rod-fot^
inidt uti Oétöber forledet år. Jag befokte deffa

ufl ingår ^ öch gaf dem forft Rheum^ och fedaii

Nucem vomicam. De ofvervunnö fnart fjuk-

domen ^ och lefva ånnu*

Cafus p och i 6 . Afflcedade Ruftmåftåreh Tik

berg och defs Huftru^ öfver fo är gamle ^ faft-

nade forft i Rot -feber, och under den fammå
i Rod -fot, med grufveliga ref och blod - gäng
tum excreti.s* Med acudis dampades Rot-febreri^

inen Röd -foten med Rheo och Nucé vömiéaj
iailenaft 3 gånger ititägilé af hvardera.

CäfiiS i i öch i i .. Vattii- alcareh Bergfiens fiil-

ftrii och defs di-barn om i| års ålder ^ råkadB
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lit for en hlftig Rod-fot. Jag låg med omfean^
huru det fpåda barnet qvaldes af ref, under det

kkra blodet äfgick med exercmenterna. Mo-
dren intog, flera mornar ä rad^ af Rheö och
Nuce vomica i oblat. På barnets buk och naf-

vel applicerades Theriak ^ fom gaf det rö och
lifa, fedan det förut intagit Tinftura Rhei. In-
om f eller 6 dagar^ ofvervann bäde Modren och
barnet Rod-foten* De lefva ännu friflca, faft

ån barnet ål' taagert) iforniödeligén För Modrens
f^aga foda.

'Cafus i3> 1 4 och ty. Poé-dragal^eh P&s Hu^,^
ilrii^ Knappmakare - Gelälien Scbröder och deri
fenarcs Broder Jah. SchrMen om 12 är, anta-
ftades af Rod-fot ^ hvårföre de brukade forft

Rheum och^ tirpar derefter, Nux vomica^
och det allentift 2 dagar i rad , hvarigenom dé
alle blefvo til hålfan forhuipneo

tiifiis i i-, / 7, i s 1) öcl 2». I;;lallråtls-Vaktmå*
(tåren JFoUgren^ Vakt -karlen hår vid Slötts^är^
vt&cn 'Sven Larsjm , ArbetS-fcarleh Veiér pa Kors
Gatan, med defs HailrU ocli Dbttéf oni Ir^
blefvö alla itlån famttia fjukdöni med famnlä me-
del befriade. Äldramåft fyirelfatté mig Vakt-
karlen ^x'/», fömforut^ pä fin huftms rad, bru-
kat ett lä öhyggéligt medel , at jag blvges det
anföra, hvataf hans plågor blifvit ödrågeligare^
med ilåirk Feber, knipningär^ fomnloBhet

j ttaatt--

het och ångåari. Det drog lit hela \ veckor*
nå, ihnah han ofvervann fjukdoménj och ån lån-
gtt tid^ imlän hän fick fina kraften tlån ha-
dé huftru och 5 barn 1 fin koja^ derfore gjor-
de jåg min .ytteifla flit, at dageligeri befoka ho-

U iioxÄ
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nom med Medicamcnter och tjenligt iippehållc.

Han lefver ånnu.

Cafus 2iy 22, 25, 24 och 2jf. Pigan Brita i-

fran Ny Socken, Soldate-enkan Sara ifrän Klo-
Hcfs Socken, Torparen Ni/s på Malmflcogen och
1 dels barn, fom alle hade Rod-fot^ fingo u-
tan betalning Rheum och Nux vomica, med 6n-
Ikeiig verkan*

Cäfus 27, Hår vid Slotts-arrc*

ften voro, i 0£l. och Nov. 177^, 30 iangar,
af hvilka f , 6, och llundom flera, i hvar vecka
fjuknadc. Dc lågo influtne i hvåifda rum uti ne-
derrta våningen af gamla Slottet. Ingen fpis,

ingen kakelugn, intet fonder var pa vilFa rum,
utan allena ft et litet häl af i qvarter i fyrkant

på dörren, hvarigenom dagsljufet inflåpptes , når
dörren tililots, h vilket (ler vinter' tiden klockan

g eiier 4 efter middagen, til kl. 9 näfta mor-
gon. Hvad ftank af Rodfotige dar vankade,
kan hvar och en "foreftålla fig. Medicamenter
feltes icke, men i brill på ftotfel uträttades med
dera alsintet. Härom gjorde jag föreftållning

hos vår ådel-och omfinnade Landshofding , Herr
Préfidenten ra, m. Baron Stroimfelt, famt hos
K. Collegium Medicum, fom genom Herr fu*

fcitix- Cancelleren och Riddaren Lilliestrå-
LES berömvärda biträde uträttade, at eldrum,
mcfi fontter, golf , bankar och (ångar blefvo for

deflfe uOingar inrättade. Innan det fkedde , dod-
dc I f .rodfotige delinquenter på en månad, måft
af olidelig itank och rutten luft uti de gamla
jord -kulorna. Men fedan de ofrige flyttades i

nyaljufa eld-rum, har kke cn enda dodt af rod-

fot,
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fot^ anfkont de alle efter hvar annan haft bade
Roc-feber och Rod-fot. Hos defTa patienter har
jag oftaft och tydeligafl: erfarit kraften af Rheo
och Nucc 5 vid tilftotande häftig och pinfam
utfot. Til deras vederfående bidrog ock gan**
(ka mycket den ej nogfamt beprifliga barmher*-
tighet, fom Herr Baron och Préfidenten tn.m.
bevifade dem^ i det Han^ la ofta jag for dem
begärde något Pontack^ at dermed ftyrka deras
Utmattade kroppar 5 låt (kicka til dem några Bou-.
teiller af detta Vin^ åfven fom Han ock beha*
gat meddela de raäft nodlidande ibland dem. Skor
Strump(>)r, Lhityg och andra nödtorften Det
vore for Kronan en drågelig utgift, at beftS Ar*
réftanter i hvart rum några fmå Jårn-pannor^ at
upvårma fin majt och dryck

, några fri (k a halm-
kårfvar hvar månad at ligga på> med mera få*
dant. Nu fattas delTa olyckliga all ting: de
forgås af frat och ohyra ^ fom famlas i den gam»*
la unkna halmen 5 at förtiga^ det fmittor dårifräa
fpridas 6fver hela orten. Hvadjag på et år ut*
ftått af (juka arreftanter och andra fattiga*
lemnar jag obemäldt.

.

Upmuntrad af den goda Verkan^ fom fore*
nämnde Medicamenter vifat på de hår upråknade
och mänga flera Patienter, meddeke jag Kyr-
koherden BfecKMAÄK i Krigsbergs Socken en
fats af famma Medicamenter, at gifva at fatti*
ga af Rod.fot befvårade: men fom jag frukta*
de^ at ingen (kulle vilja intaga Pulvret, fom
vifste at det beftod af Nux vomica, hvilken i

allmånhet hålles for giftig, ia gaf jag det et
annat namn, och kallade det i forftone ^meri-
€mjkt Buhen men fedan ftillande Pulyer* Det

U % drog-
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drogde ej långe ^ förr ån Paftor Béckmark be*

garde mer af famma flags Medicamenter, med
intygande, at Pulvret haft en forunderlig ver-

kan at flilla häftig utfot, fom folgt pä Röt-
feber 5 famt at det jåmvål hulpit dem, foni ge-

fiaft af Rod-fot blifvit angrepne. Med famma.
glada tidningar hafva ock .mänga flere af Prå-

llerfkapet, fom fått af defla Medicamenter at Utde-

la, fågnat migi låfom Probften och Kyrkoherden
i Wreta Klofter, Herr Mag. Tib. Tiburtiusj
Kyrkoherden i Winnerfta Herr Mag. P. W.
Lit2:enius j Probften och Kyrkoherden i Rifin*

ge Herr Mag. D. Adolphson-, Probften och
Kyrkoherden i Hellefta, Herr Mag. Laurbeckj
Vice-Paftoren i Wcftra Encby, Herr A. Ö-
sTEEGRENj Paftorcu i Ljung, Herr Nor*
DELL; Probften och Kyrkoherden i dvillinge,

Herr P. Älfj Kyrkoherden i öftra Eneby,
Herr M. Moseliusj Kyrkoherden i Mjölby^
Herr J. Falk; Kyrkoherden i Skedwi, Herr
Engström; Vice-Paftoren i Klockrikc, Herr
JoH. WiGius , m^fl. hvilkas Bref, anthigen in o-

riginali eller uti bevittnad affkrift, jag dels redan

til Herr Archiatern och Riddaren Back och
KongL CoUt^gium Medicum inlåndt, dels hår

hos Bifogar. Af dem kan KongL Vetenfkaps

Academicn fe, at en ftor myckenhet R6d-fotige,

til 40, 60 a 80 uti hvar och en af defla Sok-
nar, ja i Schedwi til , nyttjat defle Medi-
camenter: at de flåftc> fom brukat dem efter

fårefkrift och i råttan tid, forr ån {jukdomen tagit

ofverhanden och utmattat dem , kommit fig fö-

re, och det gemenligen efter 3 å 4 dofes , cl*

ler lä minga dagar* At mångc, utan Rhabar*
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hcT ^ zVÉ\z?t genom Pulver af Nux vomica,
fluppit (jukdomen: at det i fynnerhet tjent for

Folk, fom varit i deras båftaälder, nyttjat grof

fpis, och gatt i ftyft arbete, och at Pulvret,

når det intages uti varmt vatten eller dricka,

gor långt lindrigare och båttre verkan , ån i kalt»

Uti Schedwi Socken hafva af zff, fora haft

Rod-foten, allenaft zz dodt, ibland hvilka vo*

ro 10 Barn, fom män ej kunnat förmå at taga

in detta båflka Medicament , och 12 drogde for

långe, at gifva tilkänna Ijukdamen, dä låkemed-

let fedan ej kunde bjelpa.

Genom GUDS nåd och vålfignelfe har jag

iåledes haft d.en hugnaden, at med derta nmpla
medel frålfa. många nyttiga Medborgares tif , och
hoppas at än vidare dermed hafva famma fram-

fäng , ty farfoten år .beklageligén ej ånnu hår i

.åilet ald^les dämpad.

Sedan jag genom Bref- växling med Prob-
ftarne Tiburtius, Adolphson och flera,, famt
af egen forfarenhet blifvit ofvertygad , at Pul-

vis nucis voraicae, når det ffcrax i början af fjuk-

domen intages, enfarat formar hafva Rod^foten,,

har jag, til mera bevis hår om, bordt anföra,

följande Patienter, fom utan Rhabarber, endaft

mtå Pulvrets bruk,, blifvit räddade: nemligen,
Gymnafiften Kinberg y Skole - piltarne Halländer

d^cbergy, MårUng X Scbarffi^ Sdf och Afirandy famt
mänga andra, fom det blefve for vidlyftigt at

upråkna. Dock häller jag tils vidare fore, at

TOan e| i otrångdt mål bon forfumma Rhabar-
berns bruk. Stundom har jag med litet Ele-^

itua^io Diafcordii gfjort Boli af Nux vorpica.
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©ch med fordel gifvit dem åc radane fi|ukc^ fom
varit delicatare upfodde^i

At oteofa och Sulphurata ej talas af Aca-*

yis, år bekant. At ock ofaltadt Smör, flott af

Flåfk^ Kvut med Brånvin blandadt, m., m. of-

ta curerat Rod-foten, har Jag under närvarande

farfot läkert funnit y och ftyrkes dåraf i den tan-

kan^ at Aqari torde vara orfaken til de pinfa-

ma ref och flitningar, fom ätfolgt ijukdomen.
Brånvin blifver ett fortråfFcligt Medicament, om
defä bruk ej ftråckes längre ån til Apothcken,.
hvaremot det år ett gift, dä det dageligen och
% otid brukas ^ fonx forkärtat oräkneliga månni-*

fi;or$ lifs - tid-

Hvad verkan några andra Medicamentei^

baft, dem jag for denna tjukdom forfokt, vill

jag en annan gäng hafva den åran at berätta. I-

xnedlertid hoppas jag, at det nu af mig upgif-

na botemedlet for Rod-fot fkall af andra^ fom
det vilja forfékav finnas godt och kraftigt, hålft

om man bjuder til, at gora det fmakligare, e^
ler gifver det i Piller eller pä annat (att, at det
lättare mä kunna intagas. Arméer i falt, fom
gemenligen åra utfatte for Rod-fot,, hvilkea^

ock derfore plågar kallas Fålt-fjuka, kunna for-*

modeligen härigenom vinna mycken fordel, och
Medicinal-^ verket lifas; i defs annars mänga och
dryga utgifter.

En arbetares lif år et lefvande Capital for

Staten, fom i Politifkt affeende har et varde af

jipf Daler Kopparmynt, och, dä han år gift,

gar til et^ varde af 2ipa Daler Når man,
nu

k, YetenÄ^ Acad. HarrfU förär 1 7f8» pag. 147,
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nu vet, at Linköpings Hofdingedome ågcr of-

ver 140000 invånare, och at 30 Soknar, utom
Staderna, detta ar varit af Rod-foten hcmfokte,
fon) likväl, genom GUDS nåd, blifvit med gan«

fka drågelig koftnad hämmad s lä har man anled-

ning at (luta 5 det en enda farfots dampande ri-

keligén erlätter Kronan all defs koftnad pä Me-^

dicinal-vcrket for flera år.

BESKRIFNING

oda Skjut -Gevår, få på jagt fom mot fi-

Vji^ enden, hållas alleftådes i ftorfta varde.

Sjelfva Pipan eller Röret utgör det fornåm-

jfta af hela Geväret*

Svenfke Bofs- Smeder hafva uti fednare ti-

der tåflar med utrikes, hvad Monduren angårj

men en Pehr Gostafson, likfom Lazaäino
C€>MBiNASo^ dog med konften at utfoka och
bereda Jårn til goda Pipor.

Turkifka Damafehcrade Bofs - Pipor hafva

altid blifvit anfedde for de båfta> och af ftarke

Skyttar mycket efterf6kte> faft de åro> i anfe-

ende til fin materia, fom år ganfka fprod, myc-
ket grannlaga at umgäs med^

På Damafcherade Skjut-Gevär af Järn
Qch Stal; ^

inlemnad af

PET. WÄSSTRÖM-

U 4
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Hår bos ofs har Damafcher - konften icke

långe varit kunnig ^ utifrån inforfkrefne Bofs-

Smeder hafva val, på ett och annat GevårsrFar
éboriey plverkat Damafcherade Pipare men. der-f

'

med 5 om icke händelfe -,visy ej hunnit til ftor-

re fuUkomlighet, an at rit^or, låfom eftev cn
grafftickel , då? qch k\ianat ftonjas på
Pipan,

Det ordet Damafche, pä Järn och Stål,

fynes forntadeligen hårleda fitt namn från Stade^i

Pamafco, fom vore konften forft dår påfunnen j

at Silkes-D^mafhrTyget därflådes for det for-

fta Iplifvit arbctadt, och at det bär n^amnet

efter famnia Stad
5^

v^t man likväl med ttorre

rifshet., ^

Med denna Metall-Dam^fche förftas hår en

blandning af Järn ach Stål, fom, efter fuU-

åndadt arbete, vifar fig på öevåret eller Bofs-

pipan pä tvåggehanda lått, nerpligen, nåftan En-
iaFgad och forgropter, eller Flammig och måft

flat. Jårn -och Stål- arterne, fom til Damafcheil

^itfokaa^ fororfaka denna olilcheten.

Hvad for flags Jårn och Stål , fom den for-

wc fördrar , och huru do tilredas ^ blir nu endaft

:ppiitt go^omÄl beikrifva,

Ekt tycke jag fattat får de Ttirkifka Da-
itiafcherade Bofs - pipx)r., iåfom de der fkjuta pä
långfta häll, bragte mig til at fSrfSka, om icke

la god Metall-Damafche kunde tilredas hår hos

pfs,, fom uti Turkieti dertil fick jag ock ett

godt tiltålle, då Herr Commerce- Rådet och
Riddaren, Fini^ay anmodade mig, at vara fig

\xl hjql^ vid Np^rr ^T<?ljes-Qevår5-Faö;Q Ke*
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drifvandC". Jag låt ditfårfkafFä Jåm af det båfti

ochmjiikafte frän LcufftaBruk, famt härdbrändt

Stål frän Åkerby Bruk, och refte, i lållfkap med.
vålbemålte Herr Commerce-Räd, til Norr-Tel4
je, dä forfoket med Damafche tilredningen flrax

anftåldes. Vållaren, fon:> i början ogärna ville

gripa til arbetet med det Stålet, vide fig gan-

fka nogd, når han af nåmnde Stal oeh. Järn gjor^

tvånne Ror, och befann dem iärdige utvifa em
JDamafche, den han tilforene hir icke fcdt, fbm
oG*k til utfeende liknar 4^n båfta Tiirkifka, fämt

til tåt-och fegheten vida ofvertråffär denfamma.
Dcfle bagge Ror, det ena ett Hagel^BofTe, och
det andra ett Stuffare-Ror, monderades feder-*

xrera tårdiga af framledne Piftol Smeden Mei-^
hår uti Staden^V och befwmos vid bc-»

flcjutningen hafva all den egenfkap, fora af de
båfta Skjut-Gevår nägonfin fordras kan. WåK
iarnc, fom genom pra^mium upmuntrades , haf-^

va federmera förfärdigat en myckenhet af Da-^

mafcherade Bofs-pipor, lä for inrikes behof, forrf

til utfkepningj och dä förenämnde Jårn och Stal

dertil blifvit nyttjade, har icke en enda Pipa
for dem mifslyckats, utan behälla allefamman
enahanda Mrg, med bäde fynbar och kånbar for-»

grSpning. Håraf fynes , huru angelåg<>t det å%
fä vid detta, fom andra Smiden ,'at lyda vår-

^vitti^ RiNMANS rad , ut t Defs nyligen af tryc-

ket framgifne Afhandling om Svart- Smidet,' aC

til hvarje behof utfoka af Jår!^ och Stal tjenliga:

arbets- åranen. Om ock det i akt-tbgcs af Ge-^

vårs - Faftorierne , lä flcuUe icke allenaft Kongl.
Maj*ts och Rikets Krigsmagt blifva forfedd

^ped goda och dugeiiga Skjyt-Gevåri^ utan ock;
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Faftoriernes ågarc finna båttre utkomft pa finc

Jefveranfer til Kongl. Maj:t och Kronan, ån
hittils flcedt, och icke la många Gevärs- delar

,

for den fattiga arbetaren, gä förlorade; hvilket

Jag åfven haft tilfålle at vid Norr-Teljes-Faåro-
rie utröna, da, pä min tilftyrkan, for Commifs-
Gevår nyttjades det Jårn, fom vid Carlholms
Bruk af Plät-lkro blifvit fammanfmålt och ver-
Icadt. Detta Järnet, ehuru nog dyrare ån or-

tens vanliga Jårn, tilbragte dock både Faftoriet
och arbetarnc mårkelig vifining; i det, at*på
de håraf vällda Pipor, fållan vid befkjutningen
förlorades mer ån tvä pro-cent; då deremot af
det vanliga (åmre Järnet, meråndels tjugu ä tret-

tio pro-cent fpringa, och med det famma alt

på dem nedlagdt arbete, med foga dugliga ofver-

lefvör. Lika lä förhåller ' det fig med Gevärens
alla 6 friga monderings-perfedlar. Vid vållnin-

gen befants åfven, at dä tvä Karlar förut af det

vanliga Järnet hunno om dagen allenaft vålla,

for en hård, tvånne ror, välldes af detta goda
Järnet, på lika tid, af farama arbetare, åtta til

tolf ror. Kongl. Krigs -CoUegium har fig ock
båft bekant, huru deffe ror, af det goda Järnet,

voro at anfe. Skada, at hår i landet, där lik-

väl den båfta Jårn - materia finnes, lållan lå go-
da Skjut-Gevär kunna fäs, fom utifrån! Orfa-

ken lårer tvifvels-utan vara den, at här tages

Stången lä rå, fom hon kommer frän Hammar-
härden* til Bofs-pipe-åmne^ däremot garfvar ut-

iändningen Järnet flere gånger, innan det ämnas
til ror^ Säkert kan det anles for ett ftort fel,

dä hugen, fä vid denna fom flera handteringar,

år mera fallen for ^uantum ån qualc^ Hår vore
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Innu mycket at låga om elakt och ogarfvadt

Jårn til Bofs-pipor, fafom, ibland annat > at Väi-

låren nodgas tillaga llorre och tjockare plåtar^

ån vara borde, hvaraf händer , at då Pipan fkall

Ikapas lika med fitt modell, mäfte, med forluft

cch mycket arbete^ en f^or del utan på henne

flipas och filas bart, hvilket utan -jårn likväl,

under vållningen, blifvit måft fammanpackadt,
och år läledes det tåtafte och båfta på hela

pipan.

Men jag finner mig redan vara for långt

kommen från mitt råtta åmne : och fom Dama-
fcher-konften år, hår i landet, fä arbetare kun-
nig i och kunde med tiden fnart gä ut; få tor-

de det vara KongU Acadcmien behageligt, at

den, igenom följande karta beftrifning, blifver

for framtiden förvarad.

Til denna Damafche-blandning våljes, fbm
fagt år, det mjukaftc Jårn , fom år at tilgå, och
härdbråndt Stål, hålft af Akerby-Stalet, emedan
Jårn. af båfta Dannemora - Malm bcfinnes icke

gifva låjrt Stål, fom åtfkilliga andra Malm-for-
ter. Stålet och Järnet utfmides hvar for fig, un-
der Ämnes-eller Knip-hammaren, til dca Ilagd,
fom den påtänkta Pipan det fynes fordra; til en
ordinaire Pipa behofves ungefärligen fex markers
tyngd af hvardera forten, fom utråckes til fm^
itånger, en och en half tum breda, och en fjer-

dedels tum tjocka. DefTe ftanger^ athuggne til

lika långd, läggas lålunda pä hvarannan, nera-

ligen forft Järn, fedan Stal, iä Jårn, åter Stål,

derpä Järn, och få Stål, fornt fifl: och ytterft

åfven Jårn; då hela knippan kommer at beftå

af iJU {keaor> fom, efter vanliga methoden vid

.

' ' alla
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^lla Stål- garfningar, fpånnas tilfammans uti cn
åcnil tjenlig tång , och vid forfta vällnings-het-

tan pä åndan varPamt med hand-harnmaren klap-*

pas tiUammans. Med vållningen fortfares fedan,^

tinder en lått Knip-hammare, til defs hela knip-

pan blifvit val och tått fammanvåld, fom dä

tillika utråckes til en ftårtg af ungefår en tums
fyrkant* Denna ftång.halthugges midt pä och
vikes tilhopa pä den ena Jårnfidan, famt vålles

äter ,me 3 all flit tilfemmans til en lagom platt

Häng, iälunda, at kanterne pä de fammanlagde
fkenorne nu utgöra platta fidorne pä ftångenj

och plågar Damafcheri efter denna andra fam-
roanlåggningen blifva lagom fin-, men om fina^

re fkiiUe äftundaS j kan med en lädari famman-*

Vik ning och vållning fterc gånger fortfaras.

Sedan denpa af Jårn och Stal blandade ftån-

gen, efter hvars och ens behag, antingen cn
eller flere gängcr, blifvit viken och våld, go-»

res den beqvåmlig at kunna lindas omkring ett

• förut färdigt eller gammalt ror 5 h vilket (ker pä
det iåttet^ at ftängen räckes lä läng den kan
blifva, til en tums bredd > men uti tjockleken

blifvcr d^n olika, nemligen vid ena andan en

hailf tum , och derifräu alt igenom tunnare och
tunnare^ lä at pä nio eller tio quarters långd,^

blir^ hon en Ijettedeils tum, och lä vidare allenaft

cn ättondedeis tum mti lifta andan. Den tjoc-'

" kare andan affpetfas fedan uti bredden^ til en
fäng-flutt vinkel pä fyra tums långd^ fom ut^

gor forfta omflaget orver gamk rörets Krut-

Sammare, och hvarifrän den Damafcheradc ftän^

pens oralindning gär jåmnt och uti lin erdning

lek ^ojet igenom, mécr jåmna och forfigtiga

het^
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bttfer öch vållningar> til den långd på röret,

föm Iftundas. Til lå mycket ftörre iåkerhet,

ofvervålles rorct andra gängen altigenom med
fmä vållar och under tåt hamring.

Pä annat Iht^ och utan omlindding pä gam-
ihalt ror, kunde otk Damafcherade^Pipor goras^

nemligen : om det til Damafche förenade Järnet
och vStälet fmiddes i form af en Rör-plåt, fom
fedan, på vanligt vis, välldes kant mot kanc^
dock iä, at Röret vid hvarje vall -hetta, och
fedan vållcn vore förrättad^ omvrides tvä ä tre

hvarfj dä derigenom vinnes lä vål mycken flyr-

ka, i det vallen eller kanteröes fammanfogning

pä lädant (årt kommer at gä uti en fpiraii fom
ock at de olika härda ådror, hvilka nu ligga

uti en fkruf-förm, ej kunna fororfaka ojåmn borr^

ning i varandes detta hand -grep med Vridnifeg

ej mindre nyttigt vid alla rors vållning af an*
nat Jårn, (å våi til Jagt- Boflbr fom Gommifs*
pipor.

Ifran Smedjan kömmer iPipan til Borl--qvar*

nen, hvareft det gamla röret, fom, under väll*

ningen^, til ftörre delen blifvit hopftukädt, al-*

^eles utborras, lä at hela röret beftär endaft af
Damafche. Til prof, filas röret rent uti bädi
åndar, och om Damafchen dä^ efter etsningen

vifar fig hela rör-ringen alt igenom, lä år gam*;
la röret, fom fig bör^ utborradti

Sedan Pipan blifvit borfäd, dragen och be-*

redd, famt utarbetad, om få åftundas, kommer
Damafchen, genom etsning, at göras fynlig.

Til den andan igentåppes Pipan med va^»
proppar uti bädaåndaruaj 9ch läggej uti en ho

ined
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med vatten eller unn^ hvaruti Salt, Alun öch
Salmiak åro upl6fte, til den myckenhet 5 at flera

pipor dermed, pä en gång, kunna varabetäck«
te. Denna beta bor ttä pä nägot varmt ftålle,

da Pipan ej öfver ett dygn behofver ligga der-

uti^ och biifvet derigenom, til defs yta, renad

fran hand-folk och oljaktigheter efter renfihiin-

gen, Damafchcn uptåckes ock i denna beta \

men blir fedan lä mycket tydeligare, dä Pipan,

aftvåttad och torkad ,
flutcligen ofverftrykes , en

eller flcrc gänger, med ett lagom ftarkt Sked-
vatten.

For dem, fom tanka verklHlla Damafcher-
arbetet, bor jag, til flut, kärteiigen påminna:
at til vållningen icke nyttja Gran- kol : de gö-
ra både Damaicherade och (låta Pipor ganlka ore-*

naj Sten-kol åro de båfta, om Vållarne forftS

at handtera dem, dårnåft kunna kol af Bjårk^

Al och Furu vara mera tjenliga.

Tilldggnmg til fåregdende AJhandling.

af •
SVEN RINMAN.

Det år allmånt bekant, at både Jårn och Stål

vinna anfenligt i ftyrka och feghet, genom
mycken fmidning, och at ju finare en Jårn-teti

utdrages, defto fegare blir han. Men om alla

tägor i Järnet (kola blifva fint utdragne och un-

dergå mycken hamring, mäfte ämnet af flera

grofvare ftyckea fammanläggas ^ vållas i fnåll
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hetta, efter konftens reglor> och fedan, under

hand -eller vatten- hämmare, utdragas, en eller

flera gånger, efter omftåndigheterna, hvilket c-

genteligen kallas ^^r/v^if. Detta arbetes vidilråck-

ta nytta har tydeligen blifvit bevift uti Pol*
HEMS Patriotifka Teftamente ^ och uti mina fen^^re

Utkomne Anledningar til fårbdnringar i Smrtfmi^

det. Och fom Damafcheringen fordrar den ftar-

kafte garfning, fä måfte ock den nämnda nyt-

tan af ftyrka och feghet härigenom aldrabåft vin-

nas 5 tillika med något fom fagnar ogat, och egen-

teligen gor, at iådant arbete karlias Damafcheradt

^

i det ftålle det cljefl: endaft borde kallas garf-

vadt.

Konften har, efter all liknelfe, hos Turkar-'

na, derigenom aldraforft upkommit, at man, i

brift af ett enda godt Jårn-flag, nödgats fam-
manblanda flera, til angelägnare arbetens förnö-

denhet, och at få väl nyttan, fom ytans vackra
utfeende, fedan gifvit anledning til arbetets ef-

tergörande hos Europeernc*

Én^enda god Jårn- eller Stål -fort tyckes val

genom garfning bora blifva lika god, i anfeen-
de til flyrkan, fom flera af olika lynne famman-
lagde: men man kan aldrig läkrare blifva för-

villad om en fåd^m foregängen garfning, ån da
man på Damafcherade fmiden tydeligen kan fe el-

ler känna, at iådant arbete verkeligen blifvit derpå
anvåndt» I fädant affeendc bor denne konften,
fram for en vanlig garfning, ega heder och var-
de, i fynnerhet for Skjut-gevär, där männilkors
lif beror pä materiens flyrka, fom e[ bor vara
tvåtydig. Likaledes for Sabel- och Vårje-klin-
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gor , fom Iiåiig^nom ofelbart vinna iftér ån VaA^
lig fcgbet och fpånftighet.

(Jod och ren Sanc^ ^ fom (kall nyttjas vid våll^

iaingen ^
bidrager ock nägot til renligt arbete.

Hvit ftro-land, med litet Koks-falt fammanrif-

ven ,
nyttjas i fynnerhet med mycken formän vid

iådant Smide , lä val fom til annan grannlaga
vålining.

HerrCameferären WåsstroMs belferifning pl
låttet , liuru en art af Damafchering pä Skjut-
gevär eller BolTe- pipor aftadkommes, fortjenaf

derfore lå mycket mer at göras ailmåil, fom dö
vid Norr-Telje Factorie, under Defs infeendé^

fmidda Pipor befunnits^ både i ftyrka och vac-

kert utfeende*, ega företräde for de Turkiflcai

hälft emedan ej mycket derora finnes af andra

flcrifvet. ^i^ii Sjeite Samlingen af P. N. Spren*
GELS Uaniwerhe und Kiinfte ^ tryckt i Berlin, 1770^
finnes något derom anfordt

^
pag* 194. öch de

Följande 5 men fom tjckes vara mindre tydeligi

får dem, fom vilji ladant arbete eftergöra.

tiérr Wåsstrom hair vål angifvit Aktrhf
Stilig i blandning med det mjukafte Jårrt, läfönt

det bäfta af llönom forfokta til Damafcheradé

Rorj men jag förmodar , at lika god Damafche-

fing kan äftadkommas genom andra blandningar

^

[äftän af annat utfeende, i det Damafchen mera
rifar fig for ögonen, uti flammor och vågor af
piörkare-och ljufare iårgor 5 ån forkånilan, med
[phojning och forgropning. Jag har gjort proi^

»å en lådan fort l3amafchering^ föm c] mindre

^ckts arta fig til godt åmae for Bofs-pipöri,
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af följande f Jårn-och Stål-forter^ uti fdljaa-

de jordning fammanlagdc.: nemligen

i;0|, Mjukt Norbergs Stängjårni

2:05 Brånftäi af Danmorä Jårn.

3:0, Tått och fad Danmora Jårn.

4:0, Ogarfvadt och fegt SmåltlHL

5:0, Mjukafte Ofmunds-jårn,

Uti Diäionaire Encyclopedlque y af farlla Edi*

tionen^ under Articlen Damasquiner^ omtalas en*

daft den flags Damafcheringy fom år, art af

Cifelurey och fter genom Graf-ftickel ^ med in-

läggning af Gull och Silfver. Cefiy heter det,

/' art d' €njoliver le fer ou V acier ^ en iui donnänt

me facon j cjui conftfte a le taiUer ou gräver y puts å

rempUr les raks qu'on y falt d' un fil d' or ou d^ur^^

gent* C eft me ejpece de Mofäiqne &cc. Detta gif-

ver tllkånna, at Auftören til denna Artide ej

vetat af någon annan flags Damafchering ån den,

fom endall tjenar til prydnad, men til ingen nyt*

ta^ Qch iåledes ej hofer hit. En falflc Dama*
fchering kan ock göras genom ritning och äts*

ning pä Järnet, fom något når liknar den åk-

ta , men har hvarken något beftänd emot nötning,

eller något invärtes vårde. Falfkheten uptåckeS

ock fnartj genom en droppa Skedvatten, fom
låftei igen forftorer den falOia Damafchen, och
räjer et flått åmnc.
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/ en Råt Plauy
af

J. MELDERCREUTZ.

§. I. når tvånne rata linier fkåra hvarannan
uti en gifven ängel ^ och ucur deras

gemenfame mötes - punft, fedan utflyta lårftilte

puncter uti hvardera linien : famt den ena linicn,

med den gemenfame mötes- punöen
, åtföljer i

€0 parulic] (lålining, den, i den andra orubbade
linien, flytande punften; Dä genomvandrar och
tiUkapar, den, uri den paralleit flytande linien,

flytande punften, en ny Linie: fom blifver Rdty i

händelfe at punfterne uti bagge linierne, flyta med
jårnna , fafl: olika haftigheter : men fom eljert blif-

ver krokig.

Således tilOiapade linier, kallas Geofnetrljkei

^

då lårfkilta ftorleker, fammanlatta til enahanda
Dimenfion, af de ä eil och famma tid fofbemålt

genomflutna liniers delar ^ och andra oföränder-

liga gifna linier, aga fig emellan et befl:åndigt:

forhållande: De lagas ^ efter Isac Newtons
lått, vara af torfte ordningen^ famt årö råt-linifta^

dä bemålte genomflutna delai* enfamä^ utgöra

lädana fl:orleker: Och lågas de vzx^^i Anåre ord^

.

ningen i då forbemålte foråndetliga ftorleker^ be*

llå af Rei5langularé Rymder, o; H v.: kunnan-
de linier af for fta ordningen , fl^äras af en Råt li-

nie, allenafl: i en puni5l ; och de af andre ord-

ningen, flcåras, af en råt iinie, allenalt i tvån-

ne



ningen, alkilaft Uti fyra puncter^ f. V4

DcfTa krök - liniér äf andre ordningeil^ åro

At Enfåldlgafle*) hvilka Naturen fjelf jåmvål i akt

tager ^ i de HimmeHke kroppars forelfe uti det

nårrtiaftei öch noga^ dår Tyngde-kraften verkar

énfam^ i forvänd man> af afftändets frän tyngde- .

tentrum quadrat, ä en for ofrigt jämt ford kropp.

Dem hafva de Gamle Ö^^ö/^^é-zr^r^ for ApoLLoNit
pERGiÉitid^ foreftålt tréggehanda> tnedelft In-

terfeftion af Hvafs-Råt-öch Trubb-vinklige Go-
ners ytor, nedan oni deras fpetfar, medel ft én emot
hvarje Cons iida Vinkelråt plan ; men federmerä

hafver ApoLLoKtus^ for vid pafs tvätufende ar

fedan^ foreilålt dem af alla tre flagen, medélft
dylik Interfeftion, af en och farnma Cons ytä^

nied en rät plan^ fbm olika inclinerad^ Ocår,

antingen Gönens bagge motfvarande råtiinifl^a (i-

-dor, kallad M//^/^'.- eller allfenaft en defs fida
^ pä-

rallelt med den iandra, kallad Parabel: elier alle-

tiaffc en defs fida^ itien icka parallclt med deit

andra, kallad J^/^i^r/^i?/! hvadan dé ällä^ åf ålder

kallats ^txi^m{^x^t Coniflå SeBio^ Oc'h hafvä
de gamle ^ af de öeömetridcä krokliiiier håftati

eindaft aihandlat deiTä lårfldldä, mert mycket grun-
deligen och ömftåndeligen : fatiit nyttjat dem til

uplofningar^ äf de hos dem namnkunnige tvånnb
folidé Probletnérj öm en Gubs fördubblande

^

öch öm en råtfidig ängels i tre fkårändé.

Mvad ApoLLöNitrs iäledés bégynfc öch gjort
vid defFa kroklinier^ det har bland de Yngre'Geo^
metrer af fifta feculo^ i fynnerhet Gregorius
A Sxi ViNGENTiö mycket tilökt^ hvarvid han

jam-
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jåmvål foreftålt defla linier, uti Conen, lika fom
APOLLONTus: famt Philippus de t.a Hire,
hvilken> ehuru han foreftålt famma linier uti Co-
nen, dock athandlat dem, på et lårfkiidt, åfven

ganflca djupfinnigt lått, i ftod af dm lå kalk-

de, och af de Gamle kånda^ Harmonifka Setlion.

Til lådane kroklinier horer ock Cirkeln^

hvilken åfvenledes kan foreftållas^ medelft In-

terfeftion af en Cons yta genom defs bagge mot-
fvarande fidor, med en råt Plan 5 i behörig ftåll-

ning.

Likafom Cirhcln likväl > bland de Gamle
Geometrer^ af Euclide Megarenfiy blifvit fore^

Mld uti en råt Plan, låfom den dar dr én plm
Figur omfattad med en liniey till hvilken räta linier^

dragna ifrån en vlfs punti inom denfamma^ (kallad

Centrum)^ blifva alla jåmnlika fins imellan^ få kan
ock en Conifk Se£iion i gemen, foreftåilas uti en

råt Plan, fäfom den der är en plan Figur ^ omfat^*

tad med en linie ^ till hvilken rata linier j dragna

frän tvänne viffe punSler vid denfamma^ (kalladefoci

eller med Apollonio, till jämfårelfe (464 irr,

Conic. ApoU,. ) belågne lika ä omfe fidor om CeH'^

trum^ i råt linie dårmed) , hoplagda eller afdragnas

blifva allayjäledes famfält tagna
^
jämnlika fins imel^

lan: Når de hopläggas med hvarannan, iä år det

en Ellipfe: Når de dragas utaf hvarannan, lä åi:

det en Myperbel: Når den ene vifle punéten,
befinnes till oändeligt långt afftänd ifrån den an^

dre, lå år det en Parabel: Och når de bågge falla

ihop med hvarannan, lä år det en Cirkel.

Detta ofverensftåmmer med hvad Apollo-
' Kius redan i fin tid bevift om Conilka Se^bio-

ner-
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lierne (yr, 52. ii i Conic.)^ hvilket gifvit an-

ledning til den deras Organifka Conllruction

,

fom bland de Yngre^ Francisgus a Schooten^
befkrifvit; Och fom fedan nyttjats af MarquU
DE 1/ H9PITÄL5 uti defs Analytiifke Afhandling,
om forenåmde treggehanda ConilT:a Sektioner

lårfkilt: famt federYnera af Robert Simson,
uti defs Synthetiflce dylika Afhandling om de
famma.

Hiiruledes låran om defTa Coniflca Seftio-^

ner efter Synthetifk raethod må afhandla^: Och
at hvad dem allom tilhorer^ icke mä fårfkildt

for hvarje, utan for dem i gemen uti ett, utrc'*

das, med behörig tillämpning efter (årnvilte hln-^

delfer, pä de Gamles vis: famt med betraktan^*

de, af*allcnaft en Diameter i iånder, utan nägoa
Parameter^ låfom i Cirkeln brukas: Och utaa

at behofva fupponera förut bekant 1 1 1 Boken
af EucLiDis Elemenrer om Cirkeln, hvilken till

en ftor del blifver fedan dåraf en folgd \ Det varder

följande Elementarifka Afhandling vifande^

§.Z. Fig. I.Tab.Xi. OmF,/,åro Foci: ochfN
Radius utur Centrum/, till Cirkeln Nn\ årgif-

ven: famt gores, nq~qTy och ängeln, nqM—FqM;
lä blifva alle punöer Mj hvartill MP år half

erdinat och CP correfponderande Abjafs^ dä MPC
ZI^MPJ, (zrntJay Axis cWox Grund-Diameter (j,'^x.

I, ConicOj iiti en och famma Conifta Seétion

(§• i): men alla annorlunda befkafFade punfter>

befinnas utom denfamma.

Hvarfore om TMFzzfMt-^ lä tangerar råtli-

tiien, Th fedion i Af (if. 20. 1.) (S. 48JU. Conic).

X 3 Sam-
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Sammaledes år, pä axis 4aj NAzz4Fzzf^>
och M=fN=fMjJ^AL (a),

Om defsutom (7 år Centrum j tå år,

IfC^ +CM^ + zCP. CFz^^

fM^—. [FC^ ^ CM^— iCP.CF=] FM^ r: 4 CP. CF
(12. I 3. II. ) ; och ,

/M+ m.- zC^; lCF:fM~^FM
(lö. VI,): amt: JC:CP:;CF:4C + FH (§• l),

H vårföre, når f// dragés || Ttj lå blifvert

I>1H—MF (6. 2.9. Ir): och AC:QP::

^^CF=\Ff:{Ac'^FM:=r\ fH($r i.)::FT: [W=]
MF-:'] CT:JC (S. 37. I. ConicJ,

Sasnmaledes år, [4C+Crr=] aTV [CP4-4C=:]

Ci^C-f C/^^i] i Harmonifk Proportion (S^

36. 1. Conic, ).
' - •

Hvarfore, aP;C/>.%- [ar.'4C.-;] PT:AP,
Samt ^T:CT::PT:4T.

Och nårgores TMG=.tMGi Så blifver, /ff.-F^

'.-.'/i^.- [A/f=] MH ( 3. VI.)] ::fT-FT, famc
"/(? + f-ff=J Ci^,- j/r+ Fr=:J CT:: lFG:FT::'] CG:CF,

Hvaraf följer:

Ldrofats. FJ.Fi:CA^::PM^::PA.PA,{ii,il,A^.l,Cox\.y

Bevis. Emedan, CP:CA::CA:CT (foregående),

och CF: CG.-.- Cr;CF (föregående).

Så år, CF^:CA^::CG:CP, och [+ C4*+CF2—

]

Fa;C^*.v[P(?.-CF.v] lPT.PG=] PM^ (8.VI.};

[pr. CP~\ ^P.P4 (foregående), f. ft. b.

Alt-

^a) Teknen 4" och — ,
gälla ofvanfpre f6f Ellipfen,

och nedaiwnder får Hyperbeln*
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Altfå blifver, PM^: AP, P^::ah\' Ah,h^{S. zi.

1. ConicJ eller PM^^y {äfom AF.Pa^ uti et beftån-

digt forhällande fins imeilanj Hvaraf flutes, at

de pa forenämde lått foreftålda Conifta feftioner

(§. r.)^ åro enahanda med dem, fom de Gamle
foreftålt uti Conens yta. ^

§. 3, Ldrofats. Om, och TM^ tangera

Seftion AMa^ uti en gifven pun6t, och en
obeftåmd, M: famt utur en ladan punft, Af,

dragés en råt linie iW"/? || fom möter den, ge-
nom den gifne punéten, och Centrum, C,
gående råt-linie, aco^ kallad Diameter y uti en pun6t>

fom for, M och gifver, Mp och mp till

Seélions ordlnatery och C/>, till correfpanderan-

de Ahfci(f^ vid Diametern 5 Ca: Och berörde

linie Mpy möter 7Af, uti en pun6t Så år,

Cp:Ca::Ca:Ct^

Bevis. Drag, ah II PM^ ak
\ \ TM, Emedan,

PM:PT::ah:hky ochy PM: Pl: : ah:hE^

cc, iäår, PlPT:Eh\hk: : \PW:a)3^\'?^

\AP. Pa=] CP. PT (§. t.^ : [Ah, Åa=] CkEh (§.l.)

ochaltlå, Ch:hk::CP:Ply (^mi Ch:CP::Ck:Cl^

/3. nu år, CT:CA::CA:CP(§,2)^ och CA:CE::Ch:CA^

hvarfore, Cp:Ca:: [Cl:CE::Ck:CT:r\Ca:Ct. f.flv.b.

Lärofdts^ Sammaledes år, ap,poc:pM^::Ca^ aE^-

Bevis. Drag ytterligare ^
pd\\PM.

fc. Emedan, Ck:Cl::Ch:CP (ö5. fSregaende),

Cl:CE:: [Cp:Ca::'] Cd:Cb ,

lä blifver, Ck:CE::Cd:CP, och CP:CE::Pd:Ek^

/3. nu år, CT:CE::lCta (0J6rcg.);:']n:El^

:
C£;£/.v lCa:ap::] Ch:dh,

X 4 7. Alt-
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Y Altll dk Tk:: [Ch:€T::CP:CE^i] (foreg0^i.-£%)

mjjår, Ea:aa: : Ek : Tk^

oa : at : :pM :pt s

at^Ca-pi^Qa-^Cp—^ (§• Z.)^

Ch:Ca: :db:apr

Hvarfore , af^m;fM'^::Ca'^: £i. ä£^. S. 0:^ b.

Och blifver dä, 4f£^5 en, i anfeende til

Ca^ beftåndig ftorlek , jämlik med qu^drat;en af

dev^ , i ladan proportion allmänt förut brukeliga,^

haih a Conjugat Biametern^ Ch \\ aEy til Diametern>

emedan, dp.poocpM^^c.-Ca^.-Cb^. Likafop, ajF;iN^

(§, z), år jämlik med Qiiadraten af h^Mv^ Conju^

gap^Ax€ji^ CBr (S.45*IIL Conie.)

Jåmvål blifver pMz^pmx (p,Vi S.7*4(5.47«

48, L Conic.)

Gei^om analogt bevis utronc?, at ^aEzzCb^^

famt GT.PT~AT. n (§.2)5 cnir åi: hvilken
annan Diameter ån Axis,

4, Lärofats. Sammaledes {§. 3): och om
^a, år en Diameter, Axis eller annan, hvilken
ordinaten, mM^ möter uti en pun£t, lå år,

tnllM: AKh :: Qb^:QA^, (S, 16, IH. Conic.)

^cvis. Emedan, aE^\\^aE^:=^Cb^. (§t

C£»-c/».•C£^v[c«»-^:/^•a=(2.VI)::]fi»/=':CÄ»(§.3),

och, ;>/*.-ff£2,vC/^:C£^,
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Hvarfore, och for, aE'^:CE''::fl^:Cl^^

ar 5 [/»/^-f^^=] ml IM: [C/^-C^^=] AL /a {6. II)

[^£^:C£2 -C^^;:] Cb^iCA^. S. it. b.

Om motes-ptinden, år innom fcélion, fa

år I
och bevifes, det fammaledes,

Håraf följer, at uti Cirkeln, gifva de där*»

emot motande råt-liniers delar, utur en och fam^
ma punft, jämnlika reftanglar. ( ^f. 56» III.)

Ldrofats. Sammaledes, och om, MPm^ åren
ordinat; Sä fkår den, och feftion, alla rät-linier,

Txy fom ga ifrån en och famma punft T utom
Seftioti uti Diametern /ifa, i en Harmonifktpropor'^
iiony laat, xT:xv ::XT:Xv. (S, 38, IlirConicO

Bevis. Drag,Ä£ II Txy å2,Xc:=zcXi vid Diam, Ca%

Emedan, cr:ct::CE:aE^ PT:vT::bE*:aE^

och, Cb^:aE^\:Ch:bE (§. 3),

låår, [CT.PT{§.z,i)—~] AT.TmcT.vT::
[hC. ] CA^ {§, 3) : CÄ^:;] AT. Tr.XT. Tx^iorc^.)

hvarfore, Tx:cT::vTxTX{9'Y)^
och, xT:xv::lcT:cx::~] rX'Xz; (ip. V), S. fl\b.

Håraf följer, at en råt linie, ej kan fkåra

en Coniflc Seftion, uti mer ån tvånne punéler:

och at altiä en Coniflc Seclion, år en Geome-»

triflv linie af andra ordningen (§. i)»

Icke heller kan en Coniflc Seftion, flcåra

en annan iädan, uti mera ån fyra punéler, (S.zf.

IV. Conic.)

I anledning af föregående, kan en ConiOc Se-

ftion beftrifvas genom fem gifna puncler^ hvar-

X f af
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af trenne icke |ro belågne uti en och fnmma
råt-linia. (S. Newtons Princ, PhiU Nat. Prop,

21, S. V. L, h)

§. f. Utaf den iiti föregående (§. ?) bevi-

fta proportion 5 i hvars ena term befinnes ftor-

leken i ftållet for den vanlige halfva
hE \ ^

Conjugat Diameterns Quadrat C^*, läter fig le-

da under gemenfam foreftållning, hvad mera fora

fig paflar pä Conifka Sedionerne i gemen; Och
det ofta med mycken lätthet,

Således följer dåraf lått, at, når Conjugät
Diametrerne, ^a^ ^b, varda (kurna af en annan
Diameters, Tangent, aEp {a blifver reétan-

geln, af Tangentens delar iraellan Conjugat Dia-
metrerne, ca. jämnlik med quadraten af half-

va den fednares Conjugat Diahieter, QJ^^. Ty,
når, ai \\ CAy dä år, ae: [ai z-:^Ch:\aE:hE 9' och^
hE:aE^:\Ch:ae.aE'=z\^±,aE^—^ Cb^.

• -

^.

Under gemenfani foreftållning, läta flera e-

genfkaper af Conifka Seétionerne, fom bevifas

om deras Conjugaf-Axer , bevifa fig på et ana-

logt lått, om andra Conjugat Diametrer, dä

det icke ankommer på en råt vinkel dem imcl-

lan, eller focos^ hyarigenoin hufvud-axis cnå^H
går (fl. I. Conic»)

Jåmvål kan det fom bevifesjom den ena Con-
jugat-Axen, dä det ej ankommer pä focosy eller

Diametern, lampas til den andra, och tvårtoni

med forbytta Coordinater.

Hvad på foregående lått utredes om Coni-

flva 3e£tionerne i gemen, det låmpas beqvåm-
ligen
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ligen til Parabeln, når därvid tages for afgjordt,

i anfeende til defs andre foci oändeiige afftänd :

oåndeligen^ eller ofver hvad fom kan anvifas,

(lora (torleker, kunna fig imeijan ega famma for-

hällande, fom åndeliga: rtien, at de äro jämn-
lika med hvar annan, då de ega allcnaft en än-

delig (kilnad fran hvarannan: lika iom florlekers

tilväxt, anfedde for oåndeligen fmS, kunna ega
fig imellan famtna förhållande fom åndeliga iror-i

leker ^ dem de medelfl: fin tillagning eller fran-^

tagning , icke kunna förändra , och emot dem
ftällas i något kånbart forhållande, Altlä följer:

af föregående fvsbytt, at uti Para^^cln år,

PM^^llPA P^— AP.lCA

fG:FG::fT:FT (§.i)^

CplCa: : rCarCt(§ ])\\]ap:^ty at-ap

pM^ : \pa ic^ot—] pn . t Ca: : IpM^zzipa. [^Jl-Ej-z] laz,

hE ^^'1 JaEzzzJao.

Huruledes tillämpning af föregående, kan
fte lättare til Cirkeln, är prof förut vift (^.4).

1 ftållet for ofvannåmde foreftällning, om
oåndeliga ftorleker, emot åndeliga^ vid Conilla
Seftionernes inbördes jåmnforelfe: pafiar, vid de-
ras betraktande upnä Conen^ yta, den, Conens
hågge raotfvarande fidior (l^ärande råte planens in-

billade vändning til parallel , efter gjord oånde-
1ig liten ängel med någondei-a fidan, for at for-

mera pä bemälte yta, en Parabel pä dc Gam-
les vis.

Dc

AT^AP. (S, sf.ICon.)
PM^^—å.AF. AP, (S, II,

20é I. Conic.)

FG:=:FT=FM:=:Mn.
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De bcfynnerliga Egcnflcaper, fom vidare åt-

följa hvarje håndelfe af Conifta Se^iionerne,

kunna federmera efter hvarje håndelfcs art, ut^

redas och iårfkilt utforas ^ iåfom om Cirkeln,
enligt EucLiDis Elem, IIL Bok, och om Hy-
perbeln^ med defs Afymtoter (bX

Och år mårkeligt, at de egenfkaper, fom
vifa fig i Parabeln, utan fvårighet förete fig a*

naloge uti EIHplen, och EUipfens egenfkaper åter

uti Hyperbelnj men icke ^å tilbaka (c).

Lika

(b) Afymtoter^ kallas de råt-linier,vid Hyperbeln, CR,
fom dragas utur Centrum C genom Ä, dä AR ta*

ges pä tangenten uti andan af axis i jämlik med
halfva Conjugat Axen, CB. Dä blifrer,

sMM(r-isP^-^PM^zzS\ KA^ (§.3, i9.V.)=(rfn.ms,

och, sM—cr^, Samt, zMMszzi^lar-^J^Sm.mg^
ochzM—Sm (S. 12. IL Gonic.)

Jåmväl delas tangenten i dårftådes i tu, emellan

Afymtoterne, fä at agznaz ( 3. 11. Gonic,)

Om Md II
CS

II
AF; fä blifver CQ^ QM= CV. VA

(S. iz. II Gonic.) Hvadan upkomma et annat flags

beqvåmliga coordinater: Abfciffer pä Afymtoten u^
tur C, C^, och correfponderande ordinater

, QM.
Jivaraf vidare följer, at Hyperbeln, AMa^ i längden

nalkas alt mer och .mer defs Afymtot, CQ^z^ (S.
14.11. Gonic). Äfven emedan,

<^^^:ag^::ha-:l{gy, \\
AR,z-^Ka, \ aby Kh^^

Ch^:CA^::Kh^:RA^,
CA^:Ch^—CA^::RA^:ah^ (§ 3.)

Ch^ ^CA^ : CÅ^ : : hE : Ch ( §. 3.) , i\ är

^^^=g'^jE^=]Ci«^ (§. 3.) (S.I. i.IIGonicO

(c) Således gifva, fä val i Parabeln, fom i Ellipfen

och Hyperbeln, de utur bågge /iaV dragne råt-linier,

till cn punä; i Scäion, jåmnlika änglar emot tan-
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Lika fom ock pä famma fått ,
knapt någon

egenfkap finnes, uti de enfaldigare Georoetriika

linjer eller dem af lågre ordning, hvilken icke

fijii-es analog och därtill leder, uti de Högre

(S. 4)5 fom dåremöt hafva egenfkaper, hvilka

faknas i de lågre (d).

Uti ladan omvänd ordning från lägre linie^:

till bogre, hafver de la Hire, utaf den ge-

nom Cirkelti från tvänne tangehters Mote^-punét

dragna- råt linies Harmonifka Seftion, formedelft

Cirkel-periferien, och råt-linien emellan^ tangent-

punfterne i Cirkeln , hänledt den hår förut defs*

Utom bevifte (§. 4) dylika egenfkap, uti de Co*-

nifka Seftionerne i ^ernen; famt dåraf Dem for*

bemålt utredt (§. l).

TilHka hafver Han vidare utredt famma Har-
monifka Seélion , til en betydande forman vid de
Geometrifka liiiiers åf Högre ordningar, Ele-

iöentarifke afhandlande^ läfom CoLiN Mao Lau*
RiN, det med icke mindre fnilie, uti Defs af-

handling om Geometrifka iinier i gemen, och dem

genten 1 famrna pun£l: ($. 2O Uti Hyperbeln^ blif*

va ej mindre an i Ellipfen, af jamnlik ftorlek: Pa*
rallelogrammerne, fom formeras af tangenter uti Con--

jugat Diametrerries andar: och furamorne af Gon*
jugat - Diameternes Quadrater. ( $. 3.) Hvaremot
Afymtoterrie »vid Hyperbelii, faknas uti Ellipfeti.

(d) Dubbla eller flere {kärnings-puhäer : ätikilliga flags

bögningar, emöt färfkiUe leder : Flera Afymtoter ån
tvånne: med flere åii fyra, fig oåndeligen utfträc-

kände grenat, m*m*; finnas uti de högre farniman'*

hängande Geonietrifka linier: Men icke uti de Go-^

niikä Séäionerhe, fom åto Uniét" af andra ördnin-*

gen (§.4). (S# Njjwtohs Enum, lim Curv» terfii

ordinis.)
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af tredje ordningen i fynnerhet^ fedan Vift^ ge«

nom tiihjelp af et,, den Högre Eledientariflca Geö-
nietrien ej mindre gagnande theorbm af RögéiI
CoTÉ3> åil det Newton förut pafiinnit om
iflåndiga forhållandet af produfterné utaf tVånne

råt-linrers Inrerfe6tions-delar ^ af en Géometrifk
linie, ifrån deras inbördes motes-punft.

Jåmvål hafver MAc LAURiN uti defs tra^

ffcat om Fluxionerne, af Cirkelns egenfkaper^

frambrågt dylika i EUipfen^ hviikeii Han con-
fidererat (äfom en Section af Conens yta> efter

Sereni Antissensis iått bland de Gamle Geo-
inetfer.

Utaf tangentens beflcaffenhet i Cirkeln^ haf-

ver SixVisoN äfvenledes aiivift denfämmä Uti

Ellipfetl;

Mäfkeiigt år öckfä, ät ApoLLöNitJc varit^

den hår öm Conifka Seftioneinie i allmänhet be-

vifta proportion, gänflcä ilår, dä han bevift (fo*
i.Conic): At> cnir^ Cä:Clf::tCi;:aL (kallad P^r^-*

'mter till Diametern tiot): och -r^fi^ tarigent i Jy

inoter ofvannåmdé linier, Ct.^äE: hmt äD\äZ::
aL\laEi Så år, pM^znap^pK Hvätaf ftfaxt fol*

jer^ atj ^^^^^:pM^ tiCaiap. poc.

Som af foregående äfven bevifes J

Emedan j äD:hA::aÉ\hÉ

hA:Cb::aZ:Ca^

iap.pcc:pM^::Ca^:^.aE^y (§. 3)-
hE

Safflrtialédes blifver i Parabeln j aD.äp-.pM^::'

jihiiäÉ (S»4Pi Ii Gonici) Likafom ofvannämdö
hår
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hår förut bevifte proportion (§. lått iedes

och bevifes äter^ utaf forbemålte Apollonii pro-

pofitiorii

Sattet hår framrtiantin, at bevifa genom fle-

rä proportioners ^ uti en tolgd , fammanlåttning,

låförn de Gamle Geometrer mycket brukat, i

formago af 21, 23 fatferné uti V, Boken Eu-
CLiDisElem.5 utan fårfkildt uprepande> befpar

mycken vidlyftighet, dock med fammä yifshets

bibehållande. Och undvikas läledes jåmvål, fle*

ra förutgående Lemtnatiike Satfer, af ofrig min-
dre nytta (e)^

BESKRIFNING
Pä de Håf^ tyg

, fom Bonde - drängen

OLOFBIRGÉRSON, ifrån KumlaSoc^
ken iNerike^päfunmt^huarmedflora Ste-

nar låtteltgen kunna upbrytas och bart"

fåras äf Akräf bch. Ängar • upfatt^

med nådiga fårbdttnngar^

äf .

-

,
JÖNÄ5 NÖRBÉltG^

GomriiiifräriUs vid Mechahifka Modell- Saleil i^Stöckhé

Kongl. F^atriotificä Sålrt:apét har behagat til

Kongl. Vetenflcaps Academien inlemna Mö-
, :

dd^

(e) S. Rob. Simspons Note öfver 23 pr. VLBok* utj
de af honom utgifne EucLiDis Elementeri
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deller af berörde Håf -tyg^ med begäran
*^ det

ville K. Academien låta uti fina Handlingar in^

fora Beflcrifning och Ritningar dårpå, om de
tycktes det fortjena. Och fom KongL Acade^
liiien icke allenafb af flera och fåkra intygande
funnit 5 at Olof Birgerson gjort nöjaktiga

-

pföf med deffa fina Håf - tyg , utan ock profvat

inrättningen nyttig at blifva allmänt bekant, Himt,

hvad vagnen i fynnerhet angär> ny j la har jag,

på KongL Academiens anmodan, författat föl»-

jandc Befkrifning, efter dQ af Préfidentcn och
Commendeuren af Nordftjerne Orden m.m. Herr
Grefve CRONSTEDT gjorde Ritningar^ hvarvid
dock ätflvilligt blifvit forbåttradt, iåtil proper--

tioner i delarnes långd och tjocklek , for nodig
ilyrka, fom til fjelfva fkapnaden och famman-

. iåttningen, emot hvad Modellerne utvifade*

Inrättningen beftär af 3 flags redflcaper^ näm-
ligen: i:mo, En vagn, fom fes i Perfpeftiv> i

Tab. XII, Fig. L På denne vagn kan väl bru-

kas hvad vagns^hjul man har, dä vågen år härd,

och axel-hälen i nafv^en äro vida nog j men an-

nars äro de iä kallade klamp-hjul, Lit. häll,

fom hafva f tums breda iotar, at icke fkära .

fig lä djupt ned i blot jord och äker. A t Hän-
digt behålla fin bredd, bellås Hjulens omkrets
dlenall med bandjårns- Ikcnor, men i t:ne om-
gängar, ytterft vid bägge kanterneZ^pä lotarne,

ty midt på behofx^es intet. Hjulen äro hår t
^Inar höga, nafven 18 tum långa och ti tum
tjocka ixiidt pä, famt axel •"hälen i nafven zt 6
tums Diameter in ät vagnen, och f tum ut ät»

Axlarnas tjocklek, fom gä i nafven, paflas ef-

ter nyfs berörde häl, och låttes hjul-dubb utan-

fore:
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fore: men imelLin bagge hjul-nafven, åro både
ffam-och bak-axelen t alnar och lo tum långa

5

och axlarnas hela långd 4 alnar och 7 tura.

Fram-axelen ar imellan hjulen 8 tum tjock

och 13 tum bred pä hogden* Sä ftark år han
derfore, at et häl , 10 tum långt och 3 tum bredt,

måfte huggas midt igenom honom, at deruti in-

låtta den^lä kallade broen d. Denna bro år 10
tum bred och p tum tjock, hvilka p tum delas

i 5 delar, 3 tum i hvardera^ af medlerfla delen ut-

lagas och athugges i aln in i broen, hvars hela

långd år 1 alnar och 16 tum. Underfta ^rdje

delen fålles ned i axelen ofvanpå , lå mycket fom
fordras, och fä flås broen in i axelen, dä den
genomflagne andan blir 16 tum läng utanfore,

h vilkens medlerfta bärthuggne grdje del, äter

fylles tåte igen , med et trå- (tycke, id tum långt.

Är dä axelen litet lågre ån broen, fä fylles nied

päflaget trå, at detta kors blir jämnt ofvanpä;
ty hår uppä ^icv fram-vagnens vändning, pä det
låttet: At en fyrkantig ram af 8 tums bredt
och f tums tjockt trå, med lika tjockt kors/
midt uti intappadt, hvilken ram i hornen val i«

hopflittfaS) och defsutom med en näd-nagel i

hvart horn vål famman-nädas.

Midt uti denne rams kors genomborras ett

häl, åfven ock ett häF midt igenom det kors
fram-axelen och broen gora med hvarannan , och
detta häl iå ftort, at en f fjerdedels tum. tjock
rund jårn - bult gäf derigenom, hvilken järn-

bult trades up genom axelen, at hufvudet blir

under 5 och gar åfven genom ramen, fom låg-
ges ofvanpä, och då buken år läledes infatt med

Y . ett
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ett underlags bleck pä ramen, fä fläs en fä kal-1

lad fax genom bukens häl i ofra åndaii ^ at axc-

len och ranien hällas val tilfammans, hvilkétgor

en ganfka vig framvagnens ledning eller vänd-

ning.

I fråmfta andan af berörde bro gores ut-

flvårning for drag-flängen^^^ hvilken i och vid

broen år 8 tum bred pä h6gdenj> och 4 tum
tjock efter utfkåfningen i bföeily ttien affmalnar

fedan pä hogden^ at hon år allenaft f tum bred>'

dar hon går genom drag-ringerl pä Ox-oket^

Uti den befkrefse ramens é fidoftycken, tied-

tappas 4 ftolpar /?> 2, pä hvar fida, af f tums
fyrkantigt trå, (äledes, at de fråmfta luta fram-^

åt^ och de efterfta bakat i lika lutning, (ä flor,

at dä de med ofra åndarnä intappas i tvårtråden

Tom åro 3 alnar länga ^ tö tum breda pä
hogden^ Och 6 tum tjocka, at tvår^tråen da åro

inimellan t aln och g tum ätfkilde^ famt med
iin undra kant i i 3 tums lodrätt hogd ofver ra-

men ei, Defle tvårtrån ty hafva ock midtpå

en regel imellan fig intappad ^ af 9 tums bredt

och f tums tjockt trå, at hälla dem tilfammans^

af hvilken regel icke fynes mer ån den ena tap^

pen vid k.

Når framVagnen år fä nåra färdig med fine

tvårtrån ^ bor nu bakvagnen omtalas» Defs axel

år i längden imellan hjulen lika med fram«-axe-

len, t alnar och to tum, men tjockleken år lo

tum, och bredden dier hogdén år 14 > meii

hår af blir dock vid ofra kanten en god del a-f-

fafad ät fram och bakfidan^, for mera beqvåm-
lighct at intappa de 4 ilolparna^ hVaraf de 2

efter-
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fefterfta^ I> luta allenaft bakåt^ rtren ée zfram-
A^w^ luta tillika framåt och något utät^ eme-
dan deras tappar i axelen fitta inom de efterfta»

Defle 4 lloipar, Tom åfven åro af f tums fyr-

kantigt trä> (åttas til den lutnings at dä de äro

intappade med ofra andarna i fina tvårtrån, fom
åro i alt lika med de på framvagnen befkrefne^

defle tvårtrån n da åro iika ätfkilde fom de fråm-

fte^ och ftä åfven lika fa högt ifrån jorden^ då

alla 4 hjulen åro påfatte. DeiTe tvårtrån hafva

ock lika regel raidtpa i mellan fig , fom de fram-

fte^ at hälla dem ftadigt tilfamman»

Windvalfarna ^p^ åro 7 och en fjerdeciels

aln långa ^ runda och 12. tum tjocka midtpå, fmai«

na mer och mer af^ til defs de komma til nårm-
ftä tvårtrån i och n ^ dar de med p ttims tjock-

lek fortfara til åndärna : ty tum ifrån åndarna^

hafva de h.alfar> halfamian tum djupt omkring-
flvurne, iå at halfai^na i fråmfta och efterflä tvSr-

tråen åro allenaft6 tum tjocka^ och åro få lån-

ga fom tvårtråens tjocklek 5 hvaraf fram- och bak-
vagnen hällas pa fina råtta ftållen, aticke gäät-
Ikildt. Når vindvalfarna låledesåro tilredde^ och
vagnen med fina hjul ftår på en Hopzontal plan^

bor då lä vål ramen e nedunder^ fom alla 4 tvär-

tråen ofvanpå> ilå Horizontelt ? då utmårkes zrne

råta parallela linier^ 2 alnar och 5 tum ätflcilde^

tvårt ofver alla 4 tvårtråen, lä at deflas åndar

åro lika långa utom linierne> dar defFe Imier ga
fram, blir mcdelpunften til half- Cirklar af 4^
tum.s opning på bågge medlerfta tvårtråen , men
af 3 tums opning pä de fråmfta och efterfta^

hvilka alla 8 half^-Cirklar nedfkåras i tvårtråen,

åt valfarna pp^ at ligga til hälften oedlånkte uti,

Y z fami;
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famt lika makar half- Cirklar uti 8 ft. en alns

länga trå-klabbar, 7 tum breda och 6 tum tjocka,

fom låggas hvar pä fitt ftålle ofver valfarna ^ och
vid tvåiträen med Järnbultar fafttåftas, och hora
hälen vara lä rymliga^ at valfarna gä hek lått,

famt fmorjas åndä med talg, men bättre år, om
man har blyerts.

Valfarna hafva ock hvardera 3 häl> 00^ tvärt

igenom fig, af 4 tums långd och z\ tums bredd,

at deruti lätta handfpikar eller häfiHnger af

3| alnars längd, 2 til hvar vals, til deras om-
vridning. Defle 3 häl genom hvar vals, åro 4
tum ifrän hvarandra pä längden, och dela val-

fens omkrets i <5 lika delar.

Uti hvardera valfen, half aln ifrän de med-
lerfta tvårträen, infläs mårlor, hvaruti fåftas 45
alns länga Järnkedjor rr, eller ftarka rep, fom
hafva Järnkrok i andra åndan^

Vagnens bruk.

Ligger nu en ften lä, at defs vidafte om-
krets år otver jorden, elkr man, med liten gräf-

ning omkring, kan komma där nedan om, fä

körer man Vagnens fida midt for Stenen, och
lyfter bakvagnen iido-värts lä, at Stenen ligger

midt under Vagnen : Dä håcktar man de 4 fräa

valfarna hängande kedjor eller rep fail: i den ked-

jan, fom fitter omkring Stenen, och med hand-
ipikarne rr i bägge valfarna, fpelas eller vindas,

til defs Stenen kommer iä hogr frän jorden fom
behofves, dä en handfpik i hvar vals, hvilande

med andra ändan pä andra valfen, häller Stenen

uppe, at bärtkoras. Är Stenen mycket ftor, och
vägen



Öd. Nov. Dea 341

Vägen kanflce något ftenig, ia ar nödigt, at häk-
ta ihop bakvagnen och framvagnens ram med
en Jårn-kedja pä hvar lada om Stenen 5 hllfl:

fom bakvagnen annars endaft (kulle dragas af
vaifarne, fom Hgga 10 quarter högt up ifrån

jorden 5 hvilket gor for ftor brytning.

Men fom de flefte Stenar ligga djupare ned,

lä brukas forft; til deras upbrytande:

2:do, Håf-ttånger, Tab. XII, Fig. z. hvil-

ka åro gjorde at kunna långe brukas, och at

fkarfvas til den långd , fom tyngden fordrar. Pä
denna med et ftycke tilfkarfvade Håf-ftängen,
år nederfta flyeket 4 alnar långt och 5 tum tjock tj

men bredden år, i nederfta andan 9 tum, och
fmalnar fedan af, at ofra ändan h år 6|- tum bred.

Ofvanpå nedra andan a år et ftäl-fatt jårn, fom
en hyfvel-tand något infkuret, 5 quarter långt,

I tum tjockt oqh 6 tum bredt i nedra andan,

dar det år hel rakt och icke krokigt, fom Fi-

guren vifar: det blifver alt fmalare och tunnare

ät ofverfta andan, och år med 3 nad-naglar faft-

nådadt vid ett under ftången fittande infkuret tun-

nare Jårn, if tum långt och 4 tum bredt, lä for

näd-naglarnas nådande, fom at ftängen icke (kall

utnötas af underlagen c.

Det ofra håf-ftängens tlUkarfvade ftycke df

år f alnar långt , f tum tjockt och 6| tum bredt

i nedra andan men fmalnar af, lä at det i of-

ra andan / icke år mer ån 4 tum i fyrkant.

På detta ftyckets nedra ända e åro 2:ne ftyc-

ken 4:horniga Jårn-ringar faftflagne, lä ftora, at

nedra ftyckets ofra anda b kan inträdas deruti

hel tått, at ikarfvens vridning förhindras,

Y 3 Som
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Som nu denna g-J alnar langa håf-ftång blir

for hog at fatta med händerna i lill-åndan, tå ar:

3:0, Hår til gjordt et vind-fpcl, Fig, 3,

i hvars fido-ftycken a åro upftåndare k nedtap-

pade- och fållade, ej allenaft med pinne c igenom,

iitan tapp-håiet år längre pa under -(idan, lä at

nar tappen år kilad, iå är han en La:^ - ftjert,

fom icke kan utdragas. Uti defie upflandare h

år nediåld en liten vindsvals d, fom har pä lig

fäftadt ett rep, hvars andra ända har en Jirn-
ogla, fom, innan håf-ftängen uprefes, hinges på
håfftängens krok /, Fig/^,

Och då håf - ftangen år upreft , fatt under

Stenen vid ^, och ligger pä fitt underlag lä

håfves ften eller jord pä vindfpelets botten-brå-

der, Fig. 3, til den tyngd fom behofves^ då

fattar man uti valfens handtag d 2, och vrider

Valfen omkring, at repet e Hndar fig omkring
valfen, och drager ned håf-ftängen, fom under

det iamma något lyfter Stenen, dä en pinne lät-

tes i hälet pä upftändaren vid b, fod hindrar

handtaget och valfen at gä tilbaka, medan Ste-

nen undernvolas til nytt brott.

Detta vindfpel år 5$ alnar långt, 2 alnar och

4 tum bredt, fido-ftyckena a 7 tum breda på
hogden, pch f tum tjocka, upftändarne b åro

I aln och xp tum höga ofver fido-ftyckena, 11

tum breda, och f tum tjockas Valfen d hr 6
tum tjock 8-kantig, defs halfar nedfålde of\^an

ifrän uti upftändarne A, utftårningen (edan med
trå upfyld, och z;ne ftarka pinnar genom hvar-

dera.

Handtaget ^ z år p quarter långt och 6 tum
bredt midt pä. Hjulen m åro hela triffbr, 12

tum
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tum höga och f tum tj(3cka, fitta pa axlar, fom

gå igenom fido-ftyckena /^j, och tjena til deras

fammanhällandc läfom reglar, hvarpä åfven bot-

ten-bråderna n ny åro faftfpikade.

Jag har varit nodf^kad gora denna befiaif-

ning nog vidlyftig, om den flvuUe blifva r.agot

tydelig, efter jag tatt ritningen allena ft i Per-

fpeftifj det år ändock ej for mycket for den,
fom flvall gora inrättningen blott efter ritningen.

Medelft defla Håf-tyg och några få Perfo-

foners famt i, 2 å
5
par Dragares tilhjelp, fkall

Olof Birgerson, til mängas ej mindre f^r-

undmn ån noje, ganflia behändigt och fort haf-

va upbrutit och undanrogt Stenar af 9, iz til

15 Cubic- alnars rymd.

RÖN,
Om den Amertcanjka fd. kallade Tupp-

fporre Hagtorns nytta tU lefvan-

dg Hickar i

af

PEHR KALM,
Theol. Do(ä. Oecon. Profeffor, Ledamot

af K. Wafa- Orden.

Til Kongl. Veienflcaps Acadcmien har jag

nu den åran at iånda fron at et Tråd , fom
jag med tåmmelig trygghet kan forfåkra, flcola

i framtiden blifva et af de nyttigafte i Fådernes-

Y 4 lan-

/
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landets hushållning. Det kallas i Norra Amc-
rica, af de dar boende Svenfta, Tupp-fporre Hag^

tövn^ och af Engelsmånnerne Cockfpur-Haivthrn^

uti Herr Archiat. och Riddaren von Linncs
Spec. Plant, heter det Cratagus coccinea, Tjen-
ligare Tråd til lefvande häck kring Åker, Äng
och Kryddgårdar, kan aldrig gifvas> ty den ta-

ger til goda en toiT och nog mager jordmän,
och det fom år det fornåmfta, är til alla grenar

och qviftar full med langa, ganflca ftarka och
hvalra taggar, at intet kreatur kan vaga trånga
Cg genom, en ladan hack.

Jag år läker, at om man hade en betes-

mark, orngirven nied en iädan hack, och en hog
grind for öpningen, fkuUe man med all trygg-
het kunna lata Får och Bofkap om fommarcn

gå dar, utan Herde, natt och dag, faft man ock
vifste, at hvar natt ftora flcarar af Vargar fvår^

made ofver fälten rundt omkring ^ ty Vargarna
kunde omojeligen trånga fig dit in : man tär ej

en gång {\ mycket rum , at någorftådes fora han-
den, in i häcken, dåreft ej ftrax flera förfärliga

taggar mota. Detta år en detta Trädets ftora

egenfkap^ men den andra år ej mindre, och be-

ifär deruti, at denna Tupp-Jporrts Hagtarn tål våra

vintrar fä val, fom måil något af våra inhem-
fka tråd-. Den har vifat derpä tydeliga prof i

21 ar, dä fomliga af våra vintrar varit kallare,

ån 1709 ars vinter, enligt alla gamlas enhälliga

intygan. Huru' grufvelig kold hår varit fornHga

af förenämnde vintrar, kan man fe af min be-

rättelfe uti Åbo Tidningar for år 1772, Num.
I o* pag. 7p. Af la ovanligt kalla vintrar, haf-

va hår i Abo och håromkring, icke allenaft ät-

(kil-
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ftilliga Svenfka ocjh iitlåndflca hår planterade

Trån^ utan äfven ätfkilliga af vara inhenin^e eller

Finfke, tagit ganfka ftor Itada, fom min Beråt-

telfe uti Kongl. Vet. Acad. Handl. for ar lyGr^

pag. ip. följ* och pag* iip. och folj. utvifar^ dä

deremot allenaft någon enda af denna Tupp-fporr^

Hagtorn^ vW 1760. ars vinter, tog til ytterfta

åndan pä fomliga qviftar fä liten fkada, at man
cj kunde anfe det for markelig fkada : at for-

tiga , det famma fkada torde fnarare haft fitt

lirfprung afSlem-mafken, fom Sommaren nåft for-

nt var pä defla ti^d : mennndra fländ af famma
tråd togo dä ej den minfta fkada > fe förenämn-

de min Beråttelfe i Kongl. Vet. Acad. Handl,

pag, 155. Sedan den tiden, har aldrig någon af

delfa Tupp-fporr-Hagtornar lidit det minfta af vara

fvära vintrar, oaktadt kölden, uti Februarii ma-
nad 177^5 ej gaf efter den, fom vi hade vid flu-

tet af är I7fp. och början af är 1760.
Til ytterligare bevis af hvad jag i början

fade, nemligen, at nåppligen kan gifvas tjen-

ligare tråd til lefvande hackar, ån denne Tupp--

fporr-Hagtorn ^ kan följande tjena. Uti min egen
Trågärd hår i Abo, har jag en lefvandq Hack
af vär Svenfka Hagtorn, ( Crat^gm oxyacantha

den jag genom läendé updragit af lädane Bår,
fom blifvit famlade pä de Hagtornar, h vilka
våxa vildt hår i Finfka Skärgärden 5 defla borde
fälunda, iäfom vildt växande, aldrabåll: tala värt

Climat> men detta oaktadt, bärtfros och utdod-
de famma Hack ända til jorden, af 17Ö0 ars llrån-

ga vinter > men den utilog ftrax frän roten nya
fkott, tå at, inom 2 ä 3 är derefter, var den
lika hog fom forrj men vid 1772 års häftiga

Y y vin-
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ter, bartfros och utdodde den a nyo anda til ro-

ten, och häller nu åter pä, at derifrän utfJrjuta

nya flcotts dere.mot tog Tupp -[porr Hagtorn af

fidftnåmnde vinter ej den aldraminftå (tada.

Bore vi dä icke låtta varde på ett fådant

Tråd ^ dä vi dageligen fe, huru vara Skogar ty-

na bärt, och dä vi i de kallare orcfr icke haf-

ve nägot tjenligt Tråd til lefvande Håck kring

Åker och Äng? Jag har i år varit lå lycklig >

at jag fått en ymnighet mogna Bår och Fron
af detta Tråd: Jag har dernf utlädt denna Höft
cn myckenhet, både i Académie Trägården, i

plantagen *^pä Sipfalo, i min egen Trägård i Sta-

den, och i den Trägård och Lund jag anlagt

vid Pråftegärdcn i mitt Annexe Paftorat St, Ma-
ria. Jag har ock trodt min ftyldighet vara, at

(ånda en del Fron af detta gagnande Tråd til

KongL VetenOcaps xAcademien, fom deraf kan
jutdela åt fina värda Ledamöter, at iåta dem up-
amma det pä flera ftållcn i Sverige. *

D : bar den fv^årigheten , fbm ftorfta delen

af de ^ c^ Americanflre växter,, at Båren cj

blifva t1 ana, om ej Sommare år defto län-

gre och ^ r n re. Nylsfavvekne Sommar var hår

på vil^r at i 'r?rani(k, lång och varm^ Bå-
ren hl i vo vierf re rått lå val mogna ibm i A-
merica, Frocn bora läs och handferas. pä f^mma
fått, fbni man. piSr gora med vår Svenfka Hagf

torn\ de hafv.^^ ock f^mma ledfamhet fom vfr

Svcnfte, nerrlig- n: at de ligga mot par år i

jorden , innan de komma upp v fäledes,, om ddle

Fron las ån denne Hoil, iVornma de ej upp forr

än i Junii måqad f77f . Men ^pfkjutes med de-

ra^s

/
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i-^S lätnd^ til nåila Var , lå torde en del af deni

ej komoa upp forr ån i Jiinii månad 1776 . Jag
har funnit båft, at forfara med dem på följan-

de lått: Sä fnart de åro mogna > tager jag dem
utur Båren, låter dem torka 2 a 3 dagar pä
bordet i en lagom varm Kammare, at de mä
des båttre fkiljas frän hvarandra. Då man ta-

ger dem utur Båren, tvättar man dem rena i kalt

vatten, dä ftenarna lått fkiljas från hvarandraj

ty i hvart Bår åro 5 , 4 ä f xftenar eller kär-

nor. Sedan tillagar jag uti Oétob, eller No-
vemb. en lång i Kryddgården pä tort ftålle, af

Vanlig god Trågärds-jordjaf z alnars bredd^ längs

efter Sången, flär jag med Trågärds-fnoret 5

rader i lika diftance från hvarandra: hängs efrer

delTa rader, låtter jag Kårnorna, 5 tvårfinger i-

mellan hvar, och til 2 tvårfingers djuplek y myl-
iar fedan igen hälen med Trågärds-k rattan. Jag
tycker mera om, at lä fatta dem i rader, ån at

la dem: ty de komma nu at flå jämnare fins

imellan, och vid renfiiingen, dä de upkomma,
har man lättare at fä dera igen, och vakta fig,

at ej draga up dem, emedan man vet, hvareft

inan (kal fe efter dem. Sä fnart (mgen är ladd,

ofvertåcker jag henne med En -eller Tall -ris,

h vilket lemnas at ligga derpä, til den Vären jag

väntar at de ffeola komma up. Man kunde ock
upfkjuta med detta rifets påläggande til nåfta Vår
efter det de blifvit fatte. Orfaken , hvarfore jag
låter rifet ligga hela tiden ofver dem, år 1:0,
at. fom de ej forfta Sommaren komma up, lä

hindrar rifet ogråfen, at dä få våxa pä lången >

ty om ogråfet finge komma up, lå kunde
ft:e, at dä man rqnfade bart ogråfen, upfolgde

låt-
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låtteligen med deras rötter några kärnor ni Hag^
torny dcfle, dä de kommo at ligga opna för

Solen, flviille bärttorka, och mifta deras' groen-
de kraft, at fortiga, det de ej kunde gro och
taga rot, då de ligga ofvanpä jorden. 2:0, Om
en torr Sommar med en hett brännande Sol in-

folie 5 {kulle den lä torka och bränna de ej

djupt liggande kärnor, at en ftor del at dem
Ikulle förlora all deras förmåga at nagonfin kom--
ma up.

Når den Våren infaller, då jag vantar de-

ras upkomft, vatnas (ången en eller par gånger
i veckan, i fall ftark torka infaller: Rilét har

ock famraa Vår uti April blifvit bärttaget. De-
ras vidare ans flver, på famma lått fom med vår

Svenlka Hagtorn vanlig år 3 jag fkulle dock tyc-

ka vara rådligt, at plantera en eller flera af de
upkomne plantor på något ftålle ^i godt Solbadd,

at dcraf bekomma mogna Fi^on > ty , fom forr
*

nämndes, mogna deras ^Fron ej alla är> men det

jfimma fker ock hår i Abo med vår Svenfka Hag^

torn^ nemligen, at vid kårta eller kulna Som-
rar, blifva ej defs Fron mogna. Men i våra Syd-
ligare Landsorter, förmodar jag, at Froen, lä

väl af den Svenlka fom Americanika, Ikola,^ om
icke alla år, dock oftare mogna, ån hår i Abo,

Än vill lag tillägga något om Tupp-^fporre-^

HagtQrns egenftaper; Den fer nog tack ut, då

den flår i blomma, med defs ftora hvita blom-

klafar; men ån tåckare blir den mot Höften,

dä den börjar pråla med fina ftora Bår, af en

fivon rod fårg: Det köttiga af Båren, fom pm-
gifver kårnorna, åtes begärligt af Gåflar3 det

fma-
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fmakar nåftan fora Njupon, och torde meren-
dels kunna brukas til mat 5 pä famma (att.

Pä det KongL Vetenfkaps Acadcmien mä
fe, med hvad vapen denna Hagtorn år forfedd,

lä foIja hår innelykt defs vanliga taggar*

SeTab. XI» Fig. z. De grenar ^ fom åro Itor*

re, hafva ofta nåftan dubbelt långre taggar ån

defie, famt tjockleken proportionerad derefter.

Når de mogna Båren hunnit falla ned, och lig*

ga under Trädet, har man ofta flor fvärighet at

famla dem> man kan dä lållan komma med orif*

na kläder tilbaka^ det lindriga fte år, om Hatt
och Peruque blifva hängande pä näggn af Trå*
dets taggar: om ögonen bor man då vara mer
ån aktfam*

ANMÄRKNINGAR
Om Folk- numerns förändringar t We--

fierds Domky ko Fårfamlmgy

på 148 ir; /

• af

ABRAHAM HULPHERS *ABRAMSSON
^

Direåeur och Bruks- Patron.
^

t

I allmänhet låra vid vara Kyrkor ej finnas äl-

dre Fortekningar pä Chriftnade Barn, Begraf"
na Lik och Vigda Brude-par, ån ifrån Konung
CARL XI:s tid, dä Kyrko - böcker (Sfver hela

Riket inrättades, enligt den då utkomna Kyt-
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ko-ordningen. Wefteras Domkyrka har likvål

iadana Fortekningar i behäll, alt ifrän i6tt ars

flut ) dä dermed början gjordes vid alla For*
famlidgar i Wederäs Stift , efter den då varan*

de Biikopensj Docl. Joh» Rudbeckii förord-

nande, fom genom flera nyttiga anftaiter gjort

iitt Minne vordadt i orten. Skada år dock, at

vederbörande, ifrän 1701, til och med 1712, al-

deles forfummat upflirifva både Begrafningar och
Brud - vigningar» Ar 171 3 började man väl äter

upfkrifva de Döda, dock ej alla^ utan endaft

dem, fom vid aflidandet voro ofver 15' årsålder,

hvarmed fortfors til 172,6, dä alla Lik började

a nyö antcknas. Brud- vignings Boken kom ej

ä nyo i bruk forr ån 1741^ åtminftone har jag
den icke tätt fe* Deremot finnes Fortekningen

pä Chriftnade Barn i oatbruten ordning fortfatc

til närvarande tid»

Under Domkyrko-Forfamliiigen horer, jäm-

te hela Staden, en liten Landt-forfamling^ Sanét

llians Socken kallad, beftäende endaft af löf
Hemman, och hvars Folk -numer nu år vid pafs

500. Deffe Sockne-böer nyttja nu ^ fedan de-

ras eget Gapell, år 161 1, blef forlagdt^ famrtia

Gudstjenft med Stads * Forfamlingen, och åro

derfore uti följande Fortekningar inbegripile.

Då jag, for några är fedan > til Genealogi-

fka underrättelfers famlande^ genomfokte Dom-
kyrkans gamla Minnes-böcker, tycktes mig va-

ra mödan vårdt, at tillika efterfe, om och hu-

ruvida Forfamlingen af - eller tiltagit i Folk-

rikhet. Jag gjorde derfore utdrag af Födde,

Döde och Vigde for hvart är, ifrän 1623, til
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och med 1770, livarigenom jag fatt antalet af
de ärligen Födde for 148 år^ men, for ofvan-

nåmnde brift, Begrafne allenaft for 123, och
Vigde forlöSår. Samma utdrag tager jag mig
nu frihet, at til Kongl. Vetenfkaps Academiea
ofverlerana, med några derofver gjorda anmärk-
ningar.

0
Ar. jDöde. vigdé

1

*
Ar. todde. bode. Vidge.

60 361 24 1648 i Of ~8^ 38
24 40 ip 49 106 p2 23
2f f3 28 21 1 6/0 PI 84 p
26 49 46 IS> fl 74 i44

27 67 öf 16 f2 81
28 6r 4f 14 53 75 if7 29
29 70 6z 17 f4 1 20 76 i6

i<5}o ill ff loi P8
3» <57 ii 5<5 83 7P 30
3 i 74 36 ip S>7 pp ip

33 53 f7 Ii 86 P7 26

34 67 44 ii fp 84 63 30
3f 80 fö 15 1 660 76 18

36 76 4t 46 61 84 42 18

5/ 6f i2 ip 5P Zt

38 83 66 Ii 63 8p 72. H
3P P8 203 16 64 8p 108 io

IÖ4Ö iof 64 3f öf 103 PP 31
41 43 24 66 7Ö 17
4i lÖf ^4 67 76 64 18

43 laSi 78 22 68 8f 71 il

44 73 31 69 8f i8

4f 79 25 1670 80 80 171

46 I Of 7^ i6 71 79 f7 i8

47 9i> 5-6
^7i I 7^1 84 84 26

Ar
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År. Födde. Döde. Vigde^

LO/ j
(54. 67 18

74 66\ 17

: 75 Hl 2Q

70 ./ 40 20

77 Of 264Um\J

T 0 T 16

08 21

80 I Ä/^ 28

26

82 20
1 00 A I åJl

84 100 84T" 2p

O) 1 00 6A I 2

86 I 10 80 IP

87 100 72 ?I
j

88 0 I )

97 It

1(590 69 19

5)1 9^ «o8 21

92 66 1 30 zo

j
99 181 29

6rU) 7,6]

in c iO/ y) 17

08 99 j

)

y / S>7 146 1

08 106 X X

yy 8f 78 xo

I700 108 . 27

1 81 lop
82

3 8? — é»

4 99 ii. 1.

År. Födde. Döde- Vigde»

I70f ~8o mm — m, mm

6 92 M ii. *m mm

7i 90 im —

8 77
0

I7IÖ do

i 67 ^ •

11 8f
I X 80 28 m, mm *

14. 81 •^7
tm mm

76
16 83 24 «• —

17 8z ^7 mm m

18 96 Q I
m, mm

ip 8? 49
1720
/

p0 ^7
É. É.

21 46 i» .

22 100 32
23 IIP 30

24 po 37
113 36 - -

26 pl f4/ 1

e. -

27 74/T ••.

28 po 81 m.

pp j 2 f m mm

1720
/ 1/

107 102 . ^
2 T I ip 81

P7
33 103 82 - -

34 109 1 1

1

3f io8i 81

3Ö 90; 13Z
ti

Ar
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0
Ar» JfOClUC. Vic^de År. Födde. Döde»

167 i7r4 i>7 71 26

38 131 rr P2 74 19

3f lOI fö löl 1 IZ Z4

1740 pi 117 f7 8t ' sr Z4

41 86 108 30 öz| 94 30

42 p8, if4 23 fP pz P4 24

43 141
, 33 PI iji

44 pi 118 öl 7P 104 i4

4r 117 IIO 40 6l 8p in 17

46 P7 71 16 pö nr 2P
8P HZ 23 64 PP JZp z6

48 8p Zo P3 I rz 30
p8 140 30 60 8p 68 3^

1750 88 67 83 3

'

fl 86 73 2-7 68 101 78 24
114 6P 104 izr i7

53 pp p8 zp •1770 109 p8| 54

At undvika vidlyftighet, har jag ej gjort

ftiUnad pä Könen, och vill allenaft nåmna, at

ibland de i8ff Barn^ fom i Forfaralingen til-

kommit pä de fifta io aren, hafva pfz varit

Gäflar och po^ Flickor, famt at ibland 1987 Dö-
de pä famma tid, hafva pjz varit af Man -och
io3f af C^ankonet.

Jag har anfört de döda föraren 1713-1725',
faft ån fortekningen pä dem är ofullftåndig, pä
det man deraf ätminftone mä fe, hvilka af de
åren varit mer eller mindre fjukliga.

Hår ofver kunna nu följande anmärkningar
göras. 1:0, Faft an antalet bäde af Födde, Dö-
de och Vigde ofta varit det ena aret nog ftor-

re eller mindre, än de näft foregäende eller fol-

Z jan-

I
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jande aren , lå finnes det dock i allmänhet mår-
keligen mindre pä de forfta aren, ifrån 1615 til

1640, ån pä de fifla* I de forrxi föddes alle-

naft per medium 6p hvart är; dodde allenaft gi,

faft ån tvä af de åren voro Peft-är, och et annat

inycket fjukligtj famt vigdes 20 par Hjonelag:
men pä de fifta 50 aren hafva, efter medel-tal,-

blifvit födde 94, döde 1045 vigde 27 par

om året.

Jag tycker mig kunna med nog Hinnolikhet

deraf fluta, at Forfamlingen nu är folkrikare,

an den var omkring är 1650. Dock fyncs folk-

hopen hafva häftigt tilvuxit i Staden , imellan

aren 1640 och löfo, iä at den dä vant (ä ftor,

om icke något ftorre ån nu: hvar efter den,
under fmä omväxlingar , och i fynnerhet en mår-
kelig minfkning imellan 170c och 1720, förhål-

lit fig nåftan lika, til vår tidé

2:0, Pä de forfta åren, var gemenligen de
ärligen föddas antal ftorre ån de dödas, når ej

Peft eller annan Epidemie inföll: men pä de Ii-'

fta 40 ären, hafvä de Döde oftare varit flefe.

Dock har flvillnaden, GUDI lof ! ej varit myc-
ket ftor. I allmänhet fer man likvål, at For-

famlingen ej kunnat bibehålla fin folk-ftock af

infödingar, utan har mäft fylla afgangen med
nägot tilfkott ifrån andra orter. Peft-fmitta har

varit t Staden, ären 1623, 1630, i6f2^ i^fS
och 1710. Det fiftnåmnda året yppade (ig Pe-

ften i September månad, och varade til Febr.

manad, 1711^ pä hvilken tid den^ ftall hafva

bärtryckt vid pafs 300 Perfönet^é Ar 1639 for-

orfakade Rodfoten ft^rk afgång. Ifrän i(5pi til

i6p8, voro dc flefta ären mycket fjukliga: de
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två fifta, hårforde itiortaliteteft äf mifsvåxt och
dyr tid. Koppor och Rodfot hafva oniiom va-

rit vällande til den ftarkare afgängen^ 1736 och
fomliga af de följande åren. Krigs-folket 5 fom
åren 1742. och 1745 forlagdt i Staden , bi-

drog ock dä til at oka de Dödas antal. Om
örfakén^ hvat^fore Mortaliteten i allmänhet varit

något ftorre i de fenare åren, lemnar jäg andra

at döma, At den verkeiigen iå varit, flconjes

nogtarAt derafj at på 30 är a> imellan 1660 och

i69öi allenaft omkring 74 årligen aflidit, men
pä de fifta 30 åren, 104, då likväl fkillnaden i-

mellan de föddas antal ^ och foljakteligen i folk*

mångd, uti defla Perioder ej pä längt når var

lä iior. Månne icke detta bor tilHcrifvas det til-

tagnä ofverflodetj och en deraf fororfakad Iior*

re veklighet ?

3:0^ Sedan Tabell- verket inrättades, hafva

Forfamlingens Ledamöter j med unge och gamlé^
genom räkning befunnits iåfom följer-

6

Af. Mankön* Qyiilkon» Surnrftä.

I74P - - Mif. - - ifö7. -

ijfi " - - mi -

i-jSl ' - izpö • * \6äp -

1760 - - 1177 - * 1616 - 2.891.

176^ - ^ 1284 - If46 * - i8?ö.
176(5 - - i^og " - rf?P - - 1847.
I76P " *• 1298 > - If7f - - ^873.

Alttä har niedcitalet af Mankönet varit t zp4^
af Qyitikonet ifgi^ och af hela Folk - hopen
iS/f. Pä famma tid hafva vid pafs9 3

'^^^'^^ '^^^f^

vit ärligen födde, och 09 månnifkor dode^ famt
id Brud par vigde. Således fvara här lef-

Z i Van*
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vande Perfoner emot hvart Barn, fom årligen
fodes; 2p emot hvar och en fom ärligen uör,
(af Mankönet har dodt i af 27, och af Qjin-
könet I af 51)3 och iio emot hvart nyrt hjo-
nelag. Den af defla proportioner 5 fom gar längft

ifrån vanliga ordningen^ år den imellan älta Icf-

vande i Forfamlingen och de ärligen födda Bar-
iien^ fom plågar vara låfom 28 til i. Det gif-

ver tilkånna, at i Wefteräs födas for fä Barn
emot Folkmängden. Deremot do dårflere nrrn"

nifkor årligen, ån pä Landet i allmänhet, där
gemenligen ej mer ån i af 56 eller 40, i goda
är, afgär. Giftermålens forhällande til hela folk-

flvaran, kommer nog nåra det vanliga.

Matlagen i Staden hafva meråndels varit 380
ä 400 5 och pä Landet fo. Således belöpa ug
6 i 7 Perfoner på hvart Matlag eller HushäiL

Tillåggning til föregående .Anmärkningar ^

af AtiEioren nyligen infånd.

Om Kongl. Academien finner de anmärk*
ningar ofverFod^le, Döde och Vigde i Wefter-
äs Stad, hvilka jag for et par är fedan ingaf,

fortjena et rum uti Defs Handlingar, lä torde

denne tillåggning for de 5 fiftforflutne åren, få

vid famma tilfålie inforas, ehuru obehagelig den

år, i anfeende til de Dödas myckenhet de 2 fi-

lta åren.

Ar.

1771

1772

1773

F ödde.

Mankon. Qvink,^Summa

4P 47 9(i

43 4^ 83

3^ 14- 78

Döde.

Mankon. Qyink. Summa

6t
j

48! I IQ

80
I

71! Ifl

Vigue.

Par.

24

Här-
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Härvid märkes 5 at faftån Folk - numera
varit ungefärligen lika ftor fom tilforne, nemli-

gen imelian 2800 och 19005 finnes dock de Föd-
das antiil något minfkadt, (ärdeles år 1773, dä
det var mindre ån något år, fedan 1737. Der-
e*r ot var de dödas antal famma är beklageligea

ftorre^ ån det nägon gäng befunnits, altfcdan

Peil-året 1710. Af de zyf Döde, hafva 115
varit Barn och ungdom under 10 årsålder, och
161 åldre Perfoner.

Rotfeber, fom gick hela förra hälften af

året, medtog 86 Perfoner, alla åldre ån 10 är.

Rodfoten, fom började vifa fig pä Barn i Maji
manad , var vårft i Jul, och Aug. och afftadna-

de i Oftob. dödade 62, ibland hvilka voro 36,
under 10 ars ålder. Kopporna graderade i de

4 forfta månaderna 9 och bärtryckte zz Barn,

Derefter folgde Kikhoftan, uti hvilken 14 Barn
afledo. De ofrige 91 dodde af hvarjehanda an-

dra fjukdomar.

Ibland de Döde, voro 17 ofver 70 ars ål-

der, nemligen 4 Mån och 13 Qyinnor, ibland

hvilka fenare en hunnit til är.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm^
RÖN ,

Om en Sklfer ^ fom häller httterfalti

af

Herr MONNET.

Jag
har i en bok om Mineral-vatten redan talt

om en jordart, fom de flåfte hittils icke rått

Z 3 känt,
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kant 5 ehuru den utgör bafis i Epfoms, Bomiftt
eller lä kallade Engelftt Salt. Man har efter

BouLDUc haft oriktiga begrep om detta Salt,

ja det har ej blifvit anfedt fom fårfkildt, utan

låfbm en blandning af Glaubers med et jordifkr,

beftäende af Kalk och. Saltfyra. Ringa nioda

hade kunnat blotta en flik irring, men det har

dock icke fkedt. Sjelfhar jag anfedt bafis der^

un, iålbrn nåra flågt med Kalk, och far nu til-

lägga, at den år likfom et medel derrojellan

och tera,

At denna jordart af fig fjelf finnes i NatU"
ren,^ år i1u mera otvifvelaktigt ^ fedan jag funnit

den uri Alun - fkifrar, famt Herr Marggraf
lici Serpentin och Hafs-vatten^ TiUålligt-vis har

afyen blifvit bekant, at Epfoms-falt finnes i fin

egen malm, åfven fom Alun. Et bolag uti Ne-
dre Normandre, fom vid Littry bryter Stenkol,

rädfordemig, om det icke (kulle ga an, at fju-

da Aiun af de ämnen, fom omgifv^a Kolen, hvar-

igenom anläggningen kunde blifva mera bätan^

de, Jag reftc dit, for at i ftort gora prof; 6
Centner räftades i opna luften, hvar under fvaf-

vel rökte ftarkt derifrän. Sedan lutades de, inko-^

kades och fattes til anfkjutningj men efter 24
timar, fann jag, til min ftora forundran, i

flållet Br Alun, idel vackra Cryftaller af Epfoms-^

falt, Luten , ä nyo inkokad, gaf åter Epfoms-falt,

men oredigare, an det förra, och med ftyptifk

fmak , fom utmärkte nårvarelfe af både illun och
Viftriol At affondra de två fiftnåmnda Saker,

koktes luten med brand Kalk, til des den fty-

ptiika fmaken forfvann, och endaft med Epfoms-
fak foljandq bitterheten var qvar^ Detta grun-
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dar fig på en Gits, fom ja-g annorftådes bevift,

nemligen, at bränd Kaik fäller Alun-och Jårn-
jord 5 men ej bafis ,af Epfoms-falt. Den på nu
befkrefna fått handterade Skifer år mork-gra,
och af finare gry ån Alun-malm. ^ .

'

Efter denna tid, har jag i Frankrike fun-

nit en kifig bergart, fom genom vittring 1cm-
nar både Epfoms-falt och Alun : ätfkillige andre

Kis-arter gifva äfven tillika bagge defla falter*

Vi kånne (äledes 3 helt (årflcilda jord-arter:

Kalle, bafis af Epfoms-falt och Lera, hvilka, i

förening med Syror, gifva ganfka (kil jäktiga Sal-

ter. Dén medlerfta af dem fmålter ei i eld , men
förlorar nåflan alla alkalifka egetifkaper, famt
må(te fedan kokas i Viftriol-fyra, innan den up-
lofes, men gifver då åfven lä fullkomligt Epfoms-
falt, fom förut: med Sx^afveV ingär den mycket
los forbindelfej ty <äenrta art Lefver forftores låt-

teligeri af fig fjelf , bch lebnar et verkeligt

Epfoms-falt.

ingifvet af I.ieutenanten och Riddaren.

CARL LEONARD STÅLHAMMAR,

ti K. Academiens Handlingar för år f7f4.
\^ fidan år anfordt, at man kan koka
Socker af Svet\{ka Lönnars faft ^ men fom gan-

fka fä i Landsorterna veta deraf , eller nyttja den-

na hushållning, tordé en liten pämmtielf^ -ej va-

Z 4 ra
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ra otjenlig. Jag vill derfore meddela de forfok

jag gjort.

Af Z4 kannor Lonn-lake, h vilka flogos i

Brygg-kittelen 5 och hollos vid jämn kokning i

lotimar, har jag fått en kanna Sirup, hviiken

i fraak, godhet och nytta ajdeles liknade, om
ej ofverträflPcide den finaile Socker-Sirup, hvar-

jåmte ock et ftycke Socker cryftalliferade fig

på bottnen af kårilet.

Detta up muntrade mig at åfven forfoka

Björk ^läke, hvilket ingen tilforene, {ä vida jag
vet , hös ofs gjort. Af 80 kannor erhöll jag 5 half-

fl op Sirup, fom, ehuruvål något fvagare ån Lonn-
Sirupen^ dock vida ofvergick i godhet den vanli-

ga lä kallade bruna Sirupen, och i mat -redning
gjort fullkomlig nytta, i ftållet for Socker.

De fem hafvaj ofverflodig tilgång på Lonn-
och Björk-fkog, kunna igenom lådan Sirups kok-
ning befpara mycket Socker. Dock bor laken

tappas at tråden med all forfiktighct, (ä at man
f] låter for mycket rinna af hvart tråd , emedan
det åljeft forfvagas och dor ut. Det borrade

bålet, hvarutur laken runnit, bor ock llrax i-

gendås med en trä - plugg.

Rät tel/er,
Pag* 325'. lin. 28. v^^. Läs ^a; 1. 52. 33. ^ L. zt;.; Pag. 326,
I zufG ^FG.L.fG+FG. Pag. 328.1.2^^ L./. Pag.

329.1 14.71 L. T', där bagge tangenterne mötas, lin. iS
^. Lås 2"

5 1.16, 38 L. 37. Pag. 331.1. 21, .»^^JL.^». Pag.

332. 1. 18. Ms. L. MS; ar, aj ;
mg, Li,mz, 1. 21*

27. z. h.J; 1 11. CS. L. C^. Pag, 333. i. 27; Summor-
ne Lås. fanilingen_+_; iin.3f. Äfymtoter. Lås. råtlini-

{kc Äfymtoter. Pag. 328. lin 26. CE^-^CA-. Lås.

+ C£-4rC/f^.&c. Pag. ^igA.^iXk-^ hls.Cb^.^ ^ FÖR-
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På dc Ron, fom åro införde i detta Quartals

Handlingar.

I ^ F t̂tydning pd några Luft * Phenomener y af
%J Dan, Melander - • 275

2. Ron^ gjorde vid Silke Afveleny ctfV. A. Gadd 28 1:

3. Tkunbergia^ et nytt Ört "jlågte från Cap^ in-

fåndt af Lars Montin - - z88

4. Beråtte/fe om Herr Birecl. JJlfjlröms Cement til

Vattuhyggnader
^ ingifven af Fr Mallet Z(^z

f. Tiltåggning vid foregående Beråtteljcy af Sven
RiNMAN . - - - 2P8

6» Råny om Nucis Vomic£ nytta emot Rödfot y af
Johan Otto Hagstrom - - 301

7^ Befl^rifning på Damafcherade Skjut - Gevdr af
.Jårn och Stålj inkmnad df P. W.a^strom 5 f I

8 . Tillåggning tilföreg. AfhmdL S . R i NM A N 318
p. Elementarijk Afhandlingy om de Conifka Se^io-^

nerne i gemen
, forejiåld i en Råt Plan

5 ^/ J

.

Meldercreutz - - - 512.

10. Be/krifning på de Håf-^tygy Jom Bonde-Drången

Olof Birgerfon ifrån Kumla Socken i Nerike på-

funnit y hVarmed flora Stenar låtteligen kunna
"

upbrytas och bårtforas af Åkrar och Angår y up--

fatt af Jonas Norberg - - 33f
1 1 . Rön y om den Americanfka jd kallade Tupp-

fporre-Hagtorns nytta til lefvande Håckar y af
Pehr Kalm - - • « 345

12. Anmärkningar om Folk-numerns förändringar

i Wejieråsy af Abraham Hiilphers 349
13. RÖHy om en Skifery fom håller bitterfalt ^

af Herr Mo NNET - - • 3^-7

14. Förfak at af Lönn ^ och Björk-lake koka Si-

rup ^ afC L». StkiuUAMMAR ^
- -—



REGISTER
Pä de fornåmfta Ämnen, fom förekomma i detta

Arets Handlingar,

\ardakers plantering och nytta, i^6. - 4 5'4.

{ \^cari ^ om de åro orfak til Rodfot, 302-510.
j^conttkm Napellus ^ defs Medicinfka verkan, 15-8-164.
^ér fixus^ hor kallas Luft-fyra, med Rön derom, 171-186.
Alun- Skiffer ^

tjenlig til Kalk-brånning
, 99, 35'8.

Arbega Sluffar ^ anmärkningar om dem, 292*'
Afironomte : Obfervationer pä 1764 och 1769 ars Sol-

formårkelfer , med utrlkningar om deras nytta til at

determinera orternas Longitud, 44- 66. t 17 - 134.

Barn^ de i Wefteräs ärligen föddas antal pä ifi är,

'Barometer ^ huru vida man deraf kan forutfe väderle-
ken, 27:5 281.

Bc/v, huru Kraft -foppor deraf kunna kokas, 3- 22.

Berg^ fålUynte i Ryfsland, I97» 199.
Bifkfjtfel^ om Bi-kupors företräde for Bi flockar

,

'2164" 2.68.

Blyhvitt^ defs verkan i männifkans kropp, 59-44.
Boferups Stenkols- grufva i Skäne befkrifves, 236-247.
Bofk^ips^ Jkotflen i Kufamo, 80.
Botamqtie : om Örternas utdqnftning, och i hvad ord«

ning dagg- dropparne fatta iig pä deras blad, 71-76.
Befkrifning med fig, pä Örten Verbena obls^tia, i43*
146. Dito pä Örten Thunbergia, s^b • 292. Se
Trdgardi rJkotfeL /

Brude ' par ^ vigde i Wefteräs pä 1 11 är, ys^'3S^*
BraKvins bränningen . i Ukrain, 206.
Brod: hvad fom brukas för bröd i mänga länder, 27- 30.
Huru vida fåd i dyr tid kan gagneligaft användas til bröd.

med anmärkningar om bröd-bakning
,
30- 39.

BoJJe ' fmidet\ anmärkningar derom, 511^321.

Caput BorJ<e Spei ^ rikt pä rara örter, '288.

Caffave ^ brukas för bröd af Indianerne , 29.

Cement; ätikilliga förfök at tilreda det af hår i Landet
befinteh'ga ämnen, 97-116» 292-301.

Chymte: Rön om Aer fixus eller Luft- fyra, 170-186.
Om Epfoms falt och Skifer, fom häller Bitter-falt, 35-8.

Conijka Seäioner"^ afhandllng om dem,
\ Da-



Regljier^ r

Pam^fchfrade Skjut gevdr ^ deras nytta, och huru /de
de göras, 511-321,

Djur) Om Djur- och Fogel - fanget i Kufaqio, S5. Be-
(krifning med fig. pä Mns Myofpalax, 1^4- Dito

pä Jårfven eller Fnft'afen, 215- -236. Se Renar.

Döde i Wefteräs, pä 143 är, med anmårkn. 35-0- 353,

JLpforns ' Salt ^ Ron derom, 358.

EJllands naturliga lynne och åkerbruk, 196*

Fijkar: beflcrifning med figurer pä tvänne af 1 orfk-llåg^

tet, 22-27.
Floderna \ Rylsland, en del af dem uttorka efterhand,

195- - 21 2.

Folk-numern i Wefterä^;, 349-35*6,

Fångar, och Fängelfe - rum ,
anmärkningar om dem, 306.

Gagns finnes i Boferups Stenkols*grufva, 241.

Geoo^raphie : Huru orters Gcogr. Longiruder kunna ut--

räknas af correfpondenta obfervationer pä Sol- förmår-
keller, med prof derpä , for nägra Orter i Sverige;

44-66. 117-134. Geographifka anmärkningar pä en refa

ime')an Petersburg, Mofkwa och Poltava ; 193-214.
Geometrifka liniernas generation och fördelning, 322; ,

Gryta
^

Papini forbåttrade, hvaruti ben, kott och aimat
kan ganlka fort och väl kokas; 3 - 22.

Gafaing; derigenom mitlar bröd nägot af fin födande
kraft, 32.

Ha^tern ^ den Americanfkas nytta til Häckar, 34^^-349.
'

Hare ' hona^ död; ur hvilken lefvande ungar blifvit ut-

fkurne, 95'»

Häckar^ lefvande, fe Hagtom,
Hdlfo' brunnar

^
anmärkningar om dem, 171- iSj-.

Jord - nötters plantering och nytta, 146-15-4.

yärf\ fe Djur,

yir»'Qch Stål ' fmide
;
anmärkningar derom, 318.

Kalk' bruk til murning under vatten, '97. Förfök med-
den- fvarta Lena kalken, 102, 114, 300. Anmärkn,
om Kalk och Kalk - bränning , 175-- iHi. 244. 3f9,

Kitt^ fom hvarken af eld eller vatten uplofes, 94. ^Et
annat, 113.

Kran^ fe Mechanipiue.

Krut; huru defs Saltpeter- halt kan utrönas, 160 - 176.
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Kurjk^ en Stad 5 Ryfsland, 203, 207,

Kt^famo S )ckens hushållning, m. m. 76-90.

Luft-fyra ^ Ron derom, 170- 186. Luftens condenfa-

tions-lag, 275'-28i.

Mays\ huru den brukas for bröd, 29.

Mathematique : Uplöfning pä et Problem, 186. Ele-

mentariik afhandlinf!; om GonifkaSettionerna^ 3^2. 33
Mechamque : Bcikvlhlug pä en Sväng- kran, 15*4- 1^9.

Pä Håf- tyg, hvarmed ftora ftenar kunna upbrytas och

bärtiTcafFas ,
335'-34i. På en lått vagn, fom kan dra-

gas af en haft, 25-4-25-7.

Medicine: Om Blod-iglars verkan vid Epileptiika an-

ftoier, 91-94. Forfök med Aconitum napellus, '25'§-

264. Om Nucis Vomic^ nytta för Rodfot, 301 -

gii. Et flags Natrons bruk mot fjukdomar i Tri-

poli, 141, Om Lufc-fyras verkan vid ätlkilliga fjuk-

domar, 182. Thermometer-Ron på Kopp-fjuke, aöS-

271. Sjukdomar, fom gätt i Wefteräs, 1773, ?>ST*

Meteorologica: fe Barometer^ Luft.

Mmeral - vatten
^
anmärkningar om dem, 174- 176.

Mineralogie : om et flags Natron , kalladt Trona, fom
finnes uti Tripoli

, 140- 143. BefVrifning pä Sten-

kols - grufvorna i Skåne, med deras (irata, Sten -och
Jord-arter, 236 25'4. Om en Skifer, fom häller Bit-

Mofkovj^ Landets lynne deromkring, 200.

Mtiy^i^ vegetabilis ^ finnes i Skäne, 241.

Murbruk^ fe. Cement.

Natron ifrän Barbariet; defs art och nytta, 140.

Novögorod^ Landets befkafFenhet deromkring, 197.

Papini Digefior förbättrad, 3-22.
j

Peft\ huru ofta den gätt i Wefteräs, fedan 1623, 340.
Phyhcjue: Ny inrättning af Digeftor , til Oeconomiflca

behof, med forfök och anmärkningar, 3-22. Ob-
fervationer pä Afke-moln, fom gifvit blixtar pä hvar

andra, 90. PhyliM anmärkningar i Ryfsland, 193*
214. Förklaring pä nägra Luft- phenomener, 273-281^

Potatoes, brukas til bröd, 29-38. Gifva ej fä mycket
mjöl, fom Jord -nötter, I5'i, i5'4-

Pultava Stads belägenhet och utfikt, 207.

Pyr-
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Fyrmonter - ^vatten
^

artificielt^ fä godt fom det natufli-

ga, 173-
Ä<?»^r, ^hushållningen med dem i Kufamo, 80.

Rts^ brukas for bröd i Oftlndien, 28.

Ryfsland: hnniårkningar om defs land -män, jord- arter,

vågar, fk.ogar, flrömar, m. m. , famt om Folkets hus-

hållning, 194-214.
Sagu\ hvad det är och huru det nyttjas, 28^

Sah^ Anmårkn.om Epfoms eller Engelikt, 35*8.

Sakpeter; huru defs halt i Krut kan utrönes, 160-170»
Silkes-afvelen ^ Ron och anmärkningar dervid, 231-287.
Skjut- gevär : Om deras fmide, och huru Damafchera-

de göras, 31 1 - 321-

Skogarne i Kufamo , (ii. Skogs -ödande och {kogbrill: i

Ryfsland, 196-211.
Socker och Sirup af Lönnars och Björkars lake, 359.
Sten^ fållfynt pä mänga ftällen i Ryfsland, 201. Se Me-

chanique ^ Steyikol ^ fe Mh2era!ogie.

Stockholms Obfervatorii Longitude, 5'9-63*

Svedjande i Eftland och Ryfsland, fördårfveligt, 196, 204.
Säd^ huru den i dyr tid bad användes, 30-39.
Sddes-msgaziner ^ underjorden, brukas i Ryfsland , 2U*
Trdd, förvandlade i jorden til Stenkol^ 241.
"Trdgärds -fkotfel : om Aardakers eller Jordnötters plan^

tering och fkötfel
,

J46-i5'4. Om Mulbårs - träds

plantering, 282-287. Om Tuppfporre-Hagtorns plan-

tering och nytta til .Häckar, 343 - 349.
Vkrain^ Landets härlighet, och invanarnes flata hushåll-

ning, 199-204.
Vraniekurgs Longitude rättad, 66-71»^
Vagn ^ fe Mechanique,
Vattu -minjkningen är ogonlkenlig i Ryfsland, 208-213^
Fattu-profvares nytta til Krut-probering, 160.

Weflerds Stads Folkmängd, H9'35'8.
IVelga^firfmen^ anmärkningar derom, 20©.
Väderlekens forändringar, huru vida de kunna fes föriit

^af Barometerns ftigande och fallande, 274-281.
Åker -och Äng-Jkotfel: fe Kufamo, Ryfdand^ Mekanik.
AJke-moln^ fe Phyjique,

Ätte^-hogar befintelige i Ryfsland, 214,

FÖR^
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Bergman, Torb. Ron om Luft-fyra - 2. 170.
BiERKANDER^ Clas ; Öm Öttemas utdunft-
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BiÖRKLUND^ Christ. Anmårkningar, gjorda

under eil refa ifrån Petersburg til Moikwa
och Poltavä - " " 3^ 193.

Blom, Carl M. MedicinM forfok med A-
conitum Napellus - - - 3* 25-8.

Gadd, Pehr Adr* Forfåk vid Silkes-afve-

leii - ^ - • 4. 281.
Genberg, Ol. Beråttelfe om en Jårf-unge^

fom blifvit fångad lefvande^ och pä andrä

aret uptcdd - - 3* 21

Hägström, *Ioh, Otto; om NucIs vomicåe
nytta emot Rodfot, - - ^-4. 301,

Hallencreutz^ Dan, Obfervation pä Å{ke-
moln, fom gifvit blixtar pä hvarandia, - i. 90.

Hermelin, Sam. G. Om Boferups Stenkols^

grnfva och andra Stenkols förfék i Skåne - 3* 236.
HoLLStEN, JöN. Anmårkningar om Djuret

Jårf eller Filfräs^ ^ - * ^% 230.
HiiLPHERS , Abr Fortekning pä ärligen födde

,

och Döde i Wefteräs Stad, alt fedan är

1623^ - * - 4» 549,
KALm , Pehr ; Om Tuppfpörre-Hagtorns hyt-

ta til lefvande Häckar - - 4* 343.
Kempf ^ Carl J. Om eriHare-ufige, fom lef-

vande blifvit fknren iitiir fin döda moder i* pf^
Lagus^ Elias ; Öm hushållningen och närin-
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mark * . ^ « ^ö.
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- - Senare ftycket af Himma afhandling - 2. 117,
Lindblom^ Nils; Forfök at med vattu- prof-
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LiNDWALL, Joh. Befkrifning pä cn lefvande

Järf - - * - 3. 222.

Mallet, Fred. Om de^ af Direö. Ulf-
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. 4- 292.
Martin, Ant. Thermometriika Ron i Kop-
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MeLander, Dan. Uplofnlttg pä etProbleme, 2. 186,
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4. 335^,
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3; 2^4,
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StRUSSENFELX, Alex, Mich, Befkrifning pä
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Stålhammar, Carl Leonard; Förfök at
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