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KongL Academies) behagade, år I7f7, uti

fina Handlingar låta infora f^iina Anmårk-
niugar om Svenika Cliriiatet

,
grundade på 19

A\ ^ dc
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de nåftforegåcnde årens i Upfala gjorda dageli-

ga obfervationer pä Thcrniometern. Jag hade
deriiti forft, af Thermometerns obferverade me-
delhogd hvar dag, upftåUt en Tabell for hela

aret j men fom denna Tabell hade blifvit for

vidlyftig at inforas, uträknade jag, af lo pä
hvarannan följande dagars medelhogder, et Geo-
metriflct medel-tal, hvarigenom hela arets ob-
fervationer fammandrogos til allenaft 56 Ther-
mometer-hogder, nemiigen 5 i hvarje manad.
Når jag pä det (åttec fortfarit genom alla

åren, uträknades et nytt medeltal af alla arens

medelhogder for famma tredjedels månad, hvil-

ket jag dä antag for medelmåttiga graden af

kold eller värme i Upfala for famma årstid , och
fick den, pä lika (ht, för alla års-tider, famt

grundade derpå mina anmärkningar om Gli-

inatet.

Ifrån början af år I7f4, til närvarande tid,

har jag, pä Kongl. Academiens Obfervatorium
hår i Staden, anilålt

,
eller^ når jag på kärt tid

varit opafslig eller frånvarande, låtit anftålla da-

geliga Meteorologifka Obfervationer , och i fyn-

nerhet varit upmärkfam pä Thermometern. De
forfta 7 åren, anmärkte jag defs hogd allenafl:

z gånger om dagen, nemiigen om morgonen i

dagningen, och klockan vid pafs i efter mid-

dagen. Men emedan jag om Somrarna, dä So-

len hår går up kl. 3 ä 4, ej altid kunde ut-

härda med Morgon-obfervationernes bevakande

lä tidigt, bor^de jag, år 1761, at om Somrar-
na ej uptekna Thermometer-hogden om morg-
narna forrjån kl. vid pafs <5, men at i det ftäl*

let åtven obfervera defs hogd om qvållarnaj kl.

om-
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omkring ii, då jag mårkt, at Thernjomctern

hår plägar vara nåra fin medelhogd for det dyg-

net. Af defla Obfcrvationer har jag nu gjort

et aldeles lika fammandrag, fomdetfarra, ifråa

och roed i/fS, til och med 1777, låledes for

fulla 10 ar.

Jag hoppas > at KongL Academien gynnar
detta fammandrag af iner ån 20000 Ohfervatio-

ner, och de anmärkningar jag derofver gjort,

med et litet rum uti Handlingarna , hålft eme-
dan inga 5 hvarken hår eller i Upfala gjorda

Meteorologifka Obfervationeri, fednare ån for år

I7f7, blifvit deruti införde. Handlingarnas

tränga grånfor tillåta icke, at hela arens Jour-
naler, eller vidlyftiga utdrag deraf, kunna in-*

töras, läfom hos andra^ Academier nu fkers men
Obfervationerna fortjena dock något rum, i an-

Yeende til den uplysning dc kunna gifva, bädc
i Naturkunnigheten och Hushållningen. I fyn-

nerhet fynes mig både nyttigt och nojfamt, at

på detta 5 eller ock pä det af framledne Profef*^

forén Leche, i Handlingarna for är 17(53, bru-

kade fått, jåmfora flera är pä en gäng, for at,

likfom i et ogne-kaft, fe, huru mycket det ena

aret i något affeende Ikiljer ifrån det andra > om
famma flags väderlek kommer igen, efter viffa

ars omlopp ^ om Clima^et med tiden blir mil-

dare eller härdare, och (ä vidar^'.

Jag har ftåndigt nyttjat den vanliga Sven-^

fka Thermometern, (^) fom uti foga annat fk il-

^
A 3 jet'

(*) Den år til gmnderna aldeles den famma, fem
Celsu, uti Handlingarna för år 1741 befkrefna.
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jer ifrån de utomlands måli bmkliga Reaumurs^
ån at grad- talet pä den förra förhåller (ig til det

pä den fednare^ iäfom f til 4, och det både
ofver och under o. eller Frys-pundcn. OFtä^
i fynnerhet dä varnne eller kold varit mycket
ftark, har jag halt ute och jämfört flera Thef*'

.mometrar. i3en ftändigt nyttjade, hänger i

fna luften, utom et fonik-r, 1 andra väningen,

pä norra fidao af Öbfervatormm 5 vål betäckt
for ^iorgoii 'Solen/

Vxi lifta columnen af Tabellen^ har jag til*

lagt Thermometerns tticdelmättiga middags-hogd
for alla årstider, pä fartima lätt uträknad af de
lo arens dageliga iniddags Obfervationcr. Un-
der hvart är, ftär fanima ars af Oofervationcr*
tid, uträknade medelmättige varme.

Når vid grad- talet i Tabenen (lär et litet

ftrek r^;, betyder det tifiäer Wp-funUen eller

Kåld^y men om där ttär et kors (+ 5
^^"^^"^

intet mårke, betyder det ofver Frys-^mäen el-

ler, varme, _ 1^*

illetiaft mt¥ ÅQ\{^t\fa^^^ borjädi

gradeViiigen vid kok-pund en och gick därift än iiän*

digt titfore, få at Frys^punäen utmärktes med toQ
grader, har man federn^e a, för at tydeligare gifVa

, tjikånna kölds och värmes grader, fatt o vid Frys-*

punéten och 100 vid Kok-punäen. Dä man laget,

til exempel, zo gr. ofver eller under f'>ys punden,

pä den nu bruklige Theimometren , gifver det bäu
tre begrep om luftens varme eller kyla, ån om man
pä Celsii Thermometer utmärker famma varme
eller köld med 80 och 1:0 gr. under kok-punäen.
Luftens temperature, dä vattnet börjar fryfa, élier

fnön år kram, känne vi af förfarenhet; men fä

varm luft, at The mometreo deruti ikulle lliga til

kok^punäen, har ingen förfökt Derföre tyckes

frys-punélen vara tjenligare^ at börja rakningen

iffän, ån kok-punäen.
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Dagar. 175-6
1

pS9 1 76c [ I 76

1

' 1 yu z I

Januar. i-io 2,4- 1,7- 1,6-

U-20 9,1- 9,f" 4,8- 0,5-f 7i7-
i,7t 6,9- 0,6 o,7" 4,6-

Febr. i-io i,6t 4,0- 2,2« 3i4-
I 1-20 1,31 1,8- ^7-
21-2S 1,8-

i

1,0" 2,8- 4,2- 2,0-

Mart. 110 0,8.

2,2t
o,8t 3,4^

Il 20 3,2,- I,oj
2,71

3^5'- 2,5'-

21-91 o>3t 0,7- 3,1- 6,7*
April, i-io 2,f ^ ^3 4,^ 2,2 o,?

11-20 SA 3^4 3,^
21 30 6,9 i 4,0 Jo,8

Mäjus I- 10
1

6,6 7,1 3,7 9,7 80 8,.1

1 1-20
1

11,6 8,9 ii,o 12,7

10,8

11,8

21-31
1 10 0 6,2 14,8 8,9

Junius I -10 13,2 rf,3 n,8 if,8 1^,5" 12,0
1 1-20

.
1Ö,2 i5',5 1 2,0 17,6

18,3
i

I ;s8 14,3
21-30 16,8 19,0 17,6 20,8

Julius I 10 17,6 18,1 i9>f »7,3 U,7 20,7
1 1 -20 16,4 19,8 i 7,4 17,7 i8,f
21-31 i6iO 14,8 16,0 j6,o 18,2

Auguft. i-io i5-,4 17,1 16,0 18,2 16,0
11-20 16,1 18,7 J 5,1 17,7
21-31 15,2 15,3 1 Kl

Sept. i-io 12,5* I ' ,1 10,2 12,2
11-20 8,2 10,3 10,0 11,0
2I-p 6,G 9,0 12,2 9,6 10,6 4,4

Odob. I -10 6,6 8,2 11,3 5*12 4,1
I 1-20 7,9 37 2,8 p,{ 3,ö
21-31 '4 2,6 hS 2,8 o,öv 5,0

Nov. I-IO 6.6 3,1 t,fJ 3 J 4.Ö
,

3,1
1 1 - 20 1^8 1 n 2 8 17-
21-30

1

0,3» 1,7-
Dec. 1 \o 4,2- 2.4- 4,0- SA'' 0,5-'

1 1-20 6,5-- 2,6- 3> o,4t
2I~^l 4^2- 6,4 0,2-| 1,1- hl-

Hi"Ia ärcts

Medelhogd. 6,i-\

A -

6,3t 5,ot,

Jan.
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Januar. i-io 8,0- 4,7 -

1

8,6-

II-20 0,3- 0,9-' 4,0- 11,6- 3,5"
21-31 i,ot 3*3- 1-2,3- 1,0- 4,8-

Febr^ i-io 2,lf 4i3* 7,4
* 12,9-7 3,6- 5,0-

II' 20 4^6 -

1

i -
Sr3- 3^x-

21-28
^

3^4"
\

2^1 - t 0,2- 0, 7

1

Matt I 10 i 3r5- 1 0,0 i,ot 7t9" 9,6 -

1,6

1

11-20
j

2,2t 1,1 + 3.6- 5,7-
21-31 i 2,li 1 1,4- 0,4- o^i o,ö- 0,0^

April. I-IO ^,8 i JO- 0,9 1,1 -

11-20 3,2 2,2 7,7 4.6 6,7
21-30 7,8 10,0 4>3- 5,8

Mams I-IO 4?7 7,5 4,3 7,2 4,0
11-20 10,0 9,0 10,5 6,4 ^,3
21-31 12,4 12,2 10,3 I O', 2 t? ?

Juniös I-IO 10,6 i6,S 17^0 15,1 1 2^6 if,7
1 1 -20 14,9 ^5*13 ifyi 15,6 16^4 1 3,.6

21-30 -Hi7 5 7-/4 .i3,f 14,0
Julius I-IO 21,6 i6jO *7,9 M^7 14,4.

11-20 21,7 14,6 20^4 16,4 16,2 16,5:

21-31 17,8.
1

x8,7 r6,8 I7r9
Aug. 1 10 17,0 17,2 20,2 16,6

11-20 I ^,0 ^4,3 17,4 i6,0 16,0
21-34 16,2

14,6
17,3 17,2 14,8 ^3.4

Sept. I- 10 I2«0 i3>i i 7,

7

il,^ x^,3

11-20' 94'" n,9 14,4 10^ 1 12^4
21-30 7,0 6,6 12,0

6,^
10,6 7,4 8,5-

OiSlok I -10 6,2 7r7 6,1 4,9
11-20 7^7 6,S 5,6 4,3 4,2
21*31 S^l 7,0 S,i 2jl 0,7

Nav. I-IO 3^7 4,9 5,0 0,6 0,»
11-20 1,0- ^,0 2,2

21-30 2,2 i 2^0

3,öt

1,2-

0,6

1

Dcc* I -10 0,1- 1,0- 5,7-
11-20 3,6- 1,0-

8,6-21-31 6,6- 4,7' 6,1- 4,0.
Hela årets

Medelhogd. 6,4t 5iS>t 6,6t 5>3t 5)2t

Jan.
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1770 1771 I77i 1773 1774 »77?

T^jniTir i*ir>
J dLlUul • I* I C7

/ tj 2 4- 11,1

I I" 20 6,2 - 8,0- ' ^n4 - 2 4.*

^ T - 0 I21 31 1 ,^ 8 I
-

5? / -^7 J 0,9 -

li^pKr T - 1 0i cur« 1 »

^

I -c
- *7 I - •C. 7 -

j 7 /
cj 6-

1 1-20 7 /
i8,6-^7 1,7*

o,7f

1^6- 2. c -

21-28 i ^,2 -
* 7 * i

I 2f
IVIart T-io 6,1- 1,2 -

* 7 ^ 8-J7^ I 2f

I I "20 I I-O • 12,0» ^7 J 2 6-7^ 2 64-*7^|
8,0- 0,9 - 0,6

1

T, it7 1
I 6-

Apnl, i-io 2,f 0,6" 0,6 4,0 I »8

1 1 -20 ^,0 2if 6,9 4,4 1 3

^7

)

^ 7J7 / si
Maius I» 10XwX

<*J
v* J X 8,0 6*4 7,9j yy I I5O ^ lo 7

1 1-20 12,0 7,8 f -.cJ y

}

I l,f yy

)

6 0
2131 14,4 * ) 7T 14.^ 14 ;r

Junius i-io I 2,1 1 7^1/ ?
* * ^ ) / 12,6 17.0 I 7 0

1 1 20 14,8 17.6 1 8 ^
18,8 18,9 18,0 16,8 17 flMy

T 111 tus 1 10 16,8 ! I ^",6 10.4* y7'7

Il 20 I 7^7 17,8 * y7 / 20,2 18,8
21-^1 / 7 T 21,^ ^73 25 0

An?. i^--io 17.0 17 2 "1 1 ^
1 I - 20 17.8 14,

f

140,6 20.4^7 T 1 7* ^ 7 / I 0 Q

^ * »5
I :^,2 1 f ^2• J 7<» 1 1 6,9 1 7.0 16 <* ^7>

SepU I -10 I f,0 14^8 i OjQ I ^^2* J 7 * .) 7'^ 17 7

1 1 " 20 • *'7't'
2 2*^ I 1,2 * 7^!f

21-30 8,8 11,8 1 2,4i 7*-? 8.0 14 7

Oöob T-10 j 7

'

I IiA 1 1
,6 0 0y7^ 12 H

1 1-20 9 7* 8,6 IO,l 6,8 , 10,7
21-^1 7,6 7,f 6,4 J IT

j ' j 8,6 7,2 2,3- 3,1
I i •z-w * 7) 2 1 6 I i ^0 •

21-30 4 8« 4,2 o>7- 5,5- 0*7i-

Dec. T 10 1,1- i,7t 0,9

1

1 1 -20 I, af 0,1

1

1,0. 1,2-
21-31 0,8- i»3t o>4-

Hela arets

Medelhögd. 7>4t 5>3t 7,8t
A 5
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j 1776 1777 iViedel-nogd.
1

Midd. nog

Januar. i~io 6,2- / 9^

I 1-2.0 10,4 - 2,7 - -^,04- 4, lO-

21-4 1 10,0- 6,0- 4.66-
"T 1

^ Q^f7-
Febr, i-io 4,R2- 5,4}^*

II-20 0,2 t9 r
4,09*

21-28 1,2- -7-1 » 2,52- 0,82-

Klart. I-JO 2,09- 0,62*

11-20 I,7t 2,38-

t 1.4 2.- 1,67

April, i-io 1,1 1,90 5,28

i I-20 2,^ 2,8 ^7 * 7,14

^,7 5,5-7 9,f3
Majus I -JO 8,1 7,16 II, 30

I I 20 9, i 10,0

21-31 • j
I!,48 I5',6i

Junius I- 10 I 4sO 1 4,72 18,71

1 1-20 1 4,3 19.417 v nr j
21- T C 7 I ö,9^ 20,77

Julius I- 10 1 ^i.^ I ^.0 1 7^ ^2 21,00

1 1 20 5 u ^ y I 8^01 21,24

21-31 2 2.0 1 6,

1

21,90

Aug. 1-10 2 0. 5
2 I ,SO

X I - 20 1 i6,6i 20.08

2 1-^1 12.7 I<'^26* J 5
18,68

Sept, 1*10 12,8 11,4 1 ^,f7* j*» ^ / 16,76

1 1 -20 ii,o 1 1,8^* A ) C... J

I 2,1 0,67 1 2,44

10,

2

7, 1 2

II- 20 ' 6 2 4.1 Sv99 7s94

21-^1 ' 4,7 4,67T 7 '/ 6,15

Nov« I -10 ) 0,2 -

4 6t
S.6fl J 7

II" 20 1.67 2,80

2 1-3^ 1,7- 0,3! c,3i- 0,04

Dec. r 10 I,2t 1,06- c,;9-

1 1-20 0,8- 1,61- 0.93-

21-31
j 4J* 3,3- 2,Öi -

Hela arets

5,79t 8,3'''^tMedelhögd. « 6,2t 1

Det
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Det behofves nu foga mer, ån med upmårk-
famhct gifva akt på Tabellen, for at märka^

bviika ar kold eller varoie varit ftorre och lång-

varigare > faiiit huru ars-tiderne uti värt CHmat
forhälla fig. Det ena aret är väl ofta mycket
flviljaktigt ifrån det andra, dock börjar gemen-
ligen kölden fä ofverhand i flutet af Novem-
ber, dä Vintren begynner, och varar til flutet

af Mars, i 4 månader. I Januani manad år

kölden gemenligen ftorft , f eller 6 grader: val

ofta ftorre, men ock åfven iä ofta mnidre, med
ringa flciUnad pä natt och dag. I Febr. och
Martio aftager koklen fmäningom : Dock händer

ibland > at den är ftarkare i Februar. ja ock i

Mcjrc. ån i Januarii manad.

Vi råkne hår ej for fynnerligen kalt, om
icke kölden år ofver. if grader. Jag vill der-

foie nämna, huru mänga fä kalla dagar vi på
hvart och et af defla aren hatt.

Ar tyfS, var kölden allenaft 4 gånger til.

If , hogft i6 grader.

Ar ijfQj en gäng lö, och d. z Jan. to gr.

1^60 hade vi en längfam och fvär kold.

Thermometern flod, ifrån d. f til och med d".

J?m. merändels imjcUan 16 och lo grad. un-

der Frys-punclen, ja, toil d, 6 til 24I och den

7 til 19 grader. Efter några blidare dagar,

foll han äter, d. 25 och 24, til 19 och 23 gr,

och d. 2 Febr. til 17 gr.

1761 års vinter var blid, (a at kölden en-

daft 2 gånger var 17 eller i8 gr. Lika fä är

1762, Men år 17Ö33 var kölden 4 dagar of^

ver
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ver if, och ibknd dem, z dagar til zi grad.
Aren 17(54, ij6f och 17663 obferverades köl-
den, allenaft i eller

3 dagar hvardera året, of-

ver if 5 hogft 18 grader.

1767 års vinter var kall, la at Thermome-
tern 1611 i Jan. 9, och i Febr, åfven p gånger
under if gr. dock aldrig lågre ån til zr| gr.

17685 f gånger til i6 ä 20 gr. ij6p års

vinter var ovanligt blid, ora allenaft de z fifte

dagarne i Jan. och et par dagar i Febr. uudan*
tagasj dä kölden var hogft 17 grad.

1770, infoU ftorfta kölden i Mart-. manad^
och var i nägra dagar 16 å 18, ja, d, löMart.
23 grader.

177 1 års vinter var kall, befynnerligen i

flutet af Jan. och förra hllften af Februar. da
Thermometern i 7 dagar var otver i f > til hogft

zif gr. I Mart. var han ock 5 gånger til

r6 ä 18 grad.

Ar 1772,5 började det ej blifva (årdeles kalk

forr ån d. Febr. men kölden blef då, i 14
dagar ä rad, ovanligt bitter, dageligen ofver

165 til 2Z, och en morgon til z6f gr. Efter

érågra blidare dagar, fkårptes kölden, d. 13^ 14
ocii If Mart. äter til zo å zz grader.

177^, var ingen gång kallare ån if gradgir,

inen 1774 var kölden äter både långvarig och

Ikarp, nemligen 13 gånger ofver if , til zo,

och en gång 15 grader-

År i77f 5 hade vi en jåmn, men ej mycket

Icall vinter, i det kölden allenaft z gånger gick

til 16 gr. 1776 års vinter var val ock kall,

dock
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dock ej for vart Climat lå ovanligt ftrång,fom

i Tyndand, England och Frankrike, De kal-

lafte. dagarne voro hår, d. \fj 16, 24 och zf
Jan. if å 17 gr. d. 16, zo gr. och d. 27 Jan.

bogft iz grad. Sedan hade vi ingen rått kall

dag mer än d. 6 Mart. om morgonen, 16 gr.

År 17775 var ftorfta kölden d. 7 och ji Jan.

famt d. 19, 2O5 21 och zz Febr. if , 17 d

hogll zo grader.

Således har hår den kallafte dagen, pa alla

zo åren, varit d. 7 Jan. 1760, dä Thermome-
tern foll til 2p gr. under Fry$-punclen, fom
fvara emot z]^ gr. pä Reaumurs Thermo-
meter, Dernåit d. 14 Febr. 1772, 26I gr. pä
vår, eller zif på Reaumurs Thermonierer.

Huru de två Vår- mänaderne, April och
Majus, förhållit ög, fes båil af Tabellen. Jag
anmärker allenaft ^ 1:0 at fkilnaden imicllan nat-

tens och middagens värme dä börjar biifva an-

fenligare, til 8 och 10, ja tf grader. Om
morgonen, vid Solens upgäng, kan vara froft,

men om middagen, lo 12 ä if grader varmt.

2:o At kalla och blida dagar då oftalt omfkif-

ta. De 6 forfte dagarne i A pr* 1764, voro nå-

ftan lä värme fom vanlige fornmar-dagar , i det

Thermometern om middagarna (lod 14 til 17
grader ofver Frys-kalt, men derefter följde en
långvarig kulen väderlek.

I flutet af Maj eller början uf Junius, be-
gynnes gemenligcn råtta Sommaren hos ofs, och
varar til början, ja fomliga år, låfom lyöOj
176Ö och I77f , til inemot flutet af Septem*
ber, dock få> at den raeråndels, i flutet afJuL

och
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och början af Ang. år varmrUl, Man råjcnar
hår for Sommar- varmt , då dagens niedd- värme
gar ofver iz, men for rnyckec v^rmt, dä den
lliger til och (5fver i8, och vid middags- ti*

den, til 14. grader. En af de varma (fe Somrar
vi hafc, yar ar ijyT^ och en af de kulnafte^
fiftledna är 1777. ilt undvika vidlyftigher, vill

jag hår allenaii: nämna, huru ofta, hvar Som-
mar, middags^varmen varit ofver Z4 grader, och
huru mycket, dä den varit ftorft.

o

Ar i7fö, var m.iddags-värmen, i 24 (årflvil-

da dagar 5 24 grader och derutofver, hvaribland
den var, d. Jid. och z6 Aug. zp grader.

I7fp5 2p dagars deribland 4 gånger til zp,
och d. 11 Jui» var 50 gr. varmt.

1760, zo dagar. Storfte värmen 5 d. i och
2 Jul. var 19 gr.

1761, 52 dagar; deribland några, 27 a
Zg grader..

1762., ip dagar, d. ii och ii Jun. 50 och

3 I grader.

176^, zi dogar, d. 16 Junii och 8 Julii

hogft i8 grader.

1764, var middags-varmen , i Zf dagar, til

och ofver 24 gr. och denbland 4 gånger til zp,

och en til ac| grader.

1 76 f, var en kulen Sommar > i det middags»

varnien allenaft 6 gånger gick til 24 grad. och
ingen gäng högre ån til z6 gr.

ij66^ z6 dagar. D. 16 Jul. 19 gr.
'

1707, 13 dagar. D. 7 och 8 Aug. ?o gr.

17Ö8,
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17(58, allenaf!: 7 fa värme dagar^ aldrig hö-

gre än zf grader.

17ÖP,, Ii dagar, hogfl 18 grader.

J77O5 «9 digare denbland en, zjf gn
1771, 14 dagar; cn gnng ig gr.

,

1771, 17 gangerj ofvcr 2.4 gr. och en dag

z8§ grader.

. 177.3, ^7 djigarj och deribland en, 29 gr,

1774, dagar, hogft 28 gr.

$77^, var den varmalte Somnvar vi pa def-

fa 20 aren hafc. Thermomeiern fteg 41 gån-

ger til och ofver 24 gr* och deribland 9 gån-

ger ofver 28, til hogit 3cf grader.

1776 hade vi åiven en varm Sommar. Ther-
mometern var 34 gånger til och ofver 24, och
z gånger til 50 grader.

Deremot var fiftledne 1777 ars Sommar
ovanligt kulen, i det Thermometern ej mer ån
i 4 dagar hänt til 24 gr. ofver Frji-S" piinften.

Den varmafte dagen inioU d. 28 Maji, dä var-

men likväl ej var mer ån 27 gw

Altfa har värmen, pä deOa zo ären, aldrig

varit högre ån 31 grader pa var, eller 24 pa
Reäumurs Thermometer, dä den iiht i djup
flcugga: men i Sol-baddet gar han ofta mycket
högre. At mange, åfven Utlänningar, pä våra

varmafte Sommar-dagar, finna hettan iä befvå-

rande, kommer formodeligen af den häftiga för-

ändringen, ofta inom nägra dagar, ifrän'iö el-

ler 18, ti) 29 eller 50 grader.

Under Hoft-mänaderne, Sept* Oftob. och
Nov. aftager värmen fmåniogom, fomliga är

häftigare, andra äter längfaramare, iäfom Ta-
bel-
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hellen vifar. Alt å daga lägger ogrunden af

röånge utlänningars orimeliga och ofta uprepade
foregifvande, fom vore i Sverige 5 månaders
odrågeiigt het Sommar, och nåftan all den ofri-

ga tsden af aret idel vinter. Det år. fant> at

Våren och Höften e] åro iä värme och ljufllige

hos ofs, fom uti en del fydligare Länder: men
pä famma grund kunde en, fom år van vid GU-
niatet uti någon af de hetaorterne under Linien,

til exempel uti Pondichery, paftä, at i Frank-
rike aldrig år någon Sommar, emedan dar in-

gen års tid år få varmt, fom under kallade års-

tiden i Pondichery. (^') Värmen fRåfte, alla

års-tider, låmpas efter hvart Lands belägenhet.

Sådan hetta hos ofs, fom under Linien, eller

lådan kold dar fom här, vore emot Naturen.
Nog af, at ärs-tiderne allciläds ordentligen om-
ftifca: at pä den varoiafte, fom kallas Sommar^
landets af Forfynen tildeke växter hinna mogna,
til Ivlånniftors och djurs foda: at pä den kal-

lafte, fofii år Vintren, ej alla djur och växter

forderfvas. De års-tider, dä värmen är ungefär-

ligen midt imellan Vintrens kold och Somma*
rens hetta, kallas med rätta Vår och Hoft^
det ma vara något mer eller nnndre varmt. Då
marken gronftar, orter och tråd blomftra, alt

i Naturen qvicknar, år det ju Vår. Sädanc

hånder i April och Maj hos ofs.

Uti Tabellen, år varmens medel -hogd un-

der hvart är anfprd^ hvaraf bennneSj at 1758
va*

(*) Se jåmföitlferi imellan Climaten 1 t^aris och Poti*

dichéry, dti It. Acad» Hand!, tor är 1758, M^A
7 och de följande,



1778- Jan. Febr, Mart. 17

A''ant det rainft varma, i anfccnde til fen Var,
nog kulen Sommar och tidigt infallen Vinter,

la at hela det årets medel - värme var allenaft

grader i men at, år I77f5 var medel^varmea

ftorrt, nemligen 7j% grader^ Igenom medium
af alia åren, har defia zo arens medelmåttige

värme hår i Stockholm varit f^^, eller inemoc

6 grader ofvcr Frys- kalt. Af de naft föregåen*

dc 19 årens obfervationer i Upfala, fins ärliga

medel-värmen där f--^ grader, lä at Climatet i

Upfula ftulie vara eller vid pafs en half gr.

kallare än i Stockholm. {^)

Når man nogare jårrsforer Upfaliflka Obfer-

vationerna med de här gjorda, befinnas Vin-
trarne^ imelian IJ19 och I7f7, hafva i Upfa-
la varit i aiimånhet nägot m^indre kalle, ån un^
der de fcdnare 20 åren hår i Stockholm. Dä
man likväl

j
genom mänga och iåkra famtida

Obfervationer, märkt, at kölden gcmenligen år

i Upfala, pä famma tid, märkeligen och ofta

flera grader ftorre än här, tyckes deraf följa,

ac Vintrarne, både har och i Upfala, varit un-
der de lilla to aren kallare, och Värarne 1 all-

mänhet något fenare, men deremot Hoftarne
mycket blidare, ån under de foregående 19 åren.

Vi bore hoppas^ at Vinter- och Vår-koiden ej

framgent Ikall fortfara at iä tikaga, utan at års-

tiderne pKola äier komma uti vanligt och for

Landet iordeläkcigare fkick. En lång och blid

Höll,

{*) I Paris gar Thermometrens årliga medel*högd ej

öfver ic^ grader år aUiä alienafl: 4 grader ftörie

ån hår»

B
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Hoft, ehuru bebagelig, eriåtter ej den forluft^

fom en len och kulen Var fororfakar.

Genom alla årens jamforelfe (ig imellan^

har jag ej kunnat utleta nägon vifs Period af

är 5 efrer hvars forlopp ärs-tidernc kommit nå-

got når like igen. Man har haft någon anled-

ning at tro 5 at det flculle fkc efter ip ar, eme-
dan Manens flciften^ efter ip är, äter infalla pä
famma dagar i mänadcrne; men det har, ätmih-

ftone hvad kold och värme angär, ej inträffat.

Emot 1740 års kalla vinter, fvarade en mycket
blid, I7fpj och emot ijf? års lindriga, en
ovanligt bifter, i772» Man bor dock ej un^

derlåta at fortfara med flitigt obferverande , til

defs flere naturens lagar håruti kunna uptåckas,

fom viflerligen gifvas: ty all ting (ker i natu-

ren, efter vifTa lagar.

Hvad års-våxterne under de 20 åren angär,

lå hafva de, aren ijfS^ I7fp5 \'']66 och »773,
varit mycket våifignade, och de flefta ofriga

åren, åtminftone i ilorre delen af Landsorterne,

inedelmättige, om man undantager åren 1771
och i fynnerhet 1772., då i mänga af våra

Landsorter var fvär mifsvåxt. Mindre ymnig
års-växt hårrorer hos ofs lållan af brift pä nö-

dig värme om Sommaren, utan gemenligen an-

tingen af långvarig torka om Vären, hälft i

Maji månad, eller af for mycket rågn under

lådens mognad och i Ikorde- tiden, eller ock
deraf, at foo om höften faller pä ofrufen jord,

och blir liggande ofver hela Vintren, då det

händer > at lades -brodden och rotrerne ruttna

under fnon och aldeles do ut. Mår åkren är

for-
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förut val frufen, dä fno om Höften faller^ gSr

aldrig den
,
kallade och lång (le Vinter (tada pa

grodan, fom ligger väl betåckt under fnon.

Mycken och haitig värme om Våren ar ej nyt-

tig ^ lå fraoit icke tillika vankar nog fågn,

hvarpä ofta plägar vara brift i Maj månad. Uti
de norra Sveriges Lands-orter, fom hafva o{ver

6x graders Pol-bogd, händer det väl da och
da, at lädcn i foniliga byar ikadus af k6!d, el-

ler ej hinner vål mogna ^ men uti de Tydligare

,

h'o geitieniigen - andre oruiker til miftväxn? de
famoia, lom uti de varmalle och fruktbarafte

Länder i Europa ej (åilan gora dyr tid.

PEHR WARGENTIN.

BESICRIFNfNG
pd HUDSONIA erkoUes,

en Växt frän Morra America
i

af

PETER JONAS BERGIUS»

Norra Américas Örter aro ^ål^ til en göd
del^ uplyfte och utredde af en Catesby,

en Gläyton, en Gronovius, en Colden^
en en von LiNKé och en Forster*
Kongi. AcadeiFiicns Ledamot, Herr Bartram,
hviiken bor i Norra America., härmed mycken
flit upfokt, hopfamiat och til flere Lärda i

Europa ofveriåndt de rarare våxtér från denna
vcrids-dei, Men oaktadt deffa beromliga Mäns

B %. ät*

\
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åtgärd 5 aterftar dock ganfba mycket i detta

åriine, fom kan fyffeiråtta upmårkfamma Natur-
forOvarcs idoghet. Den Ört, hvars ritning,

Tab, L, jag härjämte far den åran framlägga,

tjenar til ett bevis hårpå. Hon år en infodinge

af Virginien och andra Provincer i Norra An)e-
rica, och år nåmnd til äminnelfe af Heri* Hud-
son, en berömd Engelfk Botanift. Herr vom
LixNfNe har upcagic henne i Syft, Nat, p. 537.
men fom jag, vid närmare undei lokning, uptåckt
hos denna Ört ätfKilligt, fom vid Generifka
characleren år hufvudfakeligt , (äfom, nt hon har

en tydelig Corolla^ m. m. fom i Herr von
LiNNés gifna charac^ter ej blifvit i akt triget, iä

torde det leda til någon uplysning for Veten-
fkapen, om jag upgifver den befkritning jag på
denna Ört gjort. Ritningen torde ock fortjena

at upglfvas, efter ingen figur på denna Växt
nånfm tiiforene blifvit gjord,

HUDSONIA ericoides. Linn" Syft. nat. ^27.

maraijf^Lp, 11. Forster. F/or> Amer^

feptentr. p. 21.

Ericaeformis fufFrutex virginianus , floribus

exiguis, vafculo feminali oblongo trifariam

divifo. Pluk, MantilJ. p^ (fs*

Habitat in Virginia» Fruticuius.

Descr. Cau/is frucicofus, procumbens, teres,

cicatricibus fcaber, athrichodes. Rami fre-

quentiffimi, fparfi , erefti
,

foliofi, fuperne

ramulofi : ramuiis frequentibus, pariter ere-

ftis. Foäa fparfa, fubulato acerofa, acuta,

pilofa, adpreffa, fubimbricata, longitudine

lincjs vel paullo ultra > tenella ramulorum
hir-
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biiTuta. F/ores pedicellati, laterali-raccmofi.

Racemi cylindrici, frequentes, ex omni fum-
i mitate ramulorum^ terminales, foliofi, fim-

plices vel compofiti e racemiilis brevibus

in ramulis propnis lateraiibus. Pedicelli te-

retes, villofi, duas lineas longi, iiniftori,

folicarii, exeuntes e pericha^tio ftffili, con*

ftante ex foliolis pluribus , fafciculatis, im*

bricatisj rameis fimiiibus. CAL. Perianth,

inferum, tripartitum : foliolis lanceolatis,

obtufis, concaviufculis, extus hirfutis, in^

tus glabris, flavefcentibus. COR. Petala

lutea, feiTilia, ovato-oblonga, obtufa,

calyce breviora. STAM. Filam, if-i8,
fetacea, longitudine coroll^e. Anfher<£ fub-

rotundas. PISTILL. Gfr»^^;^ fuperuni ova-

tum^ fuperne pilofum. Stylus cylindricus,

longitudine ftaminum. Stigma fimplex. Cap^

fula oblonga, calyce brevior, unilocularis,

tri valvis. Semina 3.

Obf. Facies fere Ericse, affinitas Hyperici,
fcd dodecandra.

ner '^r ner 'xr tt ner *xp .ner "xr 'Xp ^wr 'xr 'cr

ERICA Sp arrmannt

y

belkrifvcn af
,CARL VON LINNE, M. D.

Med. &. Betan. Prof. i Upfala.

Knapt gitves någon ort, utom Europa, hvars
växter nogare blifvit upletade , än Cnput

Bona^ Spei , i fynnerhet fedan vare Landsman ,

B 5 Do-
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Doftorerne Thunberg och Sparrman, dår
i nägra är kommit nt viftas, nåftan pä en gling,

'hvilke, vane at gifva akt pä vära Svenfla fmå
växter 9 hafva med de flrarpfyhtafte ögon, jåmte
de liorre, åfven upletat de niinila pä Cap^ fom
af de förre Boranici varit ofVerledde, och dcri-

genom lä anfenligt okat detta iandets Flora, ai:

den nu, ibland alla länders, år den rikafte. Ic-

ke heller lårer nägot land vara, fom framal-

ftrar Gcnerä, lä vidlyftiga af difftrenta Species*

Huru rBycket det oker fvärigheten i deras kän-
nande, och tolamodet at vit lera deras fkiljeniår''

ten, hafva Botanici nog fatt erfara, uti de vid-

lyftiga Genera af Gnaphalier, Mefembryanthe-
mer, Protccr, Geranier och det talrikatle Erp*

ca genus, m. Q. til at vål kunna ftilja dcfTa

Species ifrän hvarandra. Botanici, tom förut

varit pä Gap, hafva nierendels endaft hållit fig

pä den lilla delen af denna udde, fom Européer-
ne kring Staden innehafva, men af fruktan for

Hottentotternes ohyflade feder ^ och tor de grym-
mz villdjur, hvarpä denna delen af landet år

f§ rik, vägadc de fig icke inät landet fä långt,

fom Do£i:orerne Thunberg och Sparuman,^
igenom 2:ne ätfkilda refor, gjordt, och dermed
ofvertygat de efterkommande, at en tädan refa

€) är iä farlig, fom man f!g foreftålt^ Var vidt-

berefle och fnälle Botanieos, Doftor Sparr-
man, fom under fitt förra viftande pä Gap fick

tilfälle^ at derrfran gora en rela til de aBågs-

nafte ftållen i Soder-hafvet, och efter defs lyck-

liga fulländande, vid äter-refan äter llannade pa

Cap, företog fig, pä egen koftnad, en refa af

zoö mil inåt den okända delen af landet, åt en

an-
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annan trakt, ån den Doétorv Thunberg förut

granncac, for at åfven uti detta landets aflågs-

nare Provincier måtta fin åtrå, at kanna Ska-

parens undransvårda verk. Denna refa aflopp lä,

fom han hade foreftålt fig, i det tilfålle ihonora

gafs til mänga uptåckter af de befynnerligafte

växter, af hvilka Botanici ega hopp at fä del,

fedan han nu til deras befkrifvande af KongU
Vetenftaps-Academien blitvit upmuntrad. Ibland

de växter, fom funnos längt in i deffa länder,

år den Erica^ fom jag nu far det nöjet at bc-

fkrifva, hviiken Doftor Sparrman fann vid

Krumme Revter ^ ungefår ifo Hoilåndflva mil

ifrän Cap, utom h vilket ftållc hon bvarken forr

eller federmera blef af honom fedd. Minnet af

denna Doftor Sparrmans bäde modofamma,
kollfamma och farliga refs, til en ort, dar in-

gen Botanicus forr varit, kan bad forvaras, då
denne bufice hädanefter får kallas Erka Sparr^

manni^ likafom flera andra Species af det Ge-
nus, förut bevara Plukenets , Petivers >

Bergh och Thunberqs natnn*

FRUTEX bipedalis, virgatus : ramk fpar-

fis, teretiufculis, cinereo - fufcis, rigidis,

nudis, aphyllis, cicatrifatis : cicatricibus

clevaris; procumbentibus, truncatis. ää-

muli breves, hifpidi, fulcati, teéli undi-

que foliis imbricatis, undc apiee incraffati,

obtufi.

FOLIA ramulorum verticiUata, quaterna, ap-
proximata, ineumbentia, imbricata^ apice

fubincurvata, petiolata, lineari-fubulata , in-

tegerrima,} convexlufcula, fubtus exarata

B 4 ful^
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fulco longitudinali, prokindo (b. c. acero-

fä), fupra glabernma^ fubtus & margine
carrilagineo-hifpida, unde ciliata: pi/is pa-

tentiffimis^ remotis, albis, ptr quaternas

feries j margine majoribus ^ feraiungvicula-

ria, perfiftentia. PetioU breviffimi, lineares^

Utrinque plani ^ glaberrimi^ adpreffi.

PEDUNCULI lateraics ramulorum, axilla-

reSj folitarii> patentcs, brevifTimi (floribus

vix breviores), tefti more ramulorum foliis

imbricatis ^ unicapitulati.

CAPITULtJM (anteqidam flores elongantur)

globofum ^ ccbinatum inltar Achyrantbidis

apparet, ex patentifTimis luteis illis fetis

foliorum involucri & calycis^ ante fiore-

fcentiam ereéli, poftea fubnutantis. Iriva^

lucrum fex-f- oftophyllum: foliis magis di-

latalis^ ex^US valde hifpidis: fetis longi-

tudine foliontm> petiolis ciUatiss quadri-

florum.

FLORES quaterni > parallell, vix pedicella-

ti, fubbraéleati: foiiolo calycino(?) fitu

inferiore.

CALYX Perianthium trigonum (latere exte-

riore convexo) ereclum, hexaphyllum
:

/^?-

lioUs fubulatis, bali carinatis ciliatis, extus

hiiTutinimis^ quinque eorum approximata

extenorem partem floris tegunt, fexta re*

mota, interiör, carinata.

COROLLA monopetala, infundibuliformis,

reda, calyce duplo longior, lutea. Tubus

tetragonus, villofiflimus ftrigis patentiu-

fcu-
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fculis, ffre quadrifido: laciniis a^qualibus,

bfeviflimis, ovatis, integris, patentiufculis ,

intus glabcrrimis.

STAMINA Filamenta ofto, receptaculo in-

fcrta, capillaria, sequalia, longitudine tu-

bijglaberrima, aiba. Jntherce infcurabentes,

kiiceolatie, apice bifida:, orificium floris

opplefttes^ purpure^E.

PlST ILLUM GVr;^^;^ turbinatum, fupra pla-

num, tetragonum, glabrum, apice hirfutif-

fimum, album, fulcatum. Stylus filiformis,

llaniinibus longior, unde plerumque verfus

finem fiorefcentio: longe exfertus, glaber.

Stigma planum, dilatatum, tuberculatum.

Pericärpium Capfula.

Obfervat. Hela Örtens habitus vifar en Bo-
tanicus, vid forfta päfeende, at den år ftild från

de forr bekante Eric^e: i:o med defs trubbiga

grenar af de tätt på hvar andra liggande bladen,

exaét imbricatim, 2:0 Med dcfs mörkgröna
flcinande blad, hvilka i kanten aro garnerade

med hvita ftyfva hår, lika feparerade, fom pig-

gnrne uti en grof kamb. 3:0 Midt pä defs

bladrika grenar, framkomma helt korta ttjelkar,

fom fluta fig uti trinda här- rika bollar, gulakti-

ge til färgen, utur hvilkas centro utkomma fy-

ra lika länga blommor, utan pä täckte ganfka
tått med ftyfva hvitgula här, lä länga, at knapc
blommans klyfning kan fes, när man pä fidan

fer blomman. 4:0 Äro Capitula florum altid

klyfda uti fyra blommor, hvilket antal här

aldrig flår felt, och tyckes det icke kunna 5

B f eme-
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emedan blommans nedra flcapnad af detta deter*

niinerade antal hirrorer, vida blommorna åro

pä det aldratåtarte connefterade, och tiifammans

formera en cylinder $ men bvar blomma fepare-

rad år trekantig 5 med den yttra fidan kuUrig;
aldeles famma figur ^ fom då man delar en cirkel

i 4 delar*

Når jag fag denna Erica forfta gängen, fö-

reföll hon mig icke allenalt ny, otao ock gari-

fka befynnerUgj och förmodade jag icke, at

hon egde lä mycken likhet med de lorr bekanta
fpecies af detta genus, fom jag fann, fedatx

defs benvrifning var gjord, och ftullc med de
forr bekanta jämföras ^ for at få ^iifferentia fpe-

cifica determinerad. Når jag dä jämförde den*
na med dem, fom min k. Fader befbrifvit i defs

Syftema Naturae, och Herr ProfelTor Bergius
i defs Plants ca^enfesy fann j^g alla delarnes fkap-

nad likn^ den, til habitus mäft olika, £r/V^ CV-

rinthoides^ bvars bruna bukiga blommor, hvilka

åro imellan 10 a zo inom hvart involucriim^

och boja fig hit och dit pä omfe fidor, och
hvars capitula terminera grenarne

, fkilja den
jftrax^ men de af Botanici antagne lagar for-

bjuda at nyttja nägon {kilnad i färgen, dä dif-

fcrentia fpecifica ikall determineras. Följande

Differentia fpecifica torde vara tiiråckelig, at

fkiija denna ilrän de förut determinerade»

Erica , FoHis quaternh tmbrtcatis dliath^ capt"

tuUs quadrifioris , coroMis tuhulofis ftrigofo-hiffi^

dis^ antheris muticis. Se Figuren Tab. II.

BE-
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Stenar genereras icke allenafi: xiti åtfkillige de*

lar af Månniftans kropp, utan de formera

lig äfven hos atOcil^iga fyrfotade djur. FIos

Månnilkan finnas de allmånnaft uti njurarne och
bläfan, men hos de fyrfotade djuren, uti gall-

bläfan och magen. Således genereras Mafang 4e

Vo^a i gallblafan pa Köerna i Mofambek j Pedra

de Porco^ i gall-bläfan pä Hyllrix i Malacca >

Pedra de Porco fpuriaj i magen pä Hyilrix i

Ceiionj Bolus pUofus porcinus ^ i magen hos Svi-

nen pä nägre Oitindifkc Öar; Lapis bezoaf occi-^

dcntalisy i magen pä vilde Bockarne i Peru^ XiJ-

fis bezoar orientalis^ i magen pä Capra bezoar-

tica i Periien, hvarom utförlig hilloria finnes

hos den lårde och upmärkfammc Doct. K^mp-
FER, i defs Jmm. exotic, fafe. IL pag* ^^i och
de följande. Det år ock icke iållfynt, at finna

uti magen hos vara Europa^ilka Koer5 0ch ibland

åfven hos Häftarne, af här fammangyttrade bol-

lar, ftundom af en knyt-nåfvas Itorlek, hvaraf

de måfte lätta lifvet til.

DefTe fednare åro en fammangyttring i ma-
gen, af här, men de förre, en ftenaktig cryftal-

lifation, mer eller mindre blandad med de faf-

ter, fom omgifva dem, och af denna natur år®

de ftenar, fom finnas i magen pä Håflafne i Ja-
pan j hvilka jag hår har den åran at kprteligen

BESKRIFNING
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befkrifva , emedan -fag ej hos någon funnit dem
omtalade eller befkrefne.

Denne Bezoar equinum kallas af /aponefer-

ne Bajekl^ af Hollåndarne Paarde fteeny och år

en kaikaktig concretion, beltäendc af tjockare

eller tunnare lameller: den fer hvitblä eller grå-

aktig, helt glatt och fi| ut: pä ytan fer man
ibland flackar af lameller, fom ftycktals affal-

lit. De ftore åro måfl: klot-runde, och de fmå
mer eller mindre platte, hvilket fororfakas af

den rullning, fom de hafva i magen. Til ut*

feendet åro de mycket tåte och fine, men dock
cj hårdare, ån at de låta rifva fig med naglen.

Storleken år olika, efter deras olika tilvåxt

och ålder. Af Kejfarens Lif- Medicus i Jedo,
Kasragawa Fossju, fick jag en til flcånks

,

ftorre ån at den kunde inom bägge hånderne in-

nefattas, af 30 Theils, Japanflc vigt, eller Me-
dicinal-vigt z ^ 6 unz. Denne år vål den ftor-

fte, fom hårftådes någonfin kommit under Eu-
ropéers ögon och i Europifka händer, utaf alla

de> fom de foregående åren blifvit fkånkte ät

Hollåndfka AmbalTadeurerne j men icke defto

mindre fori^krades mig, at de finnas ibland än-

nu ftorre. De ftore ftenarne finnas uti Häftarne

efter dodcn3 de fmå, af en Valnots ftorlek eller

något ftorre, gä ofta bort med excrementerne,

och finnas deruti i Stallen.

Denne Bezoar formeras i magen, men ej i

gall-bläfan, ty den år icke färgad af gallan, ej

heller i pifs-blåfan, fom år tydeligt deraf, atde

fmårre gä med ftol- gängen bort.

Så
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Så mycket mig bekant år, far man de0c
ftenar endail i Hufvud-Staden Jedo och omlig-

gande orter, uti Kejfuredomet Japan, hos tame
Häftar, och, fom mig dar fades , ej hos de vil-

de, ehuru vildeHåftar i ymnoghet pä flere ftål-

len finnas. En af HollåndflxC Tolkarne, af fa-

panfla Nationen, i Nagafaki,^ bcrktade mig,
at Håfte-ftenar åfvcn finnas i Landftapet Sat-

fuma, och det hos de vilde Häflarne^ men fom
han Ijelf har det genom berårtelfe af andra ^ vä-

gar jag ej utgifva det for fanning, j

Uti nåftan alla, for detta bekante, Be2.oar-

ftenär, har man altid fedt vara en nucleus , hvar-

pä den begynt iåtta fig y men uti en liten Iten,

Ibm jag här genomiagade, fann jag ingen kär-

na midt uti.

Dcfs fubftance år kalkaktig, af lika utfeen-

de utanpå och inuti 3 i anfeende til andre Be-
2oar-ftenar5kan defs kraft altiä ej annan vara, än
abforbens.

Endaft for få år fedan, år en eller annan
Sten härifrån ofverford tilBatavia, och dcnfrån

formodeligen iånd til Europa j men i hvad vär-

de de hällas, i anfeende til andra Bezoar-ftenar,

år mig obekant. Ff5r den, fom jag eger, åro

mig redan hår i Japan budne 50 Piafters.

Skr. Dezima pä Japan, d. i Sept.

Om
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Om Vattu-hråcks hotande
^ medelfi

Caufttcum
j

af

HENRIC GAHN, M. D.
AlTexTor i Kongl. Colleg Med.

Oaktadt jag ej har någon ny upfinning at

lägga for Kongl. Academiens ögon 5 tor*

de dock cj illa uptagas, at jag pä Modersmå-
let tramförer en nyttig fak, och den med roa

beftyrker. Det rorer botandet af Vattu-brack
{Hydrocele)^ en (jukdoni, fom nog ofta förekom*
mer hos hade förnämare och ringare Mån, och
fom, da den hindrar de fednare 1 fina arbeten^

år äfven ganfka obehaglig for de forftnåmnde*

När jag, for 3 ar fedan, blef af Herr General
Direäeuren och Riddaren Agrel benäget kal*

lad at varda en af denna ijukdom befvårad Her*
re, hvarcil naturen aftadkom en fullkomhg cur^

Xoch hvilken handelfe finnes beOaifven i Herr
AcRELs Chlrurgijla HdrJelfcr^ pag, 3fi, fifta

liplagan;, fingu vi tilfålle at patånka den cur-

methode med caufticum, fom Hr Else i Lon-
don befkrifvit, och jag flcre gånger af honom
där fedt lyckligen utöfvas: och har Hr Acrel.
fedan, dels allena, dels med mitt famråd^ flera

refor, med bälla utgång, den famma eftergjörs:*

Det år ock med defs tilftänd och pä defs ht^

gåran,fom jag nu far den åran at defTa ron ige-*

nom Kongl. Academien til AlUAånhcvens häfta

bekante §6ra.

Med



Med Bydrocek forftär man en vattu - famling

mot naturen 5 i den lacken, foim af tunica vngi^

mlis tefUs formeras, At gora egenfkapcn och
Hållet af denna ^ukdom begripeligare, torde

vara nödigt, at nied fä ord uprepa Anatomien
af dertil horande delar.

Hos et Fofter, ligger bvardera Teftiklen

bakom och nedanför njuren, och utanför Peri-

tonxum, forft onigifven med fin egen hinna^

Ti4nuu Muginea kallad, och fedan därutofver vid

Periton^^uoi fafthångande famt til en del dårmed
omveklad, hvilken fednare hinna iäleds gor defs

andra beklådning, undantagandes pä den fidan,

dar vafa Spermatica med Teftiklen förenas

^

hvilka från njuren lopa utom Peritonxum. Då
Teftiklen i denna ftållning fmapingom i Scro-
tum nedftiger igenom Annulus abdominis, fo-

ler den Peritonc€um framforc och med fig^ förn

derigenom tväfald nedkommer^ och läledes for*»

merar en lack, hvilken nu far namn af Saccm
tunic^ v^gimlis^ och hvaraf den ena fidan^ nu
fom förut i abdomen, hi\ omgifver Teftiklen,

men den ofriga delen, iafom en duplicatura, ho-
nom loft bekläder. I följe håraf, da man pa
en ftorre kropp opnat de vanliga belclådningar-

ne af Epidermis> hud, och en cellulos hinna,

kallad Dartos, tillika med nägra kott-fibrer a£

Mufculus Creraafter, förekommer en cavitet,

formerad af en åt inre fidan platt hinna, Tuni^

ca vaginalis^ hvilken, fom nyfs fades, år en fort-

fåttnmg af Periton^um^ och finnes, pl denna
cavitet, den opningen åt buken, hvarigcnom
Teftiklen hos Foftrct nediö^nkit, nu mera full*

kom*
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komligen tilvåxt. Vid nedre och bakre fidati

af denna fåck, ligger Teftiklen, likafom i Tu-
nica vaginalis intryckt, år med denna hinna

fammanhängande, och By på detta (ätt den
f(5rr nämnde andra bckladningen , närmalt ofver

Tertiklens egen hinna albugniea-, men den fi-

dan af Teftiklen, hvarmed Vafa fpermatica åro

fafthångande, år hår, fom förut i buken, ej af

Tunica vaginalis omgifven, utan ligg^i de bak-
om och utom (äcken, och upfliga genom an^

nulus bakom peritonxum up emot njurarne.

Inuti lacken af Tunica vaginalis, finnes en
tunn lympha, fom af Vafa lymphatica utdyn-
ftar, och (cdan aier abforberas, Himt fynes tje-j

na at förhindra 5 det fidorne af läcken ej ikola fins

imellan fammanväxa. Da denna våilka til na^-

gon anfenligare mängd famlas och utdåner Tu-
nica Vaginalis, upkommcr et iä kailadt F^^-

tu-- bräck.

Denna ijukdom Ouljer fig i flåfta fall fran

andra famma delars åkommor, formedeift en
fvuPsnad, fom är fullkomligen oom^ fpånftig,

fluétuerande , pch jnerändeis genomftinlig, då

et ljus hålles dar bakom. Om ej fvullnaden år

lä ftor, at den itråcker fig ända up til aonulus,

kännes Funiculus fpermaticus helt tydlig och
utan kl 5 men dåremot 4nn Tcålikien fällan

igenfinnas, om ej fvulhiadeJi år dello mindre
och

(*) Her r J\of. Martin har benäget vifat ofs 2:ne

Anat.>rni(ke praeparater , det ena af et Foder, det

andra af et nyfodt Barn, hvaraf hela denne Teftik<
lernes nedijunkaiog och låge tydligen routes, /
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l)ch i fin början. Igenom -fvullnadens oomhet
och jämna yta, ftiljcs den ifmn Tcrtiklens l^^k*^

donvar 5 ifrän Taro^^och När-brack , derigenooij

Rt hvirkcn nysning elier boilning okar dcTs ftor-

Itk, at den ej iaier på msnfta iätt trycka (ig i

buken tiibaka , rch cj förvärras af obftruåiion*

Vid en Annrarca Icroci ^ åro gemenligen andra

kroppens deiur tilnka angrepne och defsutom

ingen fluftuatJon at kånna^ men vål merendels

len nar intryckningen gropar i huden. (^) Den
Hydrmek vi här omtaitp bor ock noga flciljas

frän de vattu famlrng ir , fom hinåz i tmma com^

muni cdluhfå funkuli fpermatki ^ och fom Herr
PoTir ganfta ry^^i}gen bellrifvit. De åro af

tvånne (lag, det enå^ då vattnet famlar fig i cel*

iiilerne af hiniian, det ändrå^ dä det är inneflu*

tet i en enda cyita darah I bägge tallen^

kännes Teftiklen med Epididymis helt tydlige

iiedan och framfore ivullnaden, da dårémot Uran*

gen antingen aldeles ej kännes, eller åtminllone

vattnet utdånd och knolig: i en Hydroceld
dereniot af Tnnica vaginalis, kännes Telliklea

jSllan ellef aldrig^ men Strängen mail: altid*

Ofta åro dock bägge deflc ijukdomar forenadcj

då man^ eker tåppnmg af Hydrocele tUnic^é va*

ginalis^ blir en qvarblifvande fvullnad varfe^

fom fordrar et fårikildt botande ^ hviiket Herr
PofTj

(^) Sar(?oce!e, kåttbräck, fom beftär i ijelfvä Teftik-
Jens härdnad och til växt, har ofta mycken liknel*

fe med et Vattu-^bräck; men Ikiljer fig båft derifrän

genom defs tydeligare hårdhet, oklarhet mot Ijus^

&en, och fädes-ftrångens både tjocklek och ftadga*

C
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PoTT^ medelft inciiGon och hinnans dårpä föl-

jande Tuppuration, torråttat.

Orfaken til denna Ijukddm ligger formodeli-

gen i något fel hos Vafa lymphatica tunicx va-

ginalis, af hvilka antingen et eller flerc kunna
vara bruilne genom utvårtes våld, eller utvid-

gade, eller ock icke behorigen forråtta deras

upfugning. Emedan Teftiklen härvid gemenli-

gen blifvit funnen mjuk och litet ftorre ån van-

ligt, har man trodt orfaken dåri vara förbor-

gad 5 men fenarc forfarenheter hafva ofvertygat

ofs, at defla Teftiklens åkommor hafva intet at

betyda, utan fynas vara en verkan af vattnets

tryckning, och fedan fmåningom forfvinna. Och
fom denna fjukdom år local, utan at hafva ge-
nienfl^ap med den ofriga kroppen, forfaller de
gamlas fruktan for defs botande, af tara, det

vattnet fluiUe käfta fig pä någon ädlare del. Li-
kaledes, dä Anatomien lårt ofs , at låcken, fom i

början år öppen, fnart efter fodelfen fullkomli-

gen tilfluter lig, bor man ej frukta at, dä vatt-

net en gäfig aldeles år borta, det fedan ifrån

buken flvall åter ifyllas.

Den palliativa curen, fom forråttas medelft

tappning genom en Troicart, år allmänt bekant.

Den radicaia curen har pä mångfaldigt lått blif-

vit förrättad. En del grunda fig dårpä, at al-

deles igenom fuppuration forftora Tunica vagi-

nalis och defs läck : andre, at alienaft våcka en

inflammation i nämnde hinna ,
hvarigenom defs

fidor (kulle våxa tilfamman, och ingen vattu-

famling blifva vidare mojeligv fart: nyare obfer-

vationer tyckas vifa, det vid alla radicala cu-

rer,

%



fet^ hch hinnan gått fodörad. Da riian alle*

mftfokt al ådadkomma lackens fammangroning^
haFva fomlige foreflagit, at igenom en opning

på Scroium infora en Hvei^ antingen af plaller*

duk eller af fvannp-, for at upvåckä den nodigä

inflammationen: men härvid händer oftaft^j aC

fammanväxningen af hinnan ej blir fiilikomlig
^

och at en ny Hydröceie upkommerj utom det^

öt mycken pl^ga upvåckes, dä materien ej fäf

fritt aflopp, h vilken ock hös ofunda kroppaf
kan reta Teftiklen til inflammation^ däremot äf

Hvelen fvir at infora ^ då den^ for nämnde or*

faker, mäfte ofta uttagas. A t pä MoNkos iått

lemna ^amten inne etter tappningen^ for at Upvåckä
inflammation^ år ganflca plågfamt Vid raintta ro*

relfe^ och ej utan fara for Teftiklen. Potts
methode, at igenom tvånne opningar pä (åckert

infora et tjockt SeUcmrn^ föm eker upväckt in*

flammation fmäningom utdrages, år läkert af def*

fa den bäfta^ och har jag ijelf fedt den många
gånger lyckligt verkftållas: men denna cur ålf

ofta nog plägfam, och i fynnerhet obehag»
lig for dem^ fom frukta for inftrumenters ät*

gard. (*;

Ibland de methoder, fom nyttjas^j for at al-

deles forftora facken^ förekomma: åpnändet af
G t

(*) Nägre hafva , efter Vattnets at1:appt)ing
,
genom cå-

nulen flrax infprutat varmt rödt vin och dylika fpi-

jrirueufa Liqiieurer^ i tanka at daimed inflammerä
fäck^-hintians våggar^ hvarpä tjenlig bulning och en
flutelig faitimangroning Ikulle befrämjas: men vi
hafve ej tilråckeliga händeUer ^ för at lemna detta

fättet företräde för andra.
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hela fkfs hhigd^ dä man antingen utflvurit det

mafta af hinnan 5 eller lemnat den at genom fup-
puration utflyta. Denna operation, ehuru til-

råcklig for ändamålet, år ganflca plägfam, oftaft

farlig , och dertorc med rätta forkailad. Sam-
ma (kål galler emot de fiora caufilca^ fom for-

dom ofver fcorre delen af Scrotum pålades,

hvarigenom Teftiklen aldeles blottades för lut-

ten och utfattes for retning både af (jelfva cau-

fticum, luften och forbanden. Det år Herr
Else i London, fom fokt med [wä cauftica und-
vika alla deffa ölägenheter, och år det hans

methode, fom vi nyttjat, och jag nåftan ord

ifrån ord ur hans Bok vill anföra.

Hufvudfakligt til curens lyckofamma utgång
år, at vara forfedd med et fullkomligt caufti-

cum falinum: och bor man de^ifore påminna
Apothekarne, at gora det for hvar gång nytt,

och at dercil nyttjas en fullkomlig calx viva,

fom ej med (yror gåfer. Efter Else's fore-

ftriftg tilredes den laledes :

Rc. Lixiv. Saponac. Ph. L. Unc. viij co-

que ad Unc. ij , dein liquori builienti adde

Extr. Thebaici Dr. ij

Calc. Viv, pulv. Dr. vj vel q, f. donec
omnem liquorem abforpferit, ut fiat pafta, vafe

optime claufo fervanda.

Jag vet val, at månge torde anfe tillåggnin-

gen af Opium i et caufticum for orimlig, men
forfareoheten har vifat, at vid curen af Hydro-
cele, har altid plågan därigenom blifvit lä lin-

drad 5 at de fjukc merändeis fofvit under hela

defs verkan. Man vet ock, med hvad förmån
of-
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ofta invårtes Opium förenas oied medel af ftri-

dande verkan.

Efter forutgången nödig pricparation genom
mattelig dia^t, en eller annan Iaxering> och
åderlåtning hos dem, fom åro blodfulie, fter på-

loggningen af cauilicum pa följande lått: af pa

mjukt linne utftruket godt håfc - plåilcr, rager

man et (lycke, ftort fom en hand-lofve, och
gormidt deruti nägra infkårningarj hviikas flikar

upvikas, for at formera et hål, ftort fom
Riksdaler. Oitikring detta häl, lägger jag pä
hvarandra flera rimfor at plåfter^Iappar, tils kan-

terne biifvit en half tum djupe, for ät lägga

caufticum dåri. Den ljuke lägger tig på ryg*

gen, och man utmärker med penna och bleck^

pä den främre och nedra fidan at det utfpånda

fcrotum, det ftållet, hvareft caufticum bor på-

läggas, hvarvid Teftiklen noga undvikes, om
den ffculle kannas. Plåftret pålägges (ä, at det

utfi:urne hålet paflar ofver det utmärkte ftälletj

och då det väl faftnat, fylles hålet aldeles med
caufticuni^4a7?i förut år kroffadt och litet fuk-

tad t, eller genom luften nedfmålc. Dårofver
läggés tvånne kors-rimfor af håft-pl^fter, och
altfammans bevaras med en binda, fom någor-
lunda väl tildrages. Den ljuke tiliåges^ at lig-

ga ftiila och at ej vidröra forbandet , tils det
bor aftagas, Sam förut år nåmnt, blir plågan
af fråtningen ganfka dräglig, och bor caufticum
ej inom \z timar aftagas, dä man kan vara iä-

ker, at i fall det varit val proiparerndt , det
gjort tilråcklig verkan. Jag flir ock hår tilläg-

ga^ at det aldrig år någon fara, det flcuUe cau-
fticum kunna genomtrånga alla integumenternc

C 3 och
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och falU in i facken^ om det an längre p^lage^

rnen väl fordras, at det a ngriper Ijclfva Tunica
Yaginalis, for at gora curen läker. Dä förban-»

det aftages, finnes en Eichara, dubbelt ftorre

an caullicum varit, hvilken betåckes med ec

Cataplasma at rifvit bröd och mjölk. Scrotum
Upbindes med et vål paffande fulpenforium , 1^^

9t det ej olika klåmtner någon fida» och dea
J^uke gor båft, at (tändigt Itgga, Herr Else,
pch flere hafva forfokt, at lata den fjuke gä
Vppe, fom ock ofta utan fara kan aflcpa,, men
den fom vill vara iåker for alla äkomnior, bor
det ej tillåta. Diseten bor vara kylande och
tnätteiig^ (a at ingen hettande foda eller dryck
nyttjas.

Snart nog efter cauilici verkan hos fomli*

ge, hos andra forft på fjerde ellev femte dyg*
riet, börjar den fjuke at klaga ofvtt vår k i

fcrotum och länderne, då och då colique-plågor

i underlitvet, med hvit tunga och något qvic:-*

I<are puls. Scrotum börjar ock dä blifva bår^

dare än förut, med rodnad och ömhet ofver he^

la den omkrets, fom lacken af Tunica vagina--

lis har, I allmånhet åro coliquen och fehreri

iä lindrige,, at de ingen åtgärd behofva , vida^^e

m at lifvet hålles öppet med Lavemensi eller

fmä dofes af InfuC Scnn^^. I^ock bor ädren,

opnas, etter behof, om Febrcn år mårkeligare.

Inom 5 til 4 dagar, är den måft bårta , tillika

nied colique-plågorna, hvilka dock llundom fe-

dermera under curen piaga infinna fig, dock
fållan lä fvåra, at de behotva någon Medecine,.

Pä 8:de til iz:te dygnet, boijar Efcharan ftil-

fig genom bulning, och far man dä fe Tu-



nica vaginalis framfkjuta, tydeligcn af caufticum

angrepen. Vattnet kännes fluclucra därunder

och påtränger dageligen, iä at hinnan ofta fom
en bläia ftär utom opningen af Scrotum. Man
kan då antingen gora en liten opning pä lacken

med en lancet, for at fria den jfjuke frän den
tyngd och fpånning, fom Scrotum har, eller

ock håldre tillåta den at af fig Ijelf brifta, fom
gemenligen fker imellan I4:de och i8:de dyg-
net, då Scrotum fmåningom fammanfaller, och
bulnade hinnor af Tunica vaginalis lä upfyl-

la hålet, at ingen luft kan intränga fig och re-

ta eller (kåda Teftiklen. Med forbanden fort-

fares pä forenärande lätt, morgon och afton,

lä långe flytningen år liark, och under den ti-

den bor den ijuke ingalunda gä uppe, for fara

af ledfamme händelfer, fom längre fram , vid en
af cafus, fkola omnämnas. Var> tillika med
ftorre och mindre ftycken at hinnan, medfölja

vid forbanden , under det at fvullnaden efter

hand minfl^ns och hopfaller ^ hvilket päftär frän

6 til 8 veckor, och kan den l^^ke^ när flytnin*

gen minfkac och curen blifvit något avancerad,

gä litet uppe, eller ätminftone fitta pä en Soffa.

Ibland faller opningen fnart nog tilfamman,
men man behofver ej frukta, at den tilfluter

fig, forrån alla hinnor åro utfuppurerade j ty
innan det flvcdt, kunde ingen konft laka (arets

och bor man ingalunda med fonderingar reta

låret, hålfl: man pä andra fidan icke har någon
Fillel at befira. Dä all fuppuration år for-

bi, och all fvuUnad forfv^unnen, läker fig låret

med et faft ingropt ärr, fom kännes med Te-
C4 ftik-
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ilikkn fafthångande, och forft efter någon tid

upmjuknar. Under hela fuppuritionen, blir

man aldrig Teftikien varfe, och Ibm intet re-

tande därtil appliceras, finner man lått, hvarfore

denna cur med iå liten pläga och utan ali fara

Ican aflopa,

Alla de flcål , fom emot denna methode blif-

vit anförde, kunna allenaft lampas på nyttjandet

af ftora cauftica pa hela fvutlnadens långd. Ret*
ningen blir dår ganfica farlig af ijelfva caurticum,,

inflammationen fprider lig lått til Teitikienj. och
den opning det lemnar, utiått^r Tcftiklen bäde

for irritation af luften och foÄanden, hvilka

fenare Herr Else, med ftorfta ffcål, anfer for for-*

nåmfta orfaken til de elaka folgderj fom de af-

rige eur^methoder mediora.

Herr Else fynes päftä med råtta, at vid

Cauftiei bruk, hela Tunica vaginalis médeUl; fup-

puratian utflyter, och tror, at det famma vid

de ofrige läknings -låtten Mven händer. Hela
omkretfen af facken finnes härd och inflamme-

rad, den minfkas^ ak efter fom fuppuration fort-

far, och (aret flutar fig da den uphort. leka

heller kännes efteråt nägon faftvåxAing vid Te-*

iliklcn, utom vid årret.

Som efter en fullkomlig fuppuration ingeti

fara år tor et recidive, iä ielar curen ej heller,

nägonfin, dä eaufticuni år godt* Man bor e|

af defs längfamma verkan låta fkråma fig, atdet

i fin elFeft felat. Det penetrerar aldrig Tuni-
ca vaginaiis, men lä fnart det val mortifierat:

integumenterne
3^ och man pä fia råtta tid blir

var-
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varfe den fvullnad och ömhet, fom omkring
hela låcken bor kannas, har man ingen orfak at

frukta for mifslyckad ciir, och litet tålamod gor

all vidare palåggning ofverflodig.

Den lilla konft, fom fordras til denna Ope-
ration, och den ringa fara, fom dermed år for-

knippad, gor den i fynnerhet for allmånheten

formänlig. Herr Else forlåkrar ofs, at bäde

han och flere hans vänner, med ouphorlig lyc-

ka, i flera hi den förrättat, hvartil jag far läg-

ga mitt vitnesbord, under den tid jag vid La2,a-

retterne i London viftades > och fäg den ofta i

verket ftåld. Sällan gjordes något val at den
{)ukas conllitution eller äider, och Herr Way
har nyttjat caufticum for en, fom var 7c år gam-
mal. Herr Else anforer åfven flere cafus, dar

Teitiklen kåndes i bottnen af facken, men me-
del ft cauftici application nägot högre up ån van-

ligt, aflopp alt e[ter onfian. Likaledes har

det med framgång blifvit nyttjade vid Hydro-
celer pä båda fidor.

Til beftyrkande af hvad anfört blifvit, tor-

de Kongl. Academien nu tillåta mig, at i kart-

het anföra de håndelfer, fom efter beftrefne me-
thode hår blifvit hulpnc, formodeligen de for-

Ila och kanfke, hittUs, de endafte i Sverige.

Cafus L En fornåm Herre, vid fo års ål-

der, hade, under tåmmclig kropps ftyrka, varil

pä f te året befvårad af Vattii-bråck
, pä hogr^

jfidan i Scroto. Han trodde, at det hade fin up-
rinneHe at colique och våder-fpånningar i buken,
fom nåftan dageligen låtit kånna lig mer och

C f min'^



4^ 1778* Jan. Febn Mart.

mindre under matfmåltningen. Fem gånger ha-

de han redan låtit Herr Acrel aftappa vatt-

net, i lårffeilda tider; men oaktadt a!la uptån-
keliga bote-och prefervativ - medel, hade dock
vatnet, inom kårt tid, åter famlat fig, och fyllt

iåcken til defs förra ftorlek. Pä foreftållning

om en radical cur, blef den bifallen, dä jag

ilrax af Herr General - Direfteuren Acrel
anmodades om famråd och biträde i verkftållig-

heten.

Efter kroppens föregångne tilredning genom
kylande dia^t, en åderlåtning, och y.nc laxati-

ver af Infuf. Sennce Lim. Lond. med Manna
tab. deruti uploft, pålades caufticum d.ziSept.
I77f. Detta fkedde på forr befkrefne fätt«

Natten var tåmmeligen god, och om han, efter

eget vidgående, ej legat och väntat pä mera
ondt, hade vål kunnat fofva for det ringa han
kånde. Den zz om morgonen aftogs Caufti-

cum : Efchara var då gjord til ^ Riksdalers

vidd: midtpå tycktes den vara tjockaft, alt

utan iårdeles vårk och känning. Skorpan be-

tåcktes med Ungv. Bafilicum fl. pä linne- fkaf^^

qvarhållet med håft-plåfter. Ingen Feber.

Den z^j god fomn om natten. Ingen vårk

eller Feber: lika forband. Den 24. Efchara bör-

jade litet fkilja fig i kanterne: han mådde eljeft

vål. D. Zf god fomn utan Feber. Yttre fet-

hinnan hade lofsnat genom buiningen och bart-

kliptes litet dåraf. D. t6 lika väl-, men fom
yttre fidan af tunica vaginalis fyntes icke vara

tilråckligen angrepen af caufticum, pålades et

mindre ft:ycke5 fom et fl;ort fifk-fjåll, kl. p for

mid-
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middagen 5 hvilket bårttogs kl, 6 e, Detta
okade fpänningen i tunica vag. mer ån någon
dag tilforene. D. 27. Hela natten varit fomn*
los af vårk i ryggen och oro i hela kroppen.

Om morgonen var detta måftadels afftannadt;

men hela Scrotum anfenligcn upftinnadt, anda

Up til annulus abdominis. Fordelande grot af

rifvit hvete-brod med vatten och bly4ttika la*

des imellan en linne-duk omkring Scrotum, och
omfades hvar f:te tima. Den z8. natten mera
rolig, Ingen Feber. Scrotum mycket fpåndt.

Ku fyntes tydeligen, at hela tunica vaginalis

var inflammerad, Scrotum värkte ftundtals,

men ryggen mäft ftändigt, Efchara var nog
los, men icke ännu öppen inåt vatten- päfen.

Hutils hade den fjuke dageligen haft en frivillig

llolgang om morgnarnej nu gafs et upvekande
clyilir middags-tiden. Den 29. Natten fomn-»

los och mindre rolig. Ingen Feber. Rygg*
värken minftad. Pulv. Rhei half Drach, och
lika mycket Crem. tartari gafs om morgonen,
och Clyma erooll middags-tiden, at underhjelpa

pulvretJi verkan, Efcharan var helt los i kan-
terne, men faft i bottnen, D, 50. Natten orör-

ligare ån de förre: dock nu ingen feber: mun-
tert finne. Efcharan lofsnade i yttre kanten for

middagen, och vattnet utfiprade i ftor ymnog-
het ) lä at hela vattu-famlingen inom detta dyg-
tiet uttömdes. Säret torbands 5 til 4 gånger
om dagen, eller iä ofta gröten omfades, hvil-

ket pä denna och följande 5 til 4 dagar måftc
fke hvar 5:dje tima.

Oftob, I. God fomn ofver natten 5 glad och
munter

3, med längtan efter mat. Efcharan mer
lås
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los i kanterne: Scrotum fammanfallet: (aret giF*

ver blandadt vatten med var 5 det förra ur lac-

ken 5 det fenare frän kanterne at iaret. D. 2,

lika val med gär»dagen. Teftiklen kännes icke
ånnu annorlunda^ ån i en klump med den fam-
manfallna tunica vaginalis, af et gäs4ggs ftor*

lek. Ingen Feber i dag. Den 5. raivit oro-

ligt. Tog Iniuf. laxans mannat, f. midd. fom
gjorde 8 Sedes och lindrade rygg-vårken. Min-
dre matluft. Teftis ånnu lika bårtgomd: for-

Ha Efchara merlndels los , men frän Tuii. vagv

fynas ännu inga ftycken framkomma. Den 4.

god fomn, bättre humeur^ men klimpen i fcro-

to mer updrifven, tung och befvårande, hvil-

Jcet gjorde någon ny oro och omtanka, meti

förebådade en lycklig bulning af fåcken. Sam*
ma forband och omiiag fortfattes. Den f . god
fomn : ingen ryggvärk : mindre känning i fvull-

nåden: bulniogen okad i {året, dock utan flyc-

kens iofsnande al: Tun. vag. Yttre Efcharan

bårtkliptes aldeles ur fåret. Den 6. Lika med
förra dagen, god bulning ur bottnen ai fåret

fom ger hopp om {lekens uplosning och god
utgång at hela euren, nu redan pä if:de dyg-
net från början. Den 7. ech 8, alt iika: fmå
ftycken af Tun. vag, följa med vattnet. D.f>v

Laxerat med forman och haft 6 Sedes. Sofvit

väl > och mår den ^uke nu bäft ai: alla föregåen-

de dagar. Den 10. Bulningen ur (åcken med
lofa flimfor fortfar: Svulften minfkas dageligen.

D. II. och It Tillftåndet lika godt och troft-

ligt. Slarfvorne, fom fÖlja med varet ur lårets

djuphet, liknade fmå-klimpig ol-oft. Den 50.

Under hela denna tiden voro inga fvåra tilfållen

fo-
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forefallne. Teftik^en > ,f )m med den bartfmålte

Tun. vng. litgjort en fvulft tiHammans, var nu
kommen nSftan til naturlig ftorlek och ftadga.

Den f]uke fteg forfta gängen pa benen, frän

Operationens början. Öpningen gaf foga våt-

ika frän fig, och alt liknade til fullkomlig bät-

tring. Nov. d. 10. var öpningen aldeles låkt^

lacken bärtfmålt och nåftan okånbar. Teftik^

len var dock omfom ftorre och itadigare, om-
fom mindre och mjukare» Mot qvållarne , ok-

tes (Jet förra > fedan han hela dagen gätt uppe
och farit ut i vagn. Om morgnare fans det

foYmindcadt fedan kroppen fatt hvila horizontelt.

Et fufpenforium nyttjades, och et gran calo-

mel gafs morgon och afton hela tiden bortät.

Teftiklen, fom med Scroti yttre betcickningar

genom det djupa årrer fammanhångt, flcilde fig

därifrån vid flutet af jrdje månaden Ingen dag
lag den (juke i fin lång, utan flyttades i Sof-

fan, och blef dar, med et täcke ofver nedre

delarne, altid i platt läge, til aftonen*

Denne Man, fom under alla de ar han af

Vattu-bracket befvärades, var fl:åndigt ljuklig

och i attagande til hull, hy och krafter, år nu
mera helt frodig och välmående.

Sammanräkningen af tiden, fom til hela cu-
ren upgick vifar, at vattu-låcken,/?^ de dygnet

efter cauftici päläggning, upbrot och tömde (ig,

h vilket var det tidigalie af de f cafus, fom här
flcola anföras. Pä det rörde och i7;de5 började
fmä flycken af facken lofsna och framflyta. Mot
flutet af Qunde veckan, var facken bärtfmålk
och Teiliklen komnieu nåftan til naturlig (for-

lek:
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lek: i början af den ottonde^ var läret låkt och
alt val otverftändet.

Cafuf II Denne år mig otå ifrån ord med*
deld af Herr Gencral-Direfteuren Acrel^ fom
tillika med Herr Doét, ScHUL!z;éN5 vårdat den
fjuke i KongK Lazarcttet*

En Herr-tjenare, af if ars ålder^ hade et

Vattu-bräck på vänftra fidan at Scroto. Det
var foga ftorre ån en karls knyt-nåfve , icke får*

dcles fpänftigt, dock nog genomficinligt^ for a£

väl vara en vattu^famling pä ilället* Kroppen
blef tilborligen beredd.

1770 d. I Mart. pålades Er^sEs Caufticum
falinum. Efter ii timars forlopp, hade det nog
mycket uploft fig^ dock fyntes det hafva gjort

tåmmeligen djup efchara. Denne forbands fol*

jande dagarne ^ intil den 7, med Ungv. Bad*
lic. fl. Den ^uke hade foga eller ingen kän-
ning af något lidande* Sedan vi efter p:de dy^

gnet funnit efcharan for grund ^ at kunna hafva

tilråckligen vidrört och inflammerat Tunica va*

ginalis, pålades famma caufticum for andra gån*

gen^dock mindre och midt pä Efcharan. Det*
ta hade åter efter 1 1 timar uploft flg, och okat

Efcharan både midt pä och i omkretfen. Såret

betäcktes åter med Ungv. bafilic* flav. under

forvåntan på defs affondring. Efter andra 7
dygns forlopp, fyntes Saccus icke vara fpånd

eller inflammerad
i til tecken 5 at caulticum ån^

nu varit for fvagt. Den i<5, aflofl:es ftorre de*

len af Efchara med en fcaipell, hvarefter et

helt litet caufticum lades i bottnen 5 inpå Tun.
va*



vaginalis: detta gjorde nu ftrax defs råtta ver**

kan i mera känning up ät ljurnfken och ryggen^

ftindhet i Vattu-bräcket, rodnad i cellulofa dar-

tos och updrifna blod -ådror rundt omkring.
Grot med bly-åttika lades federmera kring Scro*
tum och all annan nödig fkotfel, (om hår för-

bigås, användes med upmärkfamhet* Den i8:de

Utbrart vattnet vid kanten af Efcharan. Det
har val icke varit mycket, och kanfte hogft 6
unz, fåledes borde man vånta, at denna curen

fnart varit ofverftänden^ men tvårt om: under
det vi väntade pä god bulning och (åckens af-

fondring, tycktes vattnet ännu dageligen famla

fig, hoU lacken til en del ifylld deraf, och jäm-
väl vid hvarje forband, hela ätta dagarne, utflöt»

Sådant alt vittnade, at cauftica i de trenne an-

låggningarne flagit felt> varit for fvaga och ic-

ke nog angripit Tunica vaginalis, for at dåruti

upväcka inflammation, hvarpa dock hela curens

lyckliga aflopp hufvudfakeligen beror. For at

någorlunda ännu komma til detta ändamål, togs

fint ftolt caufticum pä en uplindad cbarpie-fl^ruf,

dock i ringa qvantitet, och fördes ikring bott-

nen af (äcken: någon vårk och fpånnin^ kändes

deraf for hvarje gäng, fom likväl lindrades af

grötens päläggning och bulningens ökning utur

grunden at lacken. Som facken, medel fl: drogs-

roälet, vattnets utfippring och defs famman-
fnorpning, var blefven mer tjock, än dåden år

utfpånd, nödgades vi hvar 4:de dag, til 3 å 4
gånger, återhämta denna efterhjelp , icke utan
ledsnad ä omfe fidor.

Ändteligen ock efter flera veckors förbigåen-

de, hade lacken, genoi» vanliga flimfor affon-

drac
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drat fig^ nog bulnat, fammanfmålt och lemnaE
Ttftiklen ledig och känbar. Såret var ock läkt

pä tioode veckan, da han med rurpenforium
utgick-

Håraf vill jag (luta 5 at man i (ma Vattu*
bräck> dar lacken icke är nog fpand^ bor bere*

da fig pä tvånne anläggningar af caufticum*

Forftj at dermed barttaga aila yttre betäcknin*

garne^ och andra gängen^ at tihickciigen in*

bränna Tunica vaginalis* Men om Cauilicuni

€j gores med den noggranhct^ fom Herr Afil^f*

foren Gahn^ i defs föregående nyttiga Afhand*
ling, utmärker^ kan det akid flä felt^ til tidenl

niodofamma och fruktlofa férrpiliande*

Cafi^s III. åfven meddelt af Herr AcRfiLé

En Stands-perfon fran Abo, befvårad af et

Hört Vattu-brack, pä vänftra fidan i Scroto^

hitkom lyyå^ at ioka bot derfore. Vattu-fåc-*

ken tycktes^ efter defs yttre llorlek^ innehålla

tninit 5
qvarter^och var vå! genonifkinlig. Dcil

flikas oroliga (innelag blef mycket tiUreds- (laldt^

iif det goda hopp jag gaf honom ^ om det nya
Operations-fåttets lätthet och formanlighet.

Efter vanlig kroppens beredning, pålades

Caudicnm d. 8 Julii, kl 8 om morgonen: det

attogs kL 10 töljande afton, iaiedes efter 14 ti-^

rhars forlopp. Han kånde foga värk deraf, och
hade kunnat föfva;, om ej fruktan för värre plå^

ga hällit honom vaken Efcharan h-ade denna

gängen gatt djupare, formodeligen derfore, at

detta Caurticum var nyfs gjordt och paladesöfuk-

tadi^endall fammanpackadt ; Såret bståcktes med
Ungv.
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Ungv, Bafil. fl. dageligen. Pä i; dygnet kan*

de han Ipånningar i Ijuoiflcen^ up ät ryggen och
"vånftra njuren :^

någon våmjelfe och Imdrig Fe-
ber åtföljde. Adren opnades pä armen, et la*

vement gafs i tinmr derefter, och et varmt fris

lades ofver och kring vek lifvet ät ryggen: Ca-
taplasma Saturn. kring Scrotiim, Följande da-

gen voro deffa känningar anfcnligt minftade:

Infufiim f. Lin* gafs med god verkan, !ä ac

de nämnde tilfällen 5 d. if voro mäUadels 6f-

verrtändne* Scrotum hade rodnat, til hoppets
okande, om Tunica^ vag. infiammation. Efcha-

ran (bi]de fig dageligen, under god bulning i

omkretfen; forbandet var det famma fom förr,

och Scrotum infvept i ofvannämndc grot. Den
iglofsnade Efcharan i ena brädden, hvarpä vatt-

net utftrommade. Bulnaden okade fig dageli-

gen, iä at flera omsningar behofdes af förban*»

det. Den z Oftob. började flarfvor och bitar

at flyta af lacken: detta fortfor näftan til flu-

tet af månaden, utan annan olägenhet än jåmnc
fängliggande. Teftiklen var här ovanligt ftor^

och behofde, efter utligten, en längre tid til

flurelig forminfkning , än den han nu, vid fe-

nare ars-tiden, här i Sverige hade at tilbringa.

Pä den goda och fiirdelande verkan , fom jag

i förra händclferne ront at Calomels bruk, lät

jag ock denna Mannen dermed börja at taga et

gran morgon och aftondi flutet af f :te Veckan:
hvarmed han fedan fortfarit i| ars tid, under
afdelta hvilo-tidcr. Pä atronde veckan var lå-

ret aldeles läkt, dä han hemrelte. Et är der-

efter^ eller om Sommaren 1777, kom han hit frän

D ^ ^ ' Fin-
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Finland 9 vifa mig Teftiklcn, fom ännu icke

aldeles hunnit til naturlig ilorlek, i oFrigt

mådde han helt väi^ utan minlta äteikomä af

vatten i Scroto.

Denne fjukc har Herr AlTcffbr Gahn af-

ven några gånger beiokt^ under curens goda
framgångs til hvilken min Medhjelpares, Herr
SALOMONS5 ofortrutna flit mycket bidragit.

Cafi^s IF. Af Herr Acrel meddclt.

En förnam Herre, af f6 års älder, med god
hålfa, kropps och finnes ftyrka, var dock De-

fvårad af et rått ftort vattu^bräck pä högra ii-

dan. Han hade redan burit det pa 4:de aret,

och anförde fom en orfak dertil, en critifk våt-

flcornas flyttning til denna delen, efter en fore-

gången Rot-feber 5 ehuru han af en högt förfa-

ren Låkare^ tilborligen blitvit ficott och vår-

dad. Underrättad om de anförde håndelfers lyc-

Iceliga forlopp 5 beflot han, at forft 5 veckor lef-

va regelbundet i ak 5 iäfom en beredning til

Operationen*

Den 6 Jan. 1777 pålades caufticum kl. to

for middagen, d. 8 kU half 10 for midd. aftogs

det och tycktes hafva gjordt nog verkan. Da-
gen for pälåggningen, taxerades den ijukc med
Inf. fen. niannato. Den 9 togs famma laxans;

Efter z opningar, fick han mot aftonen några

rysningar och qvickare puls ån vanligt. D. 10

Feber-fri: Efcharan hiktar (ig i omkrecfen. D.
II, iZj I? ingen förändring, god fornn och

matkUl. öfra delen af Efcharan afloftes med
Sax. Den 14 äter Laxerat. Säret forbants



fom i dc förra bandelfcrna. Den Ijuke var fe*

berfri och flyttade dageligen ur längen i fof-*

fan I men Scrotum ville iwarken rodna i Dar-»

los eller fpånna fig ut, fom det altid hinder^

när Tunica vaginalis år vål antänd af Caufti*

cum- Dcrföre lade jag et litet nytt ftycke cau*

fticum niidt pä Efcharanj emot natten k K lo^
hvilket var upfmålt och betåcktes med Salvan

kl^ 8 om morgonen* Den lö var Efcharan än**

nu icke lofsnad^ derföre ville jag med lan*

cett- udden forloka defs ftyrkaJ hinnan fprack

och vattnet utftirrade i en Imal ftrång fom eii

fin träd*

Som jag Innu icke val' nogd med rodnaden

och fpånningen i Scroto, tåptes den fina opnin^

gen med en liten bit af Giuifticumi vattnet up*
hörde ftrax at flyta, och ifrån denna dagen in*

funno lig de hittiis faknade fymptomer, nemli-

gen rodnad och fpänning, til bevis af helaTu*
niccu vaginalis antändning. Til d. 2^. hade in*

tet vatten vidare framflutit: Tunica vaginaliä /'

f\aites utpoft i opningcn^ Jik en vattu-blåfa, hvil*

ket ock Herr Else Hera gånger anrnårkt*

Efcharan fatt dock orubbad midtuii^ Och
vid ilorre delen af omkretfen. Den 24 kl. p.

for midd, utbröt vattnet -pä Ciåzn af Efcharan*

Den zf: Flytningen fortfor hela dagen. Teftis

kändes med fammanfidlne vattu-fficken , til ftor-

lek af en
,

medelmåttig knytnåfva, D, z6. Öp-
ningen flyter: Efcharan lofsnar och fvullften

miafkas: vanliga forbandet, med falvan och gro*-

ten, mafte ofta förnyas, for den utflytande ym*
niga våtlkan utur bottnen at facken,

D z Den
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Depi zj mot aftonen, infunno fig några rys-

ningar, med colique och värk i högra fidan, un-
der en' lindrig feber* Matthet och vanijeirer

folgde harpa och gjorde raig, läfom et oformodadt
tilfäUe , nog oro. Et hivement lindrade myc-
ket: omflag med ylle-duk ofver buken och hö-

gra vek-lifvet^ doppadt i varmt vin och olja,

minftade refvcn : fvulftens häftiga tiltagande oka-
de ån mera var oro. Den z8:de, orolig fomn

:

et laxans, taget i morgon- (lunden, gjorde ftark

uttömning. Et Clysma eniolliens eker imdda-
gen, lindrade och äterftålte värt lugn.

Når alt var ofverftåndet, da forft yppade
han orfakerne til detta okårida anfailct. Efter

han fann (ig må (å ganfka val, hade han lätit

matluften forleda (ig, at åta bädc for mycket
och otjenlig mat. Jag hade ock lemnat honom
til genoniläfande Herr F.lses afhandiing om
Vattu bräcks curen, hvarefl han fager (ig haf-

va hulpjst fattigt arbets-(olk , hvilka nåftan jåmnt
hållits vid deras (yfslor : deraf, mig oatfpord,

började denne {)uke i otid gä uppe pä g^olfvet

och imellan rummen, hvaraf den ånnu fvullna

Te(l:ikien och opna Scro^um retades til nytt

fvållande, oaktadt fufpenforium barsj lä at det

med eftertryck kändes ät högra njuren oeh der-

ifrän til flera plexus nervorum i undra liivet,

hvarpä en allmän inflammation i buken ej (ål-

lan följa plågar. Den 2.p:de hade alla tilfåUen

lagt (igj utom fvulften i Scroto, fom i flera da-

gar likTom tilvåxte.

Februari! den ^tdje, började fvullnaden ä nyo
aftaga^ bulningen oka fig ur bottnen af fac-

ken j
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ken; många flia-^for at lacken, ej olika oloft-

bitar, framfloto vid hvarje forband. Den p:de:

Den (juke mädde rått väl> mycket var flot ur

bottnen af låret, hvilket de fenare 6 dagarna

gronfkade lin-flcafvet, utan elak päfolgd, fom
detta var eljeft plågar förut beboda. Den nyfs

undgängne faran gjorde honom federmera helt

forfiktig och aktfam, under ftåndig förbättring;

vid månadens flut, var låret låkt och fvuiften i

det maita forfvunnen: det lilla fom återftod,

tycktes vara vid lades- ftrångens nedra ånda och
Tunicae vaginalis fåften dervid. Den f Mart.
var alt forfvunnit och han frifk och tårdig at

rcfa ut.

Cafus V. Vårdad i Kongl. Lazarettet, an-

märkt och meddelt af Herr General-Dire-
éteuren Acrel.

En Hattmakare - Geiåll från Gottland, hit-

kom i Augufti månad 1777, at loka hjelp for

Vattu-bråck i Scroto pä högra fidan. Han år-

bod fig at betala et rum i Lazarettet, intogs

och vårdades af mig och Herr Doft. Schul-
ZE, under många Läkares dageliga befok. Herr
AflelTor Gahn var härvid upmårkfam och ofta

tilfbådes. Vattu-päflen var den ftorfte vi nå-

gon tid fedt, half aln lång och et qvarter bred,

genomftinlig for ljus-lågan och mycket fpånd.

Efter foregängen kroppens beredning, pålades

Caufticum d. f Sept. kl. 4 efter middagen.

Ingen vårk , men någon fveda och mycken
räddhåga oroade honom följande natten. Ange-
lägen, at Caufticum hår fkulle gora fullkomlig

D i ver-
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verkan 5 blef det qvarlemiiadt til följande' efiei>

middagen farorna tid: det var mårtadcls uploftj^

och det (om äterftod i fmä torra korii^ Icrana*

des ännu qvar til d. 8^ endaft med ea plåtkr*
lapp betackt: fedan forbants läret med Ungv..
BaöL fl. och Scrotura ialVepres i Gataplasma
iaturmnurn> fora. omfades

5 gånger öm dygnet»
Pen I 3:de<, hade Efcbaran i yttre betåckningar*
ne val fl^ilt fig: fräni det fFifla, men fatt ^d\k^

Itådes flift i bottnen: Scrotiim började fpånna
fig raera ut och rodna på det vanliga lättet^.

Bår Tunica vaginalis år inflanirocrad. Yttra, hu-
den^ behåller fin: naturliga färg oForåodrad med
t>lod-ädrarn<is updriiningi men Tunica^ vagin^"*

lis rodnad lyfer derigenom. D^nna toråndring^,

fom hordé ti-l eit lycklig cur, ékade nigot hana
eljeft rätt drågeliga kånningar^. och bogde pul-

fen f lä at en åderlåtning på armen aavåndcs meci

fliynd&m. lindxing, Hm. klagade och pjunlsade-

immcrfort, mer af räddhaga m verkeligt lidan-

de, otver vek-bryggen, länderne och buken, utan

at någonfin hafva yåmjx^Me, ftindbuk eiierlorr-

fiarande feber. BliUiingen gick i lin ordning

men rodnaden^ började förgå och nya kott- pric-

kar up (ticka ur bottnen af iåret^ der Efcharan

bårtfallit*. Denna bottnen^ crl vidd af en half

Riksdaler 5 var åm blottade Tunica vuginalis^,

€ch Ijeifva den ftora vattu- tacken. Til viiinan^

dé af tiden'5^. föm^ redau utdragits til- tpr.de dy-

gnet, lades et Caufticuni midt i iåret, fedan

yttre Efcharan aldeiés var affondrad, tif fforleit

af en liten nagel: detta återkallade ftrax rod-

naden i Scroto och okade fpånningarne i låndeir

och lår
5,^
dock utan miolla farligt utfeendc,. Två.

ti-
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timar efteråt utbraft vattnet i kanten af Efcha-
ran och icke där Caiifticunii Jades. Foga min-
dre äfi en l\nna vatten hade ftrax utflödar.

Ifrån denna ftunden, voro alla hans ofverkla-

gade känningar ofvertländne. Icke heller före-

föll någon Ovilnad hvarken i tilfällen eller fkot-

fel, mot de fortgående fyra håndelfer. Man
flcuiie knapt foreftälhi fig, at et lå ofvermårtan

utvidgadt Scrotum^fKulle återtaga defs naturliga

ftorlek; men det fter fmaningom. Stark bul-

ning med en niyckenhec flimfor af Tunica va-

ginalis gjorde fmåltningen deraf fuilkoroHg.

bvullnaden var måft bana och iäret nåttan flu-

tet, dä han utgick af Lazarettet d. xjOftober
för at hemreia til Gottland.,

UPLÖSNING
0/ det fä kallade omvända Centrlpetal-

krafternas Frohlern.

af

AND JOFL LEXELL,^
Mäthefeos Pfofeffor i Åbo.

ba dettci Problem^ fedan den förda uploj-
ningen, foo:! N ev/ton derpä gaf, a[ an-

dra Geometrer pä hvarjehanda tätt blifvit up-
Joft, kan c| annat än förekomma belynnerligt

,

at jag bår vägar deraf anföra en uplosning,
dock emedan den famma innebår ct viisc hand-

D 4 grep
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grep af Integration, och defsiitom rått beqvåmt
leder til en ^equation, forn i fynnerhet uti iiilro-

nomien, år af viditråcktafte bruk , tror jag, at

den ej annat kan än behaga dem, fom at Ma-
thematilka underfokningar åro ållkare.

Sjelfva Problemet, iäfom mnn har fig be-

kant, år af följande innehåll: Om en kropp föres

uti en krokig Linea OYM, Tab. IL Fig, 2. ikring

en faft pun£l A , med en kraft ,
[om alleflddes dr uti

et omvändt forhällande af Qyadraten til kroppens af-

fland ifrån den faflå punBen; at finna^ hvad OYM
jkall vara får en krokig Linea. Låt rata Lineen

AB antagas (äföm axel til den lokta Krok-lj-
neen, och ifrän r, fom ma utmärka kroppens

ftålle vid en vifs tid t^ fåiles rX, vinkelrätt

emot AB^j vidare dragés AYy och Lineerna y^X,

XTy AT^ i ordning, betecknas genom bokftäf-

verna;^, v\ och vinkelcn J^X genom (p. Eme-
dan nu kroppen uti punclen T drifves til pun-

élen ^ med en kraft, fom år i forhållande af

, lå år klart, at om denna kraft, vid et gif-

vet afHänd a ifrån punden A^ utmårkes med A^

A a'^

fkal kraften uti T blifva -V . Då nu dennav
kraft, fom verkar uti leden TA^ uplofes uti

tvånne, hvilka verka efter lederna XAy rX,
A* a^

blifv^er kraften efter XA zz Cof. <p, och

A.a'^
den efter rX =: —r • Sin. (D. Håraf får man,

enligt den bekanta Mechanifka grundfatfen, at

" til-
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tilvåxten af häftigheten altid år uti förhållande

af den päfkyndande kraften, följande aequationer:

^ —^f^^'^ ^ hvareft ^ betyder den hogd,

ifraa hvilkén en kropp faller, i följe af fin

lyngd, pä en fecund minut. Emedan nu

rz +^^5 blifver v dv zz xdx + ydy^ och

dx- 4. dy^ — dv^ + v^d<p^ ^ altlä jc^^at +
y^^j' zzvddv — v^dCp-, Håraf upkommer altfå

xddx-¥yddy A.a'^ x.Cof. (p A.a-y Sin,(f>

' Zgdt^ ^|2
~

A,a^
,

^ddv — vd<p^ A.a^— och (/) ;
— = — ~T . Vl-

y
dare^ emedan — zz Tang. <p^ blifver xdy —

X

ydx = v^d(p^ altla dy. Cof. cp —
//a:. Sin^Cp — vd(p'^ yttermera år ^^^at. Cof. <p +
dy. Sin. (p zz dvj om den förra af defla sequa-

tioner differentieras , får man ddy. Cof. (p

ddx. Sin. (p — vdd(p ^dvdCp +d(p. (dy.Sin.(p +
dxCof.(p) — vdd<p + zdvdCpy men nu år

ddyXof.(p — ddx. Sin, (p rr o , altlä blifver vår

andra xquation (//.) vddcp + idvd(p — o. Om
denna 3equationen integreras, h v-d(p z=i C^dt^

v^^dCp^
och di^ — hvilket varde pä dt^^ in-

fatt uti aequationen ( L)^ gifver //^-^^ —
D f vdcp^zz
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väp-iz— — dä Hiaii nemligen thtet

bddv

Lat denna r^equationeos Integral antagas vam
bdv

v^^v) iä finnes genom, differentierande :.

bddv bdv- bdv^

ZpdQdv
dpd(p ~- — ^— + åpd(^y i följe af aequa:-

tionen (//. )i ^^^^^ vidare , efter {om pdcp :ri

^^-z; bddv bdv'^ bdvi,
. „-»-^_„._—— «. —

^(b--^vP v(b—v) v^ b—vj ^ v(b—v)^ ~
zbdv'^^ — / , — -f- dpdcp . h V a r a f i o 1 j er

v-( b^— v) ^ r 3 J

bddv b^dv^
, , , ,

och , = » a^Etå år ^= r^?»^. (B~h(j>},
I -4- j^"

då S betyder en vinkel af bekant ftorlek.. Hår-

af upkommer nu =: ä^.TangJB

dv dv srn.(B-^(p)
och + = ^^CTFIT^/ ^vars I,..

»egral år /.
™^ = A C^?/: |5 + > + / f , alt^a

hvar-
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hvarvid nu mera> utan at inflvrånka uplosnin-

gen, B kan iåttas =0, lä at xquationen tor

b

den fokta krok-lineen blifver v zzj ^ ^ ^^^^

hvilken, laTom bekant år,, gå!ler for en Comfk
Seélion^ dä punéten ^ är endera af defs Focu

b utmårker Coniflva Scftioneiis halfva Parameter

for ftora Axelen, och e Sedionens Excentrici-

tet. Om altfä e~i^ blifver krok - lineen en

Parabel 5 om en Ellips, och dä i ^ en

HyperbeL

ANMÄRKNINGAR
éfver ndgra Träd och Orter y fom wid
mmdre acb fiårre grad af köld ^ antik^

gen hltfvtt jkadade eller aldeles dådt ^

af

CLAS -BIERKANDER,
Gommiaifter i Gothene vid Skara.

Det år bekant, at flera DjuH, fbm åro kom*
ne frän varrnaorcer, redan trifvas uti kal-

la. Mänga titländfka Tråd tala kölden, och
Örter frän Afien> Africa oeh fodra delen af

America, torde blitva mer och mer vane vid

Svenflca CHmatet.

Om ifrän den tid, fom Thermometrar kom-
nio i bruk, hår i Sverige eller andra kalla or-

ter ^ blifvit anmårktj vid hvilka gränder af kold
ut«



utlånddva Tråd och Örter deraf antingen tagit

ftada elier aldeles dodc ut, hade det varit både
nytttgt och nojiamt.

Til en början, har jag i detta åmnc gjort

några anmärkningar, uti den affigc, at en up»
mårkfarn ekerverld mä i akt taga, om de Träd
och Örter, fom vid de här ncdanfore utfatte

grader dodt, kunna i framtiden blifva vane vid

Cliniatet, och uthärda ftarkare kold.

Når Thermometjern varit i til z grader of-

ver Frys-punften, hafva följande dodt:

Cucumis fativus. Impatiens balfamina. So«
lanuni tuberofum. Mirabilis longiflora. Portu-

laca oleracea. Cucurbita pepo. Gucumis mc-
lo. Ocymum bafilicum.

De froft-nårter, fom forderfvat deffa och fle-

ra ömtåliga örter, hvilka, til vidlyftighets und*

vikande, vid defle toregående och efterföljande

grader af kold ej upräknas> hafva pä denna or-

ten, följande är uti September och Odobcr in-

fallit > iäfom:

Sept. oa.
1768

Sept. oa.
4 26

i7fP 20 1769 18

176 ^ 6 1770 2

1761 30 1771 IP

1762 6 1772 4
28 1773 8

1764 20 1774 ip

I76f P i77r 3

1766 5 177(5 20

1767 I

Maft
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Man fer af föregående anmärkningar, at froft-

nåtterna meråndcls kommit, (om belynnerligt

år, omkring den zo Sept. och i Oélob. Uti

Jun. Jul. och Aug. hafva ockla varit fomliga

är froftnåtter, men meråndels lä lindriga, at en-

daft bladen i topparne bliivit flcadade.

Thermometern vid eller litet nedanfore o.

Tagetes patula. Tropxolum majus. Ni-

cotiana tabucum. Tagttcs erefta. Phafeolus

vulgaris. Phafeolus coccineus.

Thermometern f grader under o.

Afclepias fyriaca. Nigella damafi ena. Rud-
beckia. lacmiata. Lavatera triinelbis. Laihy-'

rus odoratus, Scabiofa atro-purpurea.

Några tråd flåpte iofven, fäfom ;

Robinia caragana. Fraxinus exceilior.

Thermometern 8 giader under o.

Convolvulus fepium. Chryfanthemum Tege-

tum. Malva crifpa. Trifolium melilotus.

Lofven folio da ned af följande Träd.

Crath^Egus aria. Berberis vulgaris. Syrin-

ga vulgaris Prunus cerafus, Prunus avium,

Pyrus malus. Pyrus communis. Acer platå-

noidcs.

Da Thermometern varit, 16 ^ och
grader under o, hafva ftorre och mindre Trad,
til ftammar och grenar dels biifvit fkadade, deis

aldeles gått förlorade.

luglans rtgia. Prunus virginiana. Philådel-

phus coronar. Salix viminalis. Satnbucus ni-
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gra. ^Jculus hippocaftanum* Fraxinus excel*

ilou Acer pktanoides. Prunus cerafus.

Om vären finner oian 5 ac når kålen fitter

långe i jorden, och värme Gimt klare dagar

fatt faften i rorelfcj men derpä infoliic kold^i

faflån icke {3. ftark, tom här ofVanfore anforc ^
Frukt -tråden likval iä lidit til (ina (tam*

mar^ at de dodt ur^ Gamla SvenOca Tråd 5 iä*

fom Gran^ Fiiru^ En ^ BjcSrk och Ek ^
taga om

våren Ovada til Ona ipåda ficott , fom ännu icke

tåla kölden^ når Theroiprnecern varit i eller 2

grader under o.

Man vet 5 at kölden ej gor oftare ftada pl
jordens groda i de kalla Glimater, ån bena ocli

torka uti de varuiare. Under iz til i6 dagars

ftark fommarhetta, dä Tliermometern ftigit til

2,6, Ig ä ^0 grader.^ har jag hårilades, pä bae«

kar Icdc alia andra Örter förbrände 5 men fol^

jandc forblifvit frodiga och lefvande^ hvil ka a!!**

mårkniogar torde gilva en upmårkiam Landt*
hushållare anledning at på höga ftållen iitla frofi

af iadana nyttiga Orter, hvilka uti torra fom^
jar ej varda baritorkade^ utan växa frodigt til

Landtmaunens märkeliga nytta.

Avena pratenfis» Agroftis arundinacea. Ga*»

lium verum. Galium boreale. Melampyrum
pratcnfe* Equifetum arvenfe. Solidago virgau*

rcä, Campanula rotundifolia. Epilobium angu*

ftifoliuni. Erigeron acre. Potentilla argentea»

Pimpinella Saxifraga. Thymus ferpyilum. Tra-

gopogon pratenfe. Marrubium viit^are. Hie*

racium piiocella. Thymus acinos. Carduus lan*

ccolatus. Garduus acaulis. Inula fiiliciaa. Ono*
pis
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nis rpinofa. x^ntirrhinum linaria. Anemone piil-

fatiiia. Anthemis tinftoria. Lotus corniculata,

Seduai nere. Cariim carvi. Vicia cracca^

Cha:ropnyllum fylveitre. Silene nutans. Rii-

niex acetocelia. Lychnis vifcaria. Convrakria

polygöivatum. Tiirritis glabia* Centaurca ja-

cea. Anchufa officinalis.

På det ingen 5 fom behdgar gora fanirna nn-

mårknirigar pä andra orter ^ och finner, emot
iivad hår anfördt år^ uti dera någon olikhet , mä
tanka, at vid obrervationerne mig forhaftat

och mifstagst, la erhmdras härvid,

i:o At anmårkningarne åro gjorde ora hö-
ften pä friO;a och frodrga Örter, och icke lä-

dane^roni af ålderdom begynt förfalla och foiä-

ningom aftyna: ni den ändan åro fron fent och
flere gånger läddc^ pa det deras frodiga ieinad

Ikulie racka til den tiden,

t:o Når Thermomerern varit i eller i g\\
under o, har bläil iorokat kölden, at den föror*

fakat ianima ftada pä örrer^ lom ej annars, un-
der lungt vader, forr ån vid 6 eller 8 grader
under o.

3:0 K6!d angriper fnarare och ftarkare, når

växterna efter rägn åro faftfulia, ån när froft

kommer efter längfam torrka.

4:0 Midt på dagen år det, vida tider om
året, kallare i jordbrynen ån i luften j ijjS d.
zi Sept. kl. z efter middagen, var Thermo*
metern i jordbrynen, dar glas-kulan llod, p gra-*

der ofver o, men når han flyttades i luften z al-

nar högt, fteg han Itrax til iz grader.

f:o
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^:o Froft-nåtter åro dels allrmlnna, fom ga

ofta ofver hela landets dels cnflvylta^ fom träffa

vifla Soknar och Byar. Oha år det frort om
aftonen men ej om morgonen, och la tvårt om.
Obfervationerne bora läledes derefter råttas 5 at

man ej raifstager fig.

6:0 Nordan- och Öftan-vådren fora ofta köl-

den med fig, och ftada Örter pa opna fält^

deremot de, fom ftä i ficugga och hafva betäck-

ning af hus och annat, blifva bevarade. Man
finner derfore, at vid Stader och flora Byar,

har kölden ofta mindre verkan.

7:0 Underfiundom år kölden ftarkarc pä
hogden än pä Tanka Hållen, och ibland tvårt

om. Lera, fand och muiijord, famt fumpige
eller torrare flvogs-tracler , torde olika draga köl-

den til fig. Örter, fom våxa under (jelfva linicn

eller i Pera^ Korhåila fig hos ofs olika, fomli-

ge tåla något kölden, fomlige aldeles intet,

hvilket lårer komma deraf, at i deras Fädernes-

land, våxa fomlige på fjällen, andre i dåiderne.

8:0 Når grunda f)oar, fom om fommarenåro
upvårmde

,
grånfa til Trägårdar och ångar, be-

varas växter långe for froil^ i fynnerhet om vädret

kommer ofver {joarna, dä pä famina tid, Örter pä
andra ftållen at froft gä förlorade.

Jag vet val, at mycket faknas vid defla ob«

fervationer, men hvad fom brifter, kan uti Aca-
demifka TrSgärdar vidlyftigare och fulikomiiga-

re C! (åttas : jag har här alienaft gitvit någon

anledning.

Om
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Om Flug-maflmr y
utdrefne ifrån

en Månmjka i

af

ANDREAS SPARRMAN,
Med. Doäor.

Det år i fynnerhet Larven til Mufcä metewlta

[Linn. Nat~\ lom jag hår far an-

mäla, läfom Männificans betydelige, ehuru kan-

fte hårtils mindre kände fiende. Det hade jag

tilfälle a t erfara forledne fommar^ vid LoHla
Bruk, dä et välgörande Herrfkap updrog mig
at utdela fria medicamenter til alla de fattige

i^uke pä denne orten i> fom hos mig iokte rad

och hjelp. Ibland delTa infann fig Hammar-
Smeden Phrre Giljam^ til ucfeendet ftor, ftark

och frilk, dock i fjelfva verket CacheÄicus,
och under de forfiutne tre åren ftundom behåf»

Han hade ftundom utflag pä hufvudet^och de fml
brånn^fär pä håndren , for hvilka han, fäfom Ham*
mar Smed

^
ej annat kunde ån ofta utfåttas, läktes

med fvärighet. Fem är tilforene har han varit lån*

ge fångliggande af fkorhjugg, och nära at do deraf,

tils han fmäningom räddades med pepparrots- dricka
och Decofl: af Trifolium aquaticum. Han bruka*
de förut fvettdrifvande medel ^ fäfom mot Rofen

^

och derigenom förvärrade och okte orfaken til fitt

onda, medelft de tunnare vätOcors for myckna af«
drifvande, hvarigenom det öfriga mera blef benäget
for rota och fkjorbjugg, en fjukdom, hvilken han,
fäfom flark arbetare, enligt allmänna fördomen^
förut ej trodde lig kunnat fä , dä likvål fleré Ham»
mar »Smeder dermed åro behäftade.

tad

E
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tad med otvifvelaktiga tecken til ftcn och grus

i vånilra njuren.

Han klagade nu i fynnerhet ofver fugande un-

der br6ft-benen5 iårdeles åt vånilra fidan, famt

ömhet på famrna ftålle, äfven at magen ibland

upblåftes. Denna mag-krämpa och iiigande ha-

de forft börjat om holten 17769 dock ganfka

lindrigt 5 men ftrax efter Jul och de följande

månader, blcf han deraf mycket plägad.

Hans lefnads-art var, fom andre Kammar-
Smeders, at arbeta ftrångt fyra timar, och
hvila andra fyra, til fkiftes hela dygnet ige-

nom j han brukade, åfven fom de ofrige, at

gora fin måltid af ftadig och falt mat, (*) 3a

vakten var förbi; men at gä faftande til arbe-

tet ^ men dä började, efter z timars forlopp,

det förenämnde fugandet lä härdt aniåtta honom,
at han ofta var i fara at falla ned och Ivima,

De aibetsfria nätterna imellan Lördagar och Son-

dagar, måfte han mången gång ftigaup, for at

med någon mat dåoipa det plågfamma fugandet.

For ofrigt marktes inga malk- tecken.

Jag rådde honom, at genaft börja nyttja De-
coftum Trifolii aquatici, i flållet for annan
dryck, lä val i afieende pä Cachexien, fom
mafkar, och at han fkulle fvålja några klyfter

hvit-lok, hvar gång han fpifade, och hvargång
han gick til arbete, fäledes fex gänger om da-

gen,-

(*) Hammar Smeder i allmånhet må illa af mjölk
och annan dylik tunn föda, fäledes galler ej detta

fäfom mafk' tecken hos dem.
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gen^ åfven at han fUiUe taga fig en fup Bran*

vin vid hvarje dels maitid, och delsutom^ da

fimninaen anfatte honom»

Sju dagar dereftcr, eller den påföljande Lor«

dagen, fom var Ovarmaft til fifta dagen i Neda*
net, återkom han^ efter aftal^ och berättade fig

med tåmnielig båtnad i det nogafte efterkom*

mit min forelkrift» Jag gaf honom derfore nu
det berömde rnaflc- medlet af Pulvis Raä, Fi/icis

et unij och tvänne Boli, fom tilfammans inne*

hollo Scamon. och Merc. dulc. aä gr. XKiV

famt Gummi Gutt^ gr. xv] C. f. q. Extraft. Ta*
nacetii Men fom jag erfarit, at defla Boli hos

medelmåttigt flavka ej altid gjort lärdelcs ver*

kan iäG^m laxerandc, och jng betinnade, det jag

nu hade at gora med en ftark Hammar-Smed i

tillade jig gr. xviij af Malf. pil. catharå:. Ph6

Svec. (-^0 Alt detta tog han in, den följande

morgo!ien kl hvarefter han^ från kl. 9 til

kL 10, lade fig blifvit af med tufend-tals fmä
rnaftar^ men ac mäfte delen af della blifvit ut*

drcfne pa cn gäng, jånne en myckenhet fle-m^

hvilken lik fom band dem tilfammans uti en
kli^Bp af en kn^/t-näfves ftorlek. Vid pafs 30

El ftyc-

(*) Det år nådan otroligt^ hvad en del Mafk-patien*
ter täia af Laxer-medei ; en i8:äiig, men til utfeea*

det i 3:än*g, liten och klen Flicka, fom efter all an-
ledning frän yimfla aren pinats med mailcar , hade
brukat (tora dofes af jallappa och Rhabarber , otafi

at fä opning. lag g^f henne af faninia Cag§ medi-
canfienter och i lika itor doiis^ fom til ofvaunåmn-*
de Hammar Smed, utan at det laxerade: hon blef

allenaft fri frän lin mag-vårk fér den dogen^ dä
hon tog in Laxer- medlet.
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ftycken allenaft blefvo til mig bragtc: en del

af defTä, iom ofver en tima legat beftrodde med
nägot Pulvis Rad. Filicis^voro icke defto min-
dre lika liflige och fnabbe fom de andre larver

eller lå kallade ånger.

Madcarne voro hvite, frän 3 til 4f lineers

långd, fpitfige ät ena andan, fom var beväpnad
med 2:ne bruna hakar eller klor, men ät andra

andan voro de obtiife, med likfom flera hvafla

horn, i det nårmfta liknande den Figur^ lora

Reaumur gifvit^ Tom. IV. Mem. IV. Tab.
xij. fig. 8. men ftorlcken mindre, ån defs Fig.

I. 1. c. utvifar. For at fä veta, af hvad Species

de voro, lade jag dem kl. 5 pä et ftycke färflc

fifk, i en glasburk, half-fyld med jord, dä en

del genaft nedkropo i jorden > nägre häktade fig

vid fiflk«ftycket, utom nägra fä, Tom redan for-

vandlats til aflänga bruna agg. Om nägra da*

gar, läg jag ej til nägon maflc mera, derfore

bärtkaftade jag fifk-ftycket, fom redan börjat

ruttna 3 men pä fjortonde dagen, fedan de voro

utdrefne, blef jag varfe p Itycken Flugor uti

den ånnu tiitåpte burken, och inom tä dagar,

okades deflas antal til if. Fyra af Flugorna

voro dock dubbelt ftorre ån de ofriga, men an-

nars aldeles lika , lä at det kunde anfes fom ea

blott varietet af famma Species, fororfakad at

ftållet, dar larverne blifvit upfodde.

Vär ftorfte Forfkare i Entomologien, Herr
Baron och Hof-Marfkalken De Geer, jämförde

de fmårre af de utklåkta Flugorna med flera

Specimina af Mufca meteorica (Linn.«.i Syft. Nat.)

och fann dem vara af famma Species, hvaraf
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hän gifvit ritning i 6:te Tornen Pl. f . f. i. i

fina fortråfFeliga Memoires^ och p. 8f . 1. c- be-

ftrifvit, under namn zi MUSCAvaccarum, Det år

famma plägfamma fluga> fom om fomrarne plå-

gar flyga ofs i ögonen , men måfc kring näs-

borarne på Häftar och Bofkap, at formodeli-

gen dar dels fuga fin foda, dels lägga agg, lom
blifva OESTRUS nafalis. Torde hända , at Mufca

Meteorica ock haft tilfälle at fåfta fina ägg hos

Smeden, fom Oeftrus hasmorrhoidalis gor det hos

Häftar, nemligen in Inteftino Reéto, hvarifrån

de fedan fom Mafkar upkrypa til magen, och
llundom fororfaka Häftens dod. (Se Memöires

des Sgavans etrangerSy Töm, III 40 p.) 1 an-

feende hårtil, må man mifstånka i fynncrhet de

flags Flugor, fom hålla fig pä ofnygga ftällen,

och taga fig til vara, at de ej inqvartera fina

agg in inteftino refto. At Mufca meteorica

pä detta låttet innåftlat fig hos Smeden, år iä

mycket troligare, fom detta flag at Flugor ej-

uppehåller fig i hufen* Icke defto mindre är,

lä väl for fnygghets fom farans {kull, nödigt, at

åfveh efter mojeligheren hindra andra forter Flu-
gor frän at lägga fina ägg på mat, emedan tro-

ligen pä det vifet den Flug-mafken innåftlat fig^

fom i Kongl. Academiens Handlingar, for är

i7fz, pag. f l, af Herr DoÄoren och AiTcflbrcn

Wahlbom befkrifves.

Det år näppeligen at förmoda, det flug-

larfver kunna utkläckas i magen och tarmarne^
men fom larver, torde de på lädanc ftällen let-

va längre ån vanligen, och åfven angripa och
åta fig ut igenom Ijelfva inål^^rna. Skulle man

E 3 haf-
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hafva anledning at mifsrånka någon plägas af

Fiug-mafkar, torde man, utom tjänlige laxantia,

låtraft- utdriFva dem mtd Olja, Terpentini
Qyickiiifver

, Miifcus, m. m,

Smeden har alt fedan varit irl från fin mag-
plåga och fugning.

Sån at tilreda Mercurim dulctSy

på våtd vågen y
af

CARL WILH. SCHEELE.

Man tager \ gg Q\Mckfilfver och åfven la

mycket vanligt rent Skedv-attcn, detta

Ilas uti en liten kolf med nr5gorlunda läng hals,

hvars öpning igentäppes med litet papper, och
låttes uti Varm fand. Efter några timars for-

lopp, dä fyran ej mera fynes verka pä Cb^ick-
filfret> okas elden lä, at uplosningen näftan kom*
nier til at koka> med denna hetta fortfares

3

eller 4 timar> koUven onifkakas dä och dä

men pä flutet lagar man lå, at fokitionen kom-
mer

(*) Man flciille tro, at nar Acidum nitri ej mera ef-

fervéfcerar ofver Qvickfilfret , vore fyran då där-

nied faturerad ; men längt derifrän: när hettan 6kas,

år denna Iblution i fland at anno uplofa en ftor deU
deraf, dock med den ikilnaden: at dä Qvickfilfret

i början af Acido oitri blir calcineradt, uplofes fe-

dermera en ftor dql Qvickfilfver i m^etaHifk form,
fom deraf år klart, ac ej allenaft inga fpånftiga ån-
gor mera upftiga , utan ock, at man med cauftikt,
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mer I time lindrigt at koka ( ^ ). Imedlertid

uplolas p lod rent fal communc uti 6 eiler 8 ®
vatten, denna uplosningen fläs kok* het uti ea

glas-burk och ftrax derpä tilblandas den omtal-

te Qyickfilfver-folutionen (fom likaledes bor va-

ra kok-het) efter hand, under ftåndigt kringror

rande. Når pr^Kcipitatet fatt fig, athälles det

klara och äter päflås hett vatten, hvarmed prae-

cipitatet lä ofta edulcoreras^ tils det ofverftäen-

de vattnet aldeles år utan fmak. Derpä hålles

altfammans pä et filtrum och torkas i lindrig

värme (^*').

E 4 § z*

eldfall och flygtigt Alkali får et fvart prsscipitat,

fom eljeft , når folutionen innehåller bara calcineradt

Qvickiilfver, blir gult. Om detta fvarta prascipitat

lindrigt deftilieras, upfliger Qvickfi'fver och äterftär

et gult pulver, hviiket år ju(t den del af Qvickfilf-

rec, fom i början af operationen af Aeido nitri är

blifven calcinerad.

(*) Elden mafte nödvändigt okas, får at hälla Mer-
carios oitratus uplofl, fom eljeft år ganOca benägen
at cryftarnTera i fjelfva hettan. Gemenligen äterftär

något ouplöft Qvickfilfver: men det är altid båttre

at taga for mycket, ån for litet deraf, ty ju mera
metaliifkt Qvickfilfver folutionen innehåller, defto

mera Mercuriiis dulcis far man.

C**) Man bor varfamt afhälla folutionen uti falt- la-

ken, at intet Qvickiilfver medföljer. 4 lod fal com-
mune vore tilråckelige at prsecipitera all Mercurius;
men dä kan lått hånda , at någon ofverflödig Mer-
curius corrofivus faftnar vid pisecipitatet , (brn vatt-

net enfamt ej är i ftånd at aldeles rent fränfkilja,

och det är, tvifvels utan, orfaken, hvarfore man
tror Mercurius prascipitatus albus vara corrofif. jag
har funnit, at Sal commune har famma egenfkap
fom Salmiac , at uplöfa en ftor mängd Mercurius
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§; 2. Enar man eftertänker, huru Mercurius
dulcis upkommer pä torra eller fublimations-vå-

gen, år ej Tvärt at förklara min upgiina me*
thod. Mercurius corroiiv« alb. är et medeKalt^
och beftar, fom bekant år , af acidum falis, mät-
tadt med calx mercurii. Detta falt kan uplofa

en god del QjnckfiUver i metailiik form: {kall

detta fke, malle de räka hvarannan i deras min-
fta delar, hvilket händer, när de, med tilhjelp

af hettan, förvandlas i rok~ Sak famma år med
Solutio mercurii, fom på ofvannåmnde iätt år

tilredd : den innehåller Ca!x mercurii och Qyiek-
iilfver, delte i deras aldr hnaite de^ar: kommer
nu falt-fyran til, eller? for mindre koftnad ftuU^

Sal coramune^ il forbinder Sak- fyran fig med
Calx mercurii^ hvaraf fammanfåttes en verkclig

Mercur. corrof albus: och efter folutionen in»

nehaller metallifkt Qyickfilfver , attraherar det-

ta Qyickfilfret genali: la mycket Mercurius
corrofivus, fom til faturation behofves: häraf up-
kommer dä en riktig Mercurius dulcis, lam
for fin oloslighet fkuii uti vatten, mäfte prx-
cipitera.

§. 5. Forfoken bevifa> at detta pr^ccipitat

cj annat år> ån en god Mercurius dulcis, ty

i:mo Är han aldeles utan fmak. i:do Har jag

fublimerat detta pra^cipitat, och underfokt det^

fom i forftone upftigit i kolfvenjoch fom borde

vara corrofift, om det innehoile lådant ofverflo-

digt,

corrofivus, derfore tager jag 9 lod falt, för at fä

den vidhängande Mercurios corrofivus aldeles ren

fränikild. Af angifne myckenhet Qvickfilfver, fås

vid pafs 17 lod Mercurius dulcis.
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digt 5 emedan man vet, at Mercurius corrofi-

vus fnarare upftiger, än Mercurius dulcis : men
lä väl detta, lom ock det fom fublimerades fe-

dan, var en ren Mercurius dulcis, fom aldeles

liknade den pä vanligt fått tilredda. 5:0 Har
jag ock blandat detta pr.xcipitat med ^ Mer-
curius vivus (i tanka at, om han inneholle for

mycket Mercurius corrofivus, borde han kunna
antaga mera Qyickfilfver) och fublimerat; men
jag fick min Mercurius vivus igen med fin for- v

ra vigt. 4:0 Man vet, at Alkalia cauftica och
kalk -vatten färga Mercurius dulcis fvartj det

famma hånde ock med min. Den fvarta färgen

år intet annat, ån Qyickfilfver, delade i gan-

fka fina delar.

§. 4. At min upgifne metbod verkcligen ar

fördelaktigare, ån den fom vanligt brukas, kan
cj dragas i tvifvelsmäl: emedan 1:0 denne Mér-
curius dulcis med mindre befvår, mindre kofl-

nad, och utan at nyttja Mercurius corrofivus,

kan tilverkas. 2:0 Kan han aldrig blifva hvar-

ken mer elier mindre corrofiv, alienaft han val

edulcoreras, och iäledes år han altid låker. 3:0

Blifver man ej heller utfått for det for hålfan

altid farliga dambet, fom efter gamla methoden,
under trituration med Mercurius corrofivus och
Qyickfilfver, upftiger. 4:0 Är denne Mercurius
dulcis långt finare, ån den vanlige, hvilken al-

drig kan blifva lå fin, ehuru långe han ock
rifves.

tvän^
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Tvånne Medtcmjke Håndelfer
^

meddelte af

LARS HjORTZBERG, M. D.

Kongl. Amiralitets- Medicus i Carlscrona.

CATALETSIS comficata cum TRISMO.

Catalepfis år val en fållfynt, men lå val af äl-

dre fom nyare Medici kand och befkrif-

ven fjukdom.

Alla bekanta håndelfer komma deruti ofver-

ens, at den (juke vid anfallet ilrax blifver orör-

lig, kånfiolos, famt oförmögen at med egen kraft

andra den kropps-ftållning han hade, då anfallet

kom. Själen vet dä ej af fm egen kropps li-

dande, och de mufklar, fom eljeft följa viljans

befallning, lyda icke defs, men val en utvårtes

driit. Det fynes, fom det förenings- och verk-

nings-band , fom år imellan {)ål och kropp, da

vore uphåfvet, h vilket likväl äterdålies i fam-

ma ognablick, dä paroxysmen gått ofver.

En (å betydande forändring kan ej fke ntan

cn befynnerlig orfak. Forfarenheten intygar väl^

atHyftericse och Melancholici åro oftare, ån an-

dra, for denna ijukdöm utfatte^ lika fom flere

håndelfer vittna, at roafkar, häftiga finnes-rorel-

fer och mycket grubblande den famma ftundom
fororfakat: men (å vida det ej en gäng vid de

fvärafte tilfållen altid händer, blifver det et (å

mycket fvärare probleme at uplofa, af hvad na-

tur en lådan orfak månde vara, fom på fenfo-

rium
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rium commune kan, med lifvets beftånd, och

ofta utan den minrta elaka päfolgd, luofva en

ladan väldfam verkan.

Skall nägot ljus vinnas i denna mörka fak,

måfle det hämtas ifrän noggranna ron. I detta

affeende, vägar jag upgiFva en Cafus, fom år

1774 i Kongl. Amiralitets Sjukhufet hår i Carls-

trona mig f(5rekommit, hälfl jag fer , at den

famma år uti tredje Qyartalet af Kongl. Ve-
tenfkaps Academiens Handlingar for år 1776,
pag. biott nåmnd, men ej beflcrifvenj och
i ofrigt til någon del fluld ifrän dem, fom jag

hos Obfervatorcs blifvit varfe.

En Volontair, benämnd Sjåfiråm^ vid pafs jo

år gammal, af ettrift och mciancholifkt utfeen-

de 5 blef, den zi Juiii bemålte år, uti Amirali-

tets Sjukhufet intagen. Han berättades ej til-

forene hafva befunnits (juklig, uran blott myc-
ket fenfibel, famt derhos ftilla, nykter och ar-

betGim: men at han nu på några dagar, utan

veterlig orfak , blifvit ovanligt tyft, modfåld
och tankfull, viljandes hvarken åta, dricka el-

ler fyfsla något. Anreligen hafva de ej kunnat
fä et ord af honom, eller hade han budit til at

rora fig, utan då någon ledde eller förde honom.
I detta tililand blef han bragt til Sjukhufet.

Han rörde fig ej heller dä utur fiåcken, om
icke någon halp honom i gång. Han tycktes
hvarken hora., ib eller kanna, efter intet gjor-

de pä defs utvårtes finnen något intryck. Det
befynnerligafte var, at ehuru alle olrige leder

voro bojeiige, kunde munnen dock ej en gång
med munfkruf opnas. Då något inhåldes i mun-

nen
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nen genom hålet af en utbruten tand, rann det

åter ut igen. Pulfen var full, något härd och
långfam. Andedrågten jämn, otvungen och
lått. Hufvudet och pannan voro mycket var-

ma, men händer och focter kalla.

Curen inrättades på följande lått: Jag låt

honom ftrax fä flera ljumma fotbad, lä at vatt-

net fteg til knås, derefrer opnades ädren på fo-

ten, dä en feg och tjock blod med moda ut-

flöt j koppning, veficatorier och finapismcr nyt-

tjades, jämte flitiga frotteringar ned åt halfen

och ryggbaltet Et kylande och refolverande

omflag lades ofver hjeflaa och pannan. Deftii»

lerad Vin-åttika holis for nåfan» Et ftarkt^la-*

vement applicerades, fom uttömde hårda och
llinkande excrementer. Och fom han icke ha-

de formogenhet at iVålja, låt jag honom om
for middagen och emot nättren få et cly-

ftir af ferom laclis , hvaruti uploftes et mos,
fom beftod af Tartarus tartarifatus och Honung
änä > famt vid middags-tiden fick han clyftir af

god kott-foppa. Genom deffa anftaker, återkom,

på 4:de dygnet af defs viltande i Sjukhufet,

förmögenheten at fvälja och tala, h varpå han

gaf forfta profvet, i det han begåvte dricka*

Dalat iag ftrax tilredä Serum laétis, yftadt med
Cremor tartari, hvaruti pa hvarje haif-ftop uplo-

ftes et par matltedar af förenämnde mos, hvil*

ken portion hvar formiddag af honom förtärdes.

Änteligen låt jag honom fä en dofis Sal Ca-

tharticum Anglicum, fom afforde en ftor myc-
kenhet af ftinkande flemagtige excrementer.

Derefter blef den fjukc dag om dag båttre,

ta-
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tilade, at, vande fig fjelf i (ången, och kunde
nu af egen drift gä, lamt klagade ofver intet

annat ån matthet, utan at veta af, hvad de för-

ra dagarne honom håndt, ifrån den tid anfallet

ffcedde. Mineral vatten hade nu ganfka val paf-

fat, om det varit at tilgä, hvarfore curen flöts

med magdyrkande medel, och han lemnade

Sjukhufet den 9:de Augufti, friik och tåm-
ineligen munter, utan at fä nägot vidare re-

cidive.

TJLTITJTIO ex corde oJJJficato.

Benvdxt i vänfira Ejert - kamfnaren ^ hos en

Man af 16 ars dlder.

t huru forntidens Medici for Gat.enus, och
en nyare Arab, vid namn Rhazes, fom

formodeligen lefde i flutet af p:de Seculum,
med flere andre, anda intil Vesalii tid, hån-

lort ben i hjertat til Månniflvans våfenteliga de-

lar, och ätOvillige berömde nyare Pra6rici och
Anatomici åfven tråfFat ben- och kott- växter,

bråflv ocl) ften-gyttringar, ej allenaft uti hjer-

tats cellulofa exteriör, defs kamrar, fepto och
auriculis, utan åfven uti oftiis och progreffu ar-

teriarum famt membranis vifcerum^ (^) lä tor-

de

n

(*) Atflciiliga fädana egna och andras obfervationer

,

har den ftore von Hallfr famlat uti defs Elem.
Phyfiol. Tom. L Lib. IV. Sed. III. pag. 32^,
339, 947 feqq. Ej. Opufc. Pathol. p. ^6, 12^,
139, hvartil kan låggas Boneti Sepulchret. Anat.

Tom» I. pag» y6y, s^y S17
, 825-, S57, 838*
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de dock en for några månader fedan funnen ben«
våxt innan for ftora puis-ådrens utgång mut
den vånftra hjert-kanimaren , hos en ung Herre
af 16 är, iå mycket mera fortjena nägon up*
märkfamhet^ fom iädane håndelfer åro fällfynte

hos Folk af denna ålder. Sjeifva ben-våxtcn,

blottad och i Spiritu vmi torvarnd, fkall med
forfta lägenhet, om lä befoiies^ tillika ofver*

fändas.

Bemålte Herre var af en Sangvineo-Melan-
cholific complexion^ hade en faft kropp, godt
genie, och en fortråfFelig inbillnings kraft > var

trägen uti ritande, och låflade derutinnan med
kondens rrmihrc. Vid mitt forfta befok^^fom
var 8 dagar for defs dod> lernnade han, pä til-

fragun, bcdccd om de ijukdomar och händcKcr^

fom ifrån barndomen hofiom träffar. Ibland

defla voro följande de märkeiigafte. Vid ijetce

och fiunde åren, har han olta varit befvårad af

fvindei och. convulfioncr , hviika troddes vara

en verkan af maikar, ehurn, under de bäila^maik-

medels bruk, aldrig mafkar fpordes. Pä åcf$

p:de är, har han fallit ned ifrån en Klocklla"»

pel af ungefär ]i alnars hogd, då han fatt en

fvår contufion pä broftet, och uptogs bårtdå*

nad. Sedan har han tvenne gånger varit i fa-

ra

Tu. Barthol» Hift. ^o. Cent, L Ej, Anat. pag.

423 Lille, de palpit. Cord. p. loj. Lkaledes

finnas många dylika håndelfer anteknade af Belli*

ROLLFI.NCK, SCHENKIUS, RuYSCHlUS, F.

Platerus, Lancisius, Dobon^us, uti Ephe-

merid. Nat. Ciir.ud Faris* Mem. Kongl, Sv. Vcc^

Åcad* Handl. &c*
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ra at drunkna, och den fenare gången med plats

kommit til liF. Dcfs Foråldrar berättades ej med
några chroniflca (jukdomar hafva varit befvarade,

ej heller har han Ijelf nagonlin mårkt nägot

tecken til gickt, ftcn-paffion eller gyllcn-äder,

ehuru dixtcn ej altid varit lä regelbunden.

Men deremot har han de fenare aren ofta haft

Hypochondriflva anftoter , intermittent puls,

klämning ofver broftet, ångfian och andetäppa,

fann llundom en iä häftig h iert-klappning , at

åtVen de närvarande det kunnat hora.

DefTa anledningar tycktes hafva varit nog
alfvarfamma, for at i tid foka en förfaren Medi-
ci rad, hviiken kunnat genoro en reglerad dixc

och tjenliga medel, om ej afhjelpa, dock lin*

dra ijukdomen , och i mojeligafte mätto före-

komma defs hafliga tiltaga^nde. Men detta har

ej flcedt, h vårföre ock plågorna mer och mer
tiltogo, och nägra dagar for /mitt befok

, ftego

til en iädan hogd , at han tvenne gånger varit

pä vågen at qvåfvas. Nu klagade han ofver en

flcoftals infallande fvär hjert- klapphlng, äng-
lian, andetåppa, äckel, hoila, aggnmg och fve-

da i broftet: defs puls var fnahb, låg, härd,

famt intermittent hvart tredje, fjerde eller fem-
te flag. Händer, anfiktet och broftet meren-
dels kalla, och ftundom med kall fvett befukta-
de, i fynnerhet vid de fvärare paroxysmernes
anfall, hvilka under den fafeligafte oro alt of-

tare och häftigare utbroto, da ock pulfen var

okänbar, bjertat darrande, och den ijuke låg

lik(om halt-dod.

Af
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Af lå tydeliga Icånneteken> tycktes jag haf-

va nog fannolik anledning at förmoda ^ det nå-

got anfenligt anevrifma, någon polyp, kott- eller

benvåxt uti hjert-låcken, hjertat eller defs ftora

il:am-ädror> lådana fafeliga plågor fororfakade,

hvilket jag ock fann mig föranlåten at for den
ljuka och defs vänner uptåcka, läfom bevekande
Ikål at mer tånka pä dod ån lif. Min progno-
fis flog ock beklagligen in, tvårt emot defs egen
och andras formodan 5 bade i anfeende til (juk-

domens orfaker och utgång. Ty fymptomer-
nes häftighet och tåta anfall oktes dageligenj til

defs en qvåfvande dod i et ognablick flot defs

dagars ånfkont uprepad åderlåtning, kylande af-

forings- och utfpådnings- medel, clyftiren,^ fot-

bad famt fomentationer ofver underlifvet m, m*
troget nyttjades.

Når Liket toljande dagen efter defs dod 6p-
nades, befunnos alla inelfvorna i underlifvet fri-

fka, blott inteitina tenuia något mera roda ån
vanligt, men ej af- vader utfpände. I broft-ca-

vitetcn voro lungorna och glandulss bronchi-

ales något blodfprångde och upblalle, hjertat

ovanligt ftort, och den utfpånde hjert-fåcken

ofverfuU med et rodgult vatten, fom ej komat
matas, efter det ovarfamt uttömdes. Innan

hjertat upfkars, kändes vid defs bafis en hvafs

och taggig kropp, fora vid opningen af van-

fira hjert- kammaren befants vara et mångtag-

gigt aflängt ben, tillika med inftrodt vidhän-

gande ben-grus, fittandes ftrax innan for oltium

aortx, uti hjertats inre cellulofa vaf, omgifven

af defs fibr^e carne^, och betåckt med mem-
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1

bmna interna. Nämnde ftora puls-äders fall-

luckor voro benvamiliide-, och atnum polleriiiS

med auriciik (iniftra nägot utdånde*

Sä lått det år, at vifia forcnlrande dods-orfa*

kers nödvändiga verkan och fanimanhang , ia.

fvärt bhlVer det ock ^ at uptäcka grunden til

liärvavande bens forila bildnings i fynnerhet pä
detta ilället, och i en iä ung kropp. A t ben^

ben-fkärfvor och ben-grus tiiforene blifvit uti

gamla mänhiftio-kroppor fundncj ar oFvanfore

beftyrkt* At ock deila danas af en gul uti den

ceilulofa våfven utguten iaft^ fom rner och mei'

tjocknar^ ftelnar och åndteiigen hårdnar^ har Mt
Von Haller viGit^ i KongL Svenfka VetenO:»

Acadeniiens Handlingar, Vol. XL pag. ii och
följande^ lamt uti defs ÖpufcuL Pathol. Obu
^7 : (^) men hvad fom beredt en iädan materia

Uti denna unga Mannens våtfbor^ år ej fä lätt

at afgora, j. G. Beck, uti defs Difput» de
palpitatione cordis, I om utkom ar 1718, och
linnes intagen uti von Hallers CoHejft. Difp;

praft, pag. 499, Upgifver en caius, iooi med
denna har, bäd.e i anfecnde til aibjeöets - kropps
{bälining^lefnads-iått och håndelier^ tnycken lik*

het, lamt tycker fig med fullt ikal kunna fla*

ta 5 at en åkommen fvår contuilon pä^-broilet^

öeh ovarfarn dia^t, jåmte mycket iivlia^iittande

öch

C) Jämför til uplysiiing ml detta beniga åmnet, Hr
Froteffor Martins anförde cafus och- vackra for-
lok , til förklaring ofver beo-växters generation, uti

Kongi. /\cad. Handlingar för ar 176), pag^ ipi.
och är 1767, pagé 163.
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Gch grubblande, uti en krokig kropps ftållning,

iorvårrat våtfkorne, forfvagac fecretion af lifs-

andarne och hjertat, fati)t hindrat defs fria ro-

relfe och clrift uti blodets -^mforande, hvarme--

delft en ftor polyp biifvii tildanad i högra hjert-

kamnrsareii, tillika med et fyra tucDs längt ben i

början af ftora puls-ådren, hvaraf åfven denne
Man, efter några års utftändna plågor, pä fitt

4p:de år, i en haft aifomnade : men fom detta

blott pä generelt lått förklarar benvåxters ge-

neration, och deffa ej altid af lädane orfaker

upkomma j at fortiga det, at dylika tråfFas lå

väl hos unga fom gamla, hvilka fort olika diast

och lefnads-lått ^ lä fynes den frågan ånnu vara

obefvarad, hvad det egenteligen månde vara,

fom bildar fortta grund -åninet til ben- växter,

hvillp til fin byggnad och fammanlåttning iä

mycket fkilja fig ifrån de vanliga och naturliga

benen. Denna fråga fyncs vara vård fkarplyn-

tare NaturforÖcares grandvning, fom torde fin-

na utvåg, at den, til Medicinlka Vetenfkapens

båtnad, utreda.

FÖRSÖK
om Brun -fiem närvarelfe i Järn-^

malmer
5

af

PET. JAC, HJELM.

Vid närmare underfokning af åtfkilligc am<*

nen ^ fom under refor i Bergslagcrne utur

Mi-



Mineral- riket förekommit ,
yppade fig genaft ,

at Brunften var nlftan allmän folieflagare. For-

fokces jord-arter, fl;^gger5 tackjärn m. m.j an-

ftalldes vattu-prot'5 allettädes fans fpär efter Brun-

ften. Detta kunde icke annat, ån ådraga fig

upmårkfamhet. Långe bletvo de tydligafte for-

fok mifstrodde, af fruktan at gora all ting til

Brunften. Men omfider måfte tvifvelsmäl iip-

hora, fedan en fammanftåmmande forfarenhet fä

tydligen bevifte Brunftenens nårvarelfe, fom fa-

kens natur fordrar och medgifver.

For närvarande tilfålle, år affigten, at åda-

galägga detta om några Jårn-malmer, hvilka pä
följande lått blitvit underfokte^ efter Herr Pro-
teffbren och Riddaren Bergmans method.

Malmen ritves ganfka fin, utftålles derefter

for ftark roftning, och fedan abftraheras derof-

ver god Saltpeter-fyra fl ere gånger til torrhet.

Til up lösning nyttjas härefter Saltpeter- fyra

,

fom förut blifyit pblogifticerad med focker eller

andra åmncn, fom meddela det brännbara. Ef-
ter några timar

,
plågjir hvit pblogifticerad Brun-

ften kunna derutur fållas med mildt eldfaft: Al-
kali, med Blodiut eller med Adftringens.

Oaktad all denna forfiktighet, bånder anda
fom oftaft, at Järn envift följer med och röjer

fig genom brunaktig Brg pä prxcipitatet, hvil-

ket , efter flera fmä tililag af Alkali^ lofes up
igen, och hvarunder uplosningen meråndels an-
tager rödbrun färg. Omfider fiiller pofande mol-
jan til bottnen och lemnar folutioneu fårglos,

lådan fom hon ifrån början var, utur hvilken
hvit Brunften kan nederflås, i fall någon ånnu

F z år
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år uploli. Den fom til åf^/entyrs foijr med vid

jårncts fällning, fäs igen genom defs kokning i

deftiiierad ätticka, hvarutur han tämmeligen ren

kan erhållas, i iynnerhet om fällningen blifvit

roiiad. När Alkali icke llrax tåller mer Brun*
ften, plägar de; fke, om foliitionen italies i var-

me, eiier adftnngens Oas deiuti, i hvilken fc-^

nare händelle den fällda Brunitenen drager i

rödbrunt.

Til bevis, at det laledcs erhållna nedeiilaget

år Brunlten, fläs vitriol-fyra deruppa, hvilkea

cryftalliferar fig dermed, och det ibland i fam-

ina ognablick , om mycket fyra tilkomrner, fiimt

vifar i ofrigt lika förhållande, fom Hr Scheele^
i avhandlingen om Brunften^ förmäler.

Faftån Alkali pä detta fått fåller helt hvit Bruofleo,

åf det likväl ofia förtretligt at finnä, huru Blodliu, fä

väl fom adftringens, uti fatnma upiösniogar , vifa fpar af

jårn. A t härvid llcjuta (kulden pä oägon flagtfkap eller

förvandling , tyckes vara onödigt Ty när Brunflenea

år i nägon ymnighet tlftådes, fynes defs hvita pulver

tydeligen ibland den ofriga blä eller fvarta fällningen, i

hvilken det förra vid minita rorelfe förfvintier. När
äter Järnet utgör någon mängd i lolntionen^ och Blod'»

lut eller Adftringens' flås dermi, räkas Järn- och Brun-*

ftens-partiklarne blandade om hvatandra, famt fällas bag-

ge pä en gäng; hvaraf händer , at de fenare bortfkym-'

mas af de förra, h vilka ega flörre formäga at färga.

Uti fällningarne finnes ock altid Brnnften, hvaraf det

erhållna Berliner-blä fer fvart ut efter torkning. Det an-»

kommer väl härvid mycket pä Blodlutens renhet , mm
ho vet, om Brunftenen fjejf icke dermed kan ä^iadkom--

ma nägon blä färg? Imedlertid fynes af ak detta blifva

fåfängt, at medelft uprepade nederflag^och filningar på

detta fatt fria Brunftenen ifrån Jårn.

Är fyran rådande i en folution, och adftringens flås

dcruti
5(

fålles igke något ^ utan folutionea blir aUenaft

dun«
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dunkelt men om Alkali derefter tilkommer, erhälles

rödbrunt eller fvart praecipitat, eller bagge tillika, efter

omltjiudtghetérne. Och likalom tilflagea fyra förtager

deila fär^nr , fä kan Alkali franiläcka dem igen , fä of-

ta det bvhigas, Dei. rödbrisna, fom hår fålles, år icke

sininu ån Brunflea, hvilken lättare fvartnar ån den, fom
med Alkali enfamt blifvit praecipiterad. Sådan fällning

eibälles ock ibland, dä Alkali, eller Blodiut, fom har

fritt Alkali, iiedernagir Brunftenen, och fyra år tilftådes,

iom dea famma tilli^ca angriper. Ja, Blodluten gifver

ftondom rödbrunt prcecipitat, når något ofverfkott af

fyra år tilflådes. AU detta utmärker, at Brandenen mh
(te ilappa v\ det phlogifton , fom han behofver för at

vara hvii, når likiom tvenne krafter pä en gång bemö-
da Hg ai taga der ifrän honom, famt at han håller det

famnii Mhix och löfare hos (ig, efter hvarje malms
beOcatlenhet

Deffe åro de fornåmfte omftåndigheter , fom vid def-

fä forfök förefallit. Til hvad mångd^ Brunftenen ingår

emot hvarje malm, har icke varit tilfälle at utröna. Det
kan ock vara nog, at denna gäng vifa, at han verkeli-

gen finnes i följande Malmer, fom, efter möjeligheteti

och Masmålbares allmänna begrep derom, blifvic valde

af alla flag

:

y^) Myr ^malmer,

i:o Ifrän T >llstorp i Hofmantorps Socken och Crono-
bergs Lån.

Denne Malm blef, är 1776, af Aryds Bruks -egare

uptägen och förföktes enftm til fmältning i Smeds härd.

Dervid bekoms en bläaktig , härd och fkor flagg- rufa,

af metallifkt utfeende, inuti hvilken några hvita fårflcor

af utmärkt fmidighet futo , hvilka drogos af Magneten,
och höllo Bruniien. De korn, fom fetat uppe i ytan,
voro il:ora, men för öfrlgc af famma beikaffenhet, fom
de nyfsuåmnde.

Uti famma flagg-riifa röjdes, både pä väta och tor-

ra ^'ågen , icke annat än Brunilen och Järn. Det fena*

re ikedde imellan koMlybbe i täckt digel, hvarvid äf-*

Yei) nägra hvita regali bekommos, fom drogos af Ma-
F 3 gn^^
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gneten. Deribland voro nägra fä gryn af rod färg, hvil-

ka med hnftighet och utan leinning uploftes af fkedvat-

cei) , med fauima utflag fom de förra och utan at van»
lig Stink-fpiritus röjde någon koppar.

2:0 Ifrän Skepperfta Socken i Jönköpings Län, Bru»
kas vid Holmeshults Masugn.

5:0 ifrän Kornberga i Hallaryds Socken och Crono-
bergs Lån, Hår anfores ock en Ockra,

4:0 Ifrån Digelmäfen vid ftora Elfstorp i Nora
Bergs I ag»

B) Sjo- Malmer:
' 1:0 Utur Äryds, ^Rinkaby , Rottnes och Tofra fjoar,

fom nytt}:as vid Åryds Bruk , i Himmefjö Socken
och Cronobergs Län.

2:0 Utur Mökle och Wirefta Sjöar, vid Diö Bruk,
i Stenbrohnlts Socken.

3:0 Utur Afkenäs Sjö i Götheryds Socken.
4:0 Utur Holmeshults, Sörfkogs, Afa, Strök, Dam,

Stor och Fria • Sjöar vid Holmeshults Masugn i

Frödcryds Socken och Jönköpings Län.
5:0 Utur Sjöhults Sjö vid Renstorps Masugn i Män-

farps Socken.
6:0 Utur Hjerta Sjö i Svennevads Socken och Öre-

bro Lan»

7:0 Utur V/åringe Sjö i Näsby Socken,

C) Blod" och "Torrfiens Malmer.

1:0 Ifrån Stor-grufvorne i Pershytte -fältet i Nor^
Bergslag.

2:0 Ifrän Snfbergs-åfen dårftädes.

3:0 Ifrän Grufångs Grufva pä Silfvergrufvc Allmän-
ning i Lekebergs Bergslag.

/)) Qyick- och Blandnings " Malmer.

1:0 Ifrän öftra Hullta Grufva i Nora Bergslag.

2:0 Ifrän Nyhytte egor dårflådes.

3:0 Ifrän Kampfalls Grufva i Lindi^s Bergslag.

4:0 Ifrän Garpa Grufvor i Lerbäcks Bergslag.

5:0 Ifrän Svartviks Grufvor i Nya Kopparbergs Soc-

ken, Gängitenen år här 13run(iens-malm.

é:o Hvita j årn-malmer anföras hår. fåiorn Brunflens-

hal-
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lialtige, hvarom Academi& Afhandling är 1774
år utgifven i Upfala.

£) Engar2gne Malmer.

3:0 Ifiän Taberget i Mänfarps Socken, Tabergs
Bergslag och Jönköpings Lån, hvareft bäde den all-

männa Malmen och det fä kallade Jårnbaodec, häl-

ler Brunften.

2:0 Ifrän födra Svartberget i Nora Bergslag,

Foftfåttningen af defFa forfok ikall framdeles ä daga
Ingga, om icke Brunften, fum troligt fynes, ingår i alla

järn-malmer? Olika mängd deraf, emot järn-jordeo och
ét öfiiga tiifälliga ämnen, (kv-lle dä lUgora en Malms
fånkilda fammanfåttning. Deraf biotrades källan tii dels

egenfkaper och fårhällande: och pä alli detta kunde ca
fåker indelning grundas, fom ätminilone vore ijtniig

for Masmåftare. Här lorbigäs uprepandet af de fserts

uplysningar, fom denna liila uptäckt tyckes iofva i deii

ofriga järn-vägen. Säfom hit hörande, fdr i det ftållet

anmärkas, at den lika färg, fom jårn och rirunften ron-
nits gifva glas, icke bor väcka bryderi for d-iTa Me-
tallers inbördes förvandlini!; , ledan de fä fållan torde

finnas utan i hvars annars fållikap. Af tam.ma grund vin-

na de forfok, fom for bläs-röret anftållas, at med Sak-
peter nptäcka Brunften, mera fortroende och päliteligher^

än de hittils i allmänhet anfets eg:i. Det blir ock lätt

at finna, hvarfore Järn-malmer , fom hyfa m,ycken Brun-
ften, fräfa med fyror, fallän ingen adforberande jord-
art finnes uti dem. At Blodftenar gifva rodt pulver,
torde fä tillkritvas Brunftenen, emedaii deras refidua ef-

ter deffä forfok hafva förlorat denna färg. Pvlänne icke
ätllcillige vatten gifva med Adftringens rod fårg, efter

de hälla Brunften?

En Brunftens-rik malm igenkånnes lått af fvart- eller
blä-lkiftande färg i friikt brott, famt vitrande 1 luften til

fvart- eller mörkbrunt. Ju fvartare Sjö-malm, ju halti-

gare pä Brunften, och ju Iharare fonderfmulas deft
Ihiä bollar.

PÖR-



Pehr Wargentin .
|

2. Mefirifrnug vd Ii UDSONU evkoidesj en Växt
från Norra America^- af Peter Jonas
B E R G I u s * - *

I p

3* ERICA Sparrmmnii be/krifven af Ca ti L V.

4 Btjkrifning pd en Sezoar Equtnum^ infänd af
Carl Peter Thunbeicg - ^ IJ

f : Gm Vattwbracks betande y medefi Caufckmn %

af Henrig Ga 1-5 n - - 2 0

6 = Vplösrjing af dtt fd kallade omvända Centrl^

petnl -> krafccr;2^s Problem; af And. Joli.

7. Anmärknhgar ofver några Tråd och Örter
^

jöm vid mindre och (lurre grad af köld, an-

tingen hlifvlt fkadade eller aläcles dödt ^ af
Clas Bserkander - * -^p

8. Om tlug-mafar^ utdrefne ifrån en Mänmfka^
Andreas sparrman - - 6f

p:. Sått at tilreda Mcrcurläs
. dj^kis ^ fd våta vå-

gen ^ af Carl Wilh. Scheéle 70

1 o . Tvånne Medkinp?e Håndclfer ;
' meddelie iif

Lars FIjortzberg - - 74
Il« Forfoky om Brunflens närvarelfe i jårn-mnl-

mer'j af Pet. J. Hjelm - * • gt



















FlaJiitci Sculpwit

KoNGL. Vetenskaps

ACADEMIENS
HANDLINGAR,

För MåNADERNE
Aprius, Majus, Junius,

År 1778-
P RiE S E S,

Herr EDVARD FR. RUNEBERG,
Borgerflcapets Secreterare i Stockholm.

Réfi och Anmärknmgar cm Svenjka

Ormars bett,

§. I.

Oaktadt det långe blifvit råknadt ibland dec
kalla Nordens förmåner, at icke hyfa fä

inånga giftiga och flcadeliga Djur, fora de var-

^ ma
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ma Söderländer, bar likväl en obehagelig for*

farenhec vifat, ac ej allenaft Månniflcor oFra nog
hår i Sverige blifva bitne af giftiga Ormar

^

utan ock , ac mången därigenom antingen kom-
mit uti ytterfla liFsflira^ eller ock verkeligen mäft

lifvet tiiiåtta,

^
Redan vid HSgftfilig Konung GUSTAF L

tid 5 talar Ärke^Biilopcn Olaus Magnus (a)

om grymma Huggormar, fom plågat Nordifka
Folket, dem han kallar xAfpides, och berättar^

at deras bett varit ganfka gihiga och dödande,
hvarmed han formodeligen menar det flaget, fom
Ald ROVANDUS (^j kallar Jjp^s colore ferrugineoy

och i Sverige år kåndt under namn af E(ping,
(Coluber Cherfea Linn ), et flags mycket farli-

ga Ormar, i Smaland, Upland och flercftådes

nog allmänna, famt af Herr Archiatern och
Riddaren von Ltnnc befkrifne och afritade uti

Kongl. Vet. Acad. Handl. 1749 {c), I Små-
land, lager han, at mänga Månnifkor blifva

olyckelige af defs bett, och b^r åfven en Hu-
ftru i Skäne deraf dodt , faft ån for henne blit*

vit brukad den af- Engclsmånncrne tå mycket ber
r|mde Bomoljan, efter den forefkrift, fom i K.
Societetens Handlingar (d) finnes införd j och
tilftyrker Herr Archiatern pä et annat llålle, ' ^)

at den fom hafver lågenhet, må noga underfo-

ka.

(a) Hift Gent, Septentr. Lib. 21. Cap. 48.
{b) Serpent. 197. CO Sid. 246.
{d) Transaä. Ang!. N. 443. Memoires de rAcad.

de 'Paris 1737.

(O I Defs Gottl. Refa, p. 3ö6. Difp. de Morfirra

ferpentum, af Adjunften Dofl:. Acrel.
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kä^ om Bomoljnn ivjclpcr emot nägra eller vif*

fa Europciri;a Ormars bett ^ eller om nägpt vi-

dcwc vid derra Botemedels nyttjande åt angelå*

get al i iiki tag^^

Uti SvenOva InrikcS Tidningen d. tö\åå

OÄobcr tidlllcdne^ berättas iträn Carlsflcoga i

Wct^nland^ en 4 ars Gäfle^ tinder det häit

plockat bar^ blifvii iluoken i tummen af eil

Orm > och failån ätikilliga mipdel deremot 1 tid

bbiVit brukade^ har han dock inom hälft annat

dygn afiidit, och begåres derfore^ at den^.foni.

kunfkap häruti eger^** nra upgifva någon iåkey.

och forfökt bot ernot Ormbett.

§. i. A t altla vara Allmänheten tU nagön
tjenir^ haf jag räknat for noje at upgifva^ hvad

Jag i detta åmne haft tilfålle at UtronU*

Da etter Deras Kongh Majeftäters Nådig*
(te befallnings jag vårdade de Sjuke vid K:gl.

Luftllöttct Drottningholm ^ blef jag, 1754 I

Aitgudi "manad kallad til Stall-Betjenten Stäf*

horns lluilru^ fom en ha!f tiriima förut, dä hon
llculie lyfta en iädes~kärf\^a pa laflet, blifi^it bi-»

ten i våndra armen at- cn i ramma kårfva lig-

gande Huggorm iCeädrr Berns). Hela armen
up til axlcn Var anfenligt fvuilcn Och något rod*

agtig. Hon klagade ofver matthet hade na*

gorlunda jämn puls, omvåxknde hetta och ky^
la^qväljande i nvcigen^ ändetåppa Och.ångHan.
Det Var kl. mot f örn aftonen ^ öch den ijukö
hade^ efter ortens bruk^ nedgrafvit armen uti

jorden 5 famt med band ömkniitit den famma
Upvid a^len^ där fvullnaden -flutad^. SI vida

jag
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jag anlag lädant fnarare g^^gna f/) ån flcada, til-

Hadde* jag dermed fortfara til Solens nedergäng 3

men låt henne taga llrax et godt matfkedblad
Bomolja, i början hvar half timma, och feder-

mera hvar timma, famt dermed fortf^ua till defs

hon bcgynte fä upkaftning: hon hant alclä 'vit

intaga mera ån et hälft qvarter håraf, och eme-
dan hon, for kråkning fl;ull, icke längre fordrog

oljan, låt jag henne federmera i ftållet dricka

tått och ofta Fiåderblomme-Thée, och deruti

derjåmte om aftonen intaga 2 matflvcdblad Flå-

derfaft. Såret och hela armen blef under alt

detta beftruken ftändigt med Eomolja. Dagen
derpå berättade hon fig val icke ofver natten

kunnat fofva, men kånde fig dock litet lindrad,

låg uti utdunftning, fvuUnaden hade fig icke

vidare kringfpridt, och kändes något mjukare.

Jag rådde henne ännu nyttja Bomoljan, iå myc-
ket hon for kråkning kunde fördraga, famt foin

oftaft dermed fmorja låret och armen, härjämte

dricka val Fläder-Thée^ och om aftonen taga

et par matffcedar Fläder-faft. Morgonen deref-

ter fann hon fig mycket förbättrad, hade om
nat-

(/) Hof Rådet Doft. Hei^ter, i defs Compend.
' Medicinae Pradt. Cap. XIX, p. 2f rader, ac ftrax

^ora bindning ofvanfor faret ^ vid Örmftyng. Dio-
sXORiDES Lib, VI. Cap. 99, fager, at åfven iEgy-
ptiefne plåga knyta en binda omkring ormftungna
lemmen ofvanför fåret. Bonden Eric Mattjfon i

Rinkeby vid Drottningholm , fom var närvarande

dä denna Huftru blef ormftungen, berättade fig nå-

gra är förut, genom dylik den (kadade lemmens om-
knyining och nedgråfvande i jorden, hafva blifvit

lyckligen bötad for ormbett.
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nntten litet foFvit, och kommit uti fullkomlig

fvetrning, fvuUnaden var redan tnåftadels barra,

och i ftållet hon hitlils icke formätt något äta,

fordrade hon nu mat. Som hon icke var i (länd

at längre tåla oljan, låt jag henne endaft dric--

ka hela dagen Fläder- Thée, och om aftonen

taga Flåder-faft. Hon mådde fSljande dagen

tåmmeligen val, var upftigen, klagade endaft

ofver trötthet och matthet i kroppen, fvuUna-

den var aldeles bärta, men hela armen fpråck-

lig af blå och roda flackar. Hon har federme-

ra varit vid god hålfa, och viftas ännu fri(k och
fund vid Drottningholm.

§. ^. At Bomoljan härvid verkat (å lyck-

lig utgång, år lä mycket (åk rare anledning at

tro, fom icke allenaft flere i England (g) och
Frankrik^, (b) utan ock i Sverige anftåke for-

fok iådant bekråftå. Provincial- Medicus Doft,

MoNTiN (/) har emorcn Efpings bett, for en

Drå\ig, jåmte A(kelof8-faft och litet Theriac,
afven brukat denna olja, och faft ån han t<*or, at

Afkelofvet det måfta uträttat til den ormftung-
nes återftållande, torde dock Bomoljan deruti

ega en god del, och fynes Aflkeloh-faften, hälft

G ? for-

ig) Transafl:. AngL N. 443. Mead, de Venenis^
pag. 29.

ih) Mem. de rAcad. des Sc. 1^37. Uti Tyfkland
har Profeflbr Väter i Witjtenberg, 1736^ genom
en Difputadon de Antidoto novo adverf. viperar.

morfus, famt Hof-Rädet Heister i defs Cbirur-
gie och Compend» Med, Pra^i:. gjort Bomoljanf
nytta vid delfe tilfålkn bekant.

(O 1 deffe Haudlingat f6r lyöy.
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förenad liied Theriac^ inrct annat kunnat til

lyckelig verkan hårvid bidraga, ån hvad han
om famma Drång Qelf läger, och hvad jag om
den anförde Stallbetjents-Huilrun berättac ^ nem*
ligen, ac bågges forbättring fkedt genom lik^l

:Qukdomens utbrott eller iTi kallad Cnfis^^i det

de bagge fallit uti ftark utdunftning och fvett :

en (^ifis, hvarigenom nälian alla hittlls beröm-
de medel emot ormflyng vifat (in bjelpande

kraft > och, hvilken af bemälte Herr Provincial-

Medicus genom Affeelofs fah och Theriac, och
af mig genom Flåder-Thée och Flåder-^laft, blif-

vit underhulpen.

Sedermera har atven en okånd, uti Inrikes*

Tidningen af d. Oftober näitledne, upgifvic

'Bomoljans in- och utvartcs bruk at med läker-

het bota ormbett^ det h^l läger fig hafva fedt

i en landsort med god fordel nyttjadt. Sådant

bekräftas åfven uti Hustiallnings- journalen for

November detta ar.

_ 4. X)et ljus och den tilvå^t Naturkun-
nigheten vunnit é^nom Herr Archiatern och
Ridd, von LiNNeS famt flere jNaturkännares

Upmårkfamhet och flit, har äfven ftråckt fig

til Utrönande af Ormarnes cgenfkaper. Således

år bekant, at ånfkont de fynas likafom kaftade

blotta och bara utan lemmar pä marken, utftål-

de for flerehanda väldlamheter , har dock For-

fynen behagat utrufta vifTa af dem med g^y^"
ma vapen, Tom hos larfkildta (lag, pa fårfkildt

,lätt, vifa deras innehållande farliga gift. Och
faftån utaf den flora mängd hittUs bekanta flags

Ormar, de flåfle ej åro giftige, åro de dock.
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pä det de alle matte af Manniftorne med lika

fruktan anfedde varda, utom Skaller-ormen och

Cobra de Capello, nåilan icke begåfvade med
nägoc til forlta utvårtcs påfecnde eller af fårgen

känbart fkiljemärke, kunna ock fins imcllan

med intet annat iäkert tecken atOciljas, ån ge-

nom antalet af deras tjåll och fkoldar (fqua-

ma; Sc fcuta) (k). Defsutan kan ock en giftig

ifrån en annan Orm icke med vifshet igenkän-

nas, (/) forrån han betraktas in uti munnen ^

hvaråft han, utom de hos alla Ormar vanliga

fmä tänder > åfven har uti fin ofre kåft z eller

^ långa taggar eller huggtänder. Deile åro de

giftiga Ormars vapen, hvilka de kunna efter be-

hag utllråcka och indraga, läfom Katten fina

klor. Dehafva i fpetfen en liten ftära, frän hvil-

ken går en ihålig rennil genom tanden til defs

rot, fom under fig uri en blåfa döljer en giftig

faft, h vilken, då Ormen biter, uiaf tindens

tl-yckning på blåfan ^ igenom rennilen ing jutes

i låret, och dår, medelft fin blandning med
bioden, orfakar de grymma plågor, fom hos de

otyckelige ormftungne fig yppa. Häråf forkk-
ras låtteligen, huru fomiige kunna, dä de^fle

huggtänder bårttagas, utan fkada, med blotti

håndérne handtera , ja bära i barmen de vårfta

Ormar: hvarforcj dä den upmårkfamme Doél,
G 4 Re-

(k) von LiNNé Syft. Naturx de Amphib,
(/) En Karl, fom i London gick omkring at Vifa kbn-

fter med Ormar, har berättat for Profeff. Doftor
Kalm, at dä man kommer vid eller vil flå en

_ Huggorm, fattar han up hufvudet och lägger fig i

krok , men en Snok häller ned hufvudet vid fädant
tiitälle» Prof. Kalms Refa', Tom. I. pag; 404.
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Redi låtit Orpnen bita i et ftycke brod, ia

denna gittiga faft blifvit val deruti iniupen^
Ormens bett ej hatc federmera fvärare folgder

,

ån om man varit ftucken med en nål 5 (m) och
hvarfore norre Americanerne kunna nyttja defFe

huggtänder, väl rentvåttnde^ at koppa med,
emedan de dä icke mera hyfa den i bläfan lig-

gande faften. Men at Tossi^ utan flvadlig pä*

lolgdjnedfvålgt denna giftiga faft^ at man utan

fkada kUnnat åta kottet af djur, fom blifvit bit-

ne af giftigafte Ormar eller fkutne med pilar

doppade i detta gift, famt dricka vattnet utiir

källor^ dar gikiga ormar fig uppehållit, fynes

undransvårdtj men år af erfarenheten bevifr,

och bar åfven til en del varit hos de gamle be-
kant, (h) Deremoty dä man litet ttuckit et

kreatur med en näl, och i läret infläppt Or-
mens giftiga faft, eller ock näkn dermed en-

daft varit fuktad, har det haft famma verkan

fom ormftyngi åfven fom ock viffe vilde folk-

flag (o) ån i dag, och Schyterne (p) i fordna

tider, härmed fårgiftat fina pilar och fpjut. (^)
Orfakerne til alt tädant äro icke fä låtte at med
fåkerhet utreda ^ dock lyne^ tydeligen, at natu-

ren icke vill pä nigot lått tala denna gittiga

faft, dä den omedelbarligen utifrån inOåppes uti

ädrorne, utan at den fig dä häftigare eller läng-

fammare utfprider i blodfamlingen , fom deraf

iåttes

(f9t) Rzjyt Öbfervat. de Vipcris.

(») Galenus, Lucanus*

O) KZT>t \. c. (p) Plinios*

(q) Adjunflen Acrels Difp. de Morfura fcrpent

Redi Obf. de Vip.
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iåttes i rorelfe och oro, famt låledes upvacker

de farliga plågor, fom fig härvid plåga vifaj

men deremot år naturen benagen at kunna for-

draga famma gift, da det far gä vanliga vågen

genom munnen, magen, tarmarna och mjolk-

fahs-ådrorna^iamt under alt detta blifver ätndlli-

ga gånger utfpådt^ tilredt och tjenligt gjordt,

at med blodet fig uiblanda.

§. f. Af de 4 flags Ormar, fom i Sverige

finnas, har, fom bekant år. Kopparormen, An-
guis fragilis, och Snoken eller Tomt -ormen,
Coluber natrix, inga hugg-tånder^ foljakteligen

åro defle icke gif^igc* Deremot äro Efplrjgeny

(Coluber Cherfea) och Hugg- ormen (Coluber Berns)

gan(ka farlige. Den förre eller Efpingen år

kart, fpitfig mot ftjerten och rodagtig, har un-

der buken i fo fkoldar, och under ftjerten 54
fjåll, fr) uppehåller fig i fynnerhet i Smaland
och Upland, gemenligen pä ångar och fanka

flållen, hålft dar al- och vide-bufkar finnas: år

fä farlig, at om icke botemedel i tid fäs, do

nåflan alla fom af honom blifva bitne. Hugg-
ormen deremot år mycket längre, af olika fårg,

har 146 buk-fkoldar och 39 ftjert-fjåll, finnes

alleftådes i Sverige (i) och Finland famt måft

hela Europa, hålft i ftenroiljor och bergagtiga

% G ; ftål-

(r) von LiNNé Syft. Nat.

(»r) I Lappmarken åro Ormar mycket fållfynte. Se
TuNELDS Geogr. På Island finnas de aldeles in-

ttt. vSe HoRREBOw och von Troil om Island.

Pä Grönland torde de icke heller finnas, efter CR A NT Z
ej nämner dem ibland de aiidra djuren, i fin belkrif-

ning om detta land.
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ftållen: defs bett äro val icke la farliga fom den
förres 5 dock äfven ofta dödande.

f . 6. De Botemedel^ fom hittils blifvit up-
gifne emot ormbett ^ hafv^a i allmänhet beftätt

uti flerahinda lått at antingen iitdrif^a det in-

jkomn^i*giftet utur bloden^ eller ock at i mp-
jeligafte mäcto bärttaga fkårpan af famma gift,

och gora det blidare. Ibland dem år Öflerldnd-

fha Ormroten^ Opbiorhiza MungoSy fom i Afiatifka

iånderne brukas emot den farligaftc Ormens ^ Co-
bra de Capellos bett, af utdrifvande kraft: et

qvintin af roten pulveriferad ingifves uti tiK

råckeligt vact y och lågges pulvret upblott i

vatten på iäret. Roten kommer dock lållan el*

ler aldrig upriktig til Europa, ånCkont den år

isldeles päliteiig emot alla Ormars bett. (/^). Rö^
ten af Palygala Sene^a^ år at Utdrifvande och re*-

folverande kraft, botar lyckligt Skaller-ormens
bett i America, har åfven lika nyttig och iåker

verkan emot andre Ormars bett. Archiatera

von LiNNé har dermed vid Upfala^ inom z da-

gar, botat en ormbiten Piga. {u) Americanerne
bruka at tugga roten och deraf ncdfvålja faften,

famt lågga den tuggad pä iäret: åfven kan in-

gifvas 5f gran af pulvret eller ock b lotes ro-

ten fmäftott uti vin, fom tages et fkedblad i

fender: den ormftungne hålles varm och dric«

ker val hårpåa Roten finnes vål nu pä vara

Apothek, men gan&a nyttigt vore, om den be-

Rlndigt kunde vara til hands pä landet, dar

man

{t) Afleff af Darelli Difp. de Ligno colubr..

(») Adjunäen Acrel. K c.
'
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fnnn ofta ar fkild långt bade ifrän Stader och
Apothck. Skada år, at intet forfok blifvit an*

ftaldt med dels nära (lägtinge PolygaU vulgaris rot^

fom allcllådcs i Sverige viidc växer: den år val

fvagare , men kan derfore i ftorre Dofi ta*

gas. [V)

I Frankrike nyttjas jiåremot alla (lags flygth

ga Lutfaltcr^ med mycken f(5rdei bäde in- och ut-

vårtet;, laföm: Spiritus falis ammonicaci eller lä

kall?^d .Stinck - bpiritus. Af detta flaget år 1'eau

de Luce ^ förii ej annat år ån et Aikaii voiatile^

Aicciilatum, ProfefTor Jussi eu har dermed bo-

tat en Yngling 5 fom under botanicerande blef

.biten af en Vipera, {x) och har famme berom«

de Naturkannare med defle fiygtiga lut^falter

gjordt atfkiliiga lyckeliga prof. M l'eau detuce

drypes nägra droppat uti iarct, \ eller 4 gån-
ger om dagen, och ingifves åfven lä mänga
-gånger f eller 6 droppar j fatfen okes^ om matt^

heten och plågorne tiltaga. (7). I ilållet kan
man ock gifvaStink-fpiritus, 10 til eller fle-

re droppar några gånger om dagen. Den orm-
ftungne kommer håraf i fvett och bättras. Def-
fe. forfok åro ytterligare utrönte och beftyrk-

te i Paris af Herr Archiatern och Riddarea
BäcK. {z) Här i Sverige vore godt, om pä
Stink- fpiritus eller l^eau de Luce vore altid til-

{v) Lif-Med, Kernanders Difp. de Senega* .

{x) Memoires de TAcad. de Paris, 1747.

(y) Diflert, fur les Animaux venimeux de FraricCj
par M. Sauvages.

iz) 1 defle Handlingar för är 1748.
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gång hos Herrflcapcrne och PråfterOcapet på
landet.

Bomöljan år al: alla medel det lattaflc, och
kan nållan altid pa landet, ätminftone hos Stånds-

perfoner erhållas, (a) Genom fin lenande och
mjukande kraft, lindrar hon varken, famt in-

och utvårtes brukad, fortager giftets (kärp;);,

hälft om iädant tillika blifver nytcjadc, fom me-
delft fin utdrifvande verkan, genom utdunllning
och andra vågar, bartflcafFar giftet utur krop-
pen, hvartil Flådeiblomme-Thée och faft, el-

ler ock, efter Doft. Montins forfok, Alkelofs-

faft {b) kan ega mycken nytta.

Dä någon blifver ormbiten, har bädc hår i

Riket och utomlands frän åldfta tider varie i

bruk, at utfuga bloden utur låret och den ut-»

fpotta. Profcffor Sauvages (c) råder, at der*

vid hafva Bomolja i munnen: åtminftone bor

^en fom fuger, icke hafva (korbjuggsfulk tand-

kött, eller i munnen några lårnadcr. At låta

koppa eller rifta låret, (ä at blodert vål utfly-

ter, kan gora famma nytta. Om den flcadade

lemmens nedgråfvande i jorden, fom mänga-

{ä) Profeflbr Kalm har i Londdn inköpt et medel
mot Ormbett, fom beftätt af lä kallad Ormolja el-

ler kokt Orm-ifter, ftruket pä faret. Se defs Refa

Tom. I. pag. 404. Doä. Meap har åfven med
Orm-ifter anftålt lyckliga fårfåk. Sauvages 1. c.

Om fårlkt ofaltadt fmor kan ega famma nytta , tor-

de vära vårdi at forfoka. '

(Jb^ Alkelåfs-faft tilrädes åfven af de gamle mot Orm-
bett. DioscoRiDES Lib* I. Cap. 92. Ol, Ma*
CNUS 1. c. (O I. c.
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ftådes i Sverige brukas, åfven befordrar gif-

ters utdragande, kommer an på vidare erfaren-

het, {d) Starki Flåderblomme-^Thée ^drickes

mycket och val varmt, under klåders päholjan-

de^ at god fvettning må komma. Härmed fort-

fares, tii defs bättring följer.

At vifle berömde Läkedomar emot Ormbett

ibland icke kunna gifva lä fnar och lycklig

hjelp, torde egenteligen härröra däraf, at nå-

gon åor åder 5 "nerv eller llråck-fena blifvit (ka-

dad. TråfFar Ormhugget en lådan åder, kom-
mer giftet mycket halligare och i mer myc-
kenhet in i LJoden, och dym^delft fororfakar

fnarare och våldfammare tiUalligheter. Råkas

någon nerv eller ft:no-Oida, vifa fig, utom de af

Ijclfva giftet upkommandc plågor, åfven der*

jämte krampagti^a rorelfer och ryckningar, he-

ta och kalla branden iiinu flera fvära och häfti-

ga krämpor, fom plåga vara vanliga i lådane

omftåndigheter.

§. 7, Vetenfkaven at tjufa Ormar ^ har ifiån

uråldriga tider bliFvit utöfvad i imlien och Afri-

ca, af viffa Folkflag, fom kallades iVJarfi och

Pfylli , hvarom Ovidius, Plinius och fiere

tala. De botade Ormbett och iälde läkedom,

emot gift, troddes genom befvårjningar och vif-

fe kontter betvinga de giftigare Ormar, och
vifade deraf i Rom dageliga prof, {e) Doélor

Has-

(^) Kongl. Lif-Medicus Doä. Hallman har beha-

gat berätta mig, i Italien brukas emot Skorpions
bett och åfven ormbert, at pälägga deg.

(f) SiLius fjunger om dem, at de kunde • - Chcli-
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Hasselquist (f) har anmårkt drnna konflcn
ånnu vara bibehållen blai^J vifTa 'Fanvilicr i /Er
gypten^ fom hallä den i hogfta riuuto f6rdo!o%

från fina Förfader fortplantad man ifrån man..

Dec var forundraosvårdt, iäger han^, at fe^
iEgyptiflc Qyinna taga de aldragiftigarre^.(^|

mar xncå bara håndren^ leka med dcm'^ Oappa l

barmen 5 handtera dem likafom vara F^riienuni"*

mer fina fnorband och flureligen inköra dem i

en flafka^ fom blef deras graf^ utan at de bö*-

do til at gora den minRa Tkada: \von gjorde aU.

detta utan ringafte råddhaga, fom rycktes knn-*

na endaft med äfeendet rrta d!^'nir^gar pa det

hurtigalte Fruentimmer. H AssEi.tjjjssT har ty*

deligen fedt^ at deiTe Ormar hnrvid aitid haft

qvar lina giftiga huggcånder. ' Denna konil hål-

les ånnu gan(l:a hemlig» Orten Ruta hafva åt:

gamle trodt ega en fäker kraft emot Oi^mbeit^

Påft och: alt fiags gifc, har ock biifvit hallen

ibland de forvarings^iiedel Konung Mithrida-
TES häremot nyttjat: {^) mm gantla öiäker åf

de*

dris catitare foporem, vipereumque herbis hebctare ^
carrr.ine dentem.

{g) ScnUL2u Gorr^p.-HiiL Med. ^^o. MiTHR!^
13ATI5 Förvärmas- medci {kai, efcerPiiNij i-tyga!)^

beilärt uti 2 Vabiåtter , -afven fä maD^^a Fikon, 20
blad af fammanilöu Ruta med litet Hilt. Den det*

ta tog pä faftande m^ge, troddas intet gift den d;a-

gen kanna fkuia. MiTHRiPATES har anltåU tie-

rehanda fårf^k pä Lifs-fängar med mängfaidiga Ängs

fårgift -och deras motgift, har federinera hvar dag

fjelf intagit förgift, jemie ? början förut taget mor*

gift," hvaraf han biifvit fä van dervid, at til flitt^ dä
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deras mening, fom foregifvit, at då Ruta rug-

gas och utfpottas pä Ormen, ^ fkal han blifva

i^ä förlamad, at han icke formar fammandraga

iig och bitas. Lika oläkert är, om Ariftolo-

chia anguicida hårtil brukas. At man lätit Or-

men förut, efter Rhedis lått (§ 4),'bira uti

brod eller mjuka faker, at iahen derigenom blif-

vit uttömd och pråjlad utur dc(s tand-bläfa, la

at defs bett icke mera kan fkada, fynes icke

heller troligt, emedan det paftas, at Ormen vid

en (adan tjusning aldrig bjuder til at vilja bi*

tas. (h) Doft. Jacquin berättar uti bref til

Herr x-^rchiatern von LiNNé., ar han under fina

refor inköpt denna Orm-tjusnings - konllen : [i)-

om la år, pn fkas,at han af kärlek til Männiflvo*
.

flågtec och V^etenfkaperne, ma ladant uptäcka.

CARL FRRDR. HOFFBERG,
M. D. Kongl. Hof - Medicus.

ANMÄRKNINGAR
viri föregående Afhancilr/ig

j

af

OLOF ACREL.
T^e Ron och Anmärkningar om Svenfka Or-

mars bett, fom til Kongl. Vetenllvaps*

A ca*

han ville forgifva fig fjelf, har intet fårgift kunnat
Ikada honom.

{h) Det menas, at ormtn i delTa omflandigheter fäf fitt

gift igen, om han far äta gröna blad eller nägoc
färfkt grönt af VdXt-riket.

Adjunaen Doét. Acrels anförde Difputation/
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Academien, af Herr Hof-Medicus Hoffberg,
inlemnade blifvic, bar jag med mycket noje ge-
nomiäfit. Innehållet år vål mera hiiloriftt an
praftiflctj dock i förra delen vål iitredc, och i

iden fenare forfedc med ätikilliga nyttiga, ehu-
ru förut nog allmänt bekanta anledningar til

bjelp> vid forekommande behof.

Mig tyckes, at denna A [handling fortjenar

et rum i KongL Vet. Acad. Handlingar, Om
underfdkningen ftråckt fig, til Orm-giftets egen-
fkaper och verknings-iatt> på Månnidcans och
djurens fafti och flytande kropps delar, hade
vi dcrigenom kommit närmare til et rätt mot-
gifts upfinning, ån hvad häraf väntas kan.

Giftets drogsmäl inom kroppens våtfkor,

torde fnarare gora de elaka folgder , til och med
dodcn, ån v ffa ömtåliga delars tråfFandc af orm-
tanden, hos dem, fom fakna ftyndfam undlått-

ning.^ Herr Doft. Hoffbergs yttrade me-
ning, at gikets omedelbara infupning i blodet

genom Ormbettet, långt forr och häftigare ut-

ofvar defs verkan , ån om det blifvit nedfvålgt

och undergått flera tilblandningar och förvand-

lingar, tyckes hafva fullt fkåU men forer mig af

famma grunder, flodde pä forfarenheten, på den

tankan, at Ormgiftc:, då det ånnu icke hunnit

blanda fig med hela blodmadan, bor hålft ut-

ficafFas pä Hållet, där det inkommit. Jng me-
nar, at rifi-ningar i och omkring låret, defs ret-

ning til inflam;iiation , med påföljande itark flyt-

ning och bulning , kunna i allmänhet tilftyrkas,

låfom det forfla, det låttafte och alleftådes til-

gångeliga tilflygts-niiedel. Pec verkftålles med
hvad
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hvryd^fon^ hälll ofvcrkommes och eger hv^fshet

nog^^-^t iari^aoch uprilva det i början knapc

iynliga OrnVbcttetj knif, f-ix-udd, fpik, ften-

cUcrV'^*^^''^^^^^*^^^- Såret gnides fcdan med falt^

urin, Ynus, tobak eller pulver af tidbaft, (Cort.

Mezcrci) då Spanfta Fiugor, lålbm nnll retan-

de > i^kc äro förhanden.

Mig torde tillåtas, iit i mojeligafte karthet

hedvri fva tvånne i vara Ormbett ^ fom utan alla

andra hjclpemedeb fotmjolks drickande och
lårens retnings lyckeligen blifvit hulpne.

I. En Flandlandes Son hår ifrån Staden, vid

10 ars äider^ blcf pa landet biten af en Orm,
bak pä vänflra benvadän, kl. 4 eft. m, pä en
Sondag i Augufti månads början 176^ Vårk
och fvuUnad i vadan, oro och matthet i hela

kroppen, inftälke fig genaft och hvar efter an-

nan , ta at, då han om aftonen kl. 10 hitkom,
var vadan helt tjock, fpånd och ftiftade fårgor

af gult och blått, likt en forgående blodets ut-
ädrmg i huden roda ftrålar gingo trån fvullna-

dcn^ t'.l en tvärhand ofver knäet. Straxt ri-

Itades i:lret med en lancett^ SpanO; • fluge - pul*
ver ingneds i låret och ful: betäcktes alt med
en Sp rmflv-fluga af et the-fiits vidd; Sot mjölk
b!ef honom gifven både til foda och dryck al-

lena: ec Lavenlent nyttjades famma afton. Fol*»

jnnde morgonen, var han iijgot muntrare : fvull-

nåden lika ftark i vadan-, men hade ej lligi^

högre. SpanPiCa flugan hade upretat riftningar-

ne i iäret, lä at hela omkretfen gaf mycket våt*
fka ifrån ng: iådant oaktadt, Ikoddes ännu li-

tet fiug-pulver derpås fiytningeii okades deraf
4 H an»
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anfenligen, utan fårdeles känning. Svullnaden
aftog ifrän denna tid, dageligen, hvarvid bäde
kropp och finnen lättades. Såret underhölls på
detta lått, i raojeiigalle flytning, hela ellofva

dygnen: och fedan all fvulinad utur vadan och
foten forfvunnit, tillåkte jag läret. Pa i8:de dyg-
net från bettets undfående, var han alldeles frilk.

Siftledne fommar 1777; blef en Frålfe-Fog-

de, på en Herregård en mil härifrån Staden, bi-

ten af en Orm, ofver crifta olTis ilei i högra
veklifvet. Under karlens middags -fömn, med
opnad byxlinning, hade Ormen krupit under
fkjortan in pä bara buken 5 men då Mannen
ftraxt kånde cn ovanlig och rörlig kyla på krop-

pen, ville han (kilja lig dervidj ovetande hvad

det var, markte han dock, faft half-vaken, at

det var en Orm, den han omfattade och utka-

ftade. I det famma högg Ormen honom i fi*

dan på förenämnde ftålle : Såret hade han ftraxt

beljrukit med tobaks-olja. Följande eftermid-

dag och natten , hade han kant mycken vårk

nedan om Såret, mot genitalia, med ovanlig

oro i kroppen och jåmn fomnlofa. Om morgonen
derpä, kl. 8. d. 4 Augufti, låg jag honom for-

fta gängen hår i Staden. Ormbettet liknade

tre fmä torra rufvor, bredevid hvarandra^ men
en länglig fvulinad af en barn -arms tjocklek,

uti fetthinnan, under huden, (kiftande på rodt^

gult och blått, gick från delTa rufvor nedåt ra-

dix penis vid blygfel-benet. Membrum virile

var nog ftlndt och fvullet, dock utan ereöion^

ty corpora caYernofa voro icke utfpånde: For-

huden dereniQt updrifven och gcnomfkinande,
fom
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fom i en vatrcn-gtig paraphimojls» Mannen var

nog orolig til iinnes^ b-ade kring puls och oren

tunga- Det fo! Ila och end^ jag företogs var, at

lätu låret tihäckeiigt-n bloda, genom riftn^ngar

nitd en biltourie^i och omkring rufvarna. Der*

Uti ingncds fint SpanOv^fluge pulvcf, hvaroFver

en ftor Span{k fluga lades och farthåftades. Ef*

ler meduclc underråtteire om Flugans aftagande

och iarets vidare (lotfel^ rädde jag lionom at

for läkemedel^ toda och dryck ^ endail nvrtja

fot^nvjoik^ il nrycket han ville och formäöde.

Tre dygn derefter, fluiUe han komma tilbakasj

n-en thuru förbättrad, tillät honom likvå! icke

flug-iarct, at göra det 3 förr lin pä 6:te dagen^
fom var den 7:de frän Ormbettet. Sympcoma»»
tiflca fvuUnadtrne i fett-hinnan och membruni
voro aldeles förgångne^ men Huglaret mycket
rodt och flytande» Sedan jag ä nyo fagt ho-'

nom 5 huru faret borde undtrhällas med Flug^
pulvers partroende, i jämn flytning^ rninft 14
dagar, äfvenfom at mjölkens bruk (kulle fort-

iåttas^ och derunder efter behof, laxeras rned

Rhabarber och Cremor tartari, af hvarjc J qvin*

tin^och J gran rart. Emcticus, rede han firm.

Pä io:de dygntt var han aldeles friflc och låkt^

uran annan ätgård ån fagt biifvit.

Af dclTa ^:ne håndelfers lyckliga forlopp,
hvilka jag förmodar, altid {l'ola utfalla lika val^

ledes jag pa den tankan, at rnan i allmänhet och
forll for alt 5 kan ftyrk a cn af någon Orm hi*

ten K4ännifka^ at genail vidtaga detta medlet^
hvilket ock alleilädes och inarait kan erhållas.

H X BE*
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BESKRIFNING
pd Djuret TERBUA Capenfts^ med
Anmårk?nngar Q") om Genus Terbua

j

af

JOHN REINOLD FORSTER,
L. L D. Ledamot af K. Sv. Vetendc, Acad. famt af

K. Societ- i London, Upfaln, Madric och Goltingen.

Namnet Yerbua hårflammar ifrån Arabiflcan,

på hvilket fpräk et flags Ratta, fom graf-

ver under jorden, kallas Al-Terbua, Emedan
detta namn blifvit vedertaget uti flera Europei-

{ka fpräk 5 anfer jag for bäft at åfven behälla

det pä Latin 3 ty man b(5r ej utan trängmäi be-

lafta Natural-Hiftorien med nya okända namn.

Det forfta Species af detta Genus har långe

varit bekant, och om.talas uti fjelfva den Heliga

Skrift. Det djur, fom nämines uti 3 Mof B.

XI: f. Pfalm; CIV: ^18. och Ordfpr. Bok.
XXX: 2Ö. och fom på defia .Hållen i Hebrai-

fkan kalks Shafan^ (*^) formenes hafva varit den
Egyptiflca Yerbua. De Coptiflce Uttolkarne

kalla det Charafouts ^ och de Grekidce Cholrogryl^

Hos. HiERONYMUs fågcr, at de i Syrien boen-

de Greker kallade det Arctomys.

Ibland Grekerne år Herodotus den forfle^

fora nämnt detta lilla djur. Han räknar det til

Rät-

(*) Öfverfatte ifrån Latin.

(**) Uti Svenfka Bibel •öfverfåttningen heter det
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Ratte-flågtet (Mures) uti Libr. IV. Niim. 191^

och kallar defla flags Rättor Dipodas eller tvåfo-

tade. Honom hafva de flåfte deruti efterfolgt.

Den ftore Natural Hiftoriens HoFding och Fa-
der, den af mig och hela lårda verlden högt
vördade v. Linnc, har gifvit det (lags Yerbua,
fom finnes uti Syrien

5
Egypten och Libyen

,

namn af MUS Jaculus. Det flaget omtalas ock
af Plinius, L. VIIL c. 57. Ja! defs ftap-

nad finnes jåmvål präglad pä några gamla Mynt.

Ibland de nyare Natural-Hiftorici har ingen

båttre beftrifvit den Egyptifica Yerbuan, anden
lårde och, til Vetenflcapens faknad, alt får ti-

digt med döden afgängne Docl. Hasselqvist,
uti Kongl. Svenfka Vetenflc. Acad. Handlingar
for är I7f i, under namn af MUS pedibus pojiicis

longiffmisy pä Svenfka, Berg-Rätta, Han nämner
ock, at den pä Arabifka heter Yerbua.

Et annat Species af Yerbua finnes 1 Sibe-
rien och fodre delarne af Ryfsland, hvilket af
Invänarne fätt et namn, fom betyder VnderjQr^

difh Hare. Herr Joh. G. Gmelin har, uti

Tom. V. Novis Comment, AcademU Imp.
tropolitana^ befkrifvit det , under namn af'C^/^/W/zi
pumilio fältens ^ cauda longijftma, Grefve Buffon,
uti Vol. XIII. af Hift. Natur, upråknar flera

Species af detta nya Genus, hvilka han näm-
ner med et pä Franfka vifet bräkadt namn,
Gerboifes.

Jag kan icke neka, at ju nägra kännemär-
ken, 1 fynnerhet de fom tagas af Tänderna, gif-

va anledning at fora detta Djur til Mures eller

H 5 Råt-
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Ratte»flågtet : men til oronens flcapnad och ftor*

kk Uknar det mera en Hare eller Kanin. F^ftcr

min tanka, bor man > vid djurens fördelning
^

ej endaft hafva affeendc pä viffa delars, {älom

Tändernas eller öronens likhet eller olikhet
^

utan tillika gifva akt pa flera fkUjemärken, hvar*

med Naturen vifierligch ej utan orfak utmärkt
hvärje flag af Djur,

Y^rbuäe hafva mänga iåkra tecken ^ fom itiU

ja dem ifrän alla andra Djur, och fordra, at af

dem gores et nytt och lärfkildt Genus. Rät«
tc-flågtet år delsutom recjan a!r for vidlyftigt,

oth mänga Djur hafva Wifvit dit förde, toiti

åiven hafva olika tänder, Derfore har var tids

namnkunnige Zoologus, Herr Pallas, uti Vi^

m lärda Spkilegnt Zoologtcis ^ redan ifrån Genus
MtfRWM ai-flcilt Muf porcellus^ jcuti^ Pacåj^

Jpercei och Cnw capehfis^ famt gjort af de (Ta eÉ

eget Genus CAPRIS Likaledes har den vårt

England hedrande Herr Pénnant, iffän Rat-
te- flagtet aflondrat Marmotta^ Monax% Crke^us^

Cifelius och ttfnmus^ lamt furt dem nlhopa un-

der Genus MMMOTTM Med lika M\ kan
man gora et nytt Genus TEkRXjJE.^ nf 8 redan

Hnda fpecies djur, fom alla åro ffcilde ifrån

Rättot oth andra Djur, med fina, i lämforelfc

emot framfotterna, mycket langa bak fötter,

hvilka fednare åro forfedde med ganfka länga

fotblad > foo> inunder hafva ojämna knottriga

härdheter i ftållet for ha hr. Dc gä elkr iBd-

ja lållah pä framfotterna , utan bruka dem en-

daft (äfom händer. De hafva et pa fidorna hop-

kramadlt broft^ men ftor buk, ftarka kottfulla
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iar och en mycket långhårig fvans. Deras Cha»

radier genericus blifver följande.

YERBUA,
MAMMALE, G\ÄS.
DENTES primores utrinque duo, validi, in-

curvi , occurlantes, truncati.

AURES longae, patula^, fubnudae.

OCULI ampli, prominentes.

TRUNCUS antice exilis, poftice dilatatus,

torofus.

PEDES, Pa/m<e breviflimse,

Piafju elongatx. Tarfo longifllmo,

fubtus callo(o.

CAUDA elongata, veftita (plerumque floc-

cofa).

FÖDAN beftår af gras^ hårda frukter och
vifla rötter. I anfeende dertil, har Forfynen be-

gafvat Djuret med ftarkä tanden De långa

éronen och (årdeles inrättade fötterna har det

fatt, at defto båttre mårka och undfly fina

fiender: ty fom det år litet, fvagt och nållan

vårnlort, famt lefvcr måft pä flata fålt^ dar åf-

ven många rofdjur viftas, flculle det fnart blifva

deras rof, om det ej tidigt markte faran och
kunde antingen goma fig uti fina underjordifka

gångar, eller med Hora flcutt undfly fina förföl-

jare. Til at grafva, tjena defs fmä framfotter,

med ftora, ftarka och krokiga klor 5 men til ac

hoppa, de länga och ftarka bakfotterna, med
hvilka det ock kraffar och käftar den loflade

muUen utur fina gångar. YKKUVM viftas

om dagarne måft i fina hålor, men om nätter-

na, morgnar och afrnar gå de ut at loka fin

H 4 fo-
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foda. Somliga Species hafva ftorä utftaende

ogon^ men hos undra tyckas ögonen vra-a miGra
,

äfpafTiide for mörkret ån dags-ljufct» Den lan-
i

ga fvanfen hafva de läkert ej heller fcrgafres
\

lätt: den bidrager formodeligen til deras hop-
pande, pä famina fatt fom vindthundars och
andra fnällfotade djurs {vmWn tjena dem Hkfom
til et ftyre> ty de vtka fvanicn ifriin den ii-

dan, mot hvilken de löpa. Somliga Species^

fom lefva i kalla länder^ lic^^ga vintertiden i dva-

la inom fina hålor, men qvickna vid och fram^

komma om vären : deffe draga ihop et förråd

af föda om fommarcn, at dermed lefva den ti-

den af höil och var ^ dä intet finnes pä marken,,

och de ej ännu infallit i fömn eller nyligen vak-

nat. Dä de angripas^ bjuda de til at förfvara

Gg med fina tänder och iötter. Af de Yerbiia:,

fom vt ånnu kånne^ hafva de flålle
5
ncmligen

Tarfater ^
Sibirica^ Capenfs^ Meridtana ^ Jaculus och

Sagitta^ en tofs i ändan pä fvanfen, men ej

Känguru och Longipes. Man kan for öfrigt båft

upltälia och indela deffa Species ^ efter deraä

finger eller tär, i följande ordning.

1- Tarfata^ palmis plantisque f-daéiylis. (^)

lé Sikrica\ palmis f-daft. plantis 4-däå:y-

3. Cci^

(} Den år befkrifven af Bitffon^, Vol. XIII. ed?r.

in 4;to, p. 141, under mmn^ifarfier. Pennant^
Syn. Quadn p 298. {Indian Jerbod). Den finnes

i Doft. W. HuNTERS Natural-famling.

() Af Messersmid {AlaSacha) Toiti. V. nov.

Comment* Acad. Petrc^. pag. 3^1. Brissoh,
Quadr. 103. BuFFON^ 1. c. Pennant^ 1» c. p;
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3. Cnpcyjfisy palmis f-daft. plantis fub-4-da-

4. Meridinna^ palmis f-daft. plantis 3-dafty-

lis. i^^)

f. Känguru^ palmis 4-dad'. plantis f-dafty-

v 6. Lon^ipes^ palmis 4-daclylis3 plantis 3 -da-

ftyhs. (t>
7. Jaciilus^ & ejus varieras pygm^ea. (tt)
8, Sogitta. De hac fpecie dubium, niim jfit

palmis 5 -daftylis vel tetradaftylis , id enim
no4v patet ex brevi defcriptione D:ni Pal-
las', in Tomo z Itinerisj pag. 706. (ttt)

Nu kommer jag andtligen til min utlofva-

befkfifning pa YERBUA Capenjisy fedaa jag i

H f det

296 [Siberian Jerhoa). StrAHLEnberg , Nord-
ofll. AfTen (^Flygande Haren^, G. Gmelin,
Rcifen Tom. i, pag. 36,

(^) Skall nu af mig befkrifvas.

(*) Af Pallas, Reifen i:ter Theil
, p. 702. Vi-

ftas pä fand fålten imellan Volga och Jaic-ftro-
marna.

(***) Af den vida berömde Herr Banks, fom fun-
nit detta Species pä Nya Holland i ftora Söder-
hafvet.

(t) Af LiNNé, Muf Adolph. Fredn och Syft. Nat.
ed. XII. p. 84, BuFFON, 1. c. Pennant (Tör^*

rid Jerboii).

(tf) Mus dipus Herod^ti^ af Hasselqvist
,
LiNNé,

Pennant {JEgyptian Jerboa)^ BuFFON, 1. 1. c.

C. Pallas nämner 2 flag af Jaculus , det ena
Iljrre, det andra helt litet, Pygmxus.

(Ifl) Herr Pallas har funnit denna vid Irtyfch-

ftrömca
, pä de torrafte fandfält^
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det föregående vifat de ftål, hvårföre jag tror
at Yerbuae bora (tiljas ifrån Råtte-flågtet och
upråknac de Species, fem til detta nya Genus
liunna foras. Jag vill dock ej envift päftä den-
na fkillnadj utan nnå den, fom behagar, hålla

Yerbuas for et flagg Rättor, allenait han for*

delar MURES uti 4 Ordines eller Flockars
nemligen CavUj MarmotU} Terhu£ och Murinl^

Når vi, efter fulländad modofam refa om-
kring jordklotet, äterkonimo til Goda Hopps
Udden, fingo vi, ibland andra Djur, fom vi

dår underfokte, åfven fe detta > fom af ingen

förut år beflcrifvit, men af de dår boende Hol-
ländare och TyO?:ar kallas Berghafe. Sex ftyc-

ken at dem bevarades letvande uti Compagniets
Djurgård, hvareft jag ofta och i flera timar i

länder noga gaf akt på dem, for at utröna de-

ras forhållande och lynne. Sedermera ^ck }ag

af Herr Gouverneuren Baron Plette^^berg,
en Hanne til flcånks, hvilken jag ville taga lef-

vande hem med mig til Europa; men 'han dog
under vågen, af orfak at han pä flera veckor ej

kunde formås at något åta. Efter döden un-

derfoktes djuret närmare af mig famt af miti

Son och Refe-Camerat Georg Forster, hvil-

ken förut och medan det ånnu var vid lit och
med fulla krafter, hade gjort derpå en god Rit*

ning, fom hår hos följer, Tab. III.

Defl!a Yerbuse finnas i Cap uti hålor och
gångar vid Bergs- foten, nåra den Colonien el-

ler Byen, fom kallas Stellenbofch. De lefva

af grås och lades- arter, voro tåmmeli^en tama
och



177 Apr. Maj. Jun. 115

och iato rrata fig med kålblad, brod och hve-

te. De fofvi om dngcn, men om nätterna van-

ka de omkring ac foka fin foda. De fördraga

ej mycken köld, uran ligga, under den kalla

årstiden, uti fitia hålor i dvala, täfom Marmot-
ta: och ficra dylika djur. De yngla 3 eller 4
ungar hvar gäng, Dc åro orolige och lällan

ftilla, ftodja fig {ållan eller aldrig pä framfotter-

rin, wtitx bruka dem fom händer at fora maten

til munnen, putfa och kraffa fig om kroppen^

pa lifca iätt lom kattor. Deras gang pa bakbe-

nen är lik et krypande 5 men når de blifva

flcrämde^ gom de, med fina långa och fpånfti-

^a bakfouer och lår, ganfta ftora h^ppiijäm-
forelle emot den lilla kroppen. De fitta ibland

på bakdelen, fe fig omkring och uprefa öro-

nen, for at förnimma, om någon fara år ä får-

de. Deras late år antingt^n et grymtande eller

et dallrande bräkande, likt Getternas. Deras
läj^par åro i beftåndig rcrelfe, likfom hollo de
pa at idisla, pä famma lått fom man ock inbil-

lat fig, at Haren idislar. Deras ytterfta nöd-
värn är, at bita och klofa. Låren ega en un-
dransvård ftyrka och fpänftighet, la at ingen

,
kunde hålla en Yerbua fall, dä man fajcade den
i bakbenen 5 ty med et enda fparkande flct hon
fig los. Om man fattar dem om fvanfen, kun-
na de båft qvarhållas. Dc nofa pä alla växter
och på hvad hälft år i deras vig. Invånarne pä
Cap grafva och iånga dem lefvande, dä de ve-
la deras tilhåll, eller ock låta Hundar döda
dem, Somlige åta deras kottj och finna det
fmakeligt.

TER-



ii6 1778. Apn Maj. Jun^

TERBVA Ca^enfis.

Caiida fioccofa, palmis pentadaftylisj plantis

tctradaétylis.

CORPUS magnitudinc cxxcit^tx Le^oris timldiy ^
pilis mollibus confitum ^ colore e fufco fuU %

• • vo, fubtus helvo.

•CAPUT iateribus compreflum feu fubcunea-

tum 5 antice fronte extvorfum arcuata.

ORE infero, fupra myftacibm elongatis plu-»

rium ordinum cinfto.

' DENTES Incifores in maxilla utraque duo,
validi^ exferti, contigui, occurfantes, paral-

lell , incurvati, qvadrati, apice obiique fcif-

fi. Superiöres ex maxilla fuperiore exferti,

labium fuperius pertorantes, 8c habent in-

ter fe foramen faccatum , nuUo orificio,

quod fciam, in os interius exeunte. Infe--

riores quoque e maxilla inferiore exferti.

Camm nulii.

Molares^ ab inciforibus remotiflimi, 4 utrin-

que.

OS exiguum, longitudinale. Inter os §c fo-

ramen , ex quo dentes fuperiores prodeunr^

membrana mufculofa, transverfa^ labium iu-

perius format infra incifores.

LINGVA exigua, teres.

PALÄTUM.rugofum.
NARES oblongae 5 roftrum lubicundum

,

nudum.

OGULI laterales, ampliffimi, protuberantes,

iiQclurqi.

AURI^
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AURICUL.^ longitiidine fere capitis^ am-

plcE, patulx, cochleatx, apice & intus

nuda:, venofe.

TRUNCUS thorace comprelTo, abdomine

& femoiibus pro reliqua corporis propor-

tione dilatatis.

Mz^MM.^ 4, dux urrinque^ peclorales,^ vi-

cinXy lub
,

pedibus anticis, ar in feminis

paulo retrorfum.

FORAMEN amplum, raccatum
,
prominu-

lum, rotundum, rugofum, contradile, in-

ter cluncs fitum, inträ quod anus & geni-

talia.

ANUS pofticiis.

PENIS in poftica dircftus, glande reticulata^

vcrrucora.

PEDES, quinqucdaaryUxv bre-

villimx,' exiles, fubcylindricis.

DIGITIS tribus mediis kibcequalibus, la-

teralibus brevioribus. Suhtus callus torofus,

nuöus, parti intcviori fiibttratus: parti ex-
teriori lobus latcralis, profuiide divifus, ex-

tus nudus, intus pilofus, adhxret. UN-
GVES validi, fubincurvi, fubfolidi, fere

longirudine digitorum.

PLANTiE lonrriffimx-, validx ^ tetrada-

ftyli^, FEMORA & TIBLfi valida:,

niurculofa::, elongat^e, pilofe^ hirt^ (ver-

fus larfos minus hirtx).

METATARSI TARSIQUE longifllmi,

veftiti. DIGITI mcdio longiore, latera-

libus brevioribus, extimo magis breviore.

GAL-
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CALLUS fub calcaneo oblonguSt
UNGVES rrediocres^ validi^ (ubfolidi.

CAUDA longiffima^ (Corpore longior) pilis

denfis, longjs, fulvis, veftita. ^pex cm^
inciaffatus^ floccofus, pilis elongatis

nigris.

MENSVRM,
Ab apicc roftri caput^ usque ad bafin

aurium^ longum - - • 4
Ab auribus, ad bafin caudse per dorfum l%
Caud^ totius longitudo - - 17

Pcdis Anglicani unciae j|

Aures longjx^ « * * %,

Armi pediim priorum « * 5,]

Tibirie pedum priorum -
3 l8*

Digiti cum metatarfis * 2L.j ^

Ungves - - • . a

Femur pedis poftici • • 4fl
Tibise - -

^

• - 4. |

Metatarfi cum digitis * * f . f

Ungvis digiti medii * * f J-

Tab. IIL B. Caput Yerbu^ fupinum c9c

delineatum, cum figura dentium exfertorum^

cum foramine rr fub incifonbus fuperioribus ^ 8c

ere h fub inciforibus inferioribusj magnitudine

paturali.

PoU: mortem animalculi^ foramen faccatumr

anum & Penem^ dum viverct , incladens, &
tum formam fubconicam protubcranccm habens^

fuit relaxatum> adeo ut anus 6c glans cum pe*

ne
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m apertse paterent. Itaque in Tabula^ reprse-

fentaiue animal vivum, tarfiS infidens, videri

poterit figura foraminis illius fubconici, intus

faccati. Ät in C, ejusdem Tabulx, anum a ^
penem b exhibente, hx partes funt delineata^ c

mortuo animalculo.

London 5 d. Maj. 1777.

TILLäGGNING
om TERBUA Capenfis;

af

ANDREAS SPARRMAN, M. D.

Detta Djur hade jag ock tillfälle at fe fam-

ma gäng fom Herrar Forster. Jagfag
fedcrmera ofta deras gångar och minor i jor-

den , men {jelfva djuret vifte (ig lållan. De
ilcola allmånnall förekomma i en Tra£t af lan»

det, fom kallas Camdebo. Jag har ej hort In-

vanarne nåmna dem med annat namn, Spring*

Haafen^ fom betyder hoppande Harar. Med
grafvande> fades mig, at man fvarligen kunde
fånga dem, ty de hinna fortare undan, med blott

den färdighet naturen gifvit dem, ån månnifkor
med ftorre ftyrka konft och verktyg kunna ef-

terfölja. Man foker fäf-ångt, at med eld och
rok drifva dem utur fina underjordifka gomor,
läfom det ibland lyckas i Europa med Råfvar
och Gråffvin : derejnot år vattnet et farligare

element for Yerbuer. Invånarne, fom åro myc*
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ket behändige at leda vatten från bergen, oFta

lång väg, til fina äkrar och ångar^ lära det ef-

ter behag flyta in i yerbuernas gångar, dä de,

mindre vane vid vått. Ii ramas hailigaie ut, ef-

terlattas och fångas-

En Anonymus, uti fin Compilation om Ga-
pat Bonce Spei, med Hops^ jQurnal

,
nyligen

tryckte, omtalar detta Djur underMiämn-aFG^
de Gerbo de Cap ^ och lager, at ioyånrtrne äfven

kalla det Aerdmannetje^ men hvarken^Beikrifning

eller Ritniiig år at- jåmfora medv''d>^^^^^^^^^ Hetr
FoRSTERs. Pä Vignctren framfor Tredje To-
rne ii iif Supplement ä t Hlfioire 'JSInturcUc far M, le

CöJtite de BuFFON, ilar cn liten F''igurc pä den-

na Yerhua, men inuti Boken finnes ingen af-

handling derom. Uti XHIxie Tornen af riclf-*

va Verket^ där flera andra vSpecies af hans lä

kallade Gerboijes omtalas, finnes ingen Figure

pä någondera.

ANMÄRKNINGAR
om Trådes-Stöckerh

af

. PEF3R WASSTRÖM.

F5r Fäderneslandet år det en hogft nyttig

Gik, och tor hvar Medlem drri, blir det

€t värdigt ämne, at upgiFva välgrundade for*

{lag til Åker-redfkapens förbättring. Tre huf-

vudfakelige delar finner jag deryid bora förnäm-
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lig^ifi: i aki ugas. i:o At Åkcr-redftapen in*»

råUuS ia, at jorden vyd alla tilfällenj biifvet

vnl brukad, z;o At Åker - redfkapen, til alla

lina delar, blifver la paiFad och ihopfatt^ ac

den et<er beliorig dyrka ^ lil at icke allenaft,

nSr fä tilbär, ilpbrytii en bändig jord , uran oe^
tillika behatia uti Cm ftick , om m uti ak»
ren fordoida Acinr fkuUe^mota och forfoka

defs beftand. Och ?:o iit Akcr-vcdftapea blif-

ver ili (läld ^ at Dragarne i mojeligiUle mät-
to lindras»

Når har talas och fl;rifves om redlkapens
fovbåttring vid Äker-bruket^ borde noga ikilU
nad göras pl jord-arternc^ foai brukas ftokj
jag vill nu gä de lofa och lattbruk^de förbi, och
cndall: pa leran, iafom den måfia och bäfts^

äker-jorden, fäiU min upmärkfanihet> hälft hori

fordrar det forfigtigafte^bruket ^ och tii !er-jor-

dens vålbrukning bor Åker- redfkapen^ pä det
länipeligarte låttet^ vara inrättad»

"

, . \

Jag tär tillika nämna: at tiden vjd lerans

bruk bor noga i akt tagas j ty trades eller bru-
kas hon for biot och icke någorlunda vål up-
torkad 5 blifver hela fommaren ofvcr, pa den
akren> fogä nägpt godt och dugeligt bruk

j

foljakteiigen gifver han fvag groda och arsvä^^t.

Icke heller far man for långe lata ankomma pa
tiden ^ innan trädet pä henne förrättas i ty om
torrvåder häller uti> händer ofta, at hon blir^
fommaren ofver-^ oträdd liggande ^ fom dety Sr

1774, pä mänga rtällen^ ikedde* Fordenfkull
fordras vid defs korning och bruknin^^ en' no«^

ga upmårkfamhet, emedan* det kan tagas For



111 1778* ^pr- Maj. Jun*

måft afgjordt, at all mifsväxt leder fin forfta

uprinnelfe utur tiides-gårdet.

Når jag nu vidare far afgifva de begrep
jag hyfer om den redftap, fom fynes til detta

jordbruket tjenlig, har jag erfarit, at den är

tjenligaft, fom lått klyfver, uplyfter, fordelar

och någorlunda vänder mat- jorden.

At tå jorden lått klufven^^bor til den ån*

dan en Plog eller Trådes-ftock låna fl^apnaden

af en triangulaire Pyramid, ju fpitfigare, ju

båttre, emedan lofare materier af en ladan for-

merad kropp igenomträngas låttaft. Nåfan af

Trådes-ftocken liknar en hel lådan Pyramid,
och nåfan af Plogen en halh Undra fidan , el-

Jer bafis 5 går i rät linea och baktil formerar,

emot Ståndaren, en rått vinkel-, men de bagge
ofriga lidorna gora med henne en lång fpets, fom
gifver Trades- ilocken och Plogen en rått gång
1 jorden.

Defla ofrr fidor pä en Plog och Tråies-ftock

bora åfven vara lå paflade och ftålde, at de oka

fin hogd i den mån, fom jorden blir kroflad,

fordeld och åt tär-äfarne ford.

En Modell pä en lä tilftåld Trådes-ftock af-

lemnas hårjåmte. Vid defs befkrifning tår jag

börja med Fife^i. AC, Tab. IV, Fig. i. bor imel-

lan Ståndaren A och framfiåen B vara i8 tum
lång: förbi Bakftåndaren ifrån A til D i§ tum,

och förbi framflåen til affpetsningen under BilJen

eller ifrån B til C, ij- ä lötums tum tjock

och 3 tum bred, af godt, tort och fegt bjork-

verke. Bakjiiindaren AE, i8 tum hog och ne-

dan-
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dantil lika bred och tjock fom Vifen; rnea

oi vant il vid F fortynnas han til i | tums tjock-

lek och % tums bredd > tåftes uti Vifen med
t\\\c tappar G> H, Fig 2.. lom inflåras pä Vi-

fens luiorj har ockta ofvanfor Vifen, imellaii

famma tappar, en öpning K, Fig, 3,0m i tums

bredd och 6 tums hogd til led- rum for Stoc-

ken, fom med fin yttre anda dar tager C t rum,

at riktas til grundare och djupare gäng j hvar-

om mera ftall blifvaoåmnt. frawjlden BL y Fig.

I. år I aln läng, 4 tum bred, ^ tum tjock, go-

res med hake, pä bredden, nederft, for hvilkcn

hälet uti Vifen utgropes, och föres tici rätt vm-
kel genom Vifen. Stocken och Öfverflaget,

bor vara af godt och fegt verkc. Öfverflaget

EL, lika bredt och tjocTit med Ståndurens öfre

del, fattar genom fina hål badc Ståndaren och
FramOåcn. Stocken eller Ko/fven KM^ in allés

alnar King, ciler lom Dragarnes ftorlck det for-

drar, bor ega måtla llyrkan vid N, dar fram-

flaen g!ir igenom honom , ätmindone f tum tjock

pä hågden och 4 tum bred j 6 tum därifrån far

han fpetfas bakåt til 4 tura på hogden och i

tum i breddeiYj fkall ledan inpaflas uti Stånda-

rens opning K lä fl itt, at den kan kilas up och
ned, alt fom (lållningen det fordrar. Uti fam-

ma afltånd ifrån Släen fortynnes Stocken åfven

framåt ^ tum ä bägge fidornc altigenom* Lätt-

liron O friar ftocken frän fornotning af jårn-

dubben vid defs Hällande. BUlen PCQ, Fig. t, 4,
21 tum läng 10 å II tum bred, uthälkad , och
det (ä tilräckcligen , ar han alt igenom val be*

täcker tråverket eller fpetfcn BC under fig, och
ftålles eller anpaffiis få , at defs främlla udd C

1 z ftår
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ftär endaft -| tum under defs horn-uddar P, Qt:
pä Vifen är z-J tum hog vid B, vinner Billen

en lagom ftupning och tår likhet med en fpet-

fig triangulair Pyramid 5 gar läledes låct in i jor-

den och efter hand fpäntar och lyfter henne 5

men om Vifen tages högre eller tjockare, til

exempel 4 tum, blir Billens ftupning for

tvår^ Trades- flocken gar mera tungt, och for-

dras dä urhälkningen djupare eller tilokt i (iim-

ma män, om Billen annars i äkren ItaJ gora
behörigt gagn.

Hår kunde invandas: at fä tunt verke, til

Vife, egde icke flyrka nog, hälft den pä hela

trå-ftocken fordras ftorft, där intappningen blir

for framfläen, hvareft Billen vanligt- vis flutas

och fororfakar ftarkafte brottet? Hårtil fvaras:

at et godt och fegt verke hjelper mycket 3 men
at vinna ån mera ftyrka, forefläs, det jag ock
forfokt, at lata Knlfven tWtx Riften RS, med et

platt ankar-hufvud R, Fig. 2. foras genom Vi-

fen och Billen, 6 tum frän Billens udd B up
genom ftocken, och dar, å ftockens ofra fida,

med en liten fbrufmoder TU fä fin ftyrka,

hvilken fkrufmoder, vid fordrad djupare ftällning,

fkrufvas up, och vid grundare ned. Genom den-

na riften eller knifven, fom ftär ganfka nåra in-

til motftänds-punften och aldrig blir til något

hinder, vinner vifen mångdubbelt mer ftyrka^

ån om vifens tråverke vore f ä ö tum tjockt.

Äfven årindras: at fpik til Billens häftande al-

drig borde brukas 5 utan flcruf med platt ankar-

hufvud under och mutter ofvanpä, fom har den

nyttan med fig, a; om biUen behoiver lo/Tas och
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lagas eller hväflas, man da icke atbryter fpik-

nädet eller (kadar vifen.

Når man vidare efter finnar, hurir vid åker-^

bruket, med Trådes-ftock , tilgär^ (å befinnes:

at Billen , pä de hitiils brukliga Trådes-ftoc-

kar, år allena den del af dem, fom klyfver jor-

den och til en del krolTar henne. MuUfofan fo-

rer allenaft den lofa jorden ät fidorna och ry-

mer tären. Når nu billen, utan någon continua-»

tion, klufvit jorden j !ä faller hon, iä fnart bil-

ien paflerat genom henne, uti fit förra låga
äter, och dä i;egn infaller, klibbar hon fig ge-
naft ihop med fin förra botten. Hvad nytta

man hnr at förvänta af et iådant åkerbruk, lå-

rer en hvar kunna foreftalla fig^ med et ord:

jorden blir riftad, men icke rått brukad. Jag
har dårfore bäde forfokt och funnit nyttan af

Vtliggarne^^B^X^ BY, Fig. i.t. De aro fä paf-

fade, at iå fnart jorden åkit ofver Billen, taga

de henne emot, lyfta henne och fora henne utur
lit torra rum och (lälle, ja til flut, i det må-
fta, vända henne, {a at den mat-jord, fom le-

gat nårmaft alfven, blifver flyttad up i dagen»
Bogde turin-kimmar, hålft af Ek, åro tjenligc

ämnen til déffe utliggare, de bora åfven göras
vinde, at beqvåmligen kunna vånda jorden j de-
ras uphojning ifrän marken baktil eller ifrån D
til hornet y, bor vara lo å ii tum, alt fom
mat-jorden finnes djup. Fig. i . vifar deras ftåll-

ning i profil j Fig. 2. undra fidan; Fig. 4. 6f-

ra fidani och Fig. 5. en perfpeétiv - ritning af
hela Trådcs-ftocken.

Så-
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Sådan Aker-redfkap fordnir ler - jorden, om
hon annars rätteligen fl:al blifva brukad, och
med en lä paflad och raaimf^nfatt Trades- ftoclc

kan man beqvamligen kora akren, i opila i-äror^

utan at befara några iårdeles betydeliga balkar,

emedan billen med ii na (Ido-horn följer jämt

bottnen at; hvilket konlings-lått pa ler- jorden

åfven medforer den flora nyttas ac fölen och
vädret då fnart iiptorka henne, och hon, lälom

öppen, eller liggande i öppne iaror, eger til-

lika båfta tiimie, at emoctaga de delar, fom
luften ftåndigt gifver ifrän fig, til nåring och
trefnad for växterne.

Dc Jordbrukare, fom, med redig kunflap
och på grundade forfok, handterat ler- jorden,

intyga gemenfamt: at ju ohare hon trades och
brukas, defto båttre och tjenligare-"brH* den

äkren til at båra ffodiga växter och gifva en

Itrid {k6rd. (^j

Man vet, at utomlands brukss måft Plog til

akrens redning, hvarigenom lä opna och rym-
liga

O) Jag far, til ftyrka for denna min upgift, anföra

et exempel, fom Plinius omtalar uti fin Naniral-

Hiftoria, i8Bok. 6 Cap. Hans ord lyda i fitt fpräk

filunda: „Furiiis Crclinus, e fervimte liberatus, cum
„1D parvo admodum agello largiores mnlto fruftas

„perciperet, quam ex ampliflimis vicinitas, in in-

,.,vidia magna erat, ceu friiges alienas pelliceret ve-

^,neficiis; Quam ob rem a 5p. Albino curulidiedi-

„éla, metuens damnationem, cum in fuffragiom tri-

„bus oporterct ire, inftrumentum ruflicum omne in

„forum attulit, & adduxit famtliam valiäaw ^ bene

j^curatam ac veflitam^ ferramenta egregie faäa^
^ygravis ligones ^ votneres popfdirofos ^ boV€S faturos.
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liga fåror icke vinnas, foin med Trådes-ftock*

En Home foreflär därfore: at den med plogen

loflade mat-jorden borde kaftas uti äfar, aln

höga 5 och torlåkrar: at fedan denna mat- jord

några mängder, uti (adana högar legat, (kall hon,

genom luftens fria verkan, vinna Tä rqycken nå*

rings-fatt och fetma 5 at hon vida ofvertråfFar

godfel, bade uti drift for alla flags växter, och
uti beiländighet. Månne icke famma ändamål

och nytta vinnes med opna taror , låfom min*
dre, och jorden fordenfkull mera blottftåld for

luftens åtkom il?

Til flut (är jag omnämna grunden til Trl^
des flockens rätta ftållning, hvarvid hittils foga

noggranhet blifvit i akt tagen* Sjelfva ftftcken

har, utan ledrum, varit häftad uti bak-ftånda-

ren, och da Trådes-ftocken fordrat djupare gang,
har framfläen, genom (locken, blifvit neddriK
ven^ utan at flocken i famma män blifvit rik-

tad baktil> hvarigenom håndt och händer: at
Trådes-ftocken gätt flupa> til ingen nytta for

akren, men til en mårkelig tyngd for Dragar*
ne. Når derfore en Trades- flock (kal ftåilas,

til exempel på mera djup bor efterfes, i hvad
mån han forft, vid framflåen, lånkes, at han då

i lika mån, med kil updrifves i Bakftändaren;
iä at , dä Trådes-ftocken går pä (it beftåmda
djup, defs Vife följer bottnen alt igenom,
jämnt ät.

I 4 Et

„Poftea dixit: veneficia mea^ Qyirites ^ hac funt^
pojjum vohis ofiendere^^ aut in foruM adducere^

^^liicubrahones meas^ vigtliasqus ^ fud&res. Omni'
„um lenteatiis abfolatus itaquc cft."
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Et iar jag åtinu tillägga: ncmligen, at cn
del LandtbushäUare hälla fore^ det Oxar gä
i^åmnare i åkren ån H^^flar-, jag förin in del åter^

lar funnit : at Haftar^fom åro vane vid åker bru-

k^t^ ga åfven la ftad^^c och jåmnt^ fom Oxar$
lä at felq^ icke beftär hos kreaturen, utan uti

rcdfkapeiSs ttUlällning. Mm vet, at Trades^

Äocken efter Oxar, tar genom hank, forft fit

Mfte uti oket, där han fitter ledig och losj ti

Ät Karlen, fon> iorer Trådes- ftöcken, har magt
Dch tilMlle at hälla honom i taran qrar, om äsl

Oxartoa fkiille vika nigot titur hennes men det*

émot fåfte^ Trådes ftoeken efter Håthr> ganfkä

fiåra in til dtagnings- pun<5l*en ^ htl vid det fo^-

éårf\^iiga fiuk-oket, hvarigenom betages Kar.*

kti alt lyrkaj^ at hälla turades- flocken i faran,

0m Måftarne än aldrig ta litet vika utur henne.

Äedan Ir 174^5 Wpgai Jag til Kongk Acade-
ftiicn, pä hväd fått dentta olågenhete^ kunde
Ifh|ål|m.

UNDERSÖKNING
mf^ Sfadars etb PkghtUan råna

Ikapnad^

af

MENRiC NICANDEE.

Iaflmanli^t har man antagit for afgjorde, %t

jorden , fäfom en lofaré rrtateria , båft fan*

dcjtftåres ellet klyfves af dcti redftap, foni har

ca
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'tn triangulair förm^ eller åtminftone år (tapad

iåiotti en triitngulair Pyramid. Anledningen der-

til år tJigcn af Theotien om Viggen, fom nian

låtnpat hit 5 och fom i fig f}elf är gan&a val

grtindcidj men tvifvelsmal kunna dock vid til-

lämpningen forckofnma, huruvida den tnangu-

lair^i formen år den fanfkyidigafte, eller om ic-

ke någon annan gifves, fom år fördelaktigare.

Amtiet år våfdt underfokning , i anfeende til de

i^odiga fSi^Mttringar , fom vid Plogar ånnu åter-'

ftå it göras. At jag derfore yppar mina tankar

derutij låff^ kännare icke obenäget uptaga.

For ät bringa frågan til någon flags Calcul,

tnafte jorden antagas vara en jåran och alleftå-

des lika tåt materia, lä at hela defs motftänd,
med fegheten inbegripen, kan foreftållas igenom
en giiven Linea PH, Tab. IV. (Fig, f) och
motlHndet emot en fpade, ia bred fom PE/
igenom PE x PH.

Men når en jåmn materia klyfves af en kil-

formig fpade PFE, fä blifver motftåndet, uti

fpadens våg, propottionelt emot

PH X PEa rdy^—PF^—^ ^^ Pifiattes zzr.PEzzdj,

och PFzzdf.

De motftand, fom Sro proportionella emot
PG och KG j det ena låfom parallelt med fpa-
dens Hypothenufa, och det andra (åfom perpen^-
diculairt emot defs våg, kunna icke aafeslafona
dc der gora något binder.

1 f F61j-
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Foljaktcligen måfte man nu, i ftållet for

vdy ^

PE^PH^ Ihttk PE xKH cWoT

Men om detta motftånd appliceras emot ån*

dan af en Vedis PD—y^ lä upkommer et Mo-

ment -j^ (A).

Emot andan af en annan Veétis aJ—a, kan
man antaga motftändet ior bekant eller zzrb^
hvaraf Momentet blifver zzrab.

Summan af bagge Momenterna år -^^^ +röÄf

hvilkcn kan multipliceras med ds^y emedan Mo-
menternas Centrum Gravitatis dcrigenom intet

rubbas.

Man tär (aledes rydy^ -{-rabds^^ och dä y^ (ä-

fom en \^eö:is, år conftans, fi blifver differen-

tialen deräf ^ryJy^ddy+ irakdsddsjhyilkcnfC^Liizza,

gifver en jequation for minfta motftändet emot
Veftes y och a.

dyddy
Men når dx år Conftans , iå blifver —^j- :=zddsy

\ 3y^
låledes pdy:r:— laby eller ^ydy r:— lahdx och--^ —

iabx+ Ky men da yzia^ lä år xzzoy fäledcs

Krr— ^ zza^ ^^bx^ eller j;* ir az^

om zzz\ fåledesårdert fökta krok-lineen

cn Parabola Äpollonian^, dar år Ordinata, z

Abfcifla och a Parametren. li. f. f.

Cor. I.
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Cof\ i Når man låledes har längden och
bredden af en Spnde eller BiU gitven, ia år lätt

jir finna Parametren til den Parabolen, fom fkali

utgöra famma Spade eller Bill.

Cor, 1^ Vill man hafva en Bill , fom icke

år lä tvår i nofeil , fom en Parabol uti Vextex,

ia kan man anfe längden JB rFig. 6)^ icke lä-

fom Axis Parabolas, utan läfom en Diameter,
och tilbka efterfe, dä biedden Aa och längden

jiB år gifven, huru ftor V\nkc\cn JBa år. Ige-

nom B dragés (cdermera Bby fom med JB gdr en

vinke! nrigot (lorre än JBa. Derpä dragés aC
pnrailel med Bb ^ ia kan man lätta lamma aCzzy^

BC zz. dä Parametren til Diametren blif-

ver

Cor, 5. Alt , hvad nu år fagt om Spadar

och Billar, gäller åfven om Sylar, Vårje-klin-

gar, rpjut, Drillar &c. åfven om kroppar, fom
lida motftänd i vatten, läfom Bä^ar, Skepp,
Dammar, &:c.

Anmärkning /. Hade man uti qvantiteten

rydy"^ + rabds^ åfven låtit y variera , iä hade man
fatt differentialen zr^j''^ + j^ydy^ddy^ 2abdsdds zza^

hvilken integrerad hade blifvit ydy"^ + abds^ -f«

Kzzo^ eller dä dx år Conftans, ydy^^abds^dx
-{-Kdx^zzo} men då dyzzo^ lä år dszzdx^ och
foljakteligen Kzz — ab) läiedes ydy zz --abdx, fak
famma fom förut.

Anmdrkn. i. Hade man i anfeendc til Ki*
len
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len ?EV argumenterat på det fåttet, at dx : dy

rdy^ e
: : —rjJ • kraften 5 fom år mågtig at ofvervin-

ydy ^

na motöändet
^s^y

få hade man fatt furaman

af Momenterna = + ( B ) , eller ocklå

zzryd);> +rabdxds'^^ hvilken fumma differentierad

och federmera integrerad hade gifvit ydy^ +
€ibdxds^ + kdx^ y aldeles fatnma utflag^ fom uti

föregående anmärkning.

Anmårkn. 5. Hade man handterat qvantite-

ten B (Anm. z,) pä det lattet , at man endaft

multiplicerat med dx^ och anfedt ydy^ for Con-
ftans, lå hade man efier differentiation fått

lydy^dds— — zz abddx eller lydy^dx— abds'^^ famma

xquation, fom år angifven af Auftorerna for det

iå kallade SoIidum MimmiS ReftftentU^ och fom de
hafva funnit pä det lättet ^ at de, under lika

e o • • • rydy^
forbehällj differentierat quantiteten A cWcr --^^

fom exprimerar motftändet^ for hvad SoHdum
Tjyyd'^'! ' dxddx

Mlft> dividerat differentialen eller-

dx'^ +dy^
irydy^ dxddx

med rddx^ och fatt Qiiotienterf

jakad lika med en Quantitas conftans men
huruvida denna procefs år tilråckligt bevifande,

och huruvida j^;'^ bor antagas for Conftans, dä

rorelfen fupponeras jåmn långs efter axis, iem-

nas



1778^ Apr. Maj. Jun. 133

nas dårhånj imedlertid kan anmärkas, det fomt

ockla redan ficedt (^), at cequacionen zydy^^dx-rz

ads^ iom pa iådant lått upkommit, icke giFver

något Soiidum, fom rimar fig iDcd vilkorcn,

emedan y aldrig kan poneras zz o.

Anmåvkn. 4. Vill man åter, efter fakens be-

fkatFcnhct argumentera, utan fluxioner^ iä fö-

rete fig åfven ftäl, fom tala for Parabolen och

fom öfvertyga ofs om , at Motilånds-Lineen ver-

ideligen år en iädan Curva.

Låt ofs antaga til exempel , at PB ar en

Veftis (Fig. 7.) eiler en utgående arm iiran en

vägg DO^ fom har underftod af fupporten FO.

Låt ofs åfven antaga, at uppå andan P ligger en

tyngd PH", fom år {ä tung , at armen PD> med
tillhjelp af fupporten PO^ icke mer kan bara»

Om dä armen foriänges til och fupporicn

icke kan låttas lårtgre ned uti väggen, än uti

Punftcn O, lä mäfte tyngden PH, dä hon låg-

ges ofver punften lä mycket förminfkas, fom
fupporten nu är fvagares men fupportens

llyrka at underhålla tyngden^ ar altid iafom OP
multiplicerad vaté. Sin. OPD y täfedes made tyng-

den, dä hon ligger ofver/, vara läfom fO. Sin.

OpD. Men om tyngden PH år altid den fam-
na eliem^, och hon uti punftcn i) är iä tung,

fom hela väggen OD kan bara, iä [är hon, dä
hon lägges öfver tt, icke ligga pä iamma pun6t
med hela fin tyngd, utan endad med lä myc-
ket, fom fvarar emot t^O Sin. OttD, Pä fara-

ma lätt tär hon icke heller ligga ofver punéter*

na

(*) EuLERi Scieni. nav, SehoUon prop, 6fg
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na P och med ftorre del af fin tyngd,
fom fvarar emot PO Sin, OPD och po ' Sin, OpD,
Til at äter iä laga, at hon icke ligger otVer
hvar och en af forberårde punfter härdare, ån
fom år fagt> mälte man drnga perpc ndiculaira

Lineer Try, P^Gy pg,^ emc?: ttO, PO, /O, dä he-

la tyngden blirver til hvar del, fom tynger emot
punfterna

^ /?, fom 7tH — PHiripH til Hy^
HG^ Hgy eller fom ttO, PO, pO til OD. För
jäntvigcens bibehållande mäile iäledes tyngden
HPzza : HG : : PO : OD, eller (om man iåt-

ter a i ^ HG — Sin, HPG, ODzzl^J i : Sin.HPG

y: OP :h,c\\cv~j^z::OP.

Gar man nu ti] en PnraboK hvars Diameter
är Ordinära ni Axis DP, 2)0 = -| Parame-
trcn for Axisrr^, ia blsfver D/^ Tandens uti

och Sii^iiS iVfiguU ir/cidentice blifver altid recjpro-

cc fom PO j ialedcs vaxa alla l^ineer uti Parabo-

ien, likalom förur n^an lag fupporicn, armen
och Sinus Anguii Incidcntia växa, iäledcs domer
man icke orätt, at Curva Refillentia: år en Pa-

rabola.

Cor. I. Når man iäledes har en Bill^ gjord

uti Paraboliflv form, och man känner ftyrkan

af de Häftar, fom forma draga famma Bill, uti

en vifs jordmän, iä kan den frågan uplofas
,

dä bredden af Billen är giFven, huru läng han
bor vara for ftarkarc eller fvagare Häftar, uti

famma jordmän. Likafom man uti föregående

anmärkning fatte tyngden PH'Zi a eller zi i , få

kan hår åfven jordmanens motftänd lättas =: i,
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och likafom man dar fatre våggen DO eller defs

ftyrkar:^, fom ffculle underhälla famma tyngd,

lä kan man ocklä här lätta Håftarnas flyrka,

til at draga Plogen, lika med en bekant qvan-

titet eller =1^5 eller lika med Paramerren for

den Parabolifka Bill, fom de draga. Man far

i5:!edes , efter Billens bredd är och TEquario

ParJtbola: — zbxy ib : y : : y : x eller Hå-
ftarnas ilyrka till Billens bredd , fom fam-

ma bredd till Billens Jångd. Äro nu andra

Håftars dyrka = zC, och y år det famma,
lå finner man ganfta lått långden for den Bill,

fom de kunna draga, och tvårt om, kan
man finna Hädarnas ftyrka, dä Billens långd

år gifven.

Cor. 1. Alt hvad fom nu år fagt om Hå-
ftarna, då Billens Axis utgör Axis Parabolx,
galler ocklä, dä Billens Axis utgör en Diame-
ter af Parabolen , och år flcapad läfom uti före-

gående Cor. z. är fagt.

Huru alt detta kan lämpas til Pradiken
(kall framdeles vifas.

Nytt
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N^^it fått at til en gifven Ammalm
media finna en Planets Anoma-^

Ita vera
i

af

. JOHAN HENRIC LINDQVIST,
Math. Docens vid Åbo Acad.

Om den gifna Planetens Anomalia media kal-

las r> den fokta Anomalia vera eller co«

xqima den dcreaiot Tvärande Anomalia ex*

centrica T, och fnmma Planets EKCentricitet

poneras förhålla fig til defs niedel-afftänd i frän

Solcn^ eller til halfva Axis major af dcfs ElU-
ptifka Orbira, fom n \ i ^ lä år det bekant, ox

T= T-^n Sin T Tdä Siaus Totus antages ä I ) och
/t/

j ^
Téw^^. \Z- Tång. | i; Hufvud-{varig-

heten vid uträknandet af Anomalia vera beftar

iä!edes deriui^at lunr xquationent T-^-T^ n Sin Yj,

finna värdet pä då i^ och T äro gifiia» Det*
ta år et Problero, fom redan af dcs^ namnkun-
nige Aitrononien Kepler blifvit upgifvic och
dertore erier honom hut ncunn. Sä iänge Cir*

kelens quadrature ärobekant^ kan det ulan tvif*

vel ej folveras annorlunda, ån indircfte eller ge-

nom approximation. I anfeende till de flera

lårfldka mcthoder, fom Aftronomerne hårtil re-

dan paftinnit, fkulie man tycka at håruli ingen

ting vidare borde laknas. Da Excentriciteren

år ganfka lirtn> fa har nian ock verkcligen ut«

vågar at både beqväiniigen och med tilräckelig
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noghet finna den fokta Anomalien. Men for

Pliinecer , tom hafva floire Exccntricitet , iäfom

Mars och i fynncrhet Mercurius 5 äro de vanli-

ga methodcrna antingen for oviga eller ock mär-
keligen feiakttga. jag har derFure trodt föl-

jande uplo^-ning pä detta Problem fortjena at

anföras 5 lä vida den 5 jämte lätthet uti til-

lävnpningen, tillika gifver den fökta Anorna-

lia vera nied den noghet, et äFven for Mer-
curius, felet ätoninfrone blir mindre ån yoo^^^^^
Secund*

For at ftraxt vifa grunden til roin niethod^

Vill jrvg hSril: fupponera, at man har (ig beknnt
en vinkel j/, orn hvilken nian år (åker, at han
cj alt for mycket differerar frän den obel^anta ^
Derigenom determineras tvånne andra vinklar /

och z fädancj at t^^y ^nSiny och Tang^z'^

Y^^^^^^^iy-^ ^ ^^li^ hvaraf ftilnaden e—T

blir giivcn, hvilFctn jag kallar iä at Tr-t-p.

Som fordenikuli z år en aldeles likadan fanftion

at fom år af reileraf t— ps iä följer^ iå-

fom bekant ar, at
7; -^TST^' zT^s +

— 8cc. Om nu Radius Vector for
z.l.^dt"^

Anomaiia vera z poneras förhålla fig til Plane-

tens medel- diitance , fom r : i > lå år dt:^^

r^dz dz vrrrr^ i~n^
^ _

^ Men r

:

y dt ~ "

"'V^
•

^^^^^^ ^ - i-nCofz ~



138 1778» Apr. Maj. Jun.

sin y åz
i-¥»Cofy=Yi -n^^j--^, altlä blir .

d-z z.ln^Sinz^ inSinz^Cofz d^z

Z. ^4«^ Sinz^ Z.'^. ^n^Sinz'^Cofz Zn Sin z"^

&c. DeiTa valeurer, fubfiituerade i den nyfs an-

förda requationen, girva — — 4-

"'"™^"^r^''"'™ — &:c, hvilken feries blir lå myc-

kec mera convergerande, ju mindre och aro.

Dä frågan är om Planeterna, eller då Excentricitc-

tcn ej år (lorre ån for Mcrcurius^ (ä kan man
negligera /^och defs högre digniteter, och blotc

pSlnz^
genom asquationen: ^=^ ~ 'Y^^z^Tsi^^y^^^'^^

Anomalia vera, ärminftone pä ^^^:dels Secund
når, om man determinerar / på följande lått.

Man foker forPc, afven fom i den vanliga in*

direfta methodcn, en vinkel ^5 hvars tangent

= \ j^^n^^^S'^ och fåtter I r + ^z=:a?och

fr— f = 0, famt 0~Ä'^0rr.r. Då kommer
vinkelcn c^-^x feller T-^SinCj)) il nära til lik-

het med at ftilnaden aldrig gar til I- minut»

I Mllet for fubflitueras derforc w x, da

/
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r^f^lz blir=*^^^^ I f^ + A^)^ och #2s

fanit — Tisri^i^/i^^fö^ 4- — 0. Men då

h\ir Sin (t)'::znSm4i^ (Eiem. Trigon.)^ Bljakreli-

gciv^ f ^ nSin ^ x) — nSin^^ tnSm\xG^
{<j^^ ^x) i^^ nxCéfi^ 4^ |.v . At man tår fub-

ftitucra x i iiåUct tor år klart^ emedaft

akid år < Om akta y-^- ^'^^^ ^

da ö^ ^- f^ år <lpo^i om ik)4- -|^> $>o'^^

iä lär n et Contrairt tekcn t^lkr blir additif»

Skulk # väva > iSo^, (ä foker mmi i defs Hål-

le Anomalia vm til 360^— och efter {lutad

råkning, i itålkt for ^5 åter tager defs fyliiiad

til Jöo^.

At -z-^-u komttier la nårä til rStla värdet pl
Anotnalia vera^ fom nåtiint^ defom kan mati

låtceiigen 5f\'ertyga Ögvj om mail fSr d-en fend^
na vinklen ^ vill uträkna de toiiairde hcglige**

rade termerna af d'en ånforda Serien. Ktind^
rpän ock(ä någon (In komma til en folikomlig

llplSsning pa detta t^roblem , !ä fkulle forniöd-e-

ligen ingen ftärre accuratcffe derigenoni vimia%
i fail tillåmpningen Ikail blifva någorlunda vig.

* Til narmam tiplysnilig, ftali jag anForå et
t^^empel. Om det vore bcgardt^ tt til Ano-
nialia rincdia ^ \os^\^'^ finna Planeten Mercuril
Anomalia Verä^ for hvilkeii Planet man hat

nz=z-if4ofhi läandålles räkniogen lakdes:
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£,^111^^x8188068.

0 = II o' i 8/^47. .SV'« 0 r=T. 3 I ^078 I

.

Sin0^ I l^4f'l f^^86. X423i5',86zr:4. 6165-031.

A:=50i/''öi=:f;2./'6i. 423i5/-^86z=:ii^4f,if/'86.

=T.yop40 34

Z r<:7;;^i''^o;+;r^~o.0303 106

L Tang | z =:T.p397i40.

LSmz =T,p9f82pi-
LSm{cK) 4-a:) ~t» 95; 8 944 3

.

Shiz

^lV^f^4:j)
=.T.p968848.

2r:8i04^i9/'i6 za/ öt^+ iv) ~^.838f 21 f

,

- 4- 4/^' 3 2. Lx =2.4808781.

Z=82V^3/'48- Lyis^ =t.
3 224729.

Lu =o.63f642i.
Efter

(^) Om LogSm0 år zz:A, dä Radien antagesnrj 5

lä emedan Radien år lika med en bäge af

1 7^44/^806 = 206264/^8065 och Log.

206264,806 z: f,3 i442f I , märte A 4- f.3i442fi
vara Logaridimen for famma Sinus exprimcrad
i fecunder.
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Efter aldranogafte rakning, flvulle Z blifva

8i^4^25/'48i, iä at felet i detta fall endaft

blir o/^oc2. Om man uträknar famma exem-
pel efter nägon annan method, lä finner man
båft fordelen af den nu befkrefna. Methodo indi-

refta, borde i detta exempel operationen tre gån-

ger repeteras, och fäledes blifva vidlyftigare. Ef-

ter Cassinis method, (Memoires de VAcad. Roya^

le des Scienc. A. lyi? 19'^*) fom ej heller år

vigare, (kulle Z finnas 82.<^4'3o/'i6 och läledes

pä 6/^08 felaktig.

Dä frågan år om Solens Anomalia yera,

kan man aldcles negligera // och antaga Zzzz^
utan at fela pä o/'oo2.. Det famma galler om
Planeten Venus. For Jupiter och Saturnus kan
detta gora fkillnad pä -jV^^'^ fecund. Men for

Mars och Mercurius blir vinkelen u mårkeliga-

re, och bor derfore med mera noghet uträknas.

Et heqvämare och mindre kojifamt fatt

at tilreda Puhh Algerothi^
af

CARL WILHELM SCHEELE.

Tilrcdningen af Pulvis Algerothi år pä va-

ra Apothek en ganfka befvårlig och for

håUan hrlig operation. Och emedan berednin-

gen af Tartarus antimonialis nödvändigt nume-
ra fordrar detta pulver, har jag velat forfoka^

om icke Mercurius corrofivus albus fkuUe vid

K 3 den-



14& i77g» Apr. Maj. Jun*

åenm Operation feunm iimbåräs^ Eraraf i Cjn^
mrhct tvånne betydliga foi-maner vimnos^ ^fe

X^aboraoten. vore utan foira .^ och al der^ ai^fenö-

ga mäfvgd utaf fråta^^de fubiirBai^, föm nm pa
ApothekeOf dertiM f6rbrtikas-^, blefv-e b-cfpard,.

3&ä^a affeendeB vitmasgeiio-m uptåcklen rf Mer-
curii dukis befedning pä vnta vigen; ly dei ii^*

Icaft^ at dervid vinöes Ckiaabaris; Amirno=ni%
förfaller 5 dä denm CinEober^ igeiTom liibl^m^-

tioii' remå^ ej år i del aikifta tkiM fcäa dea

FoiT In Mttet lifpgi fvcs n ti%eda PtnlVis At-
gcrotbi^ år iioddgt^ al gran a dem antagna tbc-

mhrn^ hmu Bmymm anlirrmnii iipkomni€r5 då
Mercurius cor^ofivus albus deftilkras med Re-
gulto mtimomk E>en decompofitbB, aF Mercu*
i^im eorro^ivus^ albiiSij. fom bår Iter^ foreblres

Hpkomma genom em åarka!:e attraårk)n bos Re-
guliis. a^vtirnonii til Acidum falis> äii den Qyiek-
filfret eger til famma fy ra 5, bvnlkei dcrtore of-

ver^ifvts af Salt- fyran ^ U^rW^ imder dcE bon da
ingår förening med Regulii^ aniimami^ gar o^f-

uti Recipienten^ med nfefeendie likt l^uty-

fiim^ ocb= at ^y^ckélfret fli^telige» , vid okaå
fjetta^ gar enfamt ofverji. elfer ock fobbmem
til Cinnabai'i5 Antimonn mcé SraBet^. då Anti*

löonium ctuåum bUfvit ' bi:ukad;t i åålk £m

Dienrra forfcraring ofv^mmMmmer e| meJ
syare pbfernationer. Ty Bityrtim Antimonii^,.

Cilctj, fom det bos ols kanas», CaufEicnm and-

l«onb!c> eger ioiee a-f deE metallifka maf Re**

^gulu^
j^ utan dea delj^ hm af Aaiimonium ciei-
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uti finnes, år til hälften calcinerad, och denna

cnlcination kan ej älladkonimas af Sakfyran. Men
dä det år bekant , ac Qvickfilfret ej finnes i

reguliniftt lynne uti frätande fublimat, utan i

kalkforrn, och at Qyickfiifver-kalken uti detta

falt reduceras , dä det Itros på val upeidade kol,

famt at en rökande fakfyra går ofver, då det

frätande fublimatet blir deftilleradt med feta äm-
nen, åfven, at detta fublimat ej decomponeras

,

dä det deftilleras med Pulvis Algerothi eller

cn til hälften calcinerad Regulus antimonii^ lå

följer deraf, at uti forevarande operation, dra-

ger Qyickfilfver-kalken uti fublimatet ött til

reduftion nödiga phlogifton ifrån Regulus anti-

monii^ hvarigcnom Saltfyran flåppes, forn dä
angriper den i famma mån dephlogifticera4e An-
timonii regulus , och med den ofvergår uti en
tjock fmor-iik fubftance,

Butyrum antimonii beftär då af concentre-

rad Sak-fyra och en til hälften calcinerad An-
timonii regulus, och af denna til en del dephlo-

gifticerade Regulus, är det, forn Tartarus anti-

monialis tås, dä den blir förenad med Cremor
tartari. Regulus antimonii mäfte endaft til en
del calcineras, for at kunna lofas, lå väl utaf

Salt-fyra forn Cremor tartari, *ty uti metalliflct

lynne år den aldeles olöslig} och Bezoardicum
minerale bevifer famma oformogenhct, då me-
tallen år til fullo dephlogifticerad. Hvaraf föl-

jer, atom en til någon del dephlogifticerad An-
timonii regulus digereras med Sak fyra, kan
Salt-fyran ej lofa ftorre portion deraf, ån den
forn fått en aldeles lika grad af calcination, el-

K 4 ler
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kr lom förlorat lika iå mycket Phlogifton, fom
Regulus antimonii vanligen förlorar, dä den de-
llilleras med Mercurius corrolivus albus.

Man år ej okunnig om mojeligheren, at be-
reda en Tartarus eineticus utaf Hepar antimo-
nii och Cremor tartari, och at , nar denna Tar-
tarus emeticus deftilleras uploft uti Salt- fyra,

vinnes et Caufticum antinioniale*, hvarfore uti

Hepar antimonii matte finnas en Regulus antt-

moniig til den grad calcincrad, fom fordras til

detta ändarna!, och faken vara vunnen, on^ den
uti Hepar varande halt- calcinerade Regulus til-

fyllelt kan befrias ifrån Mepar, hvilket at lå

mycket nödigare, fom uplosningen uti Cremor
tartari ej allenaft i annor händelfe gar mycket
trögt, utan ock, iå framt den hårigenom til*

verkade Tartarus emeticus ej flcall hafva ofver-

flodig Cremor Tartari, innehåller den» ehuru
med kokhett vatten utlakad, ändock Tartarus

vitriolatus, fom ej kunnat utdragas ifrån den
dermed fammanfmålte vitrificeräde Regulus. Det
tjenligafte men(l:ruum5at utdraga den til hälften

dephlogifticerade regulus, är Salt-fyra, fom fe-

dan fläpper den famma, dä den utfpädes med
kokhett vatten: om denna folution deftilleras,

vinnes åtven Butyrum Antimonii. Men eme-
dan uti den Hepar, fom tilredes utåt lika delar

Antimonium och Saltpeter, bäde finnes ännu
odecomponeradt Antimonium^ fom ock Hepar
fulphuris, fom lått fkonjes, dä denna Hepar di-

gereras med Salr-f)na, både igenom den hepa-

tifka lukten, och äet äterltäende olösliga fvarta

pulvret 5 fä mäfte mera Saltpeter tiUåttas, och
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cj derpa fläs Salt-fyra, läfom dyrare, utan en

blandning af utfpådd V^itriols-fyra och Kokfalt,

hvarmed den fedan digereras ^ härigenom vinnes

et verkligt Butyriim antimonii, fom, utfpådt med
vatten, fäller pulvis Algerothij de uti denna
antimonialifka foliition A^arande Saker, Sal mi-

rabile och Tartarus vitriolatus, blifva qvar uti

vattnet uplofte, och förändra ej pra^cipitatet 4
det ringalle.

Således blifver procefTen denna. Man tager

pulverifcradt Antimonium crudum i fkalpund,

pulveriferad Saltpeter (kalp. fom val tor-

kade och blandade detoneras uti en jårn- mor-
tel 5 den hångenom vundne Hepar pulveriferas,

och T (Icalp. afväges, pä hvilket uti kolf fläs

en blandning af
3

ftålp. vatten och i f unzVi-
triols-fyra, hvartil vidare fläs if unz pulveri-

feradt kokfalt: kolfven fåttes uti fimd-bad, och
hålles iz timmar uti digeftion , under trägen

omrorning^ folutionen, kailnad, filas genom lin-

ne, Rcliduum kan ån en gäng pågjutas med
i af nämnde menilruum, digereras och filas.

Når denna folution blandas med kokhett vat-

ten, fållcs pulvis Algcrothi, fom val aft vättas

och torkas*

K S RÖN
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RÖN,
fom ulvtfa^ at Arfemcum kke allemp

år et Botemedel emot Kräftan^ utan

mk defs egenteltga rBotgtft-^ och at alla

Det ar bekant^ at Kräftan år cn {jtikdom^r

fam tor mer ån tvätufendc år tilbaka va-

rit kand, och alt fedan anfedd for farlig och
dodelig. De åldfte Medici hafva anvåndt all

mojelig flit at ktinna bota den famma^ de haf-

va ock genom erfarenbeten åndteligen fannit et

medel deriily fom blifvit brukadt alt fedan med
nytta, i fynnerhet i nåft forflutne Secolo,. men^
ty vårr! i detta Seculo ftadnat nåftan imellan

Qyackfalvares och Kärlingars binder allena 5 il

at nu varande Läkare i ailmånhet åftunda ån i

dag^ at finna et medel til Kräftans botande.

Jag vill akiä bår med upgifva for KongL Aca-

(*) Kongl. Vet. Äcademien inforer deffa R6n i fina

Handlingar, för at upmuntra förfarna Läkare til at

närmare utröna Arfenikees verkan emot Kräftan:

men fom detta medel, med ovarfamhet nyttjade,

Sunde blifva b5gft farligt, fä vill Kongl. Acadc*
mien åfven varna de mindre förfarne L^feare far

oförfigtigt bruk häraf.

de«
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dcmien den kunftöp jag om de gamlas boteine-

del arnädt.

År t^^fj ^*ef niig berlttadt af cn utrikes

jfran hit relande^ det Inan hade fedi tvä elier

tre perfoner^ hvilkas opna Kraft- fkador i bro-

Äet blifvit läkte genom et pulver, hvars enda

application iildeles forftorde kräftan. Detta gen-

fade ^ag honon) af ovetenhet^ la ofta 5. at han

åndteligen^ til at ofvertyga mig derofit , gaf

mig en fKriftelig berättelle^ men med de vil-

iovy at jag icke fkulle gifva delta Secret at nå-

gon annan^ Detti pulver var Arfenicnrn fla-

vum. Pä livad {att det ftuile brukas > lårde

han mfg, utan at berätta mig^ pa hvad lått det

g|orde fin- verkan: allenafl at nian vid appiica-

tionen tillika bor gifva Patienten en hjärtftårk-

iiing^ til at bruka 5 medan det giftiga gjorde

fin verkao.

Året derefter^ J7^^^7 mötte mig hår i Stock-

holm pa Regerings-gatan , en fattig nägra och

JO ars Man^ nncd en ftaf i handen, och en näs-

duk ofver munnen^ fom fträekte mig banden

,

och fade fig hafva Kräftan på munnen» Detta
gaf mig en nyfikenhet at forfoka mit farenåmn-

de Secret^ och at följa honom til defs hcmvift,

fom var vid S:t Johannis Kyrka. Når jag dar
belåg hans munn, fann jag hela underläppen
tjock fom et finger. Da tilbod jag mig at lå-

jka honom, om han ville forblifva fjorton da-

gar i fin kammare. Dervid gjorde han många
invändningar. Men då jag iofvade at foda ho-
nom^ tå länge han dar fdrblef^ biföll han åpd-

tcligen.
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Efter tvä eller tre dagars forberedning, på-
lade jag orn aftonen, med en fin korn- tång

^

nägra fma bitar Arfenicum flavum , af et knapp-
näls-hufvuds ftorlek h vardera, i refvorne pä läp-

pen, med litet linfkaf at qvarhålla dem. Deffe
tilfammans, ehuruvål jag dem icke hade vågt,^

kunde utgöra imellan t til 5 grans vigt endaftj

derofver pålades et blyhvits-pläfter
, (Älb. coÄ.)

och ofver alt en tunn comprefs med en binda.

Tillika lemnade jag hos den Quka en flafta med
en lå kallad hjårtftårknings- mixtur,, efter min
Låromåftares forefkrift, fom beitod af deltille-

rade vatten, abforberande pulver, låfom Cryftal-

lus mantana, Kräft-ogon m. m. och Confcélio

alkermes med en Sirop; dcraf den {jiike {kulle

taga tvä flcedblad i fånder hvar timma: tillika

flvulle han dricka fom oftaft afentifane, kokad

pä hjort- horn, Althée-rot, och litet Lakri&-rot

med nitrum.

Morgonen derefter, dä jag kom at befoka

den ijuka, fann jag honom jämrande af fmärta^

klagande at han icke hade trodt fig kunna of-

verlefva den förbigångna natten, iä fvag hade

han fig funnit. Pulfen var dä ockfä mycket
häftig. Når jag nu aftog bindan, foU compref-
fen med Pläilret tillika af, och med beftortning

fann jag läppen lä ftor och tjock fom et aflängt

hons-ågg, famt jåmn och glånfande, och til

fårgen tom et rodaktigt caltanie-fkal ^ lag dä

tillika alla de fmä Arfenik-bitarne hela och oup-

lofte pä ytan, dem jag likvål hade lagt i dju-

pa refvorj de voro likfom ofvertåcktc med en

fin hinna. Jag forfokte med fpetfcn af en lan-

cette
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cette at taga dem lofa^ men det var ej tnoje*

ligr, la ömtålig var lappen blifven*, at den ija*

ke icke kunde tala at rora den. Da formårkte

jag, at det var en gangrenos inflammation i

hogfta grad,; och at Sphacele nödvändigt mäfte

foija, h vilket alt min förenämnde Låromällare

mig icke berättat hade y och denne var icke

mer här i Staden at kunna rådfråga. Jag tro*

ftade ipin ^uke med det-, at defs fmårta fnart

Ikulle andas i forbant honom endalt med et Hm*
pelt digeftiv^ gjordt af Terpentin, rifven med
mycket FranOct brånvin och en ägge-gula j der*

med pä linfkaf ofvertåcktes hela denna fafeliga

lappen, och ofvannåmnde plafter derofver* Oai
aftonen fann j^^g lappen mörkbrun, med mindre

fmårta, och forbants likaledes. Den andra da«

gen om morgonen, hnxx jag lappen merendelsi

fvart til tårgen, fkrynklig oCh minflvad til ftor-

leken j om aftonen ännu mera^ Tredje dagen^
ånnu minikad, och af en mork olive-färg* De
följande dagarna begyntes fuppurationen ofver*

alt, i fynnerhet omkring bråddarne^ olive -far-

gen blef ljufare , och hela ftycket begynte at

flarfvas^ deffii flarfvor afkliptes fmåningom vid

hvart forband, utan ringafte kånfel. Bråddarne
begynte lakas och draga fig tilhopa, til defs

på flutet, lappen, fom dä var något ihålig blif-

ven, fom et godt får igenlåktesj fä at denne
fattige mannen, inom tre veckor, ledfen at for-

blifva i fin kammare, gick, emot min vilja

^

redan ut pä gatan 5 med et litet plafter på låppeiv

Detta var det forfla rönet med Arfenicum
flavum 5 fom alt fedan den tiden gifvit mig et

lju,s
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ljus at kunna Odlja ém genuina Kräftan ifraii

andra fcrofulofa Ocador^ fom ofta, likna Krlican^
men icke åro II, Ty deffe fenare låkas genom
Mercurialia^ antimönialia och aotifeptifka Tila-
ner, men den förra tvårt om* förvirras deraR
Derpa hade jag rcdan^ år 1712 , hatt et 6mk€^
ligt exempel i Gotheborg, pl en Ardllerie-

karl , fom hude en liten Kräft-vlxt^ af tn Haf* -

felnots ftorlek endaft , på ncdra iåppén s den §
tilbod man honom at utlkåra och ihopaläka ge-
nom harmynts-operationen^ men hans ååndiga
fvar var aiiid^ at han haldre ville do^ ån lata

fkåra fig» Imedlertid forbants han Slåndigt med
allahanda medei^ pä Hutet med de ftarkafte mer*
curial - pri^eparatbner : rnen alt vardt for^åfves*

•Efter hällen conriiicatiön ofver hans tilftänd af

tvånne Rcgeracnts-Chirirrgij blef mig tiifagt

at iåega- honom i falivation. Detta verkftåkes^

han bief fmord endaft på lederne af armarne ocll

benen > tilHkä gafs honom Mcrcuriiis duicis in*

vårtes, 'jag låt honom med flit fpotta uti ei^

:itieffings-{kai^ Val rcnfkufad^ och bief i bottnen

ofta varfe fmä (^vickfilfvers particlar^ dem jag

hopfamladei tilfainmansfogade iitgjorue de ftor«

leken af en Hten Irt. Detta lärer tvifvelsiuan

Utflutit genom rcfvorne i lappen. Efter denna

curen blef låppen dageligen vlrre* Kortlarne

i munnen och under kindbenet begynte fvullna

och forörfaka en ftåndig och obefkriiVehg vårk.

Svullnaden intog hela tungan, halfen , och kind-

benet intil högra ögat^l^i at han da^ iikfom af

fSrtviflan^ begårte, at man fkulle utOdra hela

anfigtet ^ om det kunde lindra hans fmärta. Han
kunde pä flutet icke mer fvålja något ^ utan dog
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fom «n Martyr. Dcraf fer mm M€r€iirn ver-

kan på den genuina kräftan j och huru fl:ad€-

iig den ar.

År 17:^7, kc^ni jag til Paris, dir jag forblef

til flutet' af är I7?4. Dar iag jag imedlcrtid^

bos den gamla och berömde Ocuiiften Saint
YvES^ fom dä Innu lefdc j

äiftiliiga foiI Kraft-

ftador pä nåfan vid ogon-vinkclen, läkas med et

vatten^ fom han kallade Eau de furcau^ detta var

ct infufum^ (om beftod af friOca Fläder- blad

^

oflåckt Kalk, och Arlenicum alburn.

Det andra rönet om Arfeniciim Bavum-, fom

Jag hår upgifver, forråttades i Konigsberg, ar

ij^f y dår^jag hade >fatt bekantfeap med cn Re*
tements-Fåkfkår vid namn Proebssch , af Hoi}-
einfka-PreusGOca infanterie - K.€gementct , fom

där lag i GaiTiifon. Denne var en fnäli och be-

römd Chirurgus famt "Operator, och tillika min
granne. Han (kickade en dag och bad mig kom-

til fig, at dar befe en Patient: det jag ftrax

efterkom. Vid ankom flen berättade han mig,
at en Kammar -Jungfru ifraa Poifka PreuHen
var honom tilfkickad, at opereras for Kräftan
i vånftra broftet. Men oacktadt denna Männi-
fkan var ung, endaft af Z4 til is Srs älder,. och
fyntes annars mä val, tordes hsn dock icke på*»

taga fig denna Operationen 3 h vilket han ockiä
låtit henne forftä ^ alldenftund hon hade, redan
for tvä är tilbaka, låtit utilcåra en klimp ^ ftor

fom et hons-agg, efter hennes utfago, fomjuft
futtit ofver vårtan. Denne klintp hade en Fålt«
fkår i Polen redan utflcurit och väl igenläkt

^

men nägra månader derefter^ hade årret begynt
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at vatfta fig och opnas fmaningom^ fa at nu
vore ärret ulcereradt och opningen iä Hor fom
en Riksdaler^ fafthångande vid (tora broft-muft-
len (Muiculus peéloralis major; ; utomdefs vo^*

re dar en kådja at fmä körtlar intil armgropen^
dar en knoi^ af näftan en vahiocs ftorlek, var

at känna: det ömkade honom at lemna denna
unga Männiftan obulpen. Derfure hade han ock*
fä biidit mig komrna och beie henne > om jag

kunde gifva nägr>t godt rad at hjelpa henne*
Han förde mig dä in i kammaren til den iju*

ka, fom med tårar i ögonen berättade mig alt

det famma, och lät mig befe broflet^ h vilket

fants iadant, fom fagt är. Jag rroftade den iju-

*ka 5 och bad henne icke ångfla fig ^ uran kom-
ma den andra dagen til Regements- Fäkfkären,
da han (kulle underrätta henne om hvad hon
borde gora^ til at blifva iåkt*

Når hon var 'barta.^ tilftod jag med honom^
at nied knifven eller biitourien allena, vore in-»

gen ting at Uträtta. Men om han ville följa

mitt räd, (hälft hon hade vifTa döden i faggor-

na, om man lemnade henne; iä vore det, at

forft med en cirkel-rund incifion, utfkära hela

Kräftan, tillika med et ftycke af ftora broft*

mufklen, fom var angripen^ dock fkona huden,

lä mycket fom mojeligt vore^ ty broftet var ej

ftört. Når fuppurationen vore, efter nägra da-

gars forlopp, upretad, dä kunde han opna hu-

den och fet-hinnan intil den ftora kortelen un-

der armen, och utflvala de fmä kortlarne i vå*

gen af opningen: at han icke borde fruckta ät

komma den ftora axel- pulsådren for nära, ty
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ville hälla fingret pä den ftora kortelen^

håUl han icke hade nödigt at utftala den fam-

rna^ liuvn endaft afncära en liten bit af yttre

kanten. När ater (upporätionen efter denne fe-

iv.\re operationen voni pabcgynts da 0.'ul!e jag

}å^*g.i pä dcnnc4 kortelcn och pä de andra, fom

kunde vila fig^ et pulver ^ fom med en enda

applivation iirulle aideles forftora dem. Derpå

tvirl }de han mycket, ty jag ville icke uptåcka for

honom pulvret , af fruktan at han det icke (kul-

le antaua ; umn jag ville ^ at han forft fkuUe fe

defs verkan, jag beråttade honom endaft före-

gående cafus onT den ftora lappen 5 (om med
fanima pulver var afEillea.

På denna forlåkran, Itog han fig at förrät-

ta Operationerne, fom blefvo til pricka med all

forlikti^hct verkuålde. Vid forlta Operationen>

til at fpara huden, hade han lemnat^ pä ofre

kanten at brödet^ en liten körtel af en haiTel-

nots rtorlek^ half afÖvUrcn: den bad jag ho-

nom Uita fura qvar, til at båttre kunna fe pul-

vrets verkan. Vid andra Operationen under ar*

men, dä fuppurationen var päbegynt och i ftänd,

la/?, man den ftora kortelen under armen» Der*
uppä lade jag några fmä bitar Arfenicum fla*

vum, fom oFvan (agt äf om läppen, at qvar*

hallas med litet linfkaf ^ fedan här och dar, pa
de ftrillen i opningen , dar de fmä kortlarne vo-

ro uifl^iirne, och åndteiigen pä den halfva kor-*

telen i ofre brädden pä broftet^ fom var^ iäfom

forenämnt år, qvariemnad. Detta pålades om
morgonen, och forbants pä famma lått, fom fagt

år om lappen j och falan med fimpek dige-^

L ftiVi
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ftiv^ tillika gafs henne famma !i]ertftårknings«

mixtiir och Tifane at bruka. Om natten blef

knölen eller kortelen under armen lä ftor foni et

äple, lä ac man mäfte med et hyende fiilja ar-

men tran kroppen. Den lilla qvarlemnade halF-

va kortelen på ofra brädden af broftet, var blif- i

ven få itor (om en half valnot. Smärtan var

mycket häftig, med ftnrk feber och matthet der-

hos. Dagen derefccr minikades alla deffe fym-
ptomer, och fedan dageligen, tils alt llarfvadcs

och fkilde (ig, la at af altfammans blef et rent

lär ifrän armen til broiler. Denna filta opnint

gen under armen, var den torfta fom igenläk-

tes, och broftet var den (ifta: men alt var in-

om. 7 til 8 veckor fullbordadt. Vid detta til-

iälle har jag icke nyttjat mer ån f ä 6 gran
Arfenicum flavum.

Af defle bagge rönen kan mnn tydeligen fe,

at Arfenicum år icke alknall et botemedel emot
Kräftan, utan ock defs egentcliga motgift. Jag
.vil dock icke rada någon förliktig Läkare at

taga denna karta och härda genvägen til Kräf»

tans utrotande, den jag här befkrifvir-, hälft jag

federmcra fedt mänga llorre och mindre, Kraft-

flcador genom Arfenical-giftet låkas, när det in-

blandas uti lindriga falvor, pläfter och Cataplas-

mer. Denne befkrefna, kärra och härda gen-

vägen, har likväl i förra feculo redan varit bru*

kad med fördel, af Hora och bekanta Medicis,

hvilka alla hår vore alt for vidlyftigt at uprepa.

Man kan endaft låfa Melch. Friccii Traftat,

de virtute venenorum Mcdica
^

Cap. S.pag. 30,

och följande, de Arfenico
^
tryckt i Ulm 170 1.
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Dar hu' man (c en ftor del af Mc4icis, ifrån

Gai.en? tid, intil hans egen^ upnamnas, fom
nyrtjat Avfenical-girtct ^ Tom innehälles i Auri*
pigmtnro, emot ivriihan och emot andr^ ut*

vårtes och invärtes icraaipor.

Jag har endafl; framgifvit de0a roneq, til at

vifa, pa Iw^ad iåtc A rfenicaUgiftet verkar pl dea
genuina Kräft-vaiflcan : hvilket jag icke funnit
nntccknadt af hvarken de gamle eller nyare Au»
étorcr. Tror dcrforcj at deffe rönen kunna gif-

va andra, lafom de mig gifvit^ något ljus uti

utofningtn vid flika lillfållen, och at kunna fkil*

ja den genuina Kräftan ifrån andra flc^dor^ rom
henne mycket likna 5 men i verket icke lå äroj

och iäledes veta 5 når Kräftans Specificum, fom
år x^rfenicum, bor brukas»

At Arfenicum flavum innehåller en tionde-
del Svafv^el, atminllone^ är allom ^ fom vederbör,
bekant, foljakteligen år det något fvagare än Ar-
fenicum album. Som jag brukat det förra vid
deiTe rönen, läfom fvag:ire , fer man dock, det
oaktade , at Arfenicum flavum rent och oblan*
dadt med andra Cauftica, icke an^/iper den
fi?nna Kräftan, fom etCauflicum, utan det gor
fin verkan fom et Acidum pä et Alkali, (der*
med vil jag dock icke bevifa, at Kraft -giftet
år Alkalifkt)^ och fåtter hela Kråft-våtO^an pa
en gäng i qn fä llark gäsning^ at hon utpofer
alla blod -och vattu-ror, fom henne innehålla,
fä at de minftc fibrer mäfte fonderbriila och
forruttna*

Når denna gäsningen ar la llark pa de når*
liggande rören j fora iynes af ofvaiinåniiide öb*

L t i-er-
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fervationer^ fä kan val flutis, at Arfenical' gif-

tet pä lika lått angriper Kraft-giftet, fom kan
innehållas i de ofriga blod- och vattu-ror i hela.

kropj^en^ och at dcraf kornroer den ftarka rorel-

fen 1 puHenjOch den hettan med ängeft^fom de

ljuke känna, når det angripcs. Ser ir*an ock!ä

deraf, at Arfenicum, med mycken varfamhct

brukadt^kan emot den finna och genuina Kräf-

tan nyttjas fom et Alterans, och icke fom et

Caulticum endaft: ehvad de annars berömvärda-

Ite Auftorer derom (jcritvit.

Det borde vara allom, fom vederbör, be-

kant, at for mer ån tvåtufende och nägra hun-

drade år tilbaka, hafva funnits Medici, fom ve-

tat bota Kräftan. Herodotus berättar ofs, at

Democedes, en berömd Läkare af Crotonae

Schola , har läkt Drottning Atossa, Konung
Darii Gemål > för Kräftan 3 hvarfore han icke

allenaft bicf rikeligen belont, utan ock iä väl an-

fedd, at Darius låtit honom fpifa vid fit eget

bord. Tvifvelsutan larer det ikedt genom Ar-
fenical-giftet i Auripigmento, eller det fom i

andra Marcaliter eller Pyriter innchälles, hvilka

de gamle Medici, vid alla fvara, i fynncrhet

utvårtes krämpor, brukat.

CoRN. Celsus har brukat Arienical-giftet

i Auripjgmento emot Kräftan, hvilket fynes af

defs Libr. 6. Cap. XV. de Cancro oris ^ likale*

des at Cap. XVIII, de Cancro^ qui in cole nafci'

tur. Galenus eker honom har nyttjat Arfe-

nical- giftet vid mänga andra tillfållen. Avi-
CENNA, fom (krifvit i io:dcSeculo, upnåmner
mänga fina Företrädare, fom brukat Arfcnical»
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giftet, icke allenaft emot Kräftan > utan ock
emot deras elaka (Icabb 5 iafom fpeiälfkan, m. m.
Gui DE Chauliac har ocklä brukat lamma
niedel. Tiieod. Mayerne i föregående Se-

culo, har ock(a nyttjat Arfenicum, icke alle-^

naft emot Kräftan, utan ock emot ätflcilliga

andra invärtes krämpor. Efter honom, ofvan-

nåmnde FricciuS;, och mänga andra före ho-
nom, dem han upnämner, fom icke allenaft bru-

kat Arfenicum emot Kräftan, utan ock in-

vårtes och utvårtes emot alla intermitterande

Febrar, emot Phthifis och ätikillige andra fvä-

ra krämpor.

Rtverius i fina Qbfervationer berättar, at

en ung fräiiimande Chirurgus kommit til Mont-
pellier i hans tid. Den lammia har med Arfe-

nical-giftet läkt Kräftan i broftet pä en fo ars

gammal Huftru, och likaledes med famma me-
del, kräftan pä näfan af en Man. M:r Dei-
DiER, Profeflbr uti Ghemien i Montpellier,
har ocklä i detta Seculo, med Ärfenical-giftet,

läkt en 7 ars gammal Kräfta pä näfan af ea
Man: fom kan fes af defs Diflertations Medici-
nales & Chh*urgicales, tryckte i Paris är ijif.

När man nu har en kädja af de åldfte och
båfte Medici, ifrän urgamla tider intil var när-

varande, fom med ron lärdt ofs at känna detta

botemedel emot Kräftan, tyckes mig, at man
bordt följa dem,* ty mig har det altid fynts un-
derligt vara, at fe alla vara nya Auftorer den
ena copiera den andra, til at forkafta Arfenici

in- och utvårtes. bruk. Detta deras förfarande

lårer härkommit deraf, at fom man i fednare ti-

L 5 der
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der fedt lä mangi undr?^nsvärdc curer emot
Kräftan af detta botemedel vara F>rrättnde^ har

rr)an fedan vid andra Ivara tiUällen, ockla velat

bruka det fnmma , och da ofverdrifvit Doles af

Arfenico, fom man fer, ni ] å 4 gran dt ta-

ga invärtes pä en gäng, hviUut lårer ilundom
haft elaka prifoljdcr, } fyiinerhet när mm fig

mifscagit pä fjukdomen.

Det år låkert, nr de åldfte Medici icke haf-

va kant Arfehicai
-
gihet iårfkih, fom vi det

kånne, genom det ljus Chyrnitn ofsgifvitj Utan

de hafva genom erEirenheten lårt ocn vetat ^ at

Auripigmentum och andra Marc;ifker och Py-
riter, fom det innehäDa, låkt Kiåftan och än-

dra dylika lar. Dem hafva atftiHige af de fed-

nare Medici folgt.

Jag for min del, har ockia^ pa de forflutne

fo aren, fedt ofver tjligu perfoner, for de fvä*

rafte och mindre Kraft - fl: jtdör , låkäs, få väl i

broftet fom anfjktet, alla genom Arfenical-gif-

tet, inblandadt med ändra la väl mineralifka lom
vegetabilifka Pulver och LiqueUrer: (a at jag

år phyfi-quement ofvertygad, at Arfenical-giftet

år et fpecificum emot virus Cancrofom eller den
fänna Kräftan, åfven lä (äkcrt, fom Subhmatus
corrofivus eller MercuriaK giftet det år emot
virus fyphiliticum eller den Venerifka fjukdo-

tiien: allenad det brukas med famma forfiktig-

het, och at man väl ätfldljcr den genuina Kräf-

tan ifrån andra flcador, fom henne likna: hvar-

utinnan man fer at de mäfle Läkare fig bedra-

git, fom deremot (krifvit : hvilket jag med en

mark-
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märkvärdig håndelfe i mojeligafte kårthet (kal

bevifa.

Madame Desforges, boende i S:t Nico-
las, en liten Stad imellan Nancy och Lunevil-

le, var en ung adelig Fru, af 25 ars älder,

och af en god conllitution. Sedan hon i Cm
Stad brukat defs Medicus och Chirurgus for-

gäfves, at forfkingra en liten korte!, den hon

bhfvit varfe^är 17 f 4-^
'^ högra br6ftet,och fedan den

var kommen til en rtorlek af et hons-ågg: be-

gaf hon iig til Nancy, vid flutet af Oftober
manad, at dar låta bota fig. Men fedan hon
där legat ofver fex månader med ftor omkoft-
nad, och nyttjat de båftc Medici och Chirur-

gi, fom brukat allahanda Medicamenter, Cata»
plasmer och andra omflag, til at fordrifva den-

na knölen hvilken tvårt emot tiltog (ä fafeli-

gen, at den opnade fig under vårtan och blcf

tilokt med et elakt lår, af två fingers diameter

i opningen, med omvända kottaktiga lappar, och
tre til tyra fingers bredd. Oaktadt denne op-
ningen, tiltog dock denne knölen på fex måna-
ders tid lä fort, at den i April månad redan var

kommen til en ftorlek af et tre års gammalt
barns hufvud, och af en tyngd, at hon med en
liten dyna och cn binda ofver halfen mafte ba-
ra den famma, fom icke kändes vidhängande
den ftora broll-mulkelen. Ehuru denna Fru nå-

gra är varit gift, hade hon dock ej haft barn,
attlå var ingen mjolk-knol hår at påtänka. I

denna ftållning hade hennes Medici och Chi-
rurgi ej annat råd at gifva henne, ån at låta

iitllcära den famma. Dä begaf hon fig itrån

Nancy til Luncville, at dar bo hos en fin

L 4 Slag-
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Slågtinge, til at lata {orraita Operationen
M:r BoRpENAVE^ Chirurgien ordin-ure hos Ko-
nungen af Päien, och under defs Premier -Chi-
rurgiens upfeende. Hennes Värd låt k^lk mrg
til denne Confultationen : där de päitodo , nt et-

ter nägra dagars pra^para^tion lirax forräita Ope-
rationen. Men fom jng icke an!ag broilet iot

kråfcaktigt, bad jag dem upftjuta den famraa

atminrtonc en fjorton dag^ir^ tid^ dä jag i med-
iertid flvulle foka at oiinfta detta tlora broflet.

Det blef af Fruen genall med llor tackfamher
antaget > och fedan, faitän med invändningar och
fmätE löje^ (fom hade jag foreflagit nagoE orim-

ligt) blef det åndteligen af dem ockfä bifallet.

Jag låt ftrax gora et flört plafter^ at kunna
betacka hela brottet-, det beftod af Emplattro
Vigonis cum Mercurio quadruplo^ ochEmplallro
de Sperm. ceti ää malaxerade tilfammans: på det-

ta låt jag klippa et häl af (arets ftorlek, at hoa
fcunde två gånger om dagen jfjelf forbinda fig,,

Utanataftaga det flora plällret. Tillarets förband,^

brukades allenafl ioft linnfi:af i häler^ och /^lu-

men uflum med mer eller nnindre Mercurio pra:-

cipitato rubro blandadt^ pa de 6fvervuxna4åp-
parnä j och ofvanuppä pålades Ungventutn fu-

fcum eller de la mere ^ at betacka akfam^ans.
Förr ån det Hora pläftret päkdcsj^ fmorde hon
broflet med litet Ungventum neapolitanum 5,

detta förnyades hvar annan eller tredje dag.

Invärtes låt jag henne bruka Antimontnm
cmåum med Mercurio crudo reviv. val rifna

tilfammans och inbiaiidade n>ed pul^^ere Radie.

Jalap^ Rhabar. ää cch til piller gjorde med ex-

, ; träd»
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trnå:. rhei och Syriip, cichor. compof. Af defle

piller intogos 4 til f hvar afton, fom utgjorde

IQ til 11 gran af Antimonio , och 3 til 4 gran

nf Mcrcurio crudo 5 deffc hollo tillika lifvec

opcr. Dercil drack hon cn Tifane , kokad pä
Rad. Lapath. acut. bardana^, Sarfcparill. ää och

lirct Liqiiiritia, flcurne och jammanblandade.

Af dciTe fpccies togos 31^7 til |/, for tvä ^kä^

pund TKnnc nt dricka om dagen- Hvar tjerde

eller femte dag, mer eller mindre, håcs til

I^alften af denne Tifane om morgonen fol. Senn.

3/; at dricka, til at förekomma fpottning. Pä

detta okonlllade fättet, låktes denna f{5rmenra

iilcererade Kräftan, och den flora klimpen for-

fvann aldeles inom fex veckors tid. Om detta

broilet blifvit ut&iirit', fom åmnadt var, år jag

låker, at denna Fru ocklä blifvit låkt, utan re-

cidivcj dä det hetat, at et ftort broft eller

klimp af nägra fkalpunds vigt, med en ulcere-

rad Kräfta genom Operation blifvit låkt.

For denna Curen, fom gjorde mycket tal, lä

val i Nancy (bm i Luneville, fick jag ofkyl-

digt vis loford at hafva läkt Kräftan, faft jag

det nekade^ ty Medici och Chirurgi, fom
henne fedt, hade fagt och, utfpridt 3 at hon ha-

de Kräftan.

Nägra veckor efter denna Fruens Cur, inkom
cn fattig Huflru i Hofpitalet i Luneville^ med
et dylikt broll, fom var ån långre, men icke iä

^tjockt, ej heller ulcereradt. Medici och Chi-
rurgi bädo mig at befe henne. Jag berättade

dem hvad jag brukat hos förenämnde Fru, det

de eftcrfolgde : hon blef ocklå iåktt Jag kun-
L f de
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de hår upnåmna flere lädana klimpar, dem jag

frålft ifrän biftourien.

Sädane flags af Medici och Chirurgi foregir-

de KiätVfkauor har det vifferligen vant, iom
de nyare Audorer berömma fig hatva läkt ge-

nom utfkärande. Men den fanna och genuina
Kräftan (ladnar aldrig dermed , når det lä vida

kommit^ at blodmaffan deraf kan vara befmittad:

hviiket bade de gamle och nyare erfarne Pra-

ftici hafva anmärkt, iä val fom jag. Var er-

farne ProfelTor Acrel, ibland fina Chirurgifka

Håndelfer, har det ockiä blifvit varfe. Afledne
Afleflbren BiERCHéN, i fit Intrades- Tal, hål-

let i Kongl. CoUegio Medico, har det ocklå

bekräftat. Hafva altfå de annars ftore Chirur-
gi, fom gifvit biftourien företräde for andra me-
del , til den fanna Kräftans utrotande, farit vil-

fe ; i fynnerhet Becket, fom afråder Arfenical-

gifttt^ af orfak, at det inblandas i blodmaffan:

dä det år juft derfore, at man det bruka mäfte

fom ct alterans tillika, at kunna utrota Kraft-

giftet i hela kroppen.

Ofvannåmnde Mayerne, Premier- Medecin
hos Konungen och Drottningen i England^ har

icke allenaft låkt Kräftan, utan ock allahanda ela-

ka iår, lä i nåfan, fom i broftet, pä halfen och
annorftädes, och dem alla genom Arfenical-giftet,

når andra medel icke velat hjelpa. Dennes och
flera lärda Mäns obfervationer, fom kunna fes

af deras egne (krifter, och af merbemåke Fuic-^

cn Traftatus, åro fnarare at pälita, ån Beg-
ICETS afrädande, fom utan tvifvel aldrig fedt

Arfenical-giftets verkan pä den fanna Kräftan:

an-



1778* Apr. Maj. Jun. 163

annars hnde han aldrig vifat allmänheten fin

okunnoghet i detta åmnet.

Vi vete ånnu icke (oaktadt alla uti mer
an tvåhundrade ar gjorde förfok och hypothefer

orn venenfka giftets halt,) annorlunda ån af

eif.irrnheten endall, at Qv'ick(ilfrcc, Tom år en

half-metal, allena brukadt utvärtes och invårtes,

är et Spcrtficum, fom utrotar i hela kroppen

dit venenfka giftet. Vi vete ockla, at alla

cefs förändringar genom fublimationer , folutio-

ner och prii^cipitauoner m. m. dä dcrtil blandas

et Acidum mincrale^j blir det et gift ^ det oak-

tadt , i ringa dofi, behåller dock Mercurius fin

Tpecifica verkan emot fanima ()ukdoms gift. _
Likaledes förhåller det fig med Arfenico.

Det ma vara inblandadt med mineraliflva^ vegeta^

bili&a ämnen, ja med Ijelfva Mercurio,ia behåller

det dock fin fpecifica verkan emot Kraft- gif-

tet, fom kan fes, ibland andra Auftorer, ocklä

af forbemälte Riverii och Deidiers obferva-

tioner. Det år bekant, at Ärfenicum, ehuru-
vål anfedt fom en half-m,etal, af n^uuren (jelF

redan år forledt med lit eget Acido minerali,

fom i rtyrka kan atminftonc jämföras med Aci-

do virrioli eller Sulphuris: ity det utdrifver

Acidum nitri ifrån defs Bali Alkalina genom el-

den, när de ihopblandas, och förvandlas dä i

Sal neutrum Arfenicale: Foljakteligen bor*

Ärfenicum ocklä anfes fonr et gifr, at med lika

varfamhet kunna brukas til utrotande af Krätt-
giftet, fom i hela kroppen kunde finnas, lik-

fom Mercurial-gihet brukas at utrota venerifka

giftet.
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Det år onödigt at vilja bekymra fig^ af hvad
balt Kraft -giftet år, antingen af AciJam eller

Alkali : hvars egend^ap icke lättare lårer finnas

ån det venerifka giftets. Hvad vi ogonfkenii-

gen fe, det år, at Kraft - materien ibland gor
vioL Siropen rod, och ibland gron : deita tor-

de hårrora af åldre eller friOcare materia 5 nog
af, at vi vete, det Kråft^ giftet irivärtes och ut-

vårtes är fmittolamt och dödande. Den be-

kante Chirurgus Sch midt i London, fom var nog
nyfiken och oforliktig at vilja fmaka det fam-
ma, fick Kräftan i niunnen och dog deraf. Om
han hade låfit Tulph Obfcrvation , om den
Mannen, fom fog Kraft -broftet pä fin Huftru^
at lindra hennes fmårta, och måfte deraf do, la

hade han icke fmakat Kråft- giftet* Flere an-

dre hafva, for deras okunnighet i detta målet^

mäft fatta lifvet til. Sakralt år , at hälla fig

vid erfarenheten endaft : derigenotn forkofras

vetenfkapen i Läkare - konften^ och at bruka et

medel eller fpecificiim, fom de g;amle Mediet
ofs lårdt, utan at dertil blanda andra Cauftica^

fom de merendels gjort.

Af mer ån femtio års forfarenhet, kan jag

forlåkra, at jag icke fedt vårre påföljder i

kroppen efter Arfenical -giftets bruk emot vi-

rus Cancrofum , ån af Mercurial- giftet emot
virus Syphlliticum: hvilket jag med flera ron

hår kunde bevifa.

Nu år det åndteligen fä vida kommet i ve-

tenfkapen, af forfarenheten endaft, at det af de

nyare Auétorer efterlängtade medlet til Kräf-

tans botande 5 begynner blifva mer bekant. Vi
ve-
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vete, fom forbemålt är, at Mercurial -giftet år

et Specificum emot virus Syphiliticum , hvars

natur det Forftorer eller ucrour. Der oaktadt,

veta alle forfarne Praftici, at det ofta enfarnt

flar felr, när denne ^ukdom finnes förknippad

med några fcorbuiifka eller andra krämpor^ iä

at Läkaren dä bor veta at råtta fina rnedel

derefter. Likaledes händer det med ArfenicaU

giftet, ehuruvål det år et Specificum emot vi-

rus cancrofurn, hvars natur det forftorer eller

utrotar. Men om denne fjukdomen finnes f(5r-

knippad med Venerifta giftet, eller med andra

kramper, bor Läkaren veca, at det enfarnt ej

heller Jyckas , om han tillika icke har aktfam-

het pa de medföljande krämpor > och rattar fi*

na medel foljakteiigcn, Derfore är nödigt ^ at

iädana Hora botemedel bora vara i en uplyft

Låkares händer, och icke i Land - löpares och
Kårlingars, fom dem ofta mifsbrukat, men ock
ofta nivd lycka nyttjat ^ til Medicoiiim och
Chirurgorum ftora vanheder: det jag ofta fedt

hända.

For tva ar fedan , år Arfenicum redan i Pa*-

ris upgifvit fom et Specificum emot Kräftan,

uti en liten Traftat , ' hvars Titel år: Remede

eprouve pour ifuerir radlcalement le Cancer Occultt

y Manifejle ou ulceré ^ par M:fr Lefebure.
Af denna* lilla Traftat fer man , huru varfamt

han forfar med detta Medicament. Han (åger^

at han har mer ån 200 Obfervationer, dem han
kunde upgifva, om nödigt vore. Om det vo-
re fo endaft, iå kan han dock med vifshet kal-

la Arfenicum et Remede eprc(uvé emot Kräftan*

Detta hafva ocklä många' ftora Medici, långt
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fore honom fagt, faft icke en enda af dem, med
{ä mänga Obfervationer. Blir det altlä dervid^

(ehvad man vidare dercmoc fkrifva kunde) ac

Arfenicum har varir, ifrän urgamla rider, et for-

fokt botemedel eller Antidocum emot Kräftan^

och lårer hädan efter förblifva det famma; når

man af vidare erfarenhet lärt at rätt nyttja

defs goda egenfkapcr, och när man lä mycket
deremot hunnit fkrifva, fom emot Antimonia*
lia, Mercurialia, och andra ftora medel, hvil-

ka alla likväl genom forfarenheten blifva nu da*

geligen med ilor fordel nyttjade.

FÖRSÖK
til et

THERMOMETRUM FLORM,
får är 1777 >

af

CLAS BIERKANDER. .

Våxterne hafva icke hjerta5 låfom Djuren,

utan i det ftållet-^ updrifver Solen mc;d fin

värme den flytande faften genom deras fina ror»

Träd och Örter blomrtra derfore^ fina viiTa ti-

der, for och efter Midfommareri , ak fom köl-

den om våren minO^as^ fommareri nalkas, och
dc efter fin natur fordra mindre eller ftorre grad

a t värme.

Dfå SvenflvC Thermometern var J grader 6f^

ver Fryspuniften, blommade
Tuf-
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TuHilago farfara. Populus tremula. Draba

vcrna. Daphne mezereum, Crocus farivus.

Corylus avdlana. Af Flytc - foglar
5 fifamkomm^

Alauda arvenfis. Fnngilla ccrlcbs*

Therrnomcx. f
grader, blommade

Galanthus nivalis, Leucojum vcrnum. Ane*

monc puKatilla. Ulmus campeltris. Lathrxa
fqvamaricU

Tramkommo

Sturnus vulgaris. :)Coiopax Pha^opus. Trin»

ga vanellus. Colamba palumbus, Coluber be-

rus. Formica ruf-a.

T herm. 8 grader , hhmmadt
TufTtlago petafires. Bi tula alp.iis. Eriopho-

rum vaginatum. Chryforplcnium altcrnifoluim.

T h e rm . i i gr a d c r ^ blommade

Adonis vernalis. /^ccr piatanoidcs. Orni*

thogalum lutcum. N-^rcilTus Pfeudo- NarcifTus.

Framkommo
Papilio urticx. Motacilla oenanthe. Sca*

rabceus ftercorarius. Rana temporaria,

Therm. 13 grader, blommade

Anemone nemorola. Orobus tu bero! us. Pri-

mula veris. Salix fragih*s, Hyaciniivus bothry-

oides. Primula auricuk. Anemone ranunculoi*

des. Ranunculus acris, Gnaphaiium dioicuitl,

Caltha palullris.

Tramkonimo

Papilio Rhamni. Motacilla alba. Phallus

efculentus var nu upkommen.

Vid denna grad af varrne begynte följande

Tråd fä lof:

Bctuk alba. Sorbus aucuparia* Synng*
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viilgaris. Betuk slniis. Ribes uva crifpa. Rl-
bes rubrum* Pmnus padus. Primus avium.
Corylus avellana. Salix caprea.

Therm* 14 grader 5 bhmmnde

Fragaria vefca. Geum rivale. Lunaria an*

niia. Pmnus avium. Symphytiim oöicinale*

Hcfpcris matronalis. Pingvicula vulgaris. Leon»
todon taraxacum*

Therm. if grader.

Cardamine pratenfis» BrafTica oleracea. Fu*-

maria bulbola. Fritiilaria meleagris» Fritilla*

ria iniperialis. Fritiliaria pyrenaica. Primus pa-

dus. Sofbus aucuparia. Ifatis tincloria. Tur*
ritis glabra. Scor2;oncra humilis. Leontodoil

autumoale.

framkom Hirundo urbica»

Therm. i6 grader.

Ribes uva crifpa Alchemilla vulgariS. Ve*
ronica chama^drys. Trollius Europa^us, Hyo-
fchyamus niger. Fumaria öfficinalis. Adoxa
moiohateSlina. Rubus arélicus. Vicia f^^ba. Car*

duus palullris. Gcum urbanum. Colchicum
auiuoinale,

FramÅömmo
Cuculus canorus» Cicindela campeftrls. Apis

terrellris.

Therm. 17 grader.

Otalis acetocella. AIHum urfinurn* Con*
vallaria polygon. Scandix cerefolium. Chnero**

phyllum fylveftre. Aquilegia ' vulgaris. Gera*
nium robertianum. Trifolium pracenfe. Meny*
anthe? trifoliat Anchufg officinaiis. Trienta-

11$
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lis Egro|r^a. Arnica nvonui|ia> Rubus id^us»

Phiiadciphus coionanus Liliuni bulbiferum.

Lupiruii iurcus. Tropa*o!um m^jiis. AfclepiaS

fy r i ä c a * L a t h y rus odo ra i u s
. Dracoceph a 1um

n^oldav. Echinops fph^rocephalus. Vaccinium

uligmofum.
Therm . r8 graden

Tormentilla crcéta. Saxifragn granulata. Aju*
ga pyrarnidalis. Vaccinium myrtillus. Tulipa

lylvcilris. Qyercus röbur. Ornithogalum um*
beilaium. Btrberis vulgaris. PilpR) fativum»

Biinias orientalis. Porerium fangviforba» Eu-
phrafia officinaHs. Scabbfa fuccifa. Vaccin

iiiiim vitis idsea.

Rallus crex. Vefpa vulgarls.

Therm. ig grader.

Carum carvi. Pinus abies. Pinus fylveftris*

Melanvpyrum criftatum. Lychnis vifcaria* Le*
dum paluflre. Planrago media. Anthyllis vul-

iieriana. Centaurca cyanus. Potenr.illa rupeftris»

Fårande jVid Jingi) lof.

Pruniis cerafus. Prunus domeftica. Pyrus
malus. Cratitgus aria. Uimus campeltris. Acer
platanoides* Sälix caprea.

T herm . lo grader.

Prunus cernfus. Helianthus annuus. Nar*
cifTus poeticus. Paris qvadrifolia. Lotus cor-

niciilata. Poiygala vulgaris. Epimedium alpi*

num. Dodecaiheon meadi'u Tragopogon pra-

tenfe. Secalc cereale» Hordetim vulgrire. Pa:o*
nia officinalis* Valeriana otficinalis. Malva fi*

M ci*
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cifolia. Inula hclenium. Origanum vulgäre.

Erica vulgaris. Feftuca fluicans» Dianthus bar-

batus. Anthericum liliaitrum.

Framkom

Meloe Profcarab^iis.

T herm. zr grader.

Lonicera caprifolium, Sambucus nigra. Me-
dicago falcata. Calendula officinalis. Rofa
eglanteria. Spir^Ta Gilicifolia. Chrylanthcmum
coronarium. Vcrbafcnm nigrum. ChryGinthe-
mum icgetum. Calendula pluvialis. 'Gladio-

lus eommunis.

Framkom Caprimulgus Europ:^us.

Theroi. iz grader.

Tulipa gcsneri.rna. Liliurn candidum. Sy-
ringa vulgaris. Chelidonium majus. Liliurn

martagon. Delphiniura elatum. Lychnis chal-

cedonica. Juniperiis coramunis. Trifolium me-
lilotus. Dianthus arenarius. Centaurea jacea.

Framkomma
Scnrabreus folftilialis. Scarabxus auratus.

Libellula forcipata. Tabnnus bovis.

Några Tråd firigo löf.

Tilia Europxa. Populus tremula. Qyer-
cus robur. Pyrus eommunis. Fraxinus exceliior.

Anmårkningar. Dä Träd och Örter opnat pe-

tala til de forfta blomftren, åro ilrax graderne

pä Thermometern anmärkte: når fedan de ofri-

ge blom-knopparne fpruckit ut, har det håndc,

at luften bäde biifvit varmare och kallare.

Anmårkningarne äro gjorde ofver de växter^

fom merendels vuxit på opna fåk.
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Härjämte är iitfatr, vid hvilka grader nagre

Flytc-foglar vill iig förfta gängen, och Infefter

framkommit.

Somlige Tråd blom fira förr an de fä lof,

hviiket väl Pi^er for den orfaken, at foecunda-

tionen (ä mycket båttre må gä for fig, men de

torde fordra mindre värme til blomningen^ ån til

lofvcns utfprickande, läfom

Ulmus csimpeftris. Corylus avellana. Salix

caprea. Acer platanoides. Betula alnus. Po-
puliis tremula. Daphne mezereum, Fraxinus

excelfior.

Når följande Tråd blom firade, fartes Therm.
flere dagar vid deras rötter, en half aln djupt

5

dä han akid vifade 14 graders värme.

Pyrus malus. Pyrus communis. Prunus do-

iiieflica. Prunus avium.

Dä Galanthus nivalis , Leucojum vernum,
Corylus avellana m. fl. blomma, och under det

famma flark värme infliUer, fortorkas fnarare

blom-knopparne och amenta, ån de fpricka ut

och blomma, emedan värmen blir flarkare ån

fom kommer ofverens med deras natur. Man
torde håraf, ibland flere, finna en orfak, hvar-

fore fomliga är vankas litet nötter, nemligen dä

Amenta pä detta låtret blifva fkadade. Sedan
deffe orter begynt blomma, har kommit f til

7 graders kold, men de hafva deraf tagit min-
dre fkada til foecundationen, ån af torkan, eme-
dan kölden torde vara med deras natur mera
enlig-

Öm det komme an pä mer eller mindre dju-

pa rötter, (kulle Bufkar forr blomma ån Träd;,

M z fom
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fom icke al tid Bier* Den fodra fidao pa tråden^

eller den fom är vånd ät det varma vädret, be-

gynner forft florera i topparna och ytteiita gve*

narna, ernedan de åro fniula och kunna lått emoi-t

taga värmen.

Uti Backar, dår Nymphea liitea,^ Lythrum
falicaria och Scirpus lacuitris begynte blomm%
var vattnet 14, i8 å jlz grader varmt* Stilla-»

ftaende vatten i dammar, och fakta rinn<mde i,

fmä backar, var ofta, under lungt och vackert

våder,lika varmt med luften, jämte kall-kålldf,

fom hade S graders varmt vatten^ ftod C'aUll<t

paJuftris i fin fägring vid 1} g^^d- luftens vavme.

Mirahilis longi flora och Ö^i^notbera biemvi^

blomrtra om nätterna^ vid 14 a 17 graders

varrrte. De totde dermed följa linhatur, eme-^

dan i den forras Fädernesland är dag, dä vi haf-«

ve natt. Mähne petala åm fä fenfihle, at de ef

tala Solfträlarna ? Eller månne de älfka fuktiga-

re Väderlek
5^
fom är om natten och icke aai

dagen?

Fukligaré och torrare vader har mycken
verkan pä örternas fpänlliga delar. Med vå-

ftan våder och SolflaMi begynna mänga örter fi-

na bilager Efter ftorm-väder, forvifsiia och for-

tdrka en del Örter, Sä (kedde det häromkring,

Augufti. 1 fynneriict tog Humlen pä
fornhge orter mycken (kada.

Somlige är år fl:orfla v^^rmen i Majo, fomli-

ge i Junio) fomlige i ful, fo?idige i Ang. In-

nevarande var hår pä oriea varma!! den i8 och
Z9 Maji, under hvilka dagar Trågårdariie fto-,

do i fin ftorfta iågring,.

Élc-
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Eleftricitcten paftyndar Vegetabiliers gro-

ning och tiWaxt, lamt formodeligen äfven biom-

ftringén. Denne iommar var äflvcdunder lo gän«

ger,"^ högll vid Zf och nninll vid if graders

Vcii me : (la det var förbi, hade luften alla gånger

blifvic 1, 3 å 4 grader kallare. V^id zo grader^

gick äOcen d. 8 jubi, himmclen blef aldcles fvart-

ifiuicD och ganfka mycket rägn ftrommade ned.

Medan detta mörker och råga päilod^ fam-

fhnndrogo nägra Örter fina blad^ fom, när ovä-

dret var förbi, antogo (in förra ftällning, ex,

tr.
Mimola fenfitiva* Mcdicago polymorpha,

rupinus iuteus. Datura ftramonium. Vicia

fa'^b^. Lathyrus odoratus.

Mefeinbryanthemum chryftaltinum famman-
drog uptote befynnerligen fina bkd. Det bor

framdeles efterfes , om några Örter under var-

iDen blifva elcftnfka och om ärkedundcr föror-

fäkar pa dem nägon flags rorelfe. Jag har forft

denne fom mar funnit, ac vegctabilier mer och
mindre dragas utaf Bern (len. A t en del Örter
våndas ät fölen och hkfom följa henne, torde

Eleftriciteien vara orfaken til. Vidare anmärk-
ningar tar jag en annan gäng meddela.

Nåftan ofvcr hela Europa, är ar 1777
mårkt iäfom kalt. En lä oblid väderlek > tidi-

ga nattfrolter den 2,0 och zi Ang. och allcnaft

z6 aldeles klara dagar i Ma}. Jun* Ju!. Aug*
och Sepr. fororfakade, aE mänga örter gäfvo li-

tet 5
fomlige inga mogna fron, täfom Phafeo-

lus vulgaris. Nigella damafceua, Lathy-
TUS odöratus. Lathyrus annuus. Lupinus lu-

teu^. Tagetes erefta. Zinnia multiflora. Con-
volvulus tricolora Mirabilis longiflora fl.

M 5 Al-

/
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Alk Hand af Pteris aquilina, hade den i8
Julii ånnu icke fullkomliga blad.

Tråden begynte bittida fläppa lofven.

Ribes uva crifpa, d. 16 Aug. Betula alba

d. 6 Scpt. Prunus padus d. 11 Sept» Acer p|a-

tanoides d. 18 Sept. Fraxinus excelfior d. 2.4

Sept. Populus trem, d. 8 Oftober. Den 16
Oct. hade Tråden inga lof qvar.

Om morgonen d. 20 06t. var Therm. 10
grader under o. Vid hvilka grader af kold ^

Tråd och Örter do 5 famt lofven nederfalla år

tilforne berättat.

Objervationer pä Solens Förmårkelfe ^

24 Junii innevarande dr^

Pä Obfervatorium i Stockholm.

TJår var mulet , under hela Formorkelfen, undan^
tagande vid början och flutet, hvilka man

fick obfervera. Jag brukade dervid den Achro-
matifka Tuben af 10 fots längd, fom vifar obje-

éternas diametrer 87 gc^nger ftorre, ån de fynas

for blotta ögonen: Herr ProfefToren Wilcke
nyttjade en Acbromatiik Tub af y fots långd,

fom gor objefterna 60 gånger ftorre, och Herr
Secreteraren Nicander , den nya achromatifka

Tuben af 4 fot, med tredubbelt objcdiv -glas^

fom ad granderar inemot 70 gånger.

Formorkelfens början infol!,

efter min Anmärkning - kl. 4. ^9. e.

efter Herr Wilckes - y. 4. 19.

efter Herr Nicanders 4. 28.

Defs
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Dcfs flut, anmärktes

af mig - - kl. 6. 15, 18, eft. ni,

af Herr Wilcke - 6, 13, 24.

Herr Nicander - 6. 13. 16.

Det år troligt, at Herrar Wilckes och
NiCANDERS oblcrvationcr pä flutet åro bättre

än min: dcremot lyckades början båttre for mig*

Pd Ohfervcitörium i IJpQila.

Dar var muiet både vid början och Outet^

men klart en (lund, under det lormorkelfen var

fom llörft, dä Herr Profeflbren PRosPERfN.^
med ObjCi51:iv-Micrometren 5 kl. f, ^7. , fann

lj:6r(la Formorkelfen hafva varit i aet närmaile

6. 5f 5 eller 2, Tum^ 37I minuter.

Pä Obfervatorium i Lund^

Formorkelfens början infoU dår^

efter Herr Obfervatoren Liotgrens anmärk-
ning, "

,
4- 4^' ^7-

eft. Hr Råntemåftaren Nenzelii , 4. 41. jr»

eft. Hr Profefibren ScHENMARKs j 4. 42,. 32.
Slutet anmärktes af Hr Lidtgren 6. 4. j-§.

af Hr SCHENMARK 6. 4. j-j-.

Herrar Schenmark och Lidtgren brukade
vanliga zo a 21 fots Tuber.

/ Carlscrona,

Dar obfcrverade Herr Leftoren Zegollstrom,
med en vanlig 8 fots Tubj Formorkelfens
början - kl. 4. 5-3. fi.
Defs fluc - - - - 6. 12. 10.
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KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
För MäNADERNE

Julius, Augustus, September,
År 1778-
P RiE S E S,

Herr ANDREAS SPARRMAN,
Med. Doa.

Mechamjkt Problem.

Ibland de underfokningar, fom anga Catena-
rier, hvarmed fleie Matheraatici fyfleHatt

fig, finner jag ingenftåds det Problem vid-

rårdt, iöra jag har den åran atunderftålla Kongl.
N Ve-
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' VetenOvaps Academien. Den folution jag der-

pä gifvit, tjenar lafom exempel , at genom Geo-
jmetrirK conftruClion under ftiindom mycket late

erhälles, hvad genom Calcul ej utan bei varlig

vidlyftighet kan finnas. Mathematille Ainnin-

gar äro aldrig utan fit vårde, och nyttig til-

lämpning gores ofta af dem, fom kunna tyckas

hafVa foga nytta med hg. Problemet är föl-

jande:

Om öfver tvänne Bläck i famma horlzojital Uneäy

et fnöre af gifven längd hänges^ fä at defs ändar

utanför deffa Bläcken äro likäy I hvad flällning kan

jnoret dä hvila y när Bläcken antcgas 4^ändeligen [md
och utan frizon ,

(amt jnoret fulikömllgen båjtligt och

lika tungt pä alla jUtUe-n?

At fnoret" imellan punfterna i\ och B , Tab.
VI. Fig. I. altid formerar en Catenaria^ ar klart,

hvarfore, om man (åtrer Se::2ix^€b och bågen

SbzrzZy iä exprimeras, i anledning af Mcchani-
fka principier, denna Linien genom arqvationer-

na x=Jy^j=^ = -- v 4- Yv^ -^z'^ och y =
/vdz t/-^"^"^^

^
y^—^^^vHyp^Log.^^^-^^^^^ nar v

betyder den Linien, fom år proportionel emot
kraften, hvilken i S och l^orizontal direction

formar hälla bagen SB uti fin flällning.

Men hvilken af alla de Catenarier, fom kun-
na gå genom punfterna A och B, år den, fom
fnoret formerar, dä det tagit fin h vilande ftåll-

ning? A t utröna detta, om halfva diftancen

imel-
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imellan pur fterna A och B låttesrri i och half-

Vi> inorcts längd — ^> la ar a —'Z proportionel

emot den kraiten, (om ml B efter Tangenten

formar haHa bagen SB un fin iHUning, hvar-

fore 5
genom famrna Mechamfta principie (bm

nämnas' Brvit , man far Vv^ + = ^ — eller

l^^.J^rj^jL^ — . Och emedan når J =3 r *

Hyp.Log. .—L.---—- = — , (a MirHyp.

Lojt. ^ hvari^enom^ om N år den nu«

mern ) hvars HvperboHfka Logarithoius år s t ^

blifver — — iV"^ eller — i/iV'^', hvilken ut*

vecklad i fin feries och reverterad, framgifv^er

cn valeur for v uti a exprimerad. Sedan t/ år

funnen, kunna y och z uti v och /a genom
a^quationcDV) x-l- vZZ Vv^ 4--^^

5 Jl' r^: f/y/. Log^

————— och \/v^ + -zä ~ z finna§#

Denna våg, at genom Calcul handtera xqm^

lionen Hyp. Log, -™ ^ ~, leder ej til et flut^

hvaraf alla omftåodighéter lå tydeligen vifa fig^

fom om famma t^quation eller ii)f. Lo^. '^^'^

på följande lått conftrueras.

Emot en råt linia fF Fig, 1. uti en punét
drag GE vinkelråt > tag GOss:!

5
drag en Lo-

Nä ga-
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garithmica ÄOÄ/y genom punften O 5 hvars Afym-
ptot år och Modulus z=i,gor Gr=GO, och
frän T, parallel med drag TPz=.a^ Pr/para-

iel lued /F^och HF paralel med jPT, iä h FH—a^
GF=z Hyp. Log. och /i>;^. Z^^, ^ om Gf go-

res lika med GF, Frän pun6ten / drag vidare

en rät linea frry fom med fF gor en half- iått

vinkel, iä är den emot fF vinkehTttta linicn

rq ~ ^ Hjp* Log, a — Eyp. Log, och omi G(^

gores lika med Gq ^ biifver den emot /F vinkel-

råtta iinien RQ zriv—zSG y niv i?c?drages paralel med
/jF, hvarigenom finnes 5 at v eller SG har tvånne

värden, det enn ftorre och det andra mindre än i.

Tvånne fiallningar gifvas derfcre, uti hvilka

fnoret kan hvila , hvilka ftållningar komma när-

mare och närmare til hvarandra, ju mindre fno-

ret år, til defs de coincidtra, fom fker, när fno-

rets längd förhåller fig til diftancen imellan

pimfterna A och fom 2,71828 Scc. (det ta-

let> hvars Hyperboliil^a Logarichmus är i) til

fin Logarithmus, i hvilken håndelfe fnorets längd

år den miinfta, om dillancen imiellan Blacken är

oförändrad. Snöret, dädethvilar, formarar den

Catenarien, hvars parameter eller radius Ciirva-

turse i defs vertex år SG eller ZT, abfcifTa SE^

bäge SB eller BP^ hvaraf finnes, at defle tilfam-

man åro lika med haifva fnorets längd, och ac

fnoret utom punélen B är lika BT eller ES-^SG.

Ritar man genom punclerna S och P en an-

nan Logarithrnica SP ^ hvars Afymptot år fF^y

och til. hvilken Modulus år v eller och dra-

ger paralelt med GE efter behag en linea fblty
befinnes, at famma Catenaria, tillika med en an-

« , nan
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nan motfvarande, kan formeras, om fnorets långd

forhaller fig til diftancen imellan Blacken, fom
pt til eb^ hvaraf vidare kan flutas, hvad ftåU-

ning et fnore bor hafva, da det hvilar, når Bläc-

I;en ej ligga i famma borizontal-lineajOch hvad

längd fnoret fordrar, for at i iädant fall hvila

uti en gifven Catenaria.

Emedan uti hvar och en Catenaria af detta

flaget, defs båge Sb eller bp ftändigt år en Si*

nus, och SG cofinus til radien Ge eller SG+Se^
famt defs ordinata menfura rationum imellan

h + bp och SG eller imellan SG och bt — bp^

når Modulus år SG eller defs parameter, fom af

iiequationerna til denna Linien inhämtas, kunna
alla punéler af hvad Catenaria, fom år i fråga

>

utmärkas.

Det år bekant, at hvalf, i form af Catena-

ricr, icke allenaft åro de beftåndigafte af alla,

utan ock alleftådes tjenlige och vackra, emedan
man kan gifva dem hvad hogd mot vidden man
behagar, famt lätta at bygga, • emedan hvaltbå-

garna kunna göras efter et bojeligt fnore, fom
hånges i den buktiga form och ftorlek man vil

hafva hvalibågen. Den betydeligafte af alla

cmftåndigheter vid lädana hvalf -byggnader, år,

at veta, huru mycket deflli flags hvalf i alla

fall trycka fido-murarna lodrätt, och huru myc-
ket de arbeta at fkjuta dem frän hvarandra, lå

väl når deffa fidomurar åro lika höga, fom når

de åro olika. Sedan man genom foregående
Conftruftion funnit den kraften, fom efter Tan-
genten i ändan af hvar och en båge, af alla

mojcliga detta flags Catenarier, kan hålk fam-

N 3 ma
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rna bag€ i hvila, år latt, at genooi princrpium

refolutionis virium finna och med Fullkomlig

noghet uträkna de krafter^ fom lodrätt och ho-

ri^ontelt uträtta det famma, h vilka åro i det

nämnde åmnet iä nödige at kanna. ^

NILS LANDERBFXK, .

Mag. Docens vid K. Acad. i Upfala.

BESKRfFNING
éfver en hefymierhg Våxt t Pannan^

et fy'a dr gammalt Barny
infånd af

ARVID FAXE,
M. D. Kottgl. Amiralitets Medicus.

En Cobpvaerdie Batsmnns Enka vid KongL
Amiralitetet, kom nyligen til mig med

dels fyra är gamla Dotter, at inhårata mitt rad,

om någon hjelp kunde gifvas for den henne
medfödda Våxt eller Päfe i pannan : och eme-
dan jag funnit den larn ma nf lållfynt befivafFen-

het, har jag funnit min fkyldighet fordra, at

til K, Vetenficaps Academicn ofveriånda ritning

och beftrifning derpa.

Bredden af denna Pafe (fe Tab. V.) ifrån

vånftra ogon-nåflet, ti! midt pa det högra ogat,

hvars andra hälft af den famma betåckes, af-

mått med en cirkel^ år af 4 tums afftänd , imel-

Jan båda ögonen, Defs utltäende långd^ ifrän
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fiftnåmnde ogn , år 5 och | tum, (a at famma
Växt eller PåTe, merendels år rund fom et hälft

Idot. Ifrån vänllra Nåfe-benet til t vårt ofver,

där den pä kindbenet är vidhängande, 5 och

frdels tum.

Enar Växten uplyftes, fynes den pa tvären

liggande högre nåfeboren, af i och f:dels turas

längd. Af dennes tryckning år vänitra nåfebe-

net drifvit pä fned : men näfeboren ej florre ån

vanligt.

Öfver vånftra ogat, har denna Flicka åfven

en afläng Värtajjom | tums långd, fom hän-

ger neder ofver ögat.

Vid närmare efterfrågan om orfaken til den-

na fällfynta omliändighet , har jag inhämtat, at

Barnet dermed varit fodt , dock at den med aren

både i längd och tjocklek ftändigt tiltager , famc

ofelbart fororfakad af et Modrens fall, dä hon
i f :te månaden med detta Flicke-Barn var haf-

vande, Ilrax efter hon känt det qvicknat dä

hon en afton i mörkningen fkuUe gå til Brun-
nen at hämta vatten^ har hon fnafvat med bå-

da fötterne, fallit framrtupa och Ilott Magen
emot en i jorden ftäende afhuggen trådftubbe,

hvarefter hon val några dagar varit om pä ma-
gen : men ej federmera deraf haft någon annan
olägenhet, utan i råttan tid framfodt fit Barn,
fom dä hatt denna Växt i pannan.

Högra Panne-benet, i hvars ftälle denne På-

fe hade fit tälte, kände man vara fl^ildt från det

vånftra, rtorfta delen deraf aldeles bårta och en-
dail någon del jif defs arens fuperciliaris i be-

häll; hvars hvafla kant tydeligen märktes, da

N 4 man
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man med fingren tryckte derpä. Högra Nåfc-
benet kändes icke heller : men omkring nafebor-

ren^fom lag under Växten^ kunde Flickan med
beqvåmlighet fticka tre fina fingrar^ och var

den defsutom med något brufk omgifven.

Denna Päfes vidhängande bafis var jåmnt
xned Sutura coronali, frän hvilken den gick nc-

der tvårt ofver halfva högra ogat, at en del af

ögonbrynet på den var fäftad, ^| at ogonftenen

under Växten framflcot5 folgde fedan Mufculus
levator Labii fuperioris proprius längs ac, här-

efter pä tvären under nafan och formerade den

långa nåfeboren, famt dä den drifvit det vån-

jftra nåfebenet pä fned, fom tilforne nämndt år,

folgde dorfum Nafi, längs ät, och continuerade

pä fidan af Linea longitudinali ofver Pannan til

Fontanellen 5 den var åfven betåckt med här

frän vanliga härtåftet,

Gomen inuti munnen var mycket bred, och
kändes ofverft helt blot. Maxilla fuperior, mun-
nen och haken, tillika med vänftra fidan af an-

fiktet, voro mycket naturliga och välfkapade,

lä at endaft den delen , hvareft oftanåmnde Pä-

fe hade fit fåfte, var oformelig.

Dä man med bada händerna fattade denna

Växt, fom ofver alt kändes blot och tydeligen

innehöll nägot ftadigt Liquidum, formårktes

deruti en ftåndig pulfation, och dä denne trän

åndan med flata handen trycktes inät hufvudet,

fade Flickan fig ftrax fa fufande for öronen,

fom tiltog, ju härdare den trycktes, famt drag-

ning i vånftra ogonläcket, lika fom når hon
blef fomnig.

Af
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Af detta alt fynes ovederfåjeligen, at denna

befynnerliga Våxt haft fin orfak af Modrens
fall, når hon med Flickan var hafvande, dä

högra Os frontis i det nog fpåda Förtret, af

ftoten mot ftubben, blifvit aldeles krofladt, hjer-

nans hinnor fönderbruftne, och torde hända, at de

hvalTa benftycken åfven hårtil bidragit, Eme*
dan denne Fäfe formodeligen innehåller intet an-

nat, än Hjernans egetvåfende, fom genaft i bör-

jan ut9utit och utdrifvit de genom Hoten inåt

bogda benen , eller de delar af Pannebenet fom
nu äro bårta, lå. hafva flimma ben - (lycken

,

hvilka blifvit fkillde frän de näftgränfande be-

nen, ej fedan kunnat växa tilfamman. Efter

all fannolikhet, har åfven bjernan, fom icke af

hufvudltälcns ben- och hinnor pä defle ftällcn

kunnat hällas inom finagrånfor, utan genom fin

tyngd och tiU^xande egenfl;ap, trångt fig un-
der anfiktets integumenter, formerat fit eget in-

volucrum , famt ak mer och mer drifvit anfik-

tets delar ur deras låge, fom nu utgjorde det
vanfkapeliga anfiktet.

Det felar icke, at ju ftoten af fallet åfven

tagit längre ned pä' anfiktet, och ftildt nåfebe-

nen at, at defs fpåda bruft fondergätt och kom-
mit at ligga pä tvären af anfiktet, med en
ovanligt läng opning.

Mårkeligt var, at man icke kunde finna,

det Flickan, hvarken til fyn eller finnen, lidit

något af denna omftändighet, ty hon iäg icke
allenaft väl pä bada ögonen, utan var ock gan-
{kz qvick, talte redigt och efter fin älder

fvarade förftändigt pä hvad fom frågades j dock
Ny - Jag
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låg hon icke garna, at man mycket vidrörde

eller tryckte Växten, emedan hon fade fig

deraf fä ondt i hufvudet.

RÖN och FÖRKLARING
ofver den mindre bet^dlighetfor lifvet^fom
Jkador under Os frontts med Jig fora.

af

ROLAND MARTIN,

|cn onaturliga utväxt ofver högra ogon-gro-
^ pen 5 pä et litet Barn, fem Kongl. Ami-

ralitets» Medicus Herr Doft. Faxe omformålt>

och hvars bellrifning han til Kongl. Acade-

inien ingifvit, är fä mycket mera befynnerlig

och all upmårkfamhet värdig, fom, efter Herr

Doctor Faxes dcrom httade tanka, den fam-

ma hålles fore at vara af hjernans eget våfen-

de^ och läledes kan anfes fom en ifrån början

efter hand formerad Hernia cerebri, fom utdrif-

vit de i denna ålder böjlige delar af pannebe-

net, hvilket genom en fvär Iloc blifvit tryckt

och foifvagadt , dä Modren ånnu gick hafvande

med detta Barn.

Man fkullc kunna falla pä den tankan , at

någon defeftus olTis genaft ifrän fprfta bildnin-

gen varit hårtil mera anledning, ån den omför-,

målte (loten, hvilken, i fall den fororfakat lä

anfenligt våld 5 ftuUe fnarare fynas hafva bordt

ver-
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verka fjclfva döden på (a ömtåligt underliggan-

de väfcndc, foni hjcrnan år, om icke af mång-

faldig erfarenhet vore bekråftadt, at väidfamma

tiUäliJgheter under panne-bcnet, mera väl sflo-

pa, än under andre IHilen af Cranio. Den vida

berömde EngelOce Läkaren Pott , i defs Ghi-

rurgical Works, cafu xii, p. i88, yttrar hår-

om' följande ; / thM ^ that I have feen 7nore pa-

tients get )veli ^ whofe injuries have been in or under

the frontaI bone of the cranium, If this jhould be

found to be generaly true y may not the reafon be

tporthy inqviring into'^. Som a!tfä denne Auftor

häller det vardt underfokning at inga i orfaker-

nes iipgifvande, hvarfore hufvudet pa detta ftål-

let är mindre ömtåligt for lifvet, ån pä de 6f-

rigc, tager jag häraf anledning at anföra följan-

de ifrän fjelfva autopfia Anatomica befannade

anmärkningar.

1:0 Är conformationen at cranio ladan, at

främre projeftura capitis år mindre framåt flcju-

tande ofver pannan, än den bakre ät fin led ut-

ftiger^ fom ock eljeft år djupare och inneOuter

mera hjernmärg, lamt derjämte inrymmer lilla

hiernan, hvilken for lifvet blifvit anfedd mera
betydlig.

2:0 Aro alla blodror, fom lopa i dura mäter

och hjernan, lä långt framåt fom under Os fron-

tis, af mindre antal och vidd, famt läledes in-

nehålla mindre blod, ån längre bakfore, ty fä

längt fram, år Sinus longitudinalis fuperior ån-^

nu helt liten och fin, inferior knapt börjad^

famt Arteria meningea anterior af mindre gre*'

Bände och innehall , ån media och pofterior^

3:0
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3:0 Äro uphojningarne af hjern-mårgen hår

iDindre til antalet j Ventriculi laterales åt denne
leden fig mindre framftråckande 5 ån nederät til

Lobus niedius cerebri och bakat i Lobo pofte-

riorij Corpus callofum eger hårat fin mindre
och fmalare anda, famt i ofrigc fubftantia cere-

bri hårftådesj i män af hvad hon eljeft år, me-
ra uniform, mindre konftigt fordelt i uphojnin-

gar och häligheter, ån långre baktil och nedät*

4:0 Fornices orbitaies åro högre up ån den

6frige bafis cranii, och foffe anteriores ofvanfo-

re famt förut at räka, än de ofrige foffk cranii:

de åro ej lä utgropte for at famla och behälla

extravafatum, famt at det famma til fig leda

for decliviteten fkull, fora de andre. Defsjatan

bor mindre våtlka hår, hvarefl: hjernan är af

mindre volume, och hvareft hon år mindre djup

och mindre tung for fin bafis, komma at under-

kaftas väldfam. ftockning eller utädring, ån hvareft

hon år ftorre och tyngre for fin botten.

5:0 Äro inga origines nervorum vid denna

delen af bafis cerebri at finna, och taftån ner-

vus olfaftorius hafver fina utgångar i fofla eth-

moidali, lä år denna nerv icke använd for fä lif-

aktige delar, emedan hålft pä honom luckten,

ankommer. Hans början år defsutan långre bak-;

åt, i meilan-rummet af fubftantia lobi medii dci

anterioris.
]

Pä defie grunder tiltror jag mig, i anled-^

ning af ofvanberorde Chirurgi Herr Potrs de-

iideratum, hafva underfokt, hvarfore fkador un-

der panne-benet afiopa mera val och äro min*

dre dodelige^ ån under eller vid andra cranii

ben.
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h€n. Det kunde tilläggas , at liarat blifver be-

net tjockare for de llorre mellanrum fkuU af

finus frontales imellan yttre ben-fkifvan pä era-

nium och den inre: men uti Herr K. Amirali-

tets Medici Dodor Faxes upgifne c?i(u galler

det icke, emedan pä lä ungt barn inga finus

ännu varit formerade.

Ta2 taper mio: nu frihet* at i anlednings af

detta tiltailc^ nnföra cn märkväraig calus, iom

vifar, h\^ad häfeigt vald denne region af hjernan,

nemligen den fom år under panne- benet, kun-

nat utllållas, uran at döden derpå folgt^ fom cl-

jeft formodchgen Ikedt/ om den händt nagoa

annan cranii del.

Et 4 ars Earn^ Dotter af nu varande Kyr-
koherden Herr Olin-, då Commiiiiftcr i Adolph
Friedrics Forfaniling har i Stockholm^ hvilkei:

Barn var nägon tid lemnadt pä landet hos ea

annan Comminifter^ kom i fålHkap med fia

Vård och af honom ledd^at ilanna utom gärds-

porten, dar vågen gick förbi, hvarpå åfven en

Bonde ftannat med fm häiT:. Under Vårdens
famial med Bonden, fm.yger fig Barnet ifrån fin

ledare och ftadnar vid Häftens bakben, fom da

i håftigliet fparknr til Barnet mied en til all lycka

ofkodd bakfot. Barnet foll ned, utan lansning, men
vederficks efter en liten ftund', dä blod omnigt
rann ifrän iärer, h varifrån integumenterne aldeles

voro upflåckte alt inpä benet, fom likväl ej

fans hvarken kroOadt eller intryckt, formodc-
ligen em.edan det ånnu var iä mjukt och fmi-
digt, at det kunde, låfom man kallar, mortifie-

ra floten.

Ska-
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Skadan ombp.nds n*?ed sll ömhet, och fom
jag da villades vid pafs mil ifrån fiallet , kom
bemålte Comminiltcr morgonen bittida f|elf til

niig^ och bad mig reHi med flg til Barnets hjelp^^

hviiket ftrnx (kcddc, fann dä förbandet iä

fkridit, at huden Ug {fcrynklad dcrundcr^ men
los af tre tvarlingers vidd ofvanfore tubera fron-

talia, och at man ej vägat rena eller ifrän kring*
flytande blod tvätta eller fria fl^adan.

At vål tille omftandigheterna 5 lät jag nied

tjenlige medel uplofa det (Icorpnade blodet och
upmjuka {aret > farnt finn hnfvudftalen aldcles

bar. Når jag väl efterfedt, om harpa fans fpric-

ka eller hugi^ och märkt at blott perioltium

var affl^afvei- och benet til ytan rifpadt af vald-

famheten 5 men at icke någon fpricka deruti,

antingen nper.^a eller cäpilhr/s^ fyntes, tillband jag

det med tcrt Iinne-fkaf^ tjeniig comprefs och
bindan funda pro vulnerlhus frontis. Jag ordonne-

rade dervid blott afforande och kylande drycker

med vatten " loppor och mjölk-vabla.
^

Skotflen fortfattes under behörige forbind-

ningar af- torrt charpie pä ijelf-va benet och höks
detta lar iä långe uppe, at efter flera veckors

forlopp benet böriiule fynas mörkare , likfom fet-

sktigare och ändttligen at ena kanten lofsna,

hvarunder når det med en ftilet fonderades, blott

fans ena ändan af benet vara los. Jag afvack-

tade naturens ätgård, anvånde for den andra de-

len af famma mörkt blefne bara ben intet an* •

nat, ån at jag, dådet opnades och forbands,

vidrörde det med lapide infernali. Det drogdc

mgon tid, innan åndteligen hela (kifvan lofsnade,

och
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och jag med en koriUang kunde utbekomma
det läledes exfolicrade benet, och under det

Ounma fann nytt godt grynigt kort anflaitir, lä

at bottnen af iaret ofver alt blef lika med bräd-

darna, hvaröfVer federmera forbindningen fort-

fors med tunt digeftif pä linne - plumaceaux^
blandadt med litet beaume de Fieraventt, til

defs emot flutet af läkningen äter torn och
minfkadt charpie efter ornftSndigheterne unyer

behörig coniprcflion endnft användes. Efter full-

komlig läkning, blef arrec formeligt och Barnet

eljeft fri{kt.

Når man hår anfer häftigheten af iloten och
forfta omfcåndigheterne, emot de federmera yp-
pade lindrige fymptomer, finnes derimellan in-

tet hänfcende: likväl anfes det gerna vara me-
ra vald, fom de inom benen bclagne delfr li-

da, när de icke kioflas, utan hålla ihop emot
et häftigt påtryckande.

Herr Le Dran^ i fine Conful t a 1 1 o n s « p ri O"

126, vifar icke mindre befynnerlig god utgång
'efter et (kött, fom träffat ofver Sinus fuperci-

liares, hvilket han äfvcn anfer muidre underligt

for det, ot, iom han yttrar fig, los^ ayant cede.

fur le coup ^ il neft pas etonnant
^

que la commotion

du cervcau ait ete legere y malgré la force du coup.

Ännu befynneriigare är det , fom anfores af
Herr MARECHAi. , fordom Konungens i Frank-
rike premier Chirurgien, ac han (edt en Offi-

cerare blefferad i pannan af et^ficott-^ hvaraf ku«^

lan verkeligen ingått i cranio och där blifvit

forlorad. Patienten läktes dock och lefde et år

derpä, dä man fedan efter döden fann kulan lä

fram-
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framfkredenj at hon var liggande pä fidan om
fella turcica. Härofver gifvcs det omdöme , at

i rummet efter de genom kulans framfart fon-

drade delar, hade (jelfva iijernan framftutit, och
åfven utbogt benet ^ (a at, iafom orden lyda:

ie fond^dii fintis furciliery qui efi ajjez mince y peut

fiavoh" €te brifé qu^en forme de foleil^ les pieces

Unant eneorc a la dure mere par kur ba[e ^ avoir

ete relevks ^ remifes en place far ie hattemcnt du

ccr-veaH,

Herr General - Direfteuren och RfäUaren
AcREL, i fine Chirurgiilce' Händclfer, ^^ag. 7 caf.

IIL har ock, efter jjelfva hufvudflcälcns ned-

tryckning i detta ben, viGu en lyckelig utgång.

Herr KongK Lif-Medicus Map.T!neau har

medd^lt mig en annan obfervation utur les Opu-
fcules de M. Moranb, angående en Franfk

Soldat af Rcgiment de Picardie, fom ar 17^4
fick et ilcott ftrax bakom angulus orbitalis ex-

ternus oilis frontis, iå at kulan, fom mlft var

forflugen, kom at ligga qvar. Vid fkadan fyn-

tc§ ut vårtes allenaft en liten fiftuleus öppning
utan årr, och vifste man ej i början, at kulan

Var dår qvar, utan afvacktadcs , at efcharan

ftulle nffaila, exfoliation flce och läret läkas, fom
dock ej fkedde. Soldaten fick affted, for ffcark

hufvudvärk fkull, fom deraf tiltog och fiuteli-

gen okades med convulfioner, dä forft efter

inänader döden folgde* Imedlertid hade Solda-

ten, utan fvära anftoter, marcherat ifrän Parma,
vid hvilken ort Bataillen llod, til Paris. Herr
Morand anmärker dervid, at han ej utan fin-

nes -rorelfer fedc pä det cranium i fic Cabinet,



fom fkottet var utmärkt pa, hällandes fore, at

denne Patient ftätt #t hjelpa,^om närvarande

Chirurgi ftrax tagit nödige utvägar.

Om man fluteligen hårmed jåmforer cn an-

nan lärdom, fom förut citerade Engelfke Chir*

urgus Herr Pott gifver, at vid lädane våld-

famheter pä cranium, dår integumenta etter nå-

gon tid lofsna , man låkert mä taga for afgjordt,

at ock, for rörens anaftomofer ifrån yttre peri-

oftiuin til dura mater^ motfvarande ytan innan-

fore är förändrad och hinnan dår los^ hvarjårate

dår af Ijclfva väldet en eretismus och invärtes

fvuUnad flcedt, fom (lutar, antingen med fuppu-

ration, ob(tru6i:iones frigidce, eller en diflblutio

putrida, hvilken, uran at Trepan användes i råt-

tan tid til defs hjelp, icke kan håfvas, men ef-

terhand mera och mera communicerar fig med
hjern - fubltancerne, (ä börjar juli af et lädant

forhällande kunna fkonjas, huru i denne cafu til-

gätt. Samma arthiologie ftyrkes af Herr Gene-
ral-Direfteuren och Riddaren Acrel i denna
K. Vecenfk, Acad. Handl. for är 1746, 4:de
Qyartalet, hvarcil npg\(v^$ Jnmärkmp^ar éfver et

nyföät Barn y fom^ oacktat en ansenlig fiot på hufvu"
det , medan det änmi lag i moderlrfvet , / råttan tid

fåddes ^ och tre veckor efter fådslen lefde. Håraf
uttydes icke allenall mojeiigheten for Foftret,
at dä det ånnu ligger i Lifmodren, lida et dy-
likt vald, utan åfven til Ijelfva hjernan undergå
fvär Issiionj och ehuru i denne håndelfc icke
jufl nägon ladan opning varit pä benen, var
icke delte mindre rörens likadana utädring (kcdd
inuti cranio, fom utanpå, hvaraf håndtj at fom

O ock
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ock ftoten verkat på et betydligare ftålle, dö-
den häftigare mafte påfol^fli. Huru det eljeft pä
et befynnerligt (att kan tilgä, at efterhand 6p-
ning fl<er äfven utifrån inåt genom benet, utan
futurernas vidgande, derpä gifver en annan af

deflc håndelfer exempel, fom Här införd i den
Tyfka editionen, hvareft uti Bihanget , ^forfta

Cafus om förmäler en lä kallad Depreflio len ta

cranii, fom var formerad af en utvårtes tumör,
lå at f)elfva cranium derunder redan var fortun-

nadt midtpå, men åt fidorne tjockare. Hår lågs,

vid obduftionen efter döden, at äfvcn motiva-
rande inre del af cranio var angripen, lå at hjer-

nan var utpoft och anftucken af utådringar,

vattn-och var-famlingar,famt rörens calibrer up-
drefnc och vidgade, fom ånteligen fororfakat dö-

den. En början var altiä redan ^jord af yttre

fkadans fortlåttning til inre ytan, med tilarbetad

opning utifrån, utan at det fkedt, låfom i Herr
Faxes Cafu omFormäles, antingen genom futu-

rcrnes vidgande eller benens tilbaka -böjning,

hvarmed j^g vill bevifa, at utvårtes vald på fle-

rchanda lätt kan bringa hjernan i utposning,

och åfven pä olika läit etterhand opna fjelf-

va benen, icke til fortigandes, at det åfven,

om döden ej förut åkommer, kan (te genom
verkelig benröta.

Således har jag fått tiUålle, at både med god
autorité, och med Anatomifte och Praclifke egne
anmärkningar beftyrka, at våldfamheter, fom (ke

pä hjernan under panne-benet, vål äro af min-

dre farligheter forJifvet, ceteris paribus, ån an-

norftädes, men at, i fall hjernan deraf ftålles i

fä betydlig foråndruig af rarcfaélion och vidg-

ning,
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ning, fom häftigare kan döda, hvareft defs fle-

re håligheter och utQcott gifvas, likväl vid pann-

benet en lä onaturlig utväxt kan talas, fom up-

gifne Cafus vifar. Jag hafver ock vidrört {jelf-

va ordningen, huru en lådan posning i hjernan

kan tilkomma, och hvarefter åfven benet kan
olika komma at opnas, och detta alt beftyrkt med
anlorde Praftifice Händelfer at berömde Läkare.

Det lärer dock, utan tvitvel, åfven i denne
Cafu, blifva med tiden en for lifvet oundvike-
iig fvar folgd, hålft om fvulften i mera mån ån
hitintils, börjar oka lig, lå at de okte rören ef-

terhand gora ännu ftorre tryckning på den fri*

fka fubftancen famt akerera längre bart liggan-

de delar.

1 mediertid blifver det for Herr Amiralitets

Medicus vidare et uplyfande anmårknings-åmne,
at åfven framdeles rikta Kongl. Acadcmien med
beråttclfe härom, efter fom ljukdomen i läng-

den framfk rider, eller, rjr ock Patienten med
döden afgär, befordra lik-opningen, at närmare
ta del af forhållandet inom cranium och uti

den oformlige växten.

TILLäGGNING
vidföregående ämne ^

af

JO H. L, O DHELIUS.

Herr Profeffbr Martins l^rda Afhandling

om de bleffurers mindre dödlighet, fom
O z tråf-
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tråfFa Os frontis ofver Cranii upbojningar och
håligheter, famt dar hjernan år mera uniform

och oblandad med blodror, påminner mig om en
mårkvårdig håndelfe under fifta Pomerlka Kri-

get, fom fynes ftyrka förenämnde tanka*

I Oftober manad iJfS, blef, vid en frukt-

los Attaque af en Svcnfk Commendering på
Preufifka Staden Anclam, en Grenadier efcer-

lemnad, (afom illa bleflerad, hvilken af de Preu-

filka intogs på Stadens Lazaret. Silta dagarne

af famma manad blef Anclam intaget, och mig
anbefalt at fom Garnifons-Medicus fkota de (ju-

ke, då jag pä Lazarettet fann for mig, bland

flere bad^ Svenfke och Preufifke bleflerade, fo- ,

rcnåmnde Grenadier, fom måftadelen var til-

frifknad, utom et litet far ftrax ofver vånftra

ögonbrynet, fom fyntes (ticka fi^ til läknings,

hvilket ock inom kart (kedde, (a at han blef

nyttjad ril Sjukvaktare ofver hela November
månad, under hvilken tid han (l:otte fin fyfsla

belkedligen, och klagade ofver ingen ting mark-
värdigt.

Sifta dagen af famma manad, fick jag om afto- _

nen häftigt bud, at denne Karlen låg i Convulfio-

ner, dä jag lätopna honom ådrenoch applicera et

lavcment, men utan förbättring, fansningen för-

lorades fmåningom, och han dog om natten.

Man berättade, fäfom orfak til denna oförmo-
dade håndelfe, at han om eftermiddagen fupic

mera brånvin ån vanligt, och kommit hem nå-

got ofverlaftad. Herr Regements - Fåltfkåren

HiBLMiNG vid Våftgota- Dals Regemente, fora
.

var
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var tjånftgorande vid famma Sjukhus, lat föl-

jande morgon aftaga hufvudfkälcn, da, med
mycken forundran, en liten (kårfva af en bly-

kula fans qvarliggande pä Tentorium cerebelli

åt högra fidan, och tydeliga fpar at dcfs väg,
ofver Corpus callofum, frän ofvannåmnde yttre

blcffure, där kulan (kifrat (ig, vid foramen fu-^

perciliare finiftrum.

Man fer håraf, huru fmå utvårtes tecken ef-

ter bleflurer ofta kunna dölja fvära invårtes flca-

dor> famt huru hjernan ibland kan vara illa (å-

rad , utan forluft af fansning och lifvet»

Troligt år , at förenämnde Grenadier kunnat
långe nog bibehålla lifvet> om han fort en me-
ra forfigtig diaet.

Den Dauurifke Staren
y
{STURNUS

damrkus)y en ny Fogel frän öjira

Siberteriy

obferverad och befkrifven

af

PETER SIMON PALLAS,
Acadcmicus af Kejferl. Vet, Acad. i Petersburg.

Under min Siberiflca Refa har jag ej kun-
nat mårka fynnerligen mänga Foglar,fom

cgenteligen tilhort det landet, nar jag undanta-
O 5 ger

\
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ger Motacillse och Emberiz^ flågtena Tgenera)

hvilka hvartdera fått, uti de nya Refe-Beftrif-
ningarncj en tilokning af mer ån lo nya flag

(Species). Men okande Cor.vi, Turdi, Pari,
Hirundines, Fringillce och Loxiag hafva varit

alt for iållfynte, afvenfom de nya flag vi träf-

fat af Grallas och Palmipedes vant nog fä til

antalet. Ibland de mårkeligafte af defia Siberi-

fta Foglar föreföll mig en ganffca vacker Stur-

ms^ fom jag råkade ytterll uti Dauurien, och
derfore kallar Dauuricus. Den befkrifning jag

ofver denna rara Stare upfatt, far jag nu den
åran at for Kongl. Stock holmflva Vetenftaps-
Academien framgifva, jåmte en accurat afrit-

ning, Tab. VII, Fig. i.

Denne Stare, fom man nåftan med lika flcål

ftulle kunna hånfora til Ampelis-flågtet, finnes

om fomrarna i myckenhet ibland klipporna om-
kring floderna Onon och Argun i Dauurien,

utom hvilken tjakt han läkert ingenflåds flår at

träffa uti hela Siberien. Han liknar tåmmeli-

gen Traften, både i flygnings-lättet och det id-

keliga låtet under fliygten. Han håller fig hålft

i videbufkarna vid äbråddarne, men låtter fig

ock ofta ute på opna fälten > fångandes åtfkilli-

ga fmä fkal-infefter (Coleoptera), fäfom ock
Bi, fig til foda: utomdefs nårer han fig forft

om våren med hvarjehanda växters upflående

fkott, ja åfven med de fpådare bladen på några

Lok-forter, af hvilka jag flundom funnit hela

magen full, jåmte den ftarkafte lok-lukt ur Fo*
geléns gap. Denne Stare flyger gerna med fle»

ra i fållflsap, likafom de andre Stararne, och
fkall
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fkall åfven, fom man mig fagt, hafva enahanda

art, at i fynnerhet den tiden, dä ungarne* ny fs

utflugit, forfamla fig i ftora flockar. Hannen
gir nödigt på at flcilja fig fran Honan, jämväl

fedan hon blifvit dödad. De bygga fina ndjien

uti bergsrefvorna, ja ock undertiden under ta-

ken af de här och där kringfpridda kojor, hop-

flickandes defla bon af gräslträn, kamel-hår och
ulltappar, ungefår til en fots diameter. Flera

ån 5
dgg har jag ej märkt Honan lägga, hvil-

ka åro rofttårgade med en angenäm turkos-gron-

fta, famt helt glånfande, och väger hvartdera

vid pafs et qvintin och 7-11 gran, hållandes i

lingden 1 1 , och i diametern 8 linier. Sjelfva

beflkrifningen må inforas pä. Latin , (älom det

brukeligafte fpråket i defle ämnen.

Avis magnitudine circiter Ampelidis garrula^,

fed gracilior eft. Rofirum nigrum, longiufculum

pro Ampelide, fturnino brevrus & convexius,

pilis ad bafin nuUis, acutiflimum. Nares ad an-

gulura plumofum nudse, rotundatx, (ut Sturno)

fDrnicatas. Lingva nigricans, plana, apice bifi-

m, laciniis laceris. Irides oculorum tufcx^ pal-

péra plumofas, cum loro albse. Caput^ cum
cervice, plumis fericeo-fetaceis comatum, cie-

ralefcenti-canum , //>«rÄ verticis violaceo-atra

oavibus, foeminis fufca. PeBus fenfim & reli-

qua [ubtus cinerafcente-alba. Dorfum inter alas 6c

id uropygium ufque atro- viohceum, nitidiffi-

mum : at bafis caudae fupra infraque ex ochreo
albet. AU majufcul^e cauda; exa^quantes)

bafi fupra atra, fubtus nivea. Veftitrices albaj

/Conftituunt fafciam obliquam 3 te^lrices atras , vi-

O 4 ri.
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ridi-fericese 5 fecundari^ apice albas, unde ftri-

ga obliqua, fed imperfeäa, fafci^ parallela.

^lula pennis exterius albo-marginatis. Remiget

i8, nigraej 5-7 exterius areola marginali grifeo*

fufcaj 10-14 latio^'^ fimili; intim^e 1, apice al-

hx.. Secundariae extus, primari^Eque apice vi-

ridefcente nitorej corufcant hinc alas compofi-

tae totae, Cauda niediocris, fubfurcata, teftri-

cibus fubacutis violaceis, at reétricibus viridan-

te-atris, extima exterius grifeo-alba. :Pedes lon-

gi, prasfertim crure, casrulefcente- nigri

:

tu^ exteriör bafi paululum adnatuss pofticus 11^-

teralibus major, robuilus.

Fcsmim decolor, capitc cinereo, dorfo grifeo-

fufco, alis caudaque atro-nitentibus, fine vir|-

dante fplendore.

Pondus individuorum unciam cum f , (5 fe-

ptemve drachmis exxquare fölet. Longitudo to-

ta f poU. parif. a fummo nempe roftro ad urot

pygiumj cauda i polL \\\ lin.-, alae expanfae

poll. compofit^e 4 poll. aequant. Roftrum a|i

frontem 6§ lin. ad angulos riélus 10 lin. crui^

I poll. f lin* tibije i poll. vel paullo plus^ di*

gitus medius (cum ungve 3 lin.) \\\ lin. exte-

riör (c. u. z lin.) 8 lin. interiör (c. u. t\ lin )

7|: lin. pofticus (c. u. lin.) 8 lin. Venm-^

tulum imtnx tenuem^ carnofum, haud trituratc-

rium; inteftini longitudo 10 poUices aequavit^

& appendicuU ciszcdc apparuerunt minimas, vij

lin. longitudinc , & ab ano minus pollice di»

ilances.
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Den Mongolijka Lärkan y {ALAUDA
mongolica ) , en rar Fogel jrän

Ofira Siherkny

funnen och befkrifven

af

PETER SIMON PALLAS.

Under min rcfa ytterft i Dauurien, förekom
mig ockCä en annan vacker Fogel, hvars

befkrifning och afritning jag likaledes har den
åran at til K. Vet. Academien inlemna, Tab.
VII, Fig. z. lärdeles fom den år en afdemår-
keligafte jag dar tråffade. Det år en Alauda^

fom jag kallar mongolica^ hvilken vål kommer
nog nåra intil Alauda Calandra, fom Olina af-

ritat och befkrifvit {VccelUera ^o-)^ år

ej den famnja, utan likafom midt imellan den
och et annat Lårke-flag, fom år nog allmänt i

de Tatarilke odemarkerne altifrän Wolga til Ob-
ftrommen, och fom jag åfven upgifvit i min

* Refe-Be/lrifning ofver åtfkilliga Ryfka Rikets Provin^

cer {VoL 2. Jppend p. joi. ^5^)» Denna Mon-
golifka Lårka fynes mycket pä tälten inom de
imellan Onon och Argun- ftrommarna liggande

bergftråckor, aldramåft kring den uttorkade fjon

Tarei famt den lilla len Onon-Borfa, hvareft

den åfven af MesserschMid blifvit obferverad,

hvilken ock i fin Refe-bejhrifning ^ fom i hand-
(krift forvaras vid KejferL Academien i Peters-

burg, kårteligen uptagit den famma, men orått

anfedt den for OLiNiE Calandra. Hon viftas

bland de andra Lårkorna, fom dår i ftormångd
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jfinnas, och haller fig hålft vid jorden, fokan-
des fin foda af Salfola^-fron och fml (kal-infeder,

och under det hon fitter pä raarken, låter hon
hora et eget och imellanåt likfom afbrutet qvit-

ter. Jag har ocklä träffat denna Fogel vid Se-
lenga, och vil icke tvifla , at ju den famma
jåmvål mätte finnas ofveralt i de Mongolifka
ödemarkerna. Defs Ungar utkläckas i Junii ma-
nad, hvilka federmera, innan de blifva flygfår^

dige, fes lopa af och an utom boet, och kan
man dä taga dem for fmä Coturnices eller vakt-

lar> ty deras färg år ofvanpä mork, med ftrod-

de ljufa plättar pä ytterfla i-jåder-fpitfarne, och
inunder hvitaktig, förutan halfen, fom år bro-

kugj vinge-pennorne och tåck-tjådrarne åro med
ljus färg kantade > deras ftjert-fjädrar helt kär-

ta, och blekgrä i kanten; deras fötter tjocka

och hvita, med nägot ftor bak-tä. Detta alt

or defTa ungar mycket olika de fullvdxte^ hvil-

as utfeende jag nu nedanfore fär beftrifva.

Avis magnitudine Turdum muficum fubas-

quatr Roftrum habct in fuo genere crafTiffimum,

tetraonio fimile, nifi longius, albidum, dorfb &
apice leviter fufcefcens, Lingva angufta, apice

bicufpidata. C^?/?»^ ferrugineum, intenfiore co-

lore vertex^ vitta alba a roflro ad nucham cin-

ö:us, mediaque Ittura alba notatus. Cervix fub-

fcrruginea, Dorfi color, ut in Galandra, palli-

de grifeus, lituris fufcis. Gula & coripus Jukus
album, in foeraina fordidiusj hypochondria ferru-

gineo-liturata. Macula magna biloba nigra ju-

gulum ambit, fere ut in Galandra. AU fupra

bafi, tedricesque caudas ferrugineae* Rmiges
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185 primarise nigricantes, 1-5 margine exterio-

re albacj 7-if cordatim cmarginata: (quod in

Alaudariim genere folemne eft), albae, bafi fu-

fcas, quo exteriores eo ulterius; intimae cuna

teélricibus fecundariis omnibus fufcx, grifeo-

marginatae. Cauda fuba^qualis, nigra: reäricibus

t mediis grifeo-marginatis fufcisj extima alba,

fola bafi nigricante. Pedes corneo-palliduli, ro-

bufti^ digiti breves, cralliorcs & nodoliores,

quam in reliquis hujus generis; ungvis pofticus

fepe vix digitum adacquans, redus, cralFus, fu*

biilato-triqueter; ancici obtufiufculi.

Pondus fere omnium uncias cum 7 drachmij

vel biunciale effe folct. Longitudo a roftri apice

ad uropygium 4 polL 8 lin. caud^ 2 poll. 4
lin. roitri ad frontem 6 lin. ad riftus angulos

7f lin. Menfura expanfarum alarum i pedis

cum I pollice 6c % lin. Compofitae alae ultra

4 poll. 5 lin. Longitudo tibia^ i poll. digiti

mcdii antici (cum ungve 5 lin.) p lin. cxterio-

ris (c. u. z\ lin.) ff lin.; interioris (c. u. ^\
lin.) 7 lin.; poftici (c. u. lin.) 8 lin, Un-
de cum Calandra vera, & Alauda nigra, in

Tatarias defertis nobis obfervata, fui generis,

quoad magnitudinem, e primariis habenda eft.

AF-
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AFHANDLING,
om de ttng^ fom oka eller mtnjka vdr
Kropps utdunfining, utdragen af Herr
Anton Rolandsson Martins til K. Vet^

Academien infända vågnings fårfåk j^å
defs egen Kropps gjorda åren

1776 och 1777,

§. I.

Når man af Herr Martins ron utdrager
och tilhopa lägger defs kropps utdunft-

ning for alla nätterna i hvar månad, famt på li-

ka lått utdunllningen for alla dagarna under
hvar månad, och fedan fordelar defla fummor ge-
nom Dagtalet i hvar månad, far man for hvar
natt och hvar dag, under lårfkilda månader, föl-

jande medeltal at utdunftning, hvarvid anmår-
kcs, at man ej uptagit mindre bråktal ån drach-

mer eller \ unts, af orfak, at vid en tyngd af ifo
librer, man uti dageliga vågningen ej kunnat

gä närmare ån til unts.

Månaden. Medeltal af Natt" Medeltal af Dag^
utdunftningen. utdunftningen^

Januanus • - i2-|- unts. - . - . 27I unts.

Februarius - - 14I — - • . - gix —

.

M^rtius - — - 28I —
April - • - i3i — - - - - 33i —
Majus - - - i6| — • . . 34^ —
Junius - "- III: — —
JuHus - --15 — 4i| —
Auguftus - -191 — ...•41 —
September - - ifl — - ^ - 51I —
Oöober - -ifl— •---31 —
November • 1 1| — - . - - 27I —
December • I4f — • • ? ? —
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Om man vidare delar de nyfs anförda medel-

talen af defs utdunftning, for hvar natt och
for hvar dag, under alla arets månader, genom
antalet at timar lårfkildt for nåtccr och dagarj

blir medeltalet af utdunftning for hvar time un-
der nätter och dagar i lårfkilda månader nägot
r.åra följande:

Munaden. Utdunfinhg t ti" Utdunfining i ti*^

men om natten, men om dagen.

Natten, Dagen,

Jan. 11 timar. i| unts. > 13 timar. 2 unts«

Febr. 10 — Ii — - 14 —
Mart. 10 — Ii — - 14 — X

April 9 — Ii — ' \S —
siMaj. 8 — 2 — - 16 —

Jun. - 7 — — - 17 — 2

Jul... 7 — H — - 17 —
Aog. 8 — 2| — - 16 — H
Sept. 9 — lå — - IS — 2

oa. 10 — Ii — - 14 — H
Nov. 10 — H — - 14 —
Dec. 11 — j| — - 13 — 2

De orfaker, fom i utmärkt grad kunna pa
viffa timar gora utdunftningen ftorre eller min-
dre, ån det naturliga medeltalet gifver anled«
ning til, hvilket i ofvanftående Tabeller inne*
hålles, de anfes foroka eller minflca utdunft*»

ningen.

5. Utdunftningen forokes af följandet

/. ClaJfeHy
De fom reta blodets omlopp:

^
Herr Martin har utrönt, at ibland dcm^

följande oka utdunftningen. 1:0 Kropps r&telfe :

Den
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Den formerar utdunftningen i alla års-tider, men
dock mindre i en kallare, och mera i en varm.

Den p Apr. 1776, kL 4 e. m. under nor-

dan bläft och då fnon enda fl: fmälte hår och
dar, hvareft fölen verkade, Ov'h Herr Martin
var kall om handerne, gick han zooo fteg, un-

der hvilken tid han genon) vågning efteråt be-

fann fig hafva afdunftat p unts. Den Julii,

kl. 4 e. m« i en luft-varme af zo Svenfka Ther-
mometcr- grader, gick Herr Martin på lika

lått zooo lleg: etter foo, började han at fvet-

tas, och efter flutad rorelfe , betants han hafva

afdunftat noga 18 unts, men var nu långt tröt-

tare ån under förra omftåndigheten j altlä gor li-

ka rorelfe fommarriden ungetär dubbel utdunft-

ning emot vintertiden. Vid kropps arbete fore-

faller den befynnerliga omftåndigheten, at under
tyngders bårande, hvaraf armarne ornat oeh trött-

nat, har knapt i unts i timen afgått, fiift der-

vid varit någon fvettning, men at ftrax derpä

,

under tagen hvila, t unts i en haft afgått, fom
gjort munterhet. Under arbete äter, fom fker

med ledig kropp, til exempel, vid roende i båt,,

utdunftas mycket. Den 17 Julii 1776, utdun-

ftades f. m. ifrån kl, 9 til iz, under roendé

med I par åror, hela z Librer, (3Z unts). Ef-

ter middagen (amma dag, ifrån kl. 3 til 7

,

ocklä z Librer. Den Z4 Aug. dä luften var

mulen och blåfande, famt båttre med roende

uthärdades, erhoilos på lika tid endaft Li-

brers utdunftning. På lika l^jt^en gång i Se-

ptember, under regnväder.
'

2:0 Tobaks-råkande, har Herr ,Martin afvcm

be-
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befunnit drifva utdunftningen. Den 27 Martii

17765 har han, i p a 10 graders kammar-varmc
ofvcr Fryspunftcn f. m. rokt 8 pipor. Efter
irfta pipan, lättades han i| unts, fpottcn obe-
räknad, och af andra pipan z untsj men efter

alla 8 piporna, marktes utdunftningen tilfanimans

beltiga til ii^ unts, utom 8 unts fpott^ hvil-

ka derunder afgingo.

Samma dag, kl. f e. m. röktes z:ne pipor
efter hvarandra, fom gjorde kroppen f unts lät-

tare, och dä nu åfven 8 pipor voro utrokta, be-
fans hela utdunftningen derunder ftigit til i6§
unts, och fputa til 8 unts. (Sputa hafva hos
honom fommartiden eljeft vanligen pä en dag
icke gätt ofver 8 unts, men väl om vintrcn til

16. Detta år ock orfaken, a t man om fom-
maren ej gerna formar roka lä mänga pipor, fom
om vintren). Vid tobaks-rokande år rnårkeligt

,

at dä man vinternden är kall, iä at man (kälf-

ver, upvårmer tobaks-rokning, och drifver ut*

dunftningen; Den 20 Febr. 1777, efter i ti-

mas urcftaende i en kold af 18 gr. röktes z pi-

por ä rad, dä inoni i tima afdunftades z unts.

Samma forfok förnyades dagen derpä, med lika

verkan. Ihogkomften och känfian af denna ver-

kan af tobaks -rökning, år formodeligen orfa-

ken, at tobaks-rokire undertiden, midc i ijelf-

va dods-kampen, for at fordrifvu fin dods-kold,

fordra at roka tobak. Den 5 Aug. i 19 grad.

värme, gjorde forfta pipan kroppen 2-J unts lät-

tare , den 2:dra derpä 4 unts^ men e. m. kh
gjorde 2:ne pipor ä rad rökte, kroppen 7 unts

lättare , famt tillika trott oeh dålig.

3:0
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3:0 Eld-varme^ tW 185 io, 25 SvenfTvaTher-
mometer-grader, okar ogement utdiinftningen,

efter foregängen kold, fom fiere timar hämmat
den famma. Den 25 Martii 1776, atkylde han
med vilja kroppen, tills han (feålfde och darra-

de ^liti en kold af 4 til f grader under o. pun-
éten, gjorde derpä eld i kakelugnen och fatte

fig for en värme vid 20 grader, hvaraf han be-

fann lig efter 2 timar hatva utdunftat I4|:unts.

Den 2é Martii gjorde han pä lika fått, och ut-

dundade 14I: unts , faft han dä icke fatt for

elden , utan endaft dä och dä ©mlagade den
famma.

4:0 Löfi kokade Agg\ delTa atne fommartiden
vid afton-maltiden til 6 ä 8 unts, hafva, i ti-

me derefter, verkat en utdunftning af 8 unts,

famt gjordt, at foljnnde natten i hel libra (\6
unts) genom utdunftning, utan annan fynbar

excretion, gått lorlorad.

f :o Jffa fatida. Denna gjorde den 7 Junii

pä I tiaie, f unts utdunftning, men dofis nam-
nes ej 'y en annan gäng togs deraf i Ser. hviU
ken gjorde forfta timen 2 unts, 2:dra timen li-

ka lä, men ^rdje timen f unts, och 4:de ti-
'

man grne unts kroppen lättare.

6:0 Mycket talande^ har pä I time gjordt 4
unts utdunftning.

7:0 Af haflig vrede eller férargelfe har, pS
nägra minuter, afdunftandet ftigit til 4 unts.

8:0 Opium kyler forft, fom Thermometera
vifar, men efterät drifver utdunftningen. Gut-
tae xij afTinftura thebaica lättade kroppen un-

der



1778* Jul* Aug. Sept. 209

der irfta timen til 6 unts, i 2:dra timca intec

unts, lä långe ftupor påftod, men i j.-dje timea

var urdunftningen ? unts. Elixir paregoricumy

taget til 60 droppar, d. f Sept. 1776, gaf i

j:lta timen f unts utdunilning, i 2:dra o unts, i

3:dje timen 2. unts och fedan 4> men for hela

dagen 43I: unts. Efter Diajcordium utdunftades

i:ita timen 2 unts, under 2:dra timen o unts^^

under 3:dje timen 4 unts, och i 4;de timen £

unts. Pulvis Sedativus Pharm. Svec. til i Ser.

gjorde i i :fta timen i unce, men i 2:dra timen

f unts utdunftning, och tilGimmans under på-

följande natt 52 unts, utan at nägon urm afgick.

p:o Spirittiofa: 2:ne unts vidbråndt Sädes-

brännvin, om morgonen fupne, hafva i:fta ti-

men lårtat kroppen z unts, 2:dra timen f unts

och 3:dje timen 4 unts. Den 21 Febr ijjjp 1

togos 4 unts fvagt Cumin-brånvin, utan brod,
och dä Herr Martin derpä, uti 20 gr. kold
under o. punften, en time Itätt ute, befans han
hafva afdunilat f unts, och fom han fros braf,

• men utan ftaifning, togos äter 4 unts Brännvin
och han ftälde lig i famma kold ute i i time,
dä

i
unts funnos afdunllade, hufvudet bief ru«

figt, kroppen fkåltde ej, men händer och föt-

ter blcfvo (tela.

Sott vin, til ex. Portugis-vin; f unts der-
af f. m. druckne-, hafva pä i:lta timen lättat

kroppen 4 unts, pä 2;dra timen lika lä, men
pä 3:dje timen 3 unts. Syrliga Viner tyckas
ej öka utdunltningen mera än ungefär til i unts
ofver defs medeltal i timen ^ och deffas verkning
år förbi efter 2 timar.

P 10:0
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T 0:0 Ilyckttga Saker \ Sal volatile fylvii har i

lifta timen iniet lättat, men i den z:dra f unts,

och i den 3:dje 4 unts. Liquor C. C Succinatus

til 60 droppar tagen, har i i:ll;a timen gifvit

allenaft ^\ unts utdunftning, men i de 5 följan-

dc ,timar a rad for hvardera afdrifvit 5 unts.

11:0 Aromata tyckas ockiä oka utdunftnin-

gen. En Drachma Ingefåra tuggad och faften

nedfvåigd^ gaf i:(ta timen allenait i unts afdunft-

ning, men 2:dra tioien 4 unts. -| drachma lång^

feppar^ tuggad d. 20 Julii 1777, i:fta timen al-

Jenaft unts, zrdra timen 2j unts, men V'djc

timen, imellan it och i% f. m. afgingo f unts.

Den 3f Martii 1777, togs f drachma fvart pep-

par, på i timas uteftaende i 8 graders kold un-

der F. P. utdunftades 4 unts , händerna voro ro-

de oeh frusne, men magen kändes varm. Cam-
pher nedfvålgdes til 10 gran, den zi Julii

1776, då dagens afdunflning derpa gick til 49
unts. Den 14 Febr, 1777, förnyades famma
dofis under viftande i kold, dä den dagens ut-

dunftning gick up til fi unts, fora i bågg^ a

forfoken ftiger längt ofver medeltalen.

1 2:0 Syror utur Växt-riket: Vin -ättika, faft

af fmultron och hallon, med och utan fron, for-

dra flere och nogare ron.

13:0 Efter föregångne excretioner per alvum

nrlnam^ dr utdunflningen ftarkare y då Jyrliga , föta ,

Qch falta evacuantia tagas ^ då luften är klar och

torr , och då evacuationen fker fnällt ^ men tvärt om

finnes utdmftnwgen minfkasy då A^nara eller Amaro^

acria^ ex. gr. Aloe^ nyttjas^ fom verka långfamt och

då väderleken år fucktig^ jfamt Jjelfva uttåmningen
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1

trög. Efter I Ser. puhis lp€acuanh<& ^ har f.

utdunftningen varit iiägcn^ men e. m. iflunts*
IPulvis Jalapp£Compofitus Pb. Sv, tagen til Ser.

har irfta tuj ea gjordt allenaft il unts utdimft*

ning, men pa den z:dra 6 unts, och ledan ef*

ter forfta cpningen t unts, efter^ den i:dra,

3 unts, ia at då dc fy n liga uttömningar afdra-

gas, den förmiddagen i4unts utdiinftades, och

for hela dagen emot formodan fo unts, fom var

långt ofver medeltalet, men den dagen var en

ganfka varm och torrjufr. Den 27 Maj i 1777^
förnyades intagningen af famma laxer medels och
blef den dagens utdunftning ?q|- unts ^ dä me^
dekalet endaft ftiger til 34 uius.

Puhis digejlivus Pb. Sv. togs d* J Julii I77<J,

fom verkade f. och e uiiduaLien opningar , fvet*

ten ftadnade, hvar gäng opningen tilftundade,

men begynte ttrax efteråt, fom gjorde Herr
Martin trott och vanmågtig, ty pä hvar op-

ning kunde 3-14 unts i timen utdunrtas, och
hela dagens transipiration fteg til ff§ unts, när

' medeltalet for den månaden blir endait 4 unts.

EleB. Lenit. togs d. 6 Sept. I776> til I unts,
hvarefter i:fta timen afdunftades 2 un'*s, pä an-

dra ? unts, och efter fkedd lifvets öppning af-

dunftades pä 2 timar 6 unts, och ännu innan

middagen 2 unts, oacktadt den dagen var
regnaktig och kulen väderlek, icke defs min-
dre befann Herr Martin fig hafva 59 unts

afdunllat.

14:0 Bå Sinnet dr nogdt ocb gladt ^ utdunftas
val. For hela dagen har dä utdunftningen kun-
nat gä äqda til 48 unts \ men man blifver ofta

P i rådd,
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radd, rnodlåld och ängslig, når utdunftnrngen

gått ofverflodigt och i haft lä afftadnat^ at pa

flera timar ingen afgätt. Det fom dä muntrar
finnetj befordrar ock utdunftningen» Under iä-

dan omftåndigbet har hos Herr Martin Mu-
lique eller fpeiande pä Violin lättat fipnet, och
med det famma befordrat utdunftningen ifrän z
til ^5 ända til 6 unts for timen, alt fom finnes-

iornojelfen dervid tilvuxit.

lj-:o Sömnlöshet natte-tiden^ hvilken gemenli-

gen har fin orfak i en feber-rorelfe, har hos en,

pä 5 timar i morgon - ftunden, gjordt ii unts

utdunftning , och Herr Martin har, under oro

och kaftning i lången nattetiden, befunnit fig

ifrän kl. 1 1 til 5 hafva afdunftat 16 unts, och
anfer tor^l och magtloshet famt finnets trumpen-
het och tvärhet , läfoai en verkan at for myc-
Icen utdunftning.

16:0 Söl-varme: af föregående Tabell fes, at

medeltalet at utdunftning gätt for dagen uii

Julii och xAugufti månader högre än i nägon an-
^

nan manade da ock hos ofs är varmaft, nemli-

gen til 4i|- ä 42. unts om dagen. Man far hår-

vid anmärka, at en mättelig värme imellan 18

och 24 Svenlka Thermömeter- grader, förenad

med en torr och klar luft, tyckes befynnerli-

gen befordra utdunftningen , lärdeles dä en fva-

lare dag föregått. Under lädane omftändighe-

ter har Herr Martin, ifrån början af Julii ma-
nad til medium Augufti, \G gånger, pä 24 ti-

mar eller et dygn, utdunftat ofver 4 librer, ja

^:ne dygn under famma tid utdunftat under

hvardera dygnet ofver y librer. Den 10 Aug.
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1776, gick val dygnets utdunftning til 6 libr.

Ii unts, men utom värmen 5 befordrades den
dä genom tuggad IngeUra och roende i båt he-

la eftermiddagen, och är den hogfta Herr Mar-
tin halt. Gar värmen något ofver 24 Svenfka

Thermometer- grader 5 lå följer fvettning , undei:

hvilkens päitående utdunftningen hindras.

17:0 Morgonfiunden efter upfiigningen ur fangen^

utdm[ias mycket pä i:jia tin?en ^ och något på den

andra , men altid i klar och torr köld mera > än

någon klar och varm [ammar - dag
^ ätminftone i:lia

timeny läledes d. z Julii f unts pä i:fta timenj
den 23 dito 6 unts med iVett pä 2 timar. D.
24 dito 8 unts, ifrån kL 8 til 10 f. m. detta

under klar och torr luft. Vinter-tiden under
klar och torr luft lälunda: Den 2 Jan. vid 6
gr. ofver Frys-punften, 6 unts pä irfta timen,
men 2:dra timen utdunftades intet. Den 28 di-

to på i:fta timen 4 unts, på 2:dra timen 2 di-

to. Den 2p Jan. 6 unts pä irlia timen och z
dito pä andra timen. Den 31 dito 6 unts pä
i:fta timen, faft inne i rummet var lä kallt, at

dörren hvitfroftades, men dä pä 2:dra timen
kroppen (kålfde af kold, utdunftades intet. Är
luften fucktig och dimbog, utdunftas foga, be*

fynnerligen da to komimer efter kold.

18:0 Efter maten 4 ä ^ timar^ékas utdun/inln'^

gen til 3 , 4 ^ j unts i timen : befynnerligen (kola

Fär-kotr, Orre ochTjåder-kott den fana-ma befor-

dra} men denna artikel år ej med ronläuplyd,
at man kan fluta , huru fnart utdunftningen in-

finner fig, efter (årfkild tagen fpi$ och tillag-

ning, famc til hvad qvantitet efter olik foda

P 3 uti
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uti timcn^utan har Academien anmodat Auftoren^

at detta nogare undcrioka.

//. CJaJJeny

Som okar utdnfiftnlngen y bcjldr af all tunn och

varm dryck , [om okar i hoft mängden af våra vät^

/kor* Hjt föres i :o Thee -drickande : Den 51 Mai t,

hade Herr MARTiN tv^nuntiigen kail|, i rum-
met, och hade foiut pa i tirna intet Otdunftat,

men drack då ^4 unts varmt Thé- vatten med
focker, hvareftcr han på iifta timen lättades

Zf unts 3 pä i:dra timen 4 unts, och derefter

pä 3:dje timen o unts, dä händerna äter (valna-

de af koid och vattcn-driften tiiilundadc.

Z:o Allehanda /lags varma Soppor^ CafFé-dryck,
fårfk kårn-mjöik Scc okar itrax utdunltnigen

j

mea håruti brifta hek klara och ifrän bidragan*

de orfaker, (älbm eldvarme och kropps-rorelfe

,

ftilda ron, ofver hvart (lag, hvarom Academi-
en har anmodat Audoren.

///. Claffm,

Som ökar var kropps utdunflning ^
bejlär af de

medel
^ fom mjuka ytan af vår kropp* Sädane åro

im-bad eller badftt^gu-varme ^ uti dem kan man pä

9 timar lä mycket utdunfta, fom pä 24 timar

i vanlig vär-och kaniiiiar-varme. Herr Mar-
tin, iäfom ovan vid bad, har inom irfta ti-

men utdunftat 9 unts, men fedan han efter ba-

det blifvit fval, har han pä i:ita timen utdun-
ftat f unts, pä 2:ura timen unts, pä 3:dje

timen 3f ditojj omfider knapt i unts. De me-
ra
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j

ra vane vid bad och mindre fvettandc, hafva in-

om I tima utdunftat f unts, men barn at 8 och

13 ars älder, ej ftort ofver 3 unts.

IF. ClaJJen.

Som åkar var utdunftningj tyckes bora innefatta

de ting
, fom med fm retning få huden befordra ut"

dunftningen. Hit föres den fmdrtefuUa känning en

ftark köld i början går pä en frifk och varm
kropp. Den 20 Febr. IJ76 ^ ftod Audor ^
time ute i 20 gr. kold under o pun£len^ och
befann fig vid inkomften i kammaren hafva för-

lorat II unts, men dä han ån ytterligare full-

folgde detta ron och äter gick uti kölden , holl

han ej ut mera ån J tima, började (kålfva och
darra, och befann fig vid inkomften oformode-
ligen 6 unts tyngre. Vidrine tår hitforas Sina*-

fismer y ve(icatorier
,

näjjle - brännande , håndernes

bandterande i falt och fallaka &c. fom Acade-
mien anmodat Auftor at underloka pä et lått,

at alla bi-omftåndigheter noga undvikas.

3. Utdunftningen ater tyckes foxminlkas

af följande :

JDf ting^ fom göra et längfamt blodets omlofp^ l :o

Ldngjam hvila
^
befynnerligen dä man ej forehaf-

ver nägot fom muntrar finnet. (Sårfkildt full-

folgde Ron under längre tid fela.) Den hvila

fom följer ftrax efter bördors bårande och et

lådant arbete, hvarvid kroppen varit tvungen
uti fin ledighet, år af annan befkafFcnhet och

P 4 bc-
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befordrar utdunftningen, hvarom redan ofvan-

fore år nåmndt.
2:0 KaVt vatten drucket. Når vatten med ftäl-

kula måttadt, blifvit drucket, har kroppen dcr-

af i:fta timen blifvit i unts lättare, men z:dra

och jrdje timen, intet unts.

3:0 Opium ^ ftrax efter defs intagande: feder-

rnera drifver det uidunftningen, hvarom redan

år nåmndt.

IL Clajfen.

EUer de tmg^ fom antingen icke lenma utdunfin

nlngs^dmne^ eller ock invärtes tyckas tiljioppa deffa

fina rör. Af irfta befkafxcnheten tyckas gröna

årter och rofvor (Braflica rapa) vara, men full-

folgde ron fela hårL Af den andra egenfkapen
tyckes flåfic och tranigt kott, lafom af Ankor
och Änder, vara, hit föres ock Fiflcj men ron,

fom åro ftilde ifrån bidragande omftändigheter,

fela, hvarom Academien anmodat Audoren.

///, Claffen.

ÉUer de ting^ fom med fm verkning pd huden

hindra utdunflningen, Sådane åro i:c Luftens köld:

den verkar måll relative, dä man ifrän en ftor-

re varm-grad kommer i en mindre luftens vär-

me. Dock kan man låga, at den pofitive bör-

jar hindra utdunftningen , lä fnart den gär til 15
grader ofver o punften, dä andedragten fy nes,

hvarefter vi federmera mäfte med kläder bevara

vår kropps dunft-krets, befynnerligen når luft-

varmen gär ned oni 8 grader ofver o. Når den

går nedom o, anda til 10 gr. derunder, behofver

man
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man, jånne goda kläder, ånnu kropps-rorelfe at

bibehålla någon iitdunllnings-krets s men kåm
kold-graden gar ån vidare nedom 10 gr. onlkar

man eldvarme. En kropp^ van vid yttre luften,

fom har god matfmältning , och tilråckelig fö-

da, gor iikvål mycken förändring härvid. Sd

frwrt man i köld börjar fkdlfva^ ftannar all utdunft*

ning. Den ip Febr. i ^^ gr. köld under o, ftod

Herr Martin om morgonen f tima ute, ia at

tummarne hvitnade och kroppen fkålfde, dä intet

unts afdunftades, utan fnarare blef han några unts

tyngre. Den 20 Febr. förmådde han, i 28 gr.

kold under o punften, ftä \ tima ute, utan krop-

pens fkälfvande, dä utdunlhiingen ånnu gick tor

lig, men, fedan han 2:dra gängen varit ute,
började ö:ålfva och darra, befann han inkom-
men, fig blifvit 6 uiYts tyngre, men pä |; timas

viftande i 8 gr. ofver o punden, (kedde 11 unts

afdunftning.

2:0 Mulen luft ^ regnväder
^ hälft dimha^ Den

30 Jan. och i Febr. var han ute i 16 gr. kold,

i en tjock och torr ^o-dimba, fom ftod imellan

hufen. Efter 5 timars gående, var han om af-

ton vid hemkomften 15 unts tyngre. Om flera

och nogare ron håruti, har Academien tilfkrif-

vit Herr Martin.

3:0 Svett. Innan det kommer til fvettning,

lättas kroppen i en haft 4 til f unts, men fe-

dan icke under fvetten^ Ytterligare ron håraf,

har Academien begårdt.

IV. Claffen.

tMer de medel [om med fin retning på tarmarne
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draga vätfkorna ifrån huden. Hit tyckas kunna
töras Laxer- medel, fom verka långfamt, läfom
Aloetica och jåmvål Diarrheer. Annars innan
afforing fker efter purgantia, rones kropps-vig-
ten nägot okad, och under evacuacions-ftunder*

na utdunftas litet eller intet, men fedan följer

efteråt en ftarkare utdunftning efter vifla medel,
hVarom tiiforne år nåmnt.

EUer de medel ^
jom göra utdunftningen fnättelig

genom fkärpors mildrande i blodet. Det år bekant,

at med de fina vattenaktiga ångor, fom gä ur

vår kropp genom hudens dunft-ror, toljer en

egen (kårpa, ibm har fkiljaktig lukt efter olika

kroppar, och år blodets finafte affkråde (excre-

mentum.) Genom kropps-arbete fkulle vår blod

hel och hällen blifva fkarp och kroppen forfatt

i en ftåndig utdunftning, magring och ct feber-

tilftänd , om ej arbetarens känslor, grundade i

dcfs kropps behof, hade vandt honom at flera

gånger orn dagen taga foda, och iäledes med ca
ny mjolk-faft (Chyius) mildra blodet.

At Chinchina, Malört - extra5l ^ Quajffiaf Spiritui

minerales dulcificati^ Calx antimemi (^c. fkola min-

fka utdunftningen under defs medeltal, på korta-

re eller längre rid, derå onikas Herr Martin
ville med iädane ron inkomma, fom vore (kil-

de ifrån alla bi-orfaker och flera gånger förnya-

de. Innan något iår antagas i dcffa ämnen, bö-

ra forfok vara gjorde både i torr och fuktig

luft, under en lika födas nyttjande, famt ena*'

hända Thermometer-grader, och i flera dygn ef-

ter
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ter hvarandra förnyade, få at man forft , efter

flera gjorde jåmforelfer, tär fluta nägot vifst.

Sjelfva Herr Vi hKTl^i^Vägmf^gS'forfak Jkola framde-

les meddelas , tilltka med herattelfe om fattet ^ hurH

han dem anjUHcr ,
ined mera.

Om J/arma Hdlfo-vättens ttlredmngi

af

TORBERN BERGMAN.

§. i.

De iä kallade Varma Bad hafva ifrån åldfta

tider blifvit med fynnerlig formän nyttja-

de af mänga (juklingar, ofta emot fadana kram-

por, fom aldeies intet kunna häfvas genom bruk

af kalla Mineral-vatten. Naturen år dock hår

lika mångfaldig, fom i alla andra fina verknin-

gar. Alla v-arma vattu-fprång ega icke ladan

kraft: de åro ibland at anfe allenaft fom et blott

vatten, hvilket blifvit til vifs grad uphettadt.

Hår fordras, åfven fom hos kalla Mineral- vat-

ten , nårvarelfc af nägot fpånftigt våfende, hvil-

ket kan förhöja de grofvare uplofcc partiklars

verkan, gora ciem finare och mer genomträn-

gande. I allniånhet åro varma Hålfo-vatten af

tvä helt iårfkilta flag. Det ena, fom til fin

art mycket liknar de kalla, uplifvas af famma,

fina åmne, fom de, nemligen Luft-fyra. Dä
jagj «774, for KongL Academien upgat tilred*

ningen at kalla Mineral- vatten, var mig ånna
Carisbader-vattens råtta art obekant, men fcder-
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mera har jag blifvit forviflad, at det verkeligen

år ungefärligen måttadt med luft-fyra, famt for

ofrigt hyfer kalk, litet jårn, litet kok-falt, Glau-
bers-falt och Alkali minerale. Det år då icke

underligt, at defla vattens kraft iä häftigt for*

fvinner, ty hetta år juft ibland de fornåmlla me-
del, at häftigt utdrifva luft-fyran, hålft i fria

luften, dar den utan motftånd kan ätlyda fin

flyktighet. Jag har ock länge trodt, at hett

vatten ej kan mottaga detta ifina åmne i tilflu-

tet rum, och derpå grundas den method jag up-
gitvit at mata luft-fyrans mångd uti et foreftålt

vatten men jag har federmera funnit, at

dä famlingen (ker uti qvickfilfver, pa lått, fom
redan annorftådes år befkrifvit {^^)^ erhälles af

famma vatten och lika mångd, nog mera, hvar-

af läledes följer, at difFerencen upfupes af heta

vatnet i flafkan^

§. 2. At genom konft: tilreda Carlsbader-

vatten, blir nu mindre fvårt, fedan man känner
defs natur. Den vigaftc method jag hittils kun-
nat upfinna,år följande. Man mattar kallt vat-

ten med luft-fyra, fyller fedan dermed en lådan

Paptni gryta af koppar, fom år gjord med Hr
WiLCKES förbättringar: denna hänges i en an-

nan open gryta eller kittel, ofvergjutes med vat-

ten och bringas til den grad af hetta, fom det

bor ega vid drickningen, hvilket med en Ther-
mometer noga kan finnas, i fall hårvid någon
fynnerlig accuratefte vore nödig. Vid Sprudeln

i Carlsbad har vatnet, dår det drickes, 163 gr.

var-

(*) KongU Vet. Acad. Handl. 177J', p. ij^,

(*) Diuert. de Analyfi aquarum.
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varmc efter Fahrenheits Thermometer, fom
gora 7? efter den Svenllca, och tyckes vara for

hett, emedan fingret knapt kan hållas et ögna-

blick i det, fom eger ^o. Men Herrar Medi-
ci TTiä döma härom : nog af, ac pä detta lått

kan vinnas et med luftfyra mättade vatten > lä

hett fom det behagas.

Jag har ej kunnat hafva tiltålle, at fjelf un*

derfoka Carlsbader-vatnet , fom inrct tai foras,

utan mirter fin kraft under affvalningcn , men
enligt de båfta beffcrlfningar, år Sprudel-vattnets

halit på en libra pharmaceutica , fom gor något

otver et qvarter, gran kalk^jord, 13 gran

fatifceradc Sal Glauberi, 4 Kokfalt och 8^ fa-

tifceradc Alkali minerale, famt en liten fmitta

af jårn (^). Det går ej an, at lägga i Papin-

fka grytan en efter defs rymd proportionerad

mängd af deffa ämnen, emedan en del åro lä be-

ftaffade, at de angripa metallen, luan bora ef-

ter dricks^giafets ftorlek lämpade faifer aivagas

af falterne, fom ai hera påkommande vatnct lätt

och fort uploias: kalk-jorden kan här låkert ute-

flutas. Vil man änteligen hafva den med, bor

den pä det aldrahnafte pulveriferad iäggas i kal-

la vatnet, fom blifvit med luftfyra niättadt, och
fedan lemnas et par dygn väl tiltäpt och om-
ftjelpt i vatten, uti en god källare. Hvad järn-

fmittan beträffar, iå vinnes den, om litet jårn-

filfpån kaftas uti under upvårmningen , eller i

fall kalk {kal inmängas, lägges den ock då til

5

och bagge lofas kalk.

Det

() Beckers Abhandl. vom Carlsbade,
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Det förllar fig^ at grytan ftal halln full-

komligen tått^ ty derpa beror ^ at vatnet kan
vinna tjenlig grad af hetta ^ utan forluft af fin

kraft. For vighets fkull vid nyttjandet^ bor
grytan vara féifedd med en kran pä fidan, iä at

efter behag kan afrappas, utan at hela varma
mängden behofver for kifcen blott ftållas, h vil-

ket {fcuile lemna luft-fyran tiUälle at forfldngras,

innan man hunne dricka ut fin fats.

Carlsbader-vatnet fixal nu ej mer brukas til

badning : om det härrorer af någon fordom, el-

ler verkeligen faknad nytta 5 är mig obekant.

§» 5. Andra (laget af fina varma vatten^

gifvcr ifrån fig en ganflca vidrig ftaiik af Hepar
fulphuris, utan at verkeligen hyfa det ringaftc

af fvafvel-lefver. Hit hora varma baden i Aa-
chen. Man har i alla tider förundrat fig der-

ofver, at (jelfva vatnet> efter den aldraflrängafte

underfoknmg^ icke gitver ringafte doft af fvaf-

vel-hallt, dä likväl ofver defs yta dagcligen i

canaler och hvalf fublimeras dylikt. Chemien
år nu i ftänd at uplofa denna gata. At fvafvel-

lefver ymnigt utdunftar en ftinkande ofynlig an-

gå, i fynnerhet när någon fyra fiäs derpl, det

år hvar och en väl bekant, fom nägon gäng

handterat detta ämne. Denna dunft kan kallas

Aer hepaticus, (i fi!l det är juft rått, at med
Hr pRiESTLEY kalla alla vapores, fom bibehål-

la fig i kold , for luft,) och år rätta Spiritus

mineralis, fom egenceligen nplifvar de nu i frå-

ga varande vatten. Denna hyfer fvafvel, hvil-

ket Herr Scheele anfer låfom foreni med ma-

teria caloris, medelft phlogifton, fom binder dem
ihop

,
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ihop, och det på goda ftål, hvartil kunde låg-

gas ätftilliga nya och bindande bevis, men de

hora ej til detta ftålie.

Vatten kan med hepatifk luft förenas, juft

pa famrna (ätt, fom med luftfyra, rrien i Hållet

for krita, lagges pulveriferad fvafveMefver i fla-

fkan. Svafvel " lefren tilrcdes af poftafka och
fvafvel, lika mycket af bagge ^ fint puiverifera-

de, blandade och hopfmålte i en digel. Når
ma{Tiin val fmålt, uthålles den pä cn rifften,

puiveriferas, medan den är varm^ och lägges

llrax i flafkan. Vatten tager ej til fig mycket
ofver hälften emot fin rymd af denna luft: nå-

got häftar vid under upiarten , och reften emor-
tages vid fqvalpningen. Efter vanligheten, to-

mes omtrent hälften af bouteillen , imellan hvar

fqvalpning. Når fkakningen ej vidare minfkar

den ofveflt famlade hepatiika luften, korkas boii-

teillen under vatten, upråttas, den inneflutna

atmofpherifka luften, fom akid mer eller min-

dre är med, utfläppes, och vatten fläs i flållct,

man korkar åter, omvänder, infiåpper hepaiiOc

luft, (käkar, och lä vidare til mättning, ju:i pä
famma lätt, fom tilforne utforligen är belkrifvit

om vattefis mattande med luft-lyra.

I ftållet for fvafvel-lefver, kan man ock nyt-

tja hopfmålt jårn-filfpån och fvafvel, 3 delar af

den förra emot z af den fenare.

§. 4. Om deftillcradt vatten pa detta fått

måttas, tår det en vedervärdig hepatifk ftank,

fom den i kallt rum bibehåller flera dygn, faft-

ån i öppet karl, men genom upvärmning förlo-

ras den ganlka fnarc.

Sraa-
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Smakar vidrigt > något fotaktigtj, och omtrent

fom unkna agg , men (larkare.

Svärtar filfver> h vilket ock Qelfva ängan gor.

Syror och alkalier åRadkomma i allmänhet

ingen förändring 5 hvarken i klarhet ^ färg eller

luckt, undantagen concentrerad faltpeter- fyra,

fom ej allenaft i tilråcklig mångd ftrax forta-

ger all Hanken, utan ock gor en blackhet , hviN
ken ganfka långfamt fåttcr til bottnen et verkhgt
fvafvel. Denna fyra eger en fynnerlig attra-

ftion til phlogillon, och kan iåledes hår genom
defs bårttagande aldcles forftora hepatifka luften,

hvars ena ingrediens fedan kan vila (ig i fin van-

liga form. Samma verkan utöfvar åtven Acidum
falis dcphlogiilicatam 5 dä det föres in uti dy-
likt vatten, Om i vattnet förft flås Alkali, och
fedan ej mer faltpeter-fyra, ån fom defs mått-

ning fordrar , lä férilores knapt något af hepa*

tifka luften, ty uti (jelfva vattnet rader då at-

traclion til alkali. Detta uplyfer naturliga ftin-

kände vattens förhållande, och vifar, huru fvaf-

vel kan fyniigen fkiljas ifrän dem,

Solutioner af filfver, qvickfilfver och bly i

faltpeter-fyra, drupne uti vattnet, gora ftrax

en mork grumling. Slås forft litet alkali uti

vattnet, lä blir grumlingen ymnigare, och mörk-
nar fenare. Blyfocker gor ock mork fällning,

men qvickfilfver, forent med Acidum falis eller

med faltpeter-fyra, fom år uploft med kokning,
gifver hvit affats.

Om et litet gryn af hvit Arfenik lågges uti

vattnet, blir det efter hand, under några timar,

mer



mer och mer gult, famt omlidcr en art auri-

pigrncnr : äccr et fått, at gora detta vattens fvaf-

vd tynligt, och forn lått begripes^ når man
känner Arienik^fyran.

Orfliken hvarfore de nritnrliga vattnen fubh*-

mera Ivafvel ifrän (ig, är den, at Aer hepati-

cus vid deras yta dccomponeras. Den rakar.,

hår atmofpheriOca luften, forn håller omirent -|

ren luft, tjenlig for rcfpiraiionen och at under-

halia eld. Denna rena luften har en ftark at-

traftion til phlogifton ,
ja ftarkare ån Acidum

nirri, och når nu denna (i {inämnda kan gora de-

compofition i ijelfva vatnet , hvad under år dä^

at den förra formar det, fom råkar den hepati-

(ka utom vatnet och af värmen utfpänd, hvari-

genom conraftus blir mycket ttorre/ Når fä-

ledcs rena luften rofvat ät fig phlogidon^ fom
hår utgör likiom bandet, hviiket häller materia

caloris och fvaHet tilG^mman , lä mälie de fkil-

jas åt, och fvaflct fåfter Gg under vanlig ge-
italt vid det fcrita objeå:, fom råkas.

§. f. Når man kan inmänga hepatift luft

i vatten, iå år intet mer Ibm återilar, at imi-

tera det Aachifta eller andra dylika, ån at bi-

bringa, utan det fpånfligas forluit, en tjenlig

grad af värme, fatnt den ofriga hallteo. Huru
bagge deiTe åndaniåi kunna vinnas, finnes til-

råckligen af det^ fom redan anfordt är, rörande
de CarisbadillcöS tilredning genom konft.

Aachifka vattnens hällt känner jag endafl: af

andras beflirifningar. Enligt Hr Doci:. Bloms
forfok, (kal en libra pharmaceucica hyfa 7 gran
kalkjord 5 4 kokfak och omtrent 10 alkaliftt
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falt (^). Herr Monnet beråttor om detta al-

kali en fynnerlig oinfländighct (^•^'), (bm jagon-

ftade tä ijelf n.niiiare undeiiåka oc h fom torde

låta (ig inart nog gora, da jag hins^er iorfliiafFa

mig ifrån {jelfva ilåilet sugra lod reilduurn^ el-

ler några boiiieiHer vatten , hviikct genom for-

flen e] kan miiVå iina ta ila delar.

§, 6. Således kiinnc vi genom konft årfatra

forluften af riimirliga varma hälfo-vatten^ fom isi-

genftädes i Sverige finnas , ehuru godt fcSrrad

vi annars hafve pa allahanda fvafvelbundne åoi-

Jien. Det kornmer pä foriok an. om juft liet-

tan år nödvändig til deras goda verkan : kanflce

at kalla ^ atrninllone i vida händelfer, torde va-

ra fornmänligare. Naturen framräeker ej ladana,

och (äledes har man hitrils varit utur iland, at

förfoka dylika, ty de fom en gang blifvit up-
hettade och fedan afiValaf;, förlora hårunder ht

lifgifvande fpånui^a väicnde, och dermed all fin

egenteliga kraft. Me n vare fig huru det vi!l

:

hvad värmen vidkommer, ia kan man utan fvä-

righet bibnnga dem ärforderlig grad.

Til badning fordras ftorre mångd vatten och
foljakteligen mera befvår^? men fom dock lårte-

ligen ofvervinnes. Man kan nyttja hårtil hvar-

jehanda utvägar. HuFvudfiken beiiar deruti, at

fora den f!'Uig, genom hvilken en tihickelig

mängd hepatilk luft ut ihomar,omkring vid bott-

nen af det Tarma vatren., fom ti! bad ämnas,

hviiket åfveii kan fortlåttas medan patienten fit-

ter

(*) Kongl. Ver. Acad. Handl. 17Ö6.
('^'^) Traité des E^ux miner.
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ter uti. Sednn man blifvic tånimeligen van vid

kalla Mineral - vattens tilredning, kunna ej dy-

lika ledningar göra nägon (vänghet, hvarforc

jng älven i hela denna be(l:rifning kunnat und*
Vika vidlyftighct. Det enda vil jag tii flut an-

märka at defie genom konft tilrcdde hepatifke-

vattcn, lä väl fom de naturlige^ icke alienaft åro

vidrige for nålan, utan ock ängorne (kadelige at

ymnigt infupas i lungorne, ätminftone har jag

dcraf flere gånger made illa. Således bor man
vid tilredningen välja et Oråile^ dar luftens drag

forer (länken ifrän den, forn förrattar operationen,

Äfven lä vid badning kan den inrättning goraSj

at patienten deraf ej bcfväras. Det år befyn-

nerligt, at både luft-fyra och hepatiOc luft 5 fom
in primis viis gora iä fortråflxlig nytta, åro i

frifka lungor ganfka farlige 5 om de refpireras

utan blanning.

At Aachiflra vatnet tillika hyfer någon luft-

{^/ra, kan inhämtas af kaikens nårvarelfe, fom
deruii Hnnes i lika befkaffenhet fom krita 5 el-

ler med fyror fräGmde. At vid famma operation

fa denna inmängd, behofves ej mer, ån at blan-

da hepar med en ottonde-del, hogft en fjerde-

dcl krita? lä afftiljas bågge de fpå?iilige våfen-

den på en gang^ drifvas i omlljelpta bouteiilen

och infkakas tillika.

En
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Rn märkvärdig Lärofats^ om Planernas

vinklar uU Trtangulatra Pjramtder
y

iipgifven af

A. LEXELL.

id minfta efterfinnande finnes , at uti Tri-

V angulaira Pyramider eller iädane, fom in-

neflutas af Triarglr4r:j de fcx vinklar, hvilka ut-

göra Trianglarnas lutningar inbördes, äro fins

imellan lä förenade, at iä fnart fem uf dem äro

gifne, den {jette genom de ofrigc falUHllesi men
lä vida mig bekant år, har ännu ej någon up-
gifvit en formel, fom kan tjena, at utmärka
en lådan forbindclfe imellan deffe omtalte vink-

lär. Då jag for någon tid fedan fyflelfatte mig
med hvarjehanda underfokningar om Triangiilai-

ra Pyramiders egenOiaper, upfann jag äfven föl-

jande Theorem, hvilket jog förmodar få myc-
ket mer fortjena upmärkHimhet , fom hela låran

om de planfidiga kroppars Geornxtrillca egen-

ftaper, grundar fig på det, fom om Trian-

gukira Pyramider bevifcs^ äfven fom egenfla-

perne af de uti en Plan befkrifne mångfidi-

ge råtiinige Figurer bero af Trianglarnas egen-

ffcaper.

Om uti en Tricingulalr Pyramid ABCBy {Tab^

VI. Tig. s) 'vir^klarne [om Planen BCD går med Pla-

nerna JCD y ABD , ABC i ordning y utmärkas wed
bohfläfverne A^ By C, famt vinklarne imellan Pla^

nen ABC och Planerne ABD ^ ACD med A' ^
B\ och

änteligen vinkelen imellan Planerne ABDy ACD med
C 5 fä jl^al det vara :

OZll
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o= T--Cofj^— CofB^^CorC''—Co/J^^ —CofB'^

-tCofC^Cofa^— iCofACojBCofa— zCofACöfE^CofC

— xCofA^CofBCofC ~ zCojACöfB^Coja

iCofACofACofBCofB^ — zCo[BCofB^CofCCöfC^

~ zCofACofA -Co/CCofC.

Innan jag kan anföra bevifet pä detta Theo-
rem , år for(l nödigt, at lågga til grund en egen-

liap, fom angär de plana vinklar, hvilka inne-

lliua et trefidigt horn, famc vinklarne fom Pia*

nerne fins i^Dellan gora. Om uti den nämnde
Triangulaira Pyramiden, hornet vid B betrak-

tas, fom inneflutes af de tre plana vinklar ^5G,
ABDy CBD^ och til hvilkec åfven hora Planer-

nes vinklar 5, C, fa fkal man hafva:

CofC = Sin A^ SinCCofABC — CofA' CofC^ eller

om vinkelen ABC utmärkes med Ly CofL —
CefB ±CofA^ofC

'^SinA SinC

Denna egenO:ap kunde val omedelbarligen af

låran om Planers lutning emot hvarandra , bevi-

fas> men Tom bevifet hår blefve för vidlyftigt,

vil jag åtnoja mig, at hånleda denna lårofats

ifrån en bekant egcnOcap af Spha:riOca Triang-
lar. Om man altiå foreftåller fig en Sphrenllc
Triangel EIG (Fig. 4), (a befl;afFad, at bågen

måter vinkeln ABD uti Triangulaira Pyra-
miden, famt bågarne £u, IG hvar fin af vink-
larne ^J?C, CBBy fä Ikola vinklarna Ä , B, C uti

hornet vid Bj vara i ordning lika ftora, fom
vinklarne G uti Sphserifka Triangeln. Nu
år om Sphxrilka Trianglar fiereftades bcvifl,

CL 3 at
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CorfJ^CoJECofG
, , , ,,,,

at CofEG:=z —^r^T^- — , altlä om i ftållet

for bagen £6? och vmldarne E^ G^ fattas

vinklarne i?, A\ Cy få blifver forn ofvanfore

. , ^ CofB ^ CofA CofC
lagt ar Co[L~ , . Da nu denna

^ Sm J Sin C
egenflcap lågges til grund, blifver bevifet pä
värt Theorem, Tom följer: Om uti Trianglen
j^BC (Fig. vinklarne ABC y BAC, ACB 1 ord-

ning utmärkas genom TV, fä år CoJL^zz:.

- Cof{M-hN , emedan ^1/ 4- iVrr r 80, alcia blir

CofL + CofMColN::zSinMSinN och dä qvadrater-

ne ä bada fidor taga?? :

CofL^ 4 zCofLCofM CofN + C^^P C^^/'//^ =
Sin iV^— r — Cö/l/^ ~ Colm + Ccz/M^ a/N^y

håraf biifver altlä 0 — i — O//.^ ™ C^^A/- —

•

Cofm — iCofLCofMCoj N. Nu är fom nyfs bc-

_ corn-^-cofA'G->fc
Viites C^^^i — «— "—— och for dylik or-

fak Co M~ — -4—
, Cof N

CofA-h CofB' CofC

'\ SinBSinC - \
^'^ ^^^'^ '^"^^

förde sequation nyttjas, blifver o — \
—

Sin A^^^Sin C^
"""^ ~ SinA^^ SinB*^

(CofA + CofBlJ^c]
Sin B Sin C

^iCCofBWofACofC )(C o[C\CufÅCoiB)(CorA^CöfBCofc:}

Sin A/ - Sm if^ Sm C ^
'

hvar-
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hvaraf följer, dä termerne utveklas,
0 = Si» A'- Sin B'^ Sin C* — Sif? R'^ CofB^
— Sin B'^ CofA' * CofC 2— iSin B' ^ CofA'. CofB CofC
— SinC^ Co/C'^ ~ SinC^ CofA'^ Ccf B'^

— t Sin CofA' CofB' Cof c' — SinA'^ CofA^
— SinA'^Cof B'- CgfC = —xSinA'- CojACofB' CofG

— z Coj A CofB CofC — zCofA CofA' CofB CofB'

— iCofACofA' CofC CofC— zCofB CofB' CojC CofC'

— 2Col B' 2 CofA'CofB CofC— 2CofC ^CofA' CofB' Cofc'

— 2CofA' 2 CofACoj B CofC'—2 CofA' ^ CofB' ^CofC ^

.

Om nu, tor mera redighet fkull, de termer

tillena betraktas, uti hvilka enkla Cofinus före-

komma, lå finnes latteligen at dc til följande

uttryck kunna fimmandragas :

— 2 CofA CofB' Cej C _ z CofA CofB Cofc'
— t CofA' CofB CofC — 2 CofA' CofB' CofC
— iCofA CofA' CofB CofB' —zCofACofA' CofC CofC^

— 2 CofB CofB' CofC CofC. Vidare emedan

SinA'^ SinB'^ SinC^ — SinA'^ CofB'^ CofC^ —
S!nA'^(\-CofB'^-CofC^)och Sin B' ^ Co(

A'
^CofC

+ SinC^CojA'^CojB'^ + zCofA'^CofB'^ CofC^ =Z

CofA'^ CojC- CofA'- CofB'^ — CofA'^ {CofB'^

CvfC^Ji altlä blifvcr SinA'^ Sin B'^ Sin C^ —
SinA'^ CofB'^ CofC 2 — SinB'^ CofA'- CofC^ —
SinC^CofA'^ CojB'^- — zCofA''- CpjB'^ Cofd
Sin B'^ CofB* — Sin C ^- CofC ^ — SinA' ^ CofA^ =
Sin A"' -r- CofB'^ — CofC^ — sin B'^ CofB^ —
Sin C ^ CofC ^ _ Sin A' ^ CofA- ~ i — CofA^
CofB'- —GojC^ — CofA'^ — CofB'^ — CofC'^ 4-

GojA^ GofA'^ + GofB^ CofB'^+ CofC^ CpfC'^. Folj-

Q.4 ak-
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akteligen år, fafoni uti Theoremet fades, o zz i

4- CofC^CojG'^- zGofACofBCofG' - zCo[ACofB'CofG

— 2 Ct)/^/ CofB CofG ~ 2 Ce?/^/ GofB^ Coj C*

— tC^fjGofA' GofB CofB^-^ iCofjCofj' GoJC CofC
^ Qy:g cafc Cofc\

For at defto tydeligare gora fig begrep om
den ordning, hvilken termcrne i denna aqua-
tion följa, bor jag anmärka ? ac vinklarne y/,

åfven fom 5, JS' famt C, C liä gent emot hvar-

andra uti den triangulaira Pyramiden , iä ock at

vinklarne B^ , V; , ^, C,- A^ C;
5, C' hora tre och tre til hornen A^B^G^D

i den ordning, fom de här äro iipnämnde. Uti
var cequation förekomma akia i:o qvadraterne

af Cofinus for alla vinklarne 5 z:o Produ6lerne

af defla qvadrater, då tvånne motltående vinklar

tagas 5 3:0 Produfterne af Cofinus for tre

vinklar, fom hora til et och famma horn,
och ånteligen 4:0 Produfterne af enkla Cofinus

for fyra vinklar, af hviika tvä och tvä äro ajot-

ilåendc.

Ehuru genom förenämnde a^quation, Cofi-

nus for någondera af de fcx vinklarne, dä de

ofrige äro gifne , kan utfinnas j
tyckes det dock

blifva nog modofamt, at i lädant affeende gora

bruk af denna ^quation 1 i det fallet år låmpe-

ligaft, at dä til ex. vinkeln C flcal Tokas, förft

til vinklarnes L och N finnande ^
nyttja dcfUi

formler

:
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eoll(J' + B^C)Cofi(A^-^C B)

Tang IN- ^ — c^x(J^
fdwt federmera genom vinkeln M zziSo^ -L -N
och vinklarne /IS B^ foka CS dä följande for*

mel kan nyttjas > Co/C/ zz CofM Sin A' Sin B' —
CofA' CofB^^ eller andra, fom af denna kunna
hänledas.

For åniners likhet flciill, vill jag annu an-

märka, at man kornnier nailan tii en dylik for*

mel, fom den anförde, dä en xquation fokes^

hvilken utmårker forbnuieifcn imellan de fex

llor-cirkels bågar, fom förena fyra punéter tag-

ne pä et klots yta, altid tvä och tvä med hvar-

andra > det år, om de fyra punfterne 5, C,D
(Fig. f) fammanbindas genom bägarne AB^ ACy
AD^BC^ BD^ CD, iä fka! formeln, fdm utmår-
ker den forbindelfe, uti hvilken Coiinus af def-

fa bägar ftä med hvarandra, blifva naftan dylik

med den anförde. Låt bägarne i den ofvan-

nämnde ordning, utmärkas med bokftåfverne
by c^ c\ b^y å och vinklarne BAC ^ CADy BAD^

nämnas med Z, Mj N, fä at N—L^M^ lä är

CofN — CofL Cöl M — Sin L Sin My och iäledes

1 ~ Co]V'— Cö[M^ - CöfN^- »I- zCofL CojMCofN—^.

'^'i'^= -sI^TsI^r> ^i^^Sid^ >

CojV— CofaCofc
C'f^^=

sinaSinc '
^^^^

i dcu ofvan anförde cequationen inlåttas och den

Q. S fam«
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famma federmera behorigen hyffas, kommer mm
ånteligen til följande formel:

0= I —Cofa^ ~ Cofb^ — Cöfc^ ~ Cofå^ — CopJ^

zCöfa Cofb Cofc^+ zCofa Cofb* Cofc+iCofå Cofb Cofc

+ iCofå Cofb' Cofc' 2 Cofa Cofa Cofb Cofb'

— 2 C oja Cöjå Cofc Cofc' — z Cofb Cofb* Cofc Cojc'.

Hår år nu tydeligen at oiarka denna for-

mels likhet med den forr anförde; enda fkilna-

den dem imellan år, at hår åro dubbla produ-
fterne af Cofinus for de tre bågar, fom utgö-
ra en triangel, jakade; i ftållet for at i dea
förra formeln, dylika produfter af CoGnus for

tre vinklar, fom hora til et och famma horn,

voro nekade. Om de tre fifta produélerne af

fyra enkla Cofinus, hvilka i filt anförde sequa-

tionen förekomma, kan det vara tjenligt at an-

märka \ det uti dem finnas Cofinus af de bogar,

fom hora til en och famma fyrfidiga figur, och
emedan altlä genom fyra punclers B, C^ D
fammanbindande, tre fyrfidiga figurer kunna up-
komma, nemligen ABCD^ BACDy ADBC,
finnas åfven uti vär iormel tre af de beltref-

ne produfterne.

OB-
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OBSERVATIONER
på Solens totala Formorkelfi (^) d.

Jurh 17785 gjorda pä Hafvet tmellan

Öen Tercera och Cap S. Vtncent

af

Don ANTONIO de ULLOA,
Chef d'fvicndre & Commendant General vid K. Span-

Ila Öriogs Flottan, famt K. Vet. Acad. Ledarn.

Under hemrefaii ifrän America > til Cadix,

med en Spanfl; Flotta, fom ftod under

ruitt bctål, pafiadc det (ig lyckligt-vis !ä, at

j'ag d. 2.4 Junii innevarande är, dä en Formor-

kelfe pä Solen inföll, var med Flottan ftadd pä
Hatvet imellan Öen Tercera och Cap S. Vin*
cent, hvarelt: Solen hel och hällen förmörka-

des. Det noje hade, ar ia obfervera famma
Forniorkeife, var fä mycket Itörre, fom dcime var

den förda totala iag hatt tiliälle at fe, <^><^h jag

dervid fick anrnårka nägra helc bcfynnerliga om*
liändigheter.

Man kan ej gcrna, under Segel, noga ob-

fervera en Sol Formorkelfes början: ty genom
Skeppets ftåndiga rorelfe , förlorar man Solen

A^m oftaft utur Tuben, och lar ej, utan länge

fokande, äier in henne, Defsutom kan man ej

länge hälla en Tub af nödig längd nog ftadigt

med

(*) Ofverfattc ifrån Franfyfkan, något forkärtade. Don
Ulloa är en mycket berömd, förfaren och fall^

komligen trovärdig Aftronomus.
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itied blotta händerna, hvilken man på fjon ej

kan ftodja vid n2got, iäfom pä falla landet.

Foroiorkeifen började ock något forr än jag vän-

tade. Men tiden 5 da Solen hel och hållen for-

fvann, och då hon årer började frarakomma,
fick jag lä noga, fom i (ådana omftåndighcter

kan vara niojeligt, anmärka: det förra (kedde

kl. 5t 44 min., det fednare kL 5, 48 min. efter

middagen. Formorkelfens ändteliga flut inföll

kl, 4 4g minuter vid pafs. Således var Solen

i 4 minuter hel och hallen af Månen bårtftymd,
hvilken tid var tilråckelig ac betrakta den mårk-
vårdiga Ringen omkring Månen, fom vid iåda-

na tilfållen plägar vifa lig.

Fem eller fex fecunder, fedan Solen aldelcs

blifvit undanCkymd , började man blifva varfe

en mycket lyfande Ring eller krans rundt om-
kring Månen, hvilken Ring tycktes vara uti en
beftändig och häftig rorclfe omkring Månens
perspherie. Han biet alt klarare och pråcktiga-

re lyfande, ju nårm.are Solens medel- punél nal-

kades Månens. Dä Solen var fom djupail un-

der eller bakom Månen, var Ringens bredd iå

ftor fom vid pafs en Ijettedel af Månens egen

Diameter i men ifrån Ringen ucgingo pä alla

fidor ftrålar, nåflan få länga fom Månens hela

Diameter, ibland något längre, ibland kärtare.

Når Månens Medelpuncfl hade fkridit förbi So-

lens ,
började ringen aftaga fmäningom, i fam-

mz ordning, fom den förut hade tlltagit , och

forfvann aldeles, 4 eller f fecunder forr ån So-

lens brädd begynte fticka fram. Ringens färg

var ci ofver alt den famma: nårmaft omkring
Må-

%



Manens bräddar var färgen rodaktig^ blef fedan

blek- eller guld-giii-^ roen ytterft alt mer och
mer hvic, dock ofver ak lika klart lyfande och
v?,ckcr. Alla Ringens delar tycktes lika häftigt

fvänga fig omkring Manen, utan at fårgornas

ordning fins iniclkn ändrades : flrälarnes iångd

tycktes, endaft vara litet forandcrljg.

I början af totala FonDorkelfen och mot defs

Hut, var det la riiorkt, at ftjernor af forfta och
andra ftorlcken fyntes på himmeicn^ iåfoni uti

en djup fkymning: men da den ijuGi Ringen
var fom klara ft, lyfle han la liarktj at endaft

några de ftorita Itjernor kunde fes. ' Dc fom
hade fofvit^ och väcktes under Formorkelfen

,

trodde at det var natt. Hons och andra djur

beredde fjg til hvila^ fafom mot en natt^

Alt ofvertygade mig 5 at denne Ring år en
verkan af den Luftkrets ^ fom omgifver fjelfva

Manen, och fom mafte vara af annan bciKaf-

fenhetj mera genomlkinltg^ mera ren än var

luft, ty eljcll OcuUe Ringen ej pä alhifidor va-

rit lika klar. Han kan ej tilfisrifvas Solfträlar-

nas brytning i var luft, ty dä fkullcj andra (kål

at fortiga, Ringens tärgor hafva liknat rågnbä*

gens, och IJelfva Ringen varit flillaftaende^

Men et annat mera ovanligt Phenoméne
vifade fig under fjelfva Formorkelfen. En och
en fjerdcdels minut forr ån Solen ater började
verkeligen framfkina, fade Capitainen de äran-
DA 5 fom tillika med mig obferverade, at Solen
dä redan begynte framkomma , emedan han, med
en z fots Tub

,
lag vid Manens brådd en liten

^kinande prick, lik en ftjerna» Jag låg ftn^x
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derefter, men blef ingen prick varfe, hvarken
med blotta ögonen eller med Lorgnecten^ men
dä jag gaf ackt med min Tub, af fots

långd, upräckte jag gcmil en rodaktig lyfande

punél, helt nära vid Manens bradd^ och kun-
de icke tvifla^ at det iu^ var n;igot af Solens

egen kropp, Tom fyntes. Punften blef efter-

hand ftorre och klarare, och när han hunnit til

den klarhet foni en iljerna af andra ftorleken,

kom Solens brädd verkeligen fi-amom Manens.
Denne lyfande punCc fyntes på Nord - Wefira
kanten af Manens ddlv, litet Norr om det llål-

let^ där Solen började framblänka, och gaf tiU

kånna^at pa den kanten af Manens brädd matte

vara en djupare ojämnhet, fkära eller dal, Sa

nägon tiUorne blifvit varfc. Om defs djup kan
dömas af tiden ^ fom förlopp ifrån den (lunden,

dä Gapitaine De A randa forft blef den lyfan«

de puiicien varfe, til dcfs Solens brådd verkcli-

gen begyrste fréU'n!l:rida , hviiken tid var

minut. Vi märkte med vara Tuber ingen an-

nan ojämnhet på MSnens bråddai'. Berörde Hå-
ra kan ej fynas, dä Manen har något flcen , vid

eller omkring Gt Fylle, ty SoUlrrilarne brytas

och kaftas dä fä om hvarandra af Manens kropp,

at flcäran ej kan märkas: men vid Soi-For-
morkelfer, dä Manen {jelf ej har nägot fi:en,

och Solen år bakom honom, kunna Sobfträlar-

nc tränga fig igenom henne och gora henne

fynlig (*}.

(*) Underligt nog, at iogen tilforne , vid fädana til-

fållen, med båttre Inftrumenter och med ftårre be-

^våinlighet uti nägot Obfervaiorium , blifvit nägoa



Jag bor flutligen nåmna, at d. 24 Juniij dä

denna Obiervarion gjordes onvbord pa Com-
mendeiir-rKeppec af Spanfta Flottan, var faro-

rna Skepp under 57 graders ach 14 minuters

Nordlig Polhogd^ oblervcrad om middagen (am-

ma dag, och ac efrer middagen vår Jcola var

gerad til oller. Irran Forriiörkclfcns fiur, tii

dels vi hunne til Meridianen af Cap S. Vin-

cent, råknnde vi ofs hafva (eglat oiierut ioo|.

ijo-milar, hvarat 10 gora en gr:ui. Akla ater-^

jtär at underfoka, huru ftor Meridian-fkilnadca

är imellan Cap b. Vincent och något Obfcrva-

torium i Europa, for at ungefärligen tä veta^

huru flor den är imellan lamma Obfervarorium

och det ftallct pä haivet, dar Obfervationen

gjordes. Vid Formorkeiiens flut, fms Solens

Medclpuncts corrigerade hogd ofver Horizon-

ten vara 36 grader, 51 minuter.

Vi iSgo mycket tydeligcn n"gra flackar 1

Solen, bäue for och efter Formorkelfen. i>uf-

ten var ren och mycket klar. Vinden V/NW/
Nöjet at beftäda den fkona ljufa Ringen, och
dcis harrip;a men jåmna rorelfe omkring fin me-
deinuncl ,^ intog iä hela min upmärkfamhet , at

jag forgat räkna de ftjernor fom fyntes. Jag
onfKade at jag varit pä fafta landet, forfedd med
Micrometer, at nogare mata Ringens bredd,
den lyfande punÄens afftänd ifrån Manens brådd,

med

fä djup ojämnhet eller dal pa Man-brädden varfe. Smi
halva mänge ftdt, i det, en eller annan fecund, forr

än nägot lamnianhangande Segment af Solen fram-
kommit , hafva likiom fmä gniftor här och där vi-

fat fig pä Mäo- brädden.
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med mera, in pa ijon, åtven med de båfla In-

llrumenter, vant mojeligt.

Uti Maji mänad innevarande år, fick jag fe

ibland RJigcn feä dverg-il jelkar, ibm vo-

ro 1,1 til
i
tum langa. När defie underfok-

tes, bief man varfe, at vid iorlta eller nedcrlta

leden lag inuti en liten Mafk, hvilken var or-

faken til denna befynnerliga våxt.

Pa det man til fullt noje och beqvåmlighet:

jjkuHe kunna anrnårka MaOvarnas förvandlingar,

hemtogos mängc af dem, och lades i Glasburk»

Mafhen år hvit^ 2. linier lang^ har lO ringar,

hufvudet. fpitfigt, ytterll fvarr, fom liknar ei:

fädant (Irek V\ Maftarne begynte omkring d.

2»f Maj i at förvandlas til Puppor.

Puppm är gul och glänfande, något ofver en

linia läng, platt och ringad» Utur Pupporna
framkommo Flugor, den 12. Jun. och följande,

Ilugan år något ofver i linia läng, hufvudet

gult> ögonen fvarta. Nacken har en fvarc tri-

angel. Antennerne fvarta, äro en liten knyl,

ifrån hvilken utgå några här. Broilet pä ryg-

gen fvart, hvared långs efter gä två fmä gula

linier, nederit ät magen är en gul flack, fom
liknar en halfmåne» Broitec år inunder gult.

Vid

Rig-{ivergs- Majken
^
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Vid framfotterna filta två fvarta fläckar. Ma*
gen år pa ryggen Ivart inunder gul , har 4
ringar. VSgitängcrne hvicc. Vingarne lyfa af

,

röda och gröna lärgor, räcka litet uttor kröp*
pen. Pä totterna äro ledcrne närnjail kroppen
giänkrige och de ytter fte fvarta»

MUSCA pumilionii torde denna Fluga ta kallas*

När äggen låggas i Ragftjelkarne^ år ånnii

icke utroni. Den 2.5 April voro Mafkarnaån-
nu fma, men den 2f Maji fullväxte.

Pä fidornc af ftjc] kärna iägos inga häl^derfo-

re fy nes troligt, at äggen eller IVlafkarna in-

komma orVaniil vid bladen. Dä nägra häl fin-

nas pä dem , äro de gjorde af Hvi>ax maOcar-

ne eller andra Infeder. Når Flugan utklåckes,

tränger hon fig uptorc ftjelkeo och frän fit i^p-

itålle utflyger.

Dverg-iljelkarna, fom den 14 Junli begyn-
te at gulna och fortorkas, voro pä fomliga äkrar

til den myckenhet, at 8, iz til 14 flycken fun-

nos pä en qvadrat aln. Således fynes hårafj

hvad Itor flcada defle fmä Flugor tiifoga Räg-
växten, dertore bora Itjclkarna plackas bart och
upbrännas, medan Maflcarna eller Pupporna uti

dern aro qvar. Pä några timar tog jag bart

Sfo iljelkar.

En eller flere perfoner kunde pä en dag up-
leta och forflora tufendetals, hvilket tor de tol-

jande åren hade mycket ac betyda, ty derige-

norn blefve mänga efterkommande utrotade el-

ler forminCkade.

R



t4l 1778- J^^- Ai^g- Sept.

Fåmtmielfer vid fåttet at géda dkrar
^

af

JOH J. HAAP.TMAN, M. D.

Med/Profeffor i Åbo, -Ridd. af K. Wafa Orden.

Det ar val" af de ypperfta LandrhiishaHare

allmänt vederfaget, at lata BoHcaps-gfjds-

len, tillika, med andra dertil tjenande åmneji
,

ligga på Ladugarden eller i dertil inrättade gro-

par, hela aret om, ja ock längre, til formultningj

icke defs mindre torde denna hiishallnings-regia

fortjena närmare granftning cch formodcligen

åfv^en fordra någon råtrciie.

Uti Krydd - gärdar , fom redan beftä af en

xnylligare jord, och hvilkas finare växter af ogrås

lättare forqvafvas kunna, dar eger val den
brundna godslen foretiäde fram for den obrund-

na4 men på en magrare och mera lerbunden

jord, lådan fom den, hvaraf våra åkrar måli be-

ftä, och hvilka til mindre kinkuga lades -arrer

användas, dar bor man ej befara fä betydlig fka-

då af de godslen medföljande ogrås -frön, alle-

naft jorden genom diken ifrån fyra blifver be-

varad vederbörligen. De under formultnings-

tiden, hela eller halfva året, förflcingrade gods-

le-ångor äro dereniot af mer betydelfe och mer.
verkande, ån at en omcänkt hushållare pä lan-

det bor fruktloft låta dem frjrryka. Sä' mycket
mindre bor han låta defla ångor onödigt- vis bårt-

dunfta i Ladiigårdenr, fom de{re5Uti åker- jorden

inblandade, ej allenall upmora den fterilare åker-

leran och bibehälk dfifs ,:y|rt^ utan ock.
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fom betydligaft år 5
bidraga hufvudfakeligcrl til

växtens Forfriflning och Uplifvandcj torde hän-
da rr.er än Ijelfvä godslemyllan^

J:)g har^ i 16 ars tid , om Vintrarna låtit ifraö

Staden utköra 400 lafs godfelt häifteh Ungefär-

ligen haiuf har ärligen biifvit körd i högar pa
ftubb-akren , hvarc(t de rtundom^ med kärrjord

eller Backmylhi betäckte ^ fedan legat ororde itl

'til länings- tiden om hollen^ dä de til mer ån

hal ken varit forminfkade* Genom denna gods-

]ing> utom hvad vid gärden blifvit Himiadt^ hat

fjmma äker dock ännu ej kommit til ded äf»-

knflmng jag iläligen väntat, ej heller har defl

blifvic iä !on:^nd<5 fotn de nåll intil belågne Gran-*

närs, hväikc med längt mindre godfel-forråd och
n)ed- mindre arbete pä fin äker, i hänfeende til

deras derbos idkade Fifke^ haft fkälig god vått
ärligen.^ llundom ock nog båttre än jag. Utom
n:!gra milstag i fädden, har jag (kähg änlednidg

at hä!i!eua detta deraf^ at nämnde Grannar an-

vända ali {in godfel under vär-iädec.^ och fålc^
* des under godslens formultnings- tid njuta for«*

manlig våxt af de godsle-ängor^ fom at halfvä

mitt godslc- forrad , genom fol och väta fam*t

blärt, fruktlod forflugit j fom ock deraf^ at def*

fas äker-jord af godslen under var- växterne tilli-
i

ka biifvit iä fortriflvad, mornad. och redd^ at de*
ras jord fedan ej mindre for Råg och Hvete^
år for deras ymniga korn-våxt^ blitvic la lönande*

De andre too lafs Stads-godfel däremot, fom
ärligen pä upkorda hndor til Hafre och annan
Vär-ladd använde biifvit^ de hafva med långt

naindre arbete tilÖcyndat mig förmånligare åring^

R 1 den
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den jag ock måfl: tililvrifvcr ofta nämnde gods*

le-exhalationer , hvilka under, förmukningen,

tillika med torfven, (ä foecundcrat jorden, at

vår- växten derigenom blilVit frodigare och kärn-

fullare. Jag har )ä mycket mer blifvit llyrkt

i denna tanka, fom jag flera refor erfarit , at dä

jag ftraxc anvåtndt upplöjda lindor, med nog li-

tet godfel forfrifi%ade, til räg-fåde, har ragvåx-

ten pä defla i flere låden , utan vidare gödsling,

varit längt ftarkarc och förmånligare, ån pa nå-

gon enda af de med farnmltnad godfel godsiade

boläkers-tegarna, til tydligt bevis , at muhnings-
exhalationerna ifrån torfven, hvars multning läng-

famt for fig gar
,

enkannerligen åftadkommit

defla tegars frodigare växt. Manne ock icke

Icårrbruket och de formanliga växterna fom pa

de utdikade kårren i Savolax och annorftädes i

flere är bårgas, {^') ti! Rörda delen ifrån den

obrundna kårr- jordens formultnings - angör här-

ledas bora fedan deras ofverflodiga fyra genom
bränningen modererad blifvit?

At formuUnings-ängorna, dem man i ladu- *

garden fruktloft ifrån godslen läcer bärtryka,

likväl innehålla en med phlogifton tilråckcligen

faturerad luft-fyra, och genom fagde phlogilion

iklådt fig en vegetativ natur, det beflyrker def-

la ångors penetranta luckt, och de foifok fom
Herr Priestley med växter i fonftren til rum-
mens renande anftält, at fortiga mänga andra

Chemifters, i fynnerhet Herr ProfeiToren och
^

Riddaren Bergmans forfok med luftfyra vid

fer-

(*) cfr. TuNELDS Geographie, jue uplagan, 2:dra

afdelningen, p. 226,
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fermentationer^ och at berörde formultnings-an-

gor verkeligen befrämja plantors växt, det be*
ftyrka drit-bånkarne tydligaft, pa et nog ut-

märkt lått, då de med obrunnet ftro och håfte-

dynga fyldé, pä det fynbaralle fått befrämja

plantornas våxt, under hela haft -godslens och
ilroets formultnings-tid. Så vet ock hvar Bon-
de, at defs efter goda år på halm-ftubb rika

trådes-åker> altid reder fig båttre, ån den ftubb-

lofa efter mifsvåxt-år, och anfer han ej heller

forgåfves den i fårorna nedftjelpta ftubben och
defs rötter, (åfom bidragande til redigare och bör-

digare åker-bruk, Boflcapens tällande på trå-''

des-äkren ofver nätterna, hvilket den trefnare

Allmogen ock med formän brukar, faft under
våta fomrar med någon olågenhet , vifar ocklä,

at kreaturens Icmningar, af plog och harf ut-

fpridde, utan foregängen formultning i ladu-

gården, äro i äkren nyttigare ån pä ängen,
hvareft de ofpridda bärtbrånna gråfet.

Härvid får jag dock påminna, at den alde-

les obrundna godslen ej bor användas til hoft-^

iåde, ej heller Boflkapens fällande på åkren an-

ftållas med ftro- och halm-bofs, ty med {ä ftor

nytta den obrundna godslen, låfom fagt är, un-
der korn och hafre, men den haUbrundna un-
der arterna, nyttjas kan, iå fkadlig blir den
ftundom pä rof-landen och for hoft-lådet : men
for ingen annan betydlig orfak , än at rof-plan-

torna derigenom mer exponeras for lopp-maflven,

och hoft-lådet for Rot-maften, hvilka ölägen-

heter for vår-lädden ej äro af fynnerlig bety-
delfc.

Om
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Om ohrunnen g^dfeh förmån på åkrar y

framfor (kn fom år brunnen.

af

PEHR WÄSSTRÖM,

Vare förmögnare Jordbrukare hafva hitintils

varit dårom ganfl^a angelägne , al Hi fin

äker gödslad med brunnen dynga : dehafvapck,.
til den andan, haft fina god Icl högar et och He-^

re ar inneliggande j fällan famma hagar, lomi .

icke rätteligen blifvit omaJ betade, foga eller,

endaft til ytan, undergått någon forructnelte

likval har, under dcin tiden ^ det qvicka, foaT

finnes uti dyngan och ibm maft fororlakar och
befrämjar fermcntation , efter hand genom ur-

dunftning gått forloradt^ lä at, när godslen fe-

dail blifvit pä akten utlord, där utbredd, och
nedkord, har hon foga eller pä annat lätt kun--

n^at forbåttra. åker- jorden, ån ^nd^Ä pka den^

iamma med n"gpn god mylla.
bi

_ Dc ron, (om Hr Profefloren Doo:. Haart- 1.

^AN, i den delen, til Kongl. Academien in-

lemnat , om obrunnen godfels företräde framfor

den brundna, dä den användes til åkers och ängs

gödslande, äro af honom la väl underfokre och
afhandlade, at jag med all trygghet, icke alle-

nau; bor bifalla
,
denna hans upgifc^ utan kan ock

tillika af egen férfarenhet bcftyrka, ac det fig

lä förhåller. Utom defs, har Fleir Prpfe0orcu

och i^iddaren Wai^i^erius, uti fina af tryc-

ket nyligen utgifna Chemifk^ grunder i åker-

bruket/ lä grundeiigen och utföriigen afhandlat

och utredt denna faken^ med bevis, at obrun-

nen
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nen godfel ar for åkren mera fördelaktig an den
brundna, at icke^ nägot mera til full ofverty-

gelle häroiB kan behofvas.

FÖRSÖK
med Blyerts

y Mol^ybdcenäi

af

CARL WILHELM SCHEELE.

Jag
menar hår ej den allmänna Blyertfcn, forrr

fins pä xA^potheken, ty denne år myckec (kild^

ifrän den, om hvilken jag nu vil meddela Kgl-
Academien mina forfok V jag menar Har den^fomii

i Herr Cronstedts Mineralogie kallas Molyi-

bdsena membranacea nicens, och pä hvilken Hr
QwiST, med flere,lårer hafva anftålk fina for-

fok. De forter jag hatt tilfalle at underkafta

^ prof, åro tagne pä lärfl^iite ftållen, men funniti

vara af enahanda art, och af famma beftändsr

delar fammanfatte.

§. i/ Forft ville jag veta, huru Molybdsena
förhöll fig pä väta vågen : dertil fordrades at fä

henne val fint piUyeriferad. Efter hion nu ej

Låter rifva fig til^fint pulver, for fig fjelf, for

defs bojéliga lamellers fkull, iä lades i glas-mor-

tel dä och dä några bitarTartarus vitriolatus der-

til, dä hon bmfider förvandlades til et fint pul-

ver, fom fiktades. Pä detta pulvretilogs fedan

hett vatten 'och omrordesV Molybdcena. ijonk dä

til bottne'n5Öch uplosningen athäldesj detta ite-

R 4 re-
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rerades fiere gånger, ti!s ingen Tartar.us vitrio-

latus mera fans i athålde vacnet, dä pulvret tor-

kades.

§. 2, Jag har med alla bekanta fyror bade
digererat och kokat detta mineral, men ibland

dem allena ft funnit tvä, foni hafva verkan der-

pä, hemligen Arfenic-och Salpeter-fyran. Ar-
ienic-fyran angriper *ej Molybdcicna, forrån alt

vattnet bärtdunftat; oni dä hettan litet okas,

uprtiger arfenici retort-ha]fen,och på flutet fub-

limeras gul arfenic. Uti recipienten tas flyk-

tig fvafvel-fyra.

Pä en del molybdasnjs-pulver flogos t delar

rykande Salpeter-fyra: knapt hade blandningen

i retortcn blifvit ljum, forrån altfaranians Iteg på
en gäng uti recipienten med ftark hetta och
mörkröd rok. Jag tviflar ej, at ju blandnin-

gen hade tagit eld, om den varit i nägot ftor-

re mångd. Jag fann läledcs bättre vara, at

nyttja diluerad falpeter-fyra.

§. 3. Pä if unts pulveriferad Molybdsena,
flogos 6 unts dilueradt acidum nitri, fom uti en

. ,

glas-retott med luterad recipient lades i fand-

eapelL Under digefl:ion. ville ej fyran angripa,

men dä detta menltruum konr i kokning, upfl:e-

go roda fpånftiga ängor, med fl:ark flvumning,

(derfore bor Retorten ock vara nog fl;or) fyran

abftraherades ad ficcum. Rel^uum hade nu en

gra fårg. Harpa flögs ätér lika mycket dilue-

radt acidum nitri, fora (kumade dernied lika fom
förut; den afdeftillerades ocklä, tils lemningen

var torr, fom nu var mera hvit ån förra gän-

gen- Hårpå flögs äter lika mycket falpeter* fy-

ra och abitr^heradci. lika ia^ kmma operation

up.
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uprepades for 4:de och f:te gängen: da ändteli-

gen cc knrhvirt puiver ätciilod. Detta refi-

duum ediilcoreradcs med hett vattn lä iänge,

tils all fyrlighct var bärta, och torkades. Den
vågde 6-| drochiner, fom jag vill kalla Terra mo-
lybdxnx. Det ofårgade klara edulcorer-vattnet

cvaporeradcs, til defs et hälft unts blef qvar,

det bekom dä en vacker blä tårg, var tjocke

famt innehöll litet jårn, for ofrigt var det mall

vitriol-fyra. Dä fyran utfpåddes med vattn, for-

fvann fårgen. Alkali fixum och volatile caufti-

cum angripa ej molybdxna pä väta vågen.

§. 4. Af de vackra förfok,fom HerrQ\visT
anftält med molybdxna , vete vi 5 at detta mi-

neral i öppen eld år nåftan helt och hållet vo-

latilt, famt innehåller fvafvel. När man lågger*

et litet flycke deraf pä et lilfver-bleck for blås-

röret y år det artigt at fe, huru hvita röken (ät-

ter fig pä blecket , läfom fmä glånf^nde fjäll, ef-:

ter famma dircftion fom lagun llryker; detta

Ijvita fublimat blir genaft blätt , när blä lågan

drifves derpä, men uti ytterfta fpetfen af ljus-

lågan forfvinner äter denna fårg. Det hvitalub-
liraatet ar famma jord, fom erhölls med aci-

dum nitri f§. 3.), det förhåller fig ock uti ljus-

lågan pä famma (att.

§. Et unts pulveriferad molybda:na blan-
dades med fyra unts renad falpeter, och deto-
nerades uti en val upglodgad digeL Maflan,
fom erhölls, ftotte litet pä rodt > den folverades

i vatten, folutionen var klar och fårglos, pä
bottnen fatre fig litet rodt pulver, fom torkadt
vägde 1 1 gran och var jårn-ochra. Uplosningcn
cvaporerades, den gaf lä väl Tartarus vitriolatus

Rf (owt
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föm nitriim i cryftaller, men en god del äterftod, fom
ej vide anfl^juta , den hyfte dock ej fynnerligt fpärafof-
verriödigt alkali, och utfpäddes med litet vacten, hvar-
uti flögs fedaa fä mycket diluerad vittiol-fyra, tils ingen
pr^Bcipiration mera marktes; detta prascipitat ediilcorera-

des med kallt vatten, torkades, och vägde 3 drachmer.
Gm for mycket fyra tilkommer, uplofes prsecipitatet

igen, och innehåller Tjelfva vatnec en del dåraf iiplod;
ja, om foliitionen år het, fäs aldeles ingen fällning.

Med falpeter- och falt -fyra kan likaledes praecipitation

arnftällas.

§• 6. For 8t närmare fä låra kanna denna jord-art,

underföktes fårlt den, fom pä väta vågen med acidum
nitri erhölls. (§. g.)-

a) En fcrupel deraf refs ganfka fin i glas-mortel,
m^arpä flogos 2 unts deftilleradt vatten och kokades i
time; vattnet afhålldes fedan vui en annan kolf; qvar-
lemningen kokades äter med 2 unts vatten och afhäll-

<tes. Efter jag fann , at afhällde vattnet hade en befyn-
nerlig fyrlig fmak , nåftan metallifk , fä contmuerades med
kokning ånnu \o gånger til, med 2 unts vatten får hvar
gäng, dä omfider nåftan altfammans var uploft. b) Jag
trodde at någon vitriol-fyra torde hafva fåftat lig vid jor-

den, fom kunde vara orfaken til defs löslighet" i vatten.,

Derföre lades eh del af molvbdiaenss jord uti glas-retort
i -öppen eld, tils retorten ville fmålta; i Rccipienten fans

ock verkeligen liten lukt af fvafvel-fpiritus. Dårpä la-

des jorden uti digel, hvarpä liiterades en annan digel om-
vänd, och fattes i elden; i time^efter, öpnades diglen

,

jprden var dä fmålt , och ilraxt uplleg en rök , hviikéa

fäftade fig pä en kall järnplät fom' hölls deröfver, lik-

nade fmä glanfande hvita och gulaktiga fjäll. Sä fnart

tlfk-digleh lades deröfver, afftannade röken, men fä

fnart luften äter kom li^började fniålte jorden äter at rö-

fe, dårfore jag ock uti tåck-digeln ej kunde famla .nä-

gra flores. Den fmålta jorden *gjöts ut pä et bleck, och
Éck dä en hvitgrä färg med flrälar, fom gingo ifrän

inedel-punét^n til peripherien.
^

För bläs;-röret dfages jorden fnart' in i kolet, • men
pä et lilfver^ble^k fmålter hon och röker med famrria

phenoojener (bm JlDolybdssna, (§. 4). Nu var jag män
om
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om at veta, om denna rmälta jorden hade qvar famma
egenikap at lofa lig i kokande vatten, c) Hon pulvcri-

ferades dertore, och en liten del deraf kokades i vatten^,

fäfom iöiut (lit a; , men den •förhöll iig pä famma
fått^ och uplösningen fick fammai JmaK- Denna fmålta;

terra molybdscince har jag brnkat, ti) alla /oljande forlök.

-

Fjoresjom hade fatt lig pä järn-plä^en, fiafva iamma för-

häliande f.)in jorden.

7. a MolybdiirniB jord är af fyrlig natur, -Ty-

hennes fohiiion 6. c.) lodnar af lacmi^s, tväl - upp-

lösning hvitnar och hepar fulphnris prxcipiteras. b) Fä^

metaller h^r folutionen ock någon verkan: kokas, derii

med filfpan af alla.oådla metaller,, blir folutionenriemri^p

der. bläakiig. c) Shrtes helt Jitet alkali tartari til ,:fa foN-

veras jorden i Iförre mängd i varten , och anikjuier ef-"!

ter ^aflTainingen^ iiti ima orediga cry Haller. Djetta ]iU;t>

alkali g.ör ,
arjorden.ej, i öppen eld volatiiiferas. (§.: 6, b:<J^

d) Denna foluiion , medan hon annu år het , vj(ar itar-:

kare defs lyrliga egenikap: Laccmus rodnar meras;cttej:fTT.

v^efcerar med krita.,, bvit magiielja och alim jord, hvat^afi,

upkomnia med^l- falcer, f(;m i vatten äro ganika fvärldtrr

(le. cj Pr<xcipit-8rar lilfver
,
qvickhifvcr och bly uti ^^Ini

peter- lyran uplölle, likaledes bly uti falt-fyran -uploft^t

Pä kol reduceras, d^ffa praecipitater , dä fmåite jorden
kryper in i kolets De öfrige metaller pr«cip1teras icWir

^
ej heller mercurius corr(;li viis. f) Likaledes fålleS; twigiij-

Ipats-jorden, i falt- och (aipeter fyra uplölt. Detta Pf^cfw
pjtat år ej regenererad tungfpat^ emedan den låfcs utk
kallt vatten, en _e%cnik^p fom ej regenererad tung/pat^

tilkommer D^ öfriga j<^rd arters, folutioner prgecipKeras.

ej^ -g) Likaledes utdrifver denna fokuion luft - fyrar»-^

utiir eldfalt och (iycktigt alkali ; dt n utgör därmed ne|l^-

tral-falter fom prsecipi^rera alla metalHika folutioner. Guld-jr
frätande fubiimai , Zink och Brunden faller hvic; j§-ri|^

och Tenn i a^:ido f^lis , brunt jCobo-lt, roftnrödt
; Kop^^

\ par, blätt; Alan och Kalk folutioner, hvite Detlillerasn

.
denna af liycktigt alkali och .mol,y,bdsenoe- jord fammaiir:
fatre lalmiakenY fä fläppcr jorden uti lindrig eld fit alkat-

^

ii^.volatile och qvarblifvtfr i recL>rten fom et grätt pulver^^r
"

§. 8. a) Goncenirerad vitriol. fyra uplöfer , med het^:
tans tilhjelp, ea myckenhet af var. jordart, denna fyk^r:>
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tion far en ganfka vacker blä fär^, och blir tjock fedan
hon kallnat; denna fårgen förfvinner i hettan , men fram-
kommer äter, fcdan den litet kallnat; likaledes i vatten:

(§.3,) i ftatkare hetta flåpper jorden vitriol - fyran och
qvarblifver oförändrad, b) Salpeter - fyran har ingen
verkan pä henne, .c) Men kokas den med Salt-fyran,

fa uplöfes en anfenlig mångd; deftilleras denna folution

ad ficcum, fa blir refiduum mörk-blätt; okas dä hettan,

upftiga hvita flores, jåmte litet blätt fublimat, och uti re-

cipienten fäs rykande falt fyra. Refiduum är grätt. Sub-
limatet och flores liquefcera i luften : ftrukit pä metal-

ler, färgar det dem blå och år ej annat ån molybdaenas

jord med falt*fyra volatiliferad. d) Om en del af var
jord deftilleras med 2 delar tartar. vitriol. öfvergär om-
fider med ganlka ftark hetta litet vitriol-fyra. Kefteran-

de jorden år i vatten mera lått-loft ån förut, e) Med 1

delar falpeter utdrifves fyran, fom år rykande. Reliduum
1 vatten uplöft, år et neutral-falt, fom praecipiterar alla

metallilka folutioner och liknar fal tet ($. 7. g). f)Mcd
2 delar rent fal commune, utdrifves rökande fyran, och
uti retort-halfen upftiga hvita, gula och violetta flores,

fom liquefcera i lufren. Denna uplosning, ftruken pä
metaller, blir blä. (lit. c.)

§. 9, At jorden ej år obenägen at attrahera phlogi*

fton, fes af den blå färgen, fom fublimatet far af ljus-

lagan. (§. 4 ) At hon ock antager det famma pä väta

vågen, bevifär likaledes bläa fårgen. (§ 7. b.) a) För
at nu blifva vifTare häruti , nplöftes Terra molybdaenas

uti kokande vatten, med tilfats af litet alkali; (§. 7. c),

til denna folution flogos några droppar falt*fyra och deU
te> uti flere delar, uti hvardera del lades filfpän af får-

fkilte metaller: uplösningen fick genaft ea bläaktig färg,

fom alt mera tiltog, och efter en timas förlopp, dä fla-

{kan dä och dä (kakades, blef ganfka vacker och mörk-
blå. At denna fårg hårrörer af phlogifton, kan dcraf

Hutas: at om man i:mo, i ftållet for metaller tager de*

ras jord-arter, fker ingen ändring pa färgen* 2:do, Om
uti en fädan blä folution drypas nägra droppar acidum
nitri och fättes i värmen , fä förfvinner färgen Det år

fäledes ej underligt, at bäde filfver och qvickfilfver an-

gripas, efter hår verkas dubbel affinitet: acidum falis pä
ter*
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term metallica, och terra molybciaenGs pä metallernes phlo*

giltori. Dock angripes ej guldet, b) Om til förut nåmn-»

de foiiition Ilas för mycket falt-fyra, upkommer ingen

blä uran gul färg, fom omfider biirbrun, om blandnin*

gen med metaller (lålles i digeflion. Hår tycks jorden
attrahera mera phlogifion , efrer om denna folutlon dry-

pes uti en uplösning af molyödsense jord, blir phlogiftou

mera deit och blandningen blir blä. c) Blod-lnt, hvar-
' uti fyran rader, prascipiterar denna uti vatten iiplöde jor-

den, brun, och gallåppel-infuiion , mörkbrun.

10. Pä reduäions-vå^^en hf^r jag underfokt moly*
bdceusB-jord med fvarta fluOen och kol, och med Bo-
rax-glas och kol, men det var forgåfves, jag blef ej

varfe det minfta metalliikt. Jag tänkte at det brännbara

torde hafva famma verkan pä molybdasncE jord, fom
luften, nämligen at volatilifera henne 6 b) Där-
före imbiberades en del af jorden med bom-olja, denna
blandning drefs i glas-rcrort, tils rctorten fmälte, men
hår ficks intet fublimat; relidiuim 1 retorten var fom et

fvart pulver. En del af detta pulvrot lades uti digel, fom
fattes 1 elden: pulvret glödgade up, och fublimerades

hvita fiores; derpä lades den andra delen uti d'gel, hvar-

ofver luterades en annan digel, fom ockfa fatces i IIark
eld.; en tima derefter, dä altfammans var kallnadt

,
op-

nades diglen, men jorden befans med fin fvarta fårg
oförändrad, utan tecken til fmältning/ Detta fvarta pul-

ver förhöll lig pä följande fatt : 1) med vatten kokadt,
Iblverades intet deraf. 2) Lågges alkali, til och koknin-
gen fortfättes, blir ej heller nägot uplöft, ehuru gSrna

jeft alkali uplöfer denna jorden. (§. 7. g.) ^) Men med
3 delar alkali tartari blandadt och fmalt i digel, upkom-
mer ftark effervefcence, om dä maifan uplöfes i vatten
och det öfverflödiga alkali måttas med acidum nitri, fä
fäs et af terra molybdGena och alkali fammanfact neutral-

falt, fom decomponerar alia andra medel -falter. (§. y.g).

4) Salpeter-fyran angriper denna phlogifticerade jordeq
ganlka häftigt i digeilion^ fimt berofvar henne det fam-
ma, blir hvit och äterfär fin förra egenskap. Vilriol-»

och falt-fyran hafva ej nägon verkan derpä.

$. iK Molybdxnx -jorden, fom fäs med falpetet

(§. 5.)> år uti flere omftåndigbeter Ikild ifrän den förr

om*
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jDmtalte, Ty itmo fordras längt mindre vatten til dcfs

Xolotion. 2 uus kokaiide vatien upiöicr mtd -ntinUtrad

fkokning ni fcrupcl. i:do Utdritver den ej nä.^on vi-

triol - fyra frän tirtaros vitriolatus^ 3:0 Ar niéra lått-

Imälté 4U0 Sublimeras cj i öppen digeL 5':to Med
iol -ftybbe riiiålt^ ^ifver led.ui med vauen cn H>liiiinn

,

hvflken innehåller et neutral falt, iom -prsecipiirar alla tiié-

dei faUer.

„ 12. Orfaken til denna ftora fkilnadeti ligj^er titi

ialkali, hvaraf detta procciprtaC en vils del nog envitl

jqvarhällcr. At hon innehäner alkali, fafiän den uti tle-

re uprepade Iblutioner och cryftalliflitioner är renad^ fiil*

nes låtteligen deraf : 1,) Når til en het Concentrerad up*

JÖsning fläs något acidurn nitri , och kokningen tortfät*

tes^ fä faller ftorlia délen af uplofte jorden tii bottnen,

forn helt foiä cryilaller; om det klara fedan evaporera-^,

-

fäs- li^et lalpeter, DelFa fniä crylialler hafva alla egen-

fi^aper lika nied den molyDd-xn^ jord , fom fäs med aci-

dum nitri* {§. 5). 2) Salter, Ibin efter fmåUnin^en (j,. li.

N:o 5" ) fas, bt^vifer det iamma. Detta nenrrai lalt np-

kommer pä fö!ji!ide fått: Jorden, ipm allénait innehål-

ler en liten del alkali, och följakteligen ånna verkar Ibm
en fyra ^ emedan hon föi ändrar Laccmus fårgen 1 rödfy

'attraherar phlogilion af det tilfattc kol-ltybbe, men aika-.

li hindrar t ä mycken jord ifrån denna förening, ibm hon

t\\ måttning bchöfver, (emedan, man af §. 10. N:o 3,

finjier,, at alkali (tarkare attraherar jorden, än jorden det

brännbara) och detta är nentral-faltet, fom med vatteti

kan uthuas, och' liknar aldeles fältet (§. 7. g ). Kolec,

fom efter litliuningen refterar, röker i öppen digel och
fåtter fublimat; innehåller fäledes phlogiflicerad moly-
bdsenae jord. 3) Detta alkali qvarhäller jorden i öppen
eld. 11. N:o 4), 4) Ser man ock häraf orfaken

,

hvarföre denna jord ej afdrifver vitriol fyran frän tärt,

vitrioL ty hennes drag-kraft til alkali mä^le i famma män
minfkas, ja närmare hon därmed kommer til fatnrations-

punöen, och emedan rena jorden ej innehåller något

alkali, fä attraherar hon en 'liten del deraf frän Tart.

vitr. följakteligen kan ock allenaft litet fpor af vitriol^

fyran århällas. (§.8* d.) Detta lilla alkali förorfakar ock
hennes ilörre lösiighiet; i vattcÄ. Sai3;ima }må fias ($. 7. c.)
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13. Sedan jag nu analyticerat molybdxna och an-

fört mina fårlök med defs jord-art, äterllär ånna at

ärer kunna componera detta mineral af fina nårmafte bei-

iiänds-delar. At molybd-xna innehåller fvafvel , år be-

kant, och mina fårfök intyga der famma. Un del gan-
fka fin rifven terra molybd. 6 C"), blandades med
3 delar fvafvel. Denna blandning drefs uti glas retort 1

öppen eld med luterad recipient, Retorten ftäldes i bör-

jan fä, at Ivafier fom upftigit i hallen, äcer kunde finna

tiibakä, men til flut afdrefs fvafitt aldeles. Recipienten

var jämte fvafiet upfyld med en Hickande luckt nf fiyck-

tig ivafvel fpiri^us.' Qvarlemningcn i retorten liknade et

fvart pulver, fom, gnuggadt imellan fingrarne^ fotsde dem
med en glånfande fvart fårg ^ och hade för ofrigt famrna
förhällaiide uti alla fårfok , fom natur^lig molybd-^na.

Man ler fäledes hår en jord art, iom til denoa ti-

den larer varit okånd , och hvilken man med fkäl km
kalla acidiim molybd^Bnje, efter den liar alla egenlkaper

fom fyra. Men jag tycker mig redan hora frvt^as : den
torde vara någon metallilk jord-, förenad med en ånna
obekant fyra , eller ock vice verfa. Jag lemnar fädari

eller dylik mening i fitt värde: fä långe hår felas ofver-
tygande bevis, grundade pä tydeliga fö< fök. Och ehuru deii

famma uti vifia ornflåndigheter liknar rnetainik jord, tror

jag dock med vifshet, at moiybdsGna beiiär af erl lyra,-

mineraliferad med fvafveU

Rättelfer^

Uti forfta Qvart. tor detta år, fid. 66 ^ rad.

7 5 ftär: fom blifva Oeftru$y lås ; fäfom Öcftms.

Uti r»ndra (^vart. fid. i jp > rad. i , liar:

nfinc^^x). lås: nfm(o)+x). Sidan 147, rad.

ftär if^-f ; lås lyif. Sid. ifz^ rad. 29, Q,h upre-
tady Ms ufrdttad tViGV burjad. Sid. i fp^ rad. 2f^
ftär; til fingers bready läs: til ^fingers bredd
djupa.
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P R.^. S E S,

Herr ALEX. M. STRUSSENFELT,
General-Major, Commend. af K, Sv. Ord>

Om det Jkeriy fom plågar omgtfva Må--

nen^ då han hetäcker hela Solen.

Dl jag, uti K. Academiens Handlingar for

är 1764, fokte gitva dc uti Aftronomien
oförfarne et litet begrep om Sol-Formorkclfer,

^ . de-
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deras orfaker och fornåmfta omftåndrghcter
^

nämnde jag ock det ften, liknande cn krans,

ined rågnbäge- tårgor 5 fom under Totala Sol-

Formorkelfer plägar omgifva Manen, och yttra-

de mig, at man om dcfs orfak ej ånnu eger full

vifshet. Spanfka Amiralens ^ Don Antonio de

Ulloas, uti nåftiorcgäende ftycke af inneva-

rande års Handlingar, införda berättelfe om den
totala Sol- Formorkelfe, fom han, den 24 Junii

detta år, haft tilfälle at obfervera, gifver mig
anledning at litet närmare tala om berörde flcen.

Det bor ej mifskannas for den mycket Iju-

fare Ring, fom år ofrig, af Solen, vid ringfor-

miga Sol-F6rm6rkclfer , fororfakad deraf , at Må-
nen vid vifla tiUållen fer mindre ut än Solen,

och låledes dä ej kan bartflcyma hela Solen,

Utah, faftän han (lår midt under Solen, lemnar
en ring af fjelfva Solens kropp obetåckt^ hvil-

ken, ehuru fmal den ofta är, likväl gifver iå

mycket ljus, ar det likafullt är dag. Deremot
vid totala Sol-Formorkelfer, dä Manen efter ut-

fcendet år ftorre än Solen, och i några minu-
ter bårtfkymer henne hel och hallen, förvand-

las dagen i haft ril lä mork natt, at man ej,

utan uptåndt Ijus^kan låfa.i en bok eller flcrifva.

Icke defto mindre är Månen jämväl dä omgif-

ven af et vackert ovanligt fken , hvilket år det,

fom jag nu vill omtala.

Det befkritves af alla Aftronomer, hvilke

fedt det vid de Sol-Formorkelfer, fom i detta

ärahundrade pä något lUlle i Europa varit To-
tala, näftan aldeles lika, fom af Don Ulloa
vid innevarande års Formorkelfe, om man un-

dan*
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dantngcr defs rorclfe omkring Månens Periphe-

rie, lon) ingen annan ån Don Ulloa blifvit

varfe Somiige hafva liknat det vid det fken,

fom plågar malas omkring Helgonens hiifvud,

andre vid en Guld- eller Silfver-ring, hvaruti

Manen tyckts vara likfom infattad, ia långe to-

tala Formorkelfcn paftatt, men fom hvarken forr

eller fedan mårkts. Ringens bredd, där han va-

rit fom klnrail:, har blifvit anfedd af några for

en tolftedel, af andra for vid pafs en Ijcttedel

af Manens egen Diameter: men et mattare el-

ler blekare fken har flråckt fig längre ut, ef-

ter lombgus tycke, til flera grader, Narmaffc

Manens brädd , har targen vant klarad och me-
ra hög-rnd. NSgre halva ryckt, at ftrakr ut-

ftutit ifrån ringen^ andre åter, at han varit,

med mörkare ilrek, likiom i (lera delar afficuren.

Alle komma ofverens, at han varit ofvennäctan

vacker, ja! med fin glans och fägring naftan

fortjufande. Nagre ima olikheter uti bcfkrif-

ningarna hafva formodeligen kommit af olika

klar luft, olika ögon och olika lång tid at be-

trakta Phcnomenet: ty Solen år ibland allenaft

et ognablick, ibland äter i z, 3^4 eller hogfl:

4-J tids- minuter hel och hällen förmörkad.

Om orfaken til detta mJrk värdiga flen, haf-

va Ailronomerne ej kommit ofverens. Cassi-
Ni ville tilfkrifva det Solens Atmofphére, fom
han forft hade uprackt, och hvarom nägot kan
lähis uti K. Academiens Handlingar for är I7f
fid. po, Gimt uti Herr ProfelTor Wilckes Tal
om Norrfivcnet, fid. 3f: men dä llulle den fld-

nande Kranfen vara Concentrifiv med Solen , och
8 z cj
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lej med Manen, hvilken han dock altid åtfolgt.

LouviLLE äter päftod, at fimma Ring år en

verkan af Manens tormenta z"\tmo!phére, uti hvil-

ken Solens llralar^ dä de gä derigenom, efter

hans tanka, brytas och fororlaka et fädant ut-

Teende: men vi hafve ingen anledning at lluta^

det Manen eger nägon luft- krets, aldraminft

någon iä vidfträckt^ iom til Ikenets förklaring

(kulle behofvasj utan tvärtom, mänga fical at tro,

at om pä Manen är nägon luft, mätte den va-

ra mycket fin, eller af annan befkaffenhet ån

vär luft. De la Hire mente, at fkenet en-

daft gifver tilkänna nägra ojämnheter af berg

och dalar i Manens brädd: men fällan fmä ojämn-
heter där verkeiigen gifvas, och den meningen
kunde fynas vinna någon dyrka deraf, at Rin*
gen for fomliga fyius här och där affkuren

,

(kulle dock det ljus, fom genom iädana dalar

framfläpptes ifrån Solen, vara af helr annan art^

ån det Ringen vifar. At några fmä ftrodda pun-
^ler af Solens egen kropp börja framlyfa, forr

ån nägon fammiOnhängande del af defs brådd fy-

nes, kan och bor förklaras genom ojämnheter i

Mänens brädd, men ej det (ken, hvarom nu år

fräga.

De flefte i vär tid hälla fore, at den krok-

ning, Inflexio^ fom Solens ilrälar undcrgä, dä dc

gä nära förbi nägon kropp, år råtta orfaken til

detta fken. Grimaldi, Newton, De TIsle
och fiere, hafva med mänga expcrimenter bevill,

at fträlarne vid iädana. tiltållen verkeiigen litet

infleéteras. Hvar och en, fom vill, kan Qelf

forvifla fig derom. Orrl man uti et mörkt rum,

genom et litet häl, inflapper en Sol-fträle, fom
man
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man låter falli pa en kuk eller annan liren oge*-

nomfkinlig kropp , och man icdan ftåller lig

bakom eller i (kuggan af famma kropp, tär man
fe honom omgifven af et fken, likt det, fom
fynes omkring Manen vid Sol - Formörkclfer.

Det famma flver ock , dock mindre tydligen,

ute i fria luften, da man haller någon mork kropp
imellan ogat och Solen fä, at hela Solen un-

danfkymes.

Alt hvad man tilforne vid detta flcen an-

märkt, har tyckts kunna nöjaktigt förklaras ge-
nom berörde fträlarnas inflexion, under det de

paflerat förbi Manens bräddar j men den nya,

af ingen annan torr anmärkta omftåndighetcn

,

nemligen Ringens beftandiga, jämna och häfti-

ga rörelfe omkring fin medel-punft , fom Herr
DE Ulloa vid detta ars formorkelfe i akt ta-

git, om den varit verkelig, och ej af någon (lags

fyn-villa fororfakad, gor en ny och, efter utfeen-

de, ouploslig fvärighet vid förklaringen. 1'il-

fålie at med nya Obfervationer forviOa fig, ora

denne rorelfe är verkelig eller ej, gifves ej i

Europa pa iang tid : ^ty fattän Solen uti den for-

flutna delen af vart Ara-hundra, ätminflonc pä
något ftålle inom Europa, fynts f gånger hel

och hallen förmörkad, nemligen aren 170611

1708, 171 f, 17^4 och I7f3, blir dock häref-

ter, enligt framledne Obfervatoren Hjorters
ungetårliga uträkning, ingen total Sol-Förmör-
kelfe på nägot ftålle i Europa fynlig forr ån år

l8i6 , och ingen hår i Stockholm forr ån är

1914. I Paris blir ej heller nägon iynlig pä
mer än no är, läfom Herr Du Vaucel, uti

Tom. V. af Mmoires frcfentés ä r Acadmie ^
S 3 d^s
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^es Sciences
^ genom dylik uträkning, viGu. I an«

dra verkls-delar-5 blifva likväl imedlertid mange
iadane ForoiorkeUer fynlige.

PEHR WARGENTIN.

Om egenjkaperne och mjttan aj det Ame^
rtcanjka Valnot - trädet

y fom kallas

Hiccory
;

af

PEHR K ALM, Th. Doft.

Til Kongl. Vetenftaps Academien har jag

förut haft den åran, at mianda beråttelfe

om egenftaperne och nyttan af zrne Air.erican-

fke Valnot-träd, neadigen om Svaita Valnot-

trådet, fom blifvit införd i Kongl. Academiens
Handlingar for är 17(^7, fanit om Hvita Val-
nöt- trädet, hvilken finnes i (amma Handlingar
for är 1769. Vid den fednare, utbeder jag mig,

at tä tillägga följande: jag nämnde där, p. 12,6,

at jag trodde mig hafva all anledning at fluta,

det deffa Hvita Valnot-träd, då nägot varmare

och längre Somrar fkuite kos ofs inf^dla, nog
ftulle hinna, at franybära mogna nötter. Nu
har jag den fågnaden, at tä berätta, det före-

nämnde min tanka icke varit ogrundad. Om
Höften är I77f, dä Sommaren dock det aret

icke var en tlf de varmallc här pä orten, fram-

buro de,, lä i mm egen Trå^ard i Staden, (om
i Plantagen Sipialo pä Mandet , af mig plantera-

de
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de Hvita Valnot-tråden, fuUkomligen mogna not-

ter. Den I nållfoljande November, nedlatte jag

i Acad. Trägården en del af defle : följande året,

17765 d. f Julii, började fmå Valnot-träd up-

komma ifrån dem: jag upfick fedan denna fom-

mar åtfkilliga dylika. De lemnades nåtta Vin*

tern dcrpa , at (tä aldeles otåckta. Om Våren

1777, (todo de helt friflia, och hade icke ta*

git minftu flcada af vintren, utan lå fnart det

b!ef varmt i lulten, utflogo de lof, och vaxte

vackert famma Sommar. Jag lemnade. då- om
vären ftrax fomliga afdeffcTråd til iådana Her*
rar , fom här finna nojc uti Trägårds- fl; otslen.

De harva denne Sommar, 17785 gjordt rått vack-

ra flvot:.

Nu utbeder jag mig den åran, at til KongU
Academicn fä inlemna en beråttelfe om egenflN:a-

perna och nyttan af det tredje flaget af Valnot-
träd i Norra America, fom ofver alt i de En-
gelflca Colonierne kallas Hiccory.

Namn, Af den aldrig af ofs nog faknade Hr
Archiatern och Ridd. von LiNNé, gores Hic-
cory til en variation eller art af Hvita Valnot-
trådet, fom man finner af de Synonyma han an-

forer i fednare uplagan af defs Species Planta-
rum , pag i4if, hvareft Gronovii namn ho-
rer til Hvita Valnot-trådet, men Catesbys och
Plukenets namn til Valnot- trädet

,
Hiccory

kalladt. På förenämnde llålle i Species Plan-
tarum, är defs Specifica namn detta. Juglarts

(alba) foliolU Jeptenis lanceolatis ferratis y impari feS"

fili^ Den torde dock, vid nogj^re granflcning,
blifva et nytt bpecies: och nianne icke flap-^

S 4 na-
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nåden både af bladen och nötterna böra uti Val-
not-flågtet komma i ofvervägande, då trian vil

gifva de kännetecken, fom ätfliilja defsSpecies?

Utaf detta Valnot-tråd 5 finnas i Norra Ame-
rica 5:ne varieteter eller arter, af hvilka z:ne i

fynnerhet äro allmänna ofver alt , men den tre-

dje år något mindre allmän. Jag vil endaft med
fä ord nåmna, hvaröti deffe 3:ne arter ikiljas

frän hvarandra*

Forjia uarieteten: Yttre barken år pä alla fi-

dor af ftammen ganfta ojåmn och fkråflig, i

det han har fjällat fig eller lolsnat i flora Ipjå-

lar eller flagor, hvilka väl med medlerlla delen

iitta faft, men med andarna, i (ynnerhet med
den nedre, bojas utåt, lä at den nog liknar

ftammen pä gamla och tjocka Enar. Dä not-

terne ån hafva barken omkring fig, åro de til

ftorleken fom våra vilda eller fura äpplen, run-

da, dock ftotande litc-t pä fyrkant: denne bark

år mycket tjock, har långs efter fig 4 djupa

lärar, och imellan hvardera af dem en mindre

djup fåre^ och då notten är mogen, delar den-

ne bark fig i 4 delar och faller bärt. Sjclfva

notten, fom ligger inom denna bark, år ej ftort

llorre ån et mufl^ot, rund, dock något hopkra-

mad, hafvande långs efter fig 4 något uphogda
ränder i lika afftånd från hvarandra^ uptil Hu-
tar notten fig i en hvafsudd. Skalet, fom om*
gifver kärnan, år ganfka hardt, lä at man mä-
Ite bruka hammare eller dylikt verktyg, innan

man kan bräcka det j kärnan år af en fot och

mycket behagelig fmak 3 dock år nog liten kär-

na X hvar xiött, 1 jåmforelfc mot den, fom fin-
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nes i Europeiflca Valnötter. Hos Örte-kånnarc

har denne arten fatt följande namn: mv J//^-

iar?s albti Virginienfts, Catesb. Carolin. /. p, 55.

Nux Juglar)s P^^irginiana alba , fruBu nuets mofcha"

täi fimili 5 cortice glabro , fummo faftigio velut in acu^

leum produäo. Pluk. alm. 2^4. Juglans alba^

fru^^ti ovato comprejfo^ cortice fqvanjofo. Gronov.
Fir^. 11$. Af de Franllce i Canada kallades

defle nötter Noix doux^ och Noix r^ndsy och af

de Hollåndfke i Nya Yorks Provints, Kijkata*

et namn> det de fade fig tått af Indianerne*

Andra varieteten. Barken på ftammen år tam-

meligen (lät, eller ladan fom pä vara Almar och
Ekar. Notternc, tillika med barken, fom om-
gifver dem, åro til ftorlek fom et mufkot, eller

nåftan dubbelt fmårre, ån notterne pä den fö-

regående varieteten, dä de ån hafva fin bark
omicring figj til Ikapnad åro defle runde: den-

ne bark år ganfka tunn, har i ofre andan 4 up-
hogde ränder, i lika afftänd trän hvarandra. Sjelf-

va notten, dä barken bärttages, år til ftorlek

och fkapnad fom et mufkot, måft rund, Hutan-

de fig uptil i en hvafs udd. Skalet, fom orrt-

gifver kärnan, är ganfka tunt, at det utan fvä-

righet kan fonderbrytas. Ehuru fmä defFe not-

ter åro, hafva de dock mycken kårna, hvilken,

dä den år fårfk , år nog båfk ^ fä at man då ger-

na Icmnar henne oåtenj men dä nötterna fä lig-

ga en tid in pä vintren, forgär denna båfkhe*

ten, och åtas de dä nog bäde af gemene man
och andra, fom om höften förut famlat fig nå-

got torräd håraf. Af örte-kånnare kallas denne

arten: Juglans alba^ frutiu mimrij cortice glabro^
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GRON. T^irg. lig, Nux Juglans CaroHnienfts y fru^
itu ,min!moy putamlne levt. C a tes B. CaroL I pog.

AF de Franlie i Canada kallas notteriie

jL^oix amerés^ och at de Holländflca i Albany
Bitter nutte, Somlige af de Engelfka kalla deni
Pignuts,

Den Tredje varieteten eller arten liknär måft

i alt den nältfércgaende eller andra, notterne li-

ka fma, och egande lika tunt fkal ^ men kär-

nan uti dem år af en fot och behagelig fmak,
åfven då de åro helt fårfka.

Längre åt foder, låfom i Virghiien och Ca*
rolina, fades ånnu finnas andra varietetet af den-

na, eller ock aldeles iårflvilda Species. Herr
Archiat. och Riddaren von LiNNé's Juglans gri^

feä lårer vara någondera af dem.

De Engelfke i Norra America kallade alla

förenämnde varieteter eller aixer med et allmänt

namn Hiccory ^ cWcr Hiccory Tree. Af de dår boen-

de Svenika kallades de ock alla med ttoråNöf^
bom^ hvilket namn de fade fig fått af de Hol-
ländfka, då de fordom bodde bland dem,

Hemvifi. Alla ^ förenämnde varieteter eller

arter af Hiccory våxa allmänt i ffcogarna uti

Norra America, låfom i Virginien, Maryland,
Pennfylvanien, Nya Jerfey ,

Nya York, Nya
England, famt pä de orter längre up i landet

af Canada, fom ligga under famma Polhogd med
förenämnde Landfliaper. Omkring Montreal
finnas de i myckenhet 5 men vid och omkring
Qyebec kunde jag icke blifva varfe någondera

af defle vildt växande 5 utaq dar var af Ameri-
can-



1778* ^ov. Dec. 167

candce Valnot-tråden endaft det hvita, fom dar

vaxte i (togarna Uti ofvannåmnde Engelfka

Provincer, uti odemarkerna ioiellan Albany och
Canada, famt uti Iroquoirnas land, beftä (ko*

garna til llorre delen af defle tråd, fom dar vä-

xa til den hogd och tjocklek fora våra llorfta

Ekar och Furu-träd.

Jöf^dmdn. Hiccory våxer altid på torr jord-
man, antingen den dä år fet eller mager. På
vata och laglåndta ftållen trifves den ej. Den
tycker genienligen om iadana ftållen, fom vara

Ekar hälft plåga utvälja. Men (ä finner man
dem ock ofia i nog mager jord. Pä den lilla

Ön, fom vid Montreal ligger vid Sault au Re-
collet, imellan Ifle de Montreal och Iflc de Je-
fus , vaxte de bagge forita arterne af detta tråd

i den> niagn^fte jordman och i myckenhet, of-

vaiipä hellebergen, hvilka beftodo af en grå

kaik * ften 5 häfvande näppeligen en tvärhand

jord ofver roten , och under den famma ftotte

helle^ergen emot: på fidan mot (jon hade vatt-

net flvolgt bart all jorden, at rötterna voro dar

helt baraj imedlertid trifdes deffe tråd där helt

val ^ och voro fulla med nötter. Man hade fvärt

at begripa, huru de där kunde fä någon foda.

Pä magra utmärker våxte de åfven. Uti Iro-
quoirnas land, fann jag dem ofta i ymnoghet på
torra magra fkogsbackar. På Tall-moarna imel-
lan Nya York och Albany var den allmän. På
de magrafte och torrafte Sand-moarne ned i Nya
Jerfey, där ganöia tå växter kunde trifvas, vax-
te^ den i tämmelig myckenhet 5 dock dar jord-
månen pä famma orijued mot hafsfidan, var den

ut-
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utmagrafte och torrafte, funnos defle trån cn«

daft hår och dår , famt voro fmä, krokota och
ojämna.

Blomftring$'tid. Ar 1749 den 7 Maji, nya
ftylcn, började den blomma i Pennfylvanien;
juft pä famma dag utflög den fina forfta blom-
oior, följande året i7fo<> på famma ort.

Lofvens utfprkkande. En del, fom ftodo i godt
folbadd, hade uti Pennfylvanien tåmmeligen flo-

ra lof d. I Maji ft. 1749, men på andre,

fom ftodo inne i fkögarna, voro lofvcn ej ännu
utflagna. Följande året lyfo, voro inga löt än
Utflagne, d. zz April; men d. z8 i famma må-
nad, hade Hiccory med fkråflig bark redan nå-

gorlunda ftora lof: men Hiccory med flat bark
hade dem endaft fmä, hvilka dä nyfs utfpruc-

Icit. Hårvid märkes, at Hiccorv med den fivräf-

liga barken utflår mäft altid några dagar forr

fina lof, ån alla de andra AmericanQ;:a Valnot-

tråden.

Hvad tid Nötterna blifva mogna. I flutet pä
September, och i början på Oélober, efter nya
llylcn, blifva nötterna mogna, lä val i de En-
geHka Colonierna,fom i Canada. De falla dä fmä-

ningom ned af fig ijelfva. Och fom defl^^ trån

gemenligen åro ganflca fulla med nötter, i fyn-

nerhet når de icke ftä for tätt til hvarandra,

lä fer man, i flutet af Odober månad, marken
under dem vara ofvertåckt med nötter, ofta til

mer ån en tvärhands hogd. Den forfta och
lifta höften jag var i America, nentligen 1748,
men i fynnerhet i7fo, hade defle trån en ovan-

lig myckenhet nötter, och, fom berättades,

mera
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ifiera ån de haft några ar pa rad nåft förut : må-
fta delen blef lemnad qvar i flcogarna, til föda

for Svin, Ickornar och andra vilda djur, eme-
dan ingen hant med, at famla lä mycket $ men
är 1749, var af deffe i Pennfylvanien ganfka li-

tet-, deremot hn$ dä ymnigt af dem i {logar-

na, iä i Canada, fom i odemarkerna imellan Ca-
nada och Albany, famt omkring fiftnåmnde ort-

Hvad tid den fålkr fina löf Uti Montreal
började den, är 174P, d. t OiStob. n. ft. falla

i myckenhet fina lof : orfaken var, nt natten för-

ut inföll en tåmmeiig ftark frolt. Dä jag i fer-

nare delen af famma manad refte genom ödomar-

kerne imellan Canada och z^lbany, hade deflc

trån äfven dar fällt alla fina lof. Uti Pennfyl-

vanien börja lofven ford vifsna och falla vid flu-

tet af nyfsnåmnde manad.

Defs ålder och tjocklek^ at doma efter fafringar^

na. Jag räknade fafnngarna pä ätfkilliga Hic-
cory-träd, at fe huru fort de våxa: dar jorden

var mera fet, hade de fnarare tiltagit i tjock-

lek 5 vid diameterns mätande, år barken altid

bärtlemnad.

En klabb hade 17 fafringar^ diamet. i\ tum.
En r - - 6i fafr. diamet, i qvart. i\i\xm.
En - - - (5(5 fafr. diamet. 1 qvart. ^ tum.
En - - - 68 fafr. diamet, juft z qvarter.

En - - - 8? fafr. diamet. i qvart. f;| tum.
En - - 1 18 fafr. diamet* i qvart. 2 tum..
En - - - ii8 fafr. diamet. i qvart. tum*
En - - - 142 fafr. diamet, % qvart. 4 tum.

Härvid bor anmärkas, at åtCkillige lå Sveji-
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fbe fom EngelUcc Landcmån i Pennfylvanien och
Nya Jerfey päftodo, at bade dctra och flera

andra tråd dar i landtt, (åtta fömliga Somrar
z. fafringar, hvilket de fade fig funnit af flera

exempel, nemligen: dc hade aihuggit tråd,

hvilkas älder de helt noga vifste^, och vid faf-

ringarnas räknande funnit, at ibiand har antalet

af iafringarna gått til dubbelt mot antalet af

trädets aiders är^ ätniinflone har farringarnas an-

tal altid varit ftorre, ån trädet haft är at växa

pä. Jag kan val icke vara domare haruri : men
det, fom dock något litet bryr mig härvid, äro

de forfok jag några g?'nger gjorde: jag afitar

fmä träd, fom upväxt pä dc Hällen, dar fordom
varit äker, f^imt råknnJe fafringarna p:1 dem:
dä jag nu af f^Tingarnas antal vilie doma, at

lamma träd vnr i6 är gammalt, A-arades mig,
at det var ogörligt-, ty for lo är tilbaka bru-

kades iamma {tälie ii ila gängen til äker, och
Icmnndes dä ford i linda, dä icke den minila

teinino fans växande derpä, Manne dcrfore trå-

den hår i landet göra fomliga är z fafrmgar, 'ilt

fom väderleken och andra händelfer kunna der-

tii bidraga? Manne icke et tråd kan hitta z faf-

ringar pä det aret, när defs lof blifva midt om
Sommaren aldeles upätne af mafkar, och trädet

niäile utfiä nya lof igen, läfom dt t fkedde i

Pennfylvanien är lyfo , hvarom år handladt i

k! Vet Acad. Handl. förär 1764, p. 12.4. följ.?

EgenP-aper. Ehuru Hiccory växer ofca ^til

inycKct höga och tjocka träd, duger den dock

ej til riDber eller gardesgärdar, enied^m den rutt-

nar ganfka fnartj dä den ligger (5ppen for rega
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och luftens väldfamhcter: den blir då nåflan rae-

ra och Inarare genomftungcn af maflv, ån något

annat tråd-flag.

Det tyckes nåftan, fom årfkilligé af deiTe un-

der växandet vrida fig med fafringarnajforft

eller 3 är efter Solen, och äter et eller fiere år

emot den famma; ty fafringarna lopa (å i kors

inom och emot hvarandra, hvarfoie detta träd

ock gemenligen nåUan år fvårare at klyfva, äa
något annat. Man niåfte merendels'- lätta vigg

vid vigg, frän den ena ändan af klubben til den
andra, dä man vil klyfva deCj men når det blir

lä gammalt, at det inuti är nägot murknadt,
går klyfningcn lättare.

Då man om våren hugger uti trädet, flyter en
hvit n^got tjock faft utur det huggna Uället.

Fä bladen af den Hiccory, fom har fl-råflig

bark, finner man, i fynnerhet om våren, når iof-

ven än åro unga^ en art af fetma. Nar man
oå något rtälle huggit bårt fkogen, och en tid

)rukat landet til åker, men l?^gger det fedan i

inda, år Hiccory et af de forini tråd, fom dä
börja växa dårj tvifvelsutan hafva notterne an*

tingen af djur, eller någon annan håndelfe, blif-

vit ditforda.

Om någon ftarkare nattfrofl: om våren in-

träffar, fedan Hiccory uttlagit fina lof, bårtfry-

fa gemenligcn de famma, i fynnerhet pä de un-
ga och fpäda tråden, hvarpä exempel år vilt i

min Americ. Refa T. 5 p, 5)9, men den utllår

ftrax derefter nya lof igen. Man har ock hafc

prof derpä, at helt fmä tråd eller telningar hår-

af blifvit lä fkadda af mycket kalla vintrar 5 at

de
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de fedan aldeles gatt ut; men at ftora Hicco-
ry-tråd af någon vinter tagit flvada, fade man
lig icke någonfin hafva mårkc uti Pennfylyanien,
men up emot Albany, i Nya Yorks Provints,
forläkrades, at af en ovanlig kall vinter, hade
dar en myckenhet ftora Hiccory-tråd dodt al-

deles ut.

Nyttan. Da man om våren hugger i detta

tråd, flyter, fom förut år nåmnt , en hvit, nå-

got tjock [i)t faft utur det famma : når denna faft

far ftä en (lund i något käriU börjar den ftel-

na och blifva tjockare. Goffar och annat ungt
folk plåga famla och åta den, utan at känna
derat någon olägenhet. Bi fades ock om va-

ren infinna fig derpa, och hälla den til godo.
Pä fomliga ftällen i Canada och Atbany, fam-
lar en del af Invänarena iä mycket de kunna fä

af denna faften, och hka Såcker deraf: detta

Säckcr iades vara fotare än det, fom gores af

fälten utaf läcker-lonnenj men fom Hiccory git-

ver iä litet faft, ionar detta icke mycket ar-

betet.

Nåttenm af Hiccory mrd fkräfiig bark åro,

dä den lofa yttre barken bärttages, af den ftor-

lek fom et Itort muflcot^ och hafva utanpä om-
kring kärnan et mycket härdt fl^alj inuti hafva

de en kärna, fom år mycket fot och angenäm.

Pä Hiccory med den flata barken åro nötterna

nägot litet fmårre, eller fom et vanligt mufkotj
^kalet omkring dem år mycket tunt: inuti haf-

va de ock nog kårna, hvilken fmakar något
båfli, dä de ån åro fårfkas men då de få ligga

någon tid , förgår denna bålkhet , och fmaka de
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da val. Man famlar om höften af bägge dcfTc

flagen lå mycket nötter man finner nödigt^ och
förvarar dem til nytrjandc: om hofte- och vin-

ter-tiden roar man fig med om aftnarna, at bry*

ta fonder nötterna och åta kärnan. Når den
^ene gjorde efter midd^igen befok hos den an-

dra, framfactes gemenligen en eller flera talri-

kar af defie notier, anungen hela, eller måft

fonderbrutna, dem man ät, antingen fedan man
druckit Thée, eller under fjeltva Thée-drickan-

det. När man forvnrar dem i nägot kallt rum^^

hålla de fig goda hela följande Sommaren. Jag
har åtit dem d. zi Julii, hvilka ånnu dä voro

lä vålfmakliga, fom dem man åter midt om vin*

tren. De gamle Svenftarne i Nya ferfey be-

rättade, at da Indianerna i deras barndom i ftor-

re myckenhet viftades dar > gjorde de fig en
^dlfmakelig Mjölk af defje nötter lälunda: De fam*

lade en myckenhet nötter, dels af denne Hic*
cory, dels af fvarta V^alnot-trådet , dem de buU
tade fonder, togo kärnorna ut, ftotte dem til

et mjöl, blandade det up med vatten, dä det

fäg ut fom mjölk , och gaf icke mjölk efter uti

fotma och behagelig fmak.

Bland andra läckerheter, om jag lä tär lå-

ga, fom VildOvorna framiätta for en refande, år

äfven mjiol, gjordt af fonderftotta Hiccory-not*
ter, med (kal och kärna tiihopa blandade j men
dä det ftal vara mycket väl, frambätes cn liten

flcäl med mjöl, gjordt endaft af Hiccory- kår-

norna», hvilket näftan tåflar i behagelig fmak
med Mandel. Ibland- utblanda Vildarne fina

loppor med detta mjöl, hvilka derigcnom fii ert

ungenåm fmak,

T Gam^
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Gamle Tyfkar berättade mig , ut da de vid '

början af detta hundrade-tal forft kommo til

Pennfylvanien , och dar köpt fig land, nödga-
des de, de tvanne forfta aren, innan de hunnit

hugga bart (kogen och gora fig äker, lefva nå-

ftan endaft af Hiccory-notterjPumpor och dylikt-

Ickornar af allehanda flag, Svin, famt ät-

flcilliga andra djur, hälla ock gerna deffa nötter

til godo. Jag {äg, at de, fom hollo Ickornar

i burar, hade forledt fig med et^godt forräd af

defle nötter til deras foda. Om höften , och
måft hela vintren, gä Svinen dar i fkogarna,

hvareft de af Ek-ollon utaf flera flag, Caftani-

er , nötter af Hiccory och andra Valnot-tråd 5

fa.mt Bok-ollon hafva ymnig foda.

Af alla Trådfli^g i Norra America, 1 fynner-

het i de Engelfka Colonierna, hölls Hiccory va-

ra det aldrabdfta til ved-, emedan det brann bät-

tre ån andra, och gaf längt ftarkare hetta ^ och
har det defsutom den formän , at oanfedt man
lägger det helt rädt pä elden, ligger det dar

allenaft en liten ftund, innan det begynner ftarkt

brinna, dä dcremot annan ra ved ligger och
hväfer pä elden länga ftunden, innan den börjar

rått fatta eld. Det tyckes derfore, fom Hic-
cory hade nägon fetma uti fig framfor andra

tråd. En olägenhet fades denna ved dock haf-

va, nemligen, emedan den gifver en ftark ocli

klar läga, dä den brinner, fl^adar den ögonen, i

fynnerhet om man nägot längre fer derpä.

Emedan ved af Hiccory var bättre ån af an-

dra Trådflag, betaltes den ock dyrare ån annan

ved. Om höften 174P, betaltes i Philadelphia

ior
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for en famn (Cart) Hiccory- ved, 18 Skillingar

i Pennfylvaniae-mynt j men följande vinter, da

kölden tog til, ftcgrades den anda til 30 Ökil-

lingar, hvilket foriäkrades vara dyrare, än han
nägon(in förut koftat. Uti den lilla Staden

Trenton betaltes, är 174P5 for en famn Hic-
cory, p ti! 10 Skiilingar i Pennfylvanics-mynt*

Hiccory-ved fades ock nu allcftåds vara tre el-

ler fyra-dubbelt dyrare, ån den varit for go el-

ler 40 år tilbakaj men det var ock icke ac

förundra {ig derofver^ ty man gick maft dar i

landet lika ifrigt pä (kogens utodande på hvar-

Jehanda lätt , Ibm man i långliga tider plågat

gora i Sverige och Fmland, och trodde, at

träden nog fnart fkulle växa upigen, och hvad
Philadelpbia angår, bidrogo flere orfaker til dyr-

hetens tillagande på ved 5 ty flcogen nårmall Sta-

den var aldeles bårthuggen : man fick alt läng-

re och längre vag, at föra den famma: Staden
tiltog ärligen i Itorlek och antal af Invånare:

flera ved-rårande verk inrättades: man eldade ^

fpifarna pä Engelflva iättet , det år^ man bru-
kade aldrig fpjell, utan gjorde om vintren den
ena brafan efter den andra. Dock började en
del redan lägga fig til ugnar, gjorda dels af

järn-plåtar, dels af tegel ^ dels af kakel.

Men ehuru utvald veden af Hiccory ar, at

koka mat och värma rum med, räknades den
dock icke dugelig ^ at brukas vid TegeUbrännerier

^

emedan den gat for mycket aflca, fom ftoppa-

de igen hälen imellan Tegel-ftenarna, at hettan

icke fick fpela derigenom, hvarmedelft Teglet
blef illa bråndt på fomliga ftållenj derfore be-

T z tjen-
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tjente de fig vid Tegel-brånnerierne omkring
Philadelphia aldrig af Hiccory, utan af Afk,
Lonn och Ekar af alla flag 3 dock hoUs af nyfs-

nåmnde Trä-arter, ved af den lä kallade Svarta

Eken, hårtil vara den båfta.

Likaledes ratades ved af Hiccory, lafom

otjenlig at deraf bräma Kol^ til nyttjande vid

Järnbruken och Masugnarna ; orfaken foregafs

vara, at Kolen af Hiccory fållan blifva genom-
brånda. Deremot räknades Kolen af Svarta

Eken åfven hår ofvertråffa dem af alla andra

tråflag, i bruk vid ofvannämnde Järn-verk. ^

Ehuru detta Tråd växer til anfenlig hogd
och tjocklek , at det deri ofta täflar med Ekar
och Furu tråd, duger det dock ej til Timmer och

Gdrdfel^ emedan den rutnar for häftigt, hvarom
redan förut år talt. Til Snickare -arbeten holts

Hiccory ej heller vara duglig och vacker.

Utaf fmä telningar af den Hiccory, hvars

faf" ränder ibland gä likfom i vägor, och likna

de Ronn-kåppar hos ofs, fom kallas pä fomliga

orter hackade, gjordes uti Philadelphia vackra

Käppar^ at fpatfera med. En Vagnmakare der*

llädes förfärdigade en ftor myckenhet deraf^

dem han (ände til de Engeifica, Franfica och
Spanfka öarna i Södra America at forfåljas, och
fade han fig där fä 5

Skillingar for hvarje käpp,

och ibland mera. Käppar af denne art af Hic-
cory åro mycket fega, och atbrytas icke låtte*

ligen. Af vanlig Hiccory göras ock käppar,

famt ofverdragas fedan med Fårniffa; men de

åro icke lä goda och dyra fom de förra. For
€0
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en ladan betaltes denna tiden i Pliiladelphia en-

daft en Skilling.

Som trädet år mycket fegt 5 brukas det til

atfkilliga verktyg, iäfom til Txjkaft ^ Klubhör
y

Trdhamrar ^ och dylikt.

Indianernas Korgar y hvaraf fomliga åro anfen-

ligen Hora, åro tornåmligaft gjorde af fpjålar

Utaf Hiccory.

De unga telningar och qviftarna af Hicco-
ry åro ganflca fega, iä at man fvärligen kan af-

bryta en ladan, om man ej har knif, at dermed
nff^åra den : man mäfte åtminftone banda den
atfkilliga gånger, innan den går af. Derfore
brukas delfe, i fynnerhet de unge telningarne,

allmånt af Tunnbindare och Snickare til Tunn^

band och andra dylika band, fom göras at trå.

For famma orfak betjente man fig ock af qvi*

ftarna och de unga telningarna til famma behof,
hvariil hos ofs plåga nyttjas li]oxk'vidjor. Dc
gamle Svenfke i Norra America beråttade ock,

at når deras Fortåder forft kommit hit i landet,

hafva de i början upfatt lådana gårdesgårdar kring

lina åkrar och ångar, fom i Sverige åro bruke-
liga, af gårdfel och ftorar, famt at fammanbinda
dem med vidjor gjorda af Hiccory ^ men de
nödgades fnart afftä dermed 5 ty de funno , at

näppeligen tvä år gått förbi, innan vidjorna lä

aldeles bårtruttnade, at gårdesgården af fig (jelf

foll fonder j hvartore de blefvo föranlåtna, at

inråtta lådana flags gårdes- gårdar, fi6m kallas

Wormfencey och finnas bellvrifne i min Americ.
Refa, i Tom. p. if folj. Jag låg dock, at

man ån pä fomliga ftållen,iåfom omkring Al^

T y: * bany
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bany och Fort St. Frederic, betjente fig af de
unga telningar eller qviftar af detta tråd til går-

desgärds-band 3 men man klagade ock, at mati

hvart tredje eller fjerde år blef nodfakad al

iätta dit nya. . .

|

Et flags fynnerliga och nog allmänt briike-

liga t^vaftar gjordes af detta tråd lålunda: Man
tog en ftor af Hiccory, af å 3 alnars långd^

famt af den tjocklek fom en karls arm, eller

något meraj vid pafs en aln från tjockare ån^

dan började man med knif tålja loft tunna och
fmala fpånor långs ned efter den famma, dock
lä lagandes

1^
at fpänorna icke fkuros loft, utan

lemnades faft^fittande vid trädet ned til> vid pafs

et qvarter från tjockare andan j alt fom fpänor-

na fåiunda tälgdes lofa^ bogdes de nedåt, de^
ena utanpå den andras man fortfor at låledes tål*

ja och boja nedåt defla tunna fpånor rundt om-
J^ring kappen i fle-ra hvarf, tils man fick lä myc-
Icet, fom behofdes til en qvaft : et band eller

fnore bandts fedan ofver de nedvikna fpånor el-

ler tunna fpjålor rundt omkring kåppen> at hål-

la dem tilhopa: til flut gjordes de alla lika län-

ga medelil det man fkar dem pä den nedvikna

äpdan jämna. Längden af de nedvikne och pä
iiederfta andan affkurna fpjålar eller fpånor var

gcmenligen z qvarter, Öfre andan af käppen
gjordes ledan fmalare och flatare, at den kunde
tjena til (käft for qvaften. Som detta tråd år

€t af de Jegafte, lä tjente def tåmmeligen val

Mrtil.

Barken, fom är ganfka feg, brukas til fam-

m% fom Mafi af Lind. Når man fortårdigar bä-

tar
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tar af bark , brukar man gemenligen hopfoma
dem med barken eller baftec af Hiccory.

Af alla tråd-flag, hvaraf Vildarne i Norrä
America gora fig Bark^bätavy raknäs barken af

den Hiccory, fom har bittra nötter, vara den
båfta. Hvarfore ock, dä de vilja gora nägon
ftorre Bark-båt, fom kan bara tyngre laft, ut-

leta de gemenligen dertil en ftor Hiccory af

detta flaget, hvars bark de varfamt afflä. Def-
fe Bark-bätar åro aldeles fkilda ifrån de Ame-
ricanfke Nåfver-bätarne, hvilka forfärdigas af

nåfver utaf vår vanliga Björk, då deremot Bark-
båtarne gores af et ftort flyeke bark, på lått,

£bm år belkrifvit i min Amer. Ref. Tom. III.

p. zip och folj. De göras fornåmligaft: af barken
utaf förenämnde Hiccory, eller af Alm, eller

Caftanie-tråd : Indianerne af de få kallade Sex
Nationer, dem de Franflce med et ord kalla

Iroquois
^ betjena fig gemenligen af lådana Bark-

båtar, emedan vår vanliga Björk icke finnes

hos dem , eller år åtminftone dår ganfka lållfynt.

Med Barken af den Hiccory, fom har bit-

tra nötter, fades en (kon Gul färg kunna {åttas

både på ylle och linne: andre paftodo, at man
pä vanligt fått tårgar gult med barken af bag-
ge flagen af detta tråd.

Herr Benjamin Franklin (en man, nu
fä namnkunnig i den Politiika Verlden,) berät-

tade mig, at han ätfkilHga gånger druckit Thée^

kokadt af bladen utfaf Hiccory med de bittra

nötterna: Bladen famlas om våren bittida, juft

dä de nyfs åro val utflagna, men icke hunnit

blifva flora, torkas, och brukas fomThée. Hr
T 4 Fräne-
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Franklin fade, at af alla dc Örter, fom man
i Norra Amenca brukar til Thée, har, nåft

det råtta Théet frän China, han i lit tycke ic-

ke funnit något lä vålfmakande och bchagel gt
fom detta.

Når Maflvarne, år ijfo om våren, lä gruf-

veligen angrcpo flcogarna i Pennfylvanien , hvar-

om kan iäfas Kongl. Vet. Acad. Handl. for är

1764, p. 124, upåto de ock alla lofven på den
Hiccory, fom har fl'ät bark^ men lofven pä
Hiccory med fpjälig bark gingo de gerna for-

bi^ och angrepo dem ej utan i nodtall^ då de
icke hade annat at åta«

Pa fomliga ftållen på Ön Montreal i Cana-
da, fann jag, 1 flutet af Sept. månad är 1749,
åtfkiiliga llora Hiccory-tråd af det flaget, fom
har flat bark, hvilkas lof voro af maftar alde-

les upätnaj men hvad flags malkar det varit,

kunde jag icke fä veta, emedan inga af dem
mera vifte fig, utan de hade tvifvelsutan un-

dergått lin i(3rvandling. De torde varit de fam-^

ma med dem^ fom ar ijfö härjade i Pennfyl-

vanien, emedan de fornåmligaft funnit fmak uti-

famma flag af Hiccory.

Fetrffjcationer af Hiccory,, eller at flammjcn aé

Hiccory blifvit förvandlad til Ilen ^ finner man
vid brunnars och kätlrars gråfvande pä mänga
ftållen i Pennfylvanien och Nya Jerley. Herr
Ingenieuren Levis Evans, Au6tor til den vack-

ra Chartan ofver Pennfylvanien, gaf mig et lä-

dant ftycke i ften förvandlad Hiccory, det hanj

fade fig (jelf hafva tagit uti Cohenfe Creck,

dar de hoUo pä at gråiva i jorden : en hel tjock

/
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klubb af Hiccory, med fjelfva barken, fans

dar, til ilen förvandlad. Detta 11 yeke år lä

hårdt, at det gifver eld mot iläl : man kan deri

tydeligen fe ådror, fibrer och all ting af Hic-

cory, lamt lika tydeligen fafringarna for hvart

år: alla fibrerne gä in i linea rcfta, och åro

paralleia^i tårgen af ladan petrificerad Hiccory

är hvit, ftotande litet pä gult. Somlige af de

Svenlke i Nya Jerfey hade rtycken at petrifi-

cerad Hiccory, dem de brukade til bryn-fte-

nar, ac vättja knifvar pä.

Hiceary ^nötter dro fundna djupt ned i jorden pä
åtfkilliga ftällen i Pennlylvanien och Nya Jer-

fey. En gammal Engelfk Gubbe berättade mig,

at han med egna ögon fedt, at man i Philadel*

phia, vid en brunns gråfvande, ungetår fo alnar

från floden Dellaware, dä man kommit til 20

fots djuplek, funnit ned i jorden en ftor hop
Hiccory-notter. Af ätfldlliga andra hörde jag

ock förtäljas, at man vid brunnars gråfvande, ej

längt från famma flod, funnit pä anienligt djup
Hiccory-notter , brända klubbar aftrån, tjocka

furu-ftockar tn. m. hvilket alt tyckes intyga,

at floden Dellaware i fordna tider varit längt

bredare ån den nu år.

Når deflls Nötter planteras i jorden, medan
de åro frifka, gro de måfl alla följande var. Jag
fatte i Philadelphia några i jorden fent om hö-

ften 1749, och följande vår 17^0 upkora et li-

tet tråd nåftan frän en och hvar, Men at tä

nötterna frifl^a frän America til Sverige, lårer

vara Itorre konft. Når man kan hafva dem
ftåndigt i kallt rum, hålla de fig gerna en god

T f ti4
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tid friflra; men i varma rUm, hårfkna de fnara-

re ån andre nötter. Under refan frän America
til Europa, mäfte de forvaras under dåcket^ hva-
reft ofta år fcark värme. DelTe nötter kunna
altlå ej annat, ån til ftorfta delen blifva hårfka.

Jag var forfedd med en anfenlig myckenhet hår»

af vid atrefan frän America. Vid framkom ftea

til Stockholm uti Maji manad lyfi, utdeltes

de mäfta ftrax til ätfkilliga, fom funno noje at

hos ofs gora forfok dermed. Huru de for dem
lyckats, har jag icke fatt någon kunflcap om.
De fä jag ånnu hade qvar,^nedfatte jag i jor-

den vid min ankomft til Abo uti September
manad fiftnåmnde av, jag hade ftorfta orfak at

tro, det de icke mera (Iculle groj ty af en och
annan nott, fom jag dä flog fonder, fann jag,

at de voro flvämda. Jag fick ^altiä icke den
fagnac^en, at fe nägon hår i Abb upkomma.
Dock flculle jag tro, at de kunde tala värt Cli-

mat. De våxa i myckenhet vilda bäde vid AU
bany och Montreal , dår kölden om vintrarna

år nog fä ftrång fom hår.

Som ätfkilliga flora Tråd håraf finnas pä fle-

ra ftållen i England, iipkomna af nötter, häm-
tade frän America, torde det vara låkrare, at

dåriträn forncaifa fig frifka nötter fent om ho-

ilen, och ftrax famma hoft nediåtta dem. En
Icärtare Sjo-refa (kulle gora^ at de icke kunde
hinna håröcna.

Men et annat tvifvelsmäl upkommer: Man-
ne våra fomrar åro lä värme och länge, at nöt-

terna kunde hinna hår mogna? Uti Norra Ame-
rica^ dår hettan om fommaren år vida ftarkarc

och
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och längre varande ån hår, hinna de icke til

fullkomlig mognad förr ån i flutet af Septem-
ber eller i början af 0£tober. Under min Re-
fa är ijfo ifrän Albany til Nya York, fann

jag, at nötterna af Hiccory ej voro ån full-

komligen mogna den 21 September eftei; nya
ftylen. Huru kan då dylikt våntas hos ofs,

hvareft fomrarna åro margtalt kallare och gan-

Ita karta? Men hårtil torde man få fvara, at

Växter från et mera åt Söder liggande land,

planterade i et land, beläget mera mot Nor-
den

,
börja fmåningom med deras mognande

vänja fig vid och rätta fig efter den orten,

dem de nu fått til fit nya hemvift: margfallig

erfarenhet beflyrker det. Jag lemnar andra

exempel , och beropar mig endait pä Hvita
Valnot-Trådet: det våxer aldeles pä famma ftäl-

len och orter i Norra America med Hiccory,
endaft at det ock där finnes längre til Norrj
defs nötter mogna där ej ftort forr, än nötter-

na af Hiccory: imedlertid, af hvad i början af

denna Athandling nämndt är, finnes, at defs

nötter, hår uti Abo, hunnit, vid varma fomrar,
til fullkomlig mognad.

FÖRSLAG
at forhåttra Brännerte-Jlangen

;

af

JACOB GADOLIN, Th. Doft. och Prof.

Det år en allmän lägen, at en lådan Slang,

fom brukas i ftora Brånnerierj medforer

två
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tvä betydande ölägenheter: i:o at Slangens för-

färdigande är icke allenaft mycket koliianit och
granlaga, utan ock de{s botande ofta la godt
(om aldeles omojeligt, hålil nog kunnige Må-
ftare icke äro at tilgå på alla orter, dar Brån-
nericr finnas. z:o Skal Slangens rensning in«

nantil vara ogörlig, iå vida intet Inllrument

kommer ät at affkrapa den Erg, fom med tiden

llcal lätta och fålla fig vid defs inre yta-, af

h vilken Erg Brännvinet fl^al fä tn frätande art

och ofmak.

Til forekommande af den fenare olågenhe-

ten, (kal 1 fednare tider vara päbegynt at bruka
Slang af Tenn, i Hållet for Koppar, fom af

gammalt varit vanhgt. Men emedan hela faken

icke är härmed huipen, har mig förekommit,
at någon utväg dock kunde påfinnas at hjälpa

altfammans.

Grunden til ölägenheterna lärer ligga i en
gammal fordom , at Slangen nödvändigt fbal va-

ra böjd läfom-en (kruf, efter et Cylindrifkt kyl-

fats inre yta. Denne fordom lärer hafva up-
kommit deraf,' at vare Tunnbindare bchändigaft

gora, uti Cylindrift figur, (ådana vattu-kåril,

fom et kylfat år. En fak af mycket ringa vär-

de har fororfakat irring och ftora olägenheter.

For et Brännerie ligger ingen magt derpä, an-

tingen en Tunnbindare, eller en Snickare, eller

en Skepps-Timmerman, flår ihop et kylfat.

Slangens egenteliga verkan beftär deruti, at

lian tilräckeligen och fnart al-kyler Brännvinet,

Ju längre han år, och ju kallare vatten rinner

igenom kyl-fatet^defto mera kyla tär Brännvinet j

val-
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vålforftäendes, då alt ofrigt år lika. Och vid

minfta eftertänka, lårer det medgifvas, at an-

tingen Slangen år böjd läfom omkring en Cy-
linder , eller omkring någon annan Figur, eller

ligger i åtflcilliga bugter uti en gifven Plan, el-

ler år ftråckt uti en aldeles råc Linea, gor lå-

dant platt intet til faken.

Om jag alt(ä icke felar deruti, at ingen ound-

vikelig angelägenhet ligger förborgad i den Cy-
lindrifka fkruf-figuren, (tal det ej blifva fvärt

at påfinna, huru en Slang, af vanlig längd , med
erforderligt kyl- fat, fkal kunna (ä tiUkapas, ac

alla de befvårligheter, fom häfta vid den Cylin-

drifta Skruf-formen, undvikas, och myckea
omkoftnad tillika befpares. JVlen förut kan jag

icke undgå, at härvid anföra en fak, fom for-

tjenar upmärkfamhet*

En mur eller vågg, fom flciljer, eller brukas

låfom til fkiljevågg imellan et varmt rum pa
den ena cch et kallt pä den andra (idan, hin-

drar varmens och köldens blandning (communi-'

cation) lä mycket rtarkare, ju tjockare muren
år. Til exempel, med tvä rockar pä fig, fry-

fer en månnifka mindre i vinter-kölden/ än med
en, af famma tyg. Ju tjockare vägg et rum
omgifves med, defto mindre och langfammarc
afkylning verkar den fria och kalla utvarrts luf-

ten. Inom et varmt rum år, dä kölden om
vintren (kårper til, mer kallt vid fonilrer, ån

vid jåmna våggen. I godt fol-flren om focTvma-

ren, finnes mer kyla i fluiggen af en tjock

vägg, ån bakom et tunnt plunk. Håraf foljefj

at ]u tjockare Metall en Slang beftår uiaf, de-
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ilo mindre gagn gor han, och tvårt om, ju
tunnare Metallen är i Slangen, defs ftarkare blir

aHcylningen, då ak annat är lika- Jag har icke

egt tilfälle at utröna, om det år nägon liten

flvillnad imellan Koppar och Tenn, i anfeende

til varmens och köldens genomträngande. I ovifs-

het derom, år val ej bättre rad, anat iraedler-

tid hälla dem bagge tvä for at vara i den delen

lika. Men då Tennet, i anfeende til defs an*

dra belkäfFenheter, fordrar en iängt ftorre tjock*

lek i Slangen, ån Kopparen 3 lä blifver följden

håraf den, at om Tenn-flangen {kal gagna lika

med en Koppar-Slang, mäfte han vara en be-

tydelig män längre gjord y ty det fom i atkyl-

ningen förloras genom Tennets tjocklek, mäftc
igenom en tilokning af Slangens längd erfåttas.

jag fluter häraf, at, om man ej vill gå ifrån

den förut fattade meningen, fom år grunden til

hela villervallan, blottlläller man Gg for nya
olägenheter, dä man foker undvika de gamla.

Men låter man fordomen fara, finnas alla om*
ftändigheter mer gynnande y och i fynnerhet har

man den formän härvid, at Metallen uti en
Slang, fom år antingen hel och hållen råt, el-

ler oekiä famraanfatt af räta ftycken, kan vara

mycket tunn, foljakteligen mycket kårtare ån
den vridna , öch icke defs mindre gora lika

godt gagn.

Af hvad nu fagt år, foreter fig redan det

jag tänkt anföra. Det år altlä nog, at jag med
anvisning pä bifogade figurer, Tab. VIII. kär-

teligen yppar min tanka.

Hår foreftålles Fig. I. en råt Slang,

med
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med fit Kyl- fat, ee. Slangens långd och ftup-

ning emot Vattu-pafs, kan göras efter behag.

Pä figuren kan man, om il behagas^ inbilla fig

Slangens långd til 20 alnar, och den ofre ån-

dans lodråtta hogd ofver den nedre andans Vat-

tu-pafs, til 3 ahiar. Kyl - fatet kan göras Cy-
lindriftt eller kantigt, til lå ftor rymd fom kan

åftundas.

Emedan det år i åtftilligt affeende nyttigt,

at Metallen i Slangen icke är for tjock, lä år

nödigt, at under Slangen uti Kyl-fatet finnos

gafflar ay fom flöda under den klena Slangen,

hvilken i ladan långd ej är nog ftark och ftyt

at hälla fig rak, Defla floder bora ej hindra

vattnets lopp och omväxling i Kyl-fatet. Vatt-

net rinner in i Kyl-fatet igenom opningen bj

och derutur igenom tapphälet c.

At en rak Slang lätteligen kan hällas fri ifrän

Erg, det år onödigt at bevifa.

Emoi detta forflag pä råt Slang kan invan»

das,, at den tager bart mycket rum i Brånn-hu-

fet. Detta inkaft kan vara nog betydeligt for

Brånn-hus, fom efter afritning pä vanliga Kyl-
fat åro upbyggde. Dä nya Brånn-hus (kola

byggas , lärer det icke mycket betyda. Men
hvarken vid gamla eller nya Brånn-hus kan hår-

af flutas, at den runda {Ivruf-formiga Slangen

derfore borde bibehållas, hvilkec af det, fom
följer, båttre-itthåmtas kan.

Fig. 2. foreftålles en Slang, fom uti omgif-

ven lod-rått Plan > år böjd fram och tilbaka,

och år råtlinig imellan hvar böjning.

For-
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Förfärdigandet af en ladan fläng år icke lår*

deles befvårligt. Hvar råt del gores for fig.

For hvar böjning gores et knå, fom igenom fin

ofre ånda a inrymmer det rata Slang-ftyckets ne-

dre anda by och med (in nedre ånda c paflas in

uti det följande Slang- ftyckets ofre ånda d. Hvar
lårfkild del, lå val de raka fom de krokiga
knå- ftycken, förfärdigas med Slaglods-lodning.

Sedan alla delarna åro tärdiga, paflas de ihop^
och fogningarna göras täta och Itarka, med pä-

ftopt Tenn til en tilråckelig tjocklek. Handt-
verkaren vet nog-, at förut förtenna de ftållen^

där Tenn i fl;:arfvarne fkal päilöpas.

Om någon Erg flxuUe låtta fig uti denna Slangs

kan Slangen med aldeles ringa moda och koft*

nad tagas fonder, ftycke från fliycke, renfas och
ä nyo fammanfåttas. Alle Fuflcare- uti hårtil

horande Handcvcrkerier forflå den faken, at los*

fmålta och tilfåtta fådana fmä Tenn-lodningar.

Kyl ' fatet AB kan hafva antingen en allång

fyrkant til Bafis , fom i Ritningen utmårkes, el*

ler hvad figur man vilL

I denna Ritning och i den följande, kan,

ven fom i den forfta, betraktas en zo alnars

läng Slang, lagd inom 3 alnars lod-rått hogd.

Fig. 3. forefråller en Slang, likafom veklad

omkring en rått flående fyrkantig kropp. Han
beftär af räta delar och knå-flycken , lafom den

nåft förut befkrefne^ och alt fom år anmärkt om
den förra, galler åfven om denna.

Emot en Slang, formerad efter endera af

d^fla tvä Ritningar, galler iatet det inkaftet,

f^m
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fom flculle den ej bafva utrymme i et trängt

Brånn-huJJ, lå val fom den vanliga Slangen.

En anmärkning til flut. AHcylningen inom
Slangen i Kyl-fatet blir ftorre, icke allenaft i

proportion af Slangens långd och Metallens tunn-
het, med mera, lunn ock af ftorleken af Slan-

gens yta. Til exempel, om qvadrat-mättet af
den Cylindrifl^a Slangens vinkelråta afftårning

(^transverfiil Scäion) vore tvä tum, il kunde, i

ftället for denna Cylindriflca, med fordel brukas
en Slang, af parallclepipedifk figur, hvars at-

flvärnincVplan vore et Reftangulum, äfven af ^
tum i qvadrat-mätt, men tillika af tvä gånger
iä flor Peripherie, nemligen dä den ena fidan af
Reftangclen år 4,f7, och den andra 0,44, tum
läng-, hvilket i det nårmafte utgör en dubbelt
Horre yta pä detta Parallelepipedum,

Jag äfyftar härvid intet annat, ån at mina
enfaldiga tankar kunde tjena andra, fom fakeii

båttre forftä, til upmuntran at åfven i detta
åmne frambära en båttre uplysning.

Om Hvkax-MaJJien
I

af

CLAS BIERKANDER,

Phalaena Secalis, år, med Mafic och Poppa för-

ut i K, Academiens Handlingar for är lyfz.
befKnfven, Vid den dar forekommande tredje

fiutfatfen, torde mig tillåtas få gora några til-

läggnuigar,

U ^ Ar
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År i77f 5 den i6 Sept. voro redan deffe Ma-
flcar utkläckte, dä fomlige voro I5 fomlige z
linier langa* Den lilla Rägftjelken blcF mycket
tii dedb maflvar aibiten. Skade-djuren voro fe-

dan hela hollen fynlige^ til defs jorden blcf fru-

fen och betåckt med fno.

Om våren 177^?, den 16 Apr* funnosdeäter
i räg- brädden, och voro 5 å 4 linier länge* Rå-
gen begynte våxa til fmä ftjelkar, hvilka ma-
tfcarne vid roten eller forfta leden atbeto, och
fororfakade ftor fkada, i det de flyttade lig frän

det ena Rägftändet til et annat, at läledes pä en
qvadrat-aln, 4 ä f lljelkar voro fordärf-

vade* Jag har tölgt defTe forodare pä fpären

hela var-tidcn, och fedt det nederlag de gjort

pä famma iått, vid 1, ^ och 4:de lederna, fom
vid den forfta, at jag icke behofver vidlyftigt

derom berätta , utan endad tiden ^ når ftjelkarne

blifvit afflairne. Omkring den 4 Maji, for-

dårfvades Rag-fträet vid andra leden, den 24
Maji vid den tredje, den 8 Junii och följande

dagar, vid den tjerde. Rågen begynte dede da-

gar gä i ax, Maften blef fullvuxen, hvarfore

han gömde fig i jorden > at förvandlas til Pup-
pa, utur hvilken, den 2.9 Julii och följande,

framkom Phalicna Secatis.

År 1777, ät Malten Räg-ftjelken, til defs

blomningen inföll.

Det fjfta nederlag, fom MaOcarna tororfaka,

blir for Landtmån endaft mårkeligt, emedan
axen, fom nyligen gätt ur holken, forvifsna och
hvitna, men den fkada, fom fker hela höften

och vären, fynes for ovana ögon aldeles intet,

utan
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utan ähcirä orfaker uptådkas til Råg-bräddetiS

forminflcandc.

Ju ftorre Maflcen blif^ defto mef åf lian

tiodfakad at akid välja de tjockafte Räg^ftjel-

kar^ at uti dem nedkrypa^ och löm defle (kul*

le gifva de Itorila aXen och den irfodigafte Rå*
gen, iå Ter man nu, bland flefa,en orfak*, hvaffore

Räg-kornen fomliga är blifva fmä och klena

5

emedan de minila aXen mäile frambringa dem*

Landthushällare, fom om höften och forft pa
vären icke ännu märka, om de hafva denna

mafk i åkrarna ) kunna aldrabåfl: låra at kånnä

och finna honom den tiden, når han avbiter vid

^;dje och 4:de lederna Råg- ftjelken, hvilken

forvifsnar och hänger merendels utfore holken*

Om Ma{L'en fi;ui!e vara gängen fran deffe ftran^

år han icke långt bärta, utan finnes i gränflca*

pet» Dä Mafk\n ätit af (Iräet^ kryper han Up
ur holken baklånges, och gar til et annat*

At forminfka denna Räg*tjuf, katl ej \^ål (ke

forfi: pä fom maten, dä han är liten, men nåt*

han blir ftörre, och gnagc' af de fifta ledernsi

pä Rägen, lätet det fig båttre göra* Af 8

Barn, iom lärdes at foka honom, barttogo^ pä
cn dag iö]o Maflvar. Om hälften eller en tre*

djedel af defle blifvit honor, och af hvar hona
flere hundrade ägg, fer man, huru mänga fka*

de-djur genom et dags-arbete blifvit Utrotade»

At denna ohyra kallas Hvitax-mafk^ tycken
ej fullkomligen utmärka det ftora nederlag han
gor pä Rägcn och Värfåden, utan tjånligare

torde vara nåmna honom Stjclk^maik^ emedan
Vt hati^
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han 5 under den tid låden våxer, afbiter ftjel-

iarna, och icke allenaft dä, når den är ax-
gängen.

Om det ej vore af Natural-Hiftorien be-
kant, at Ichneiimones inflicka fina agg i Skrå-
pukars kroppar, kunde man Tnart ialla pä de
tankar, at Hvitax-maO^arna vore tvcnne ilag.

Når defle odjur noga granfkas^ finner man
hos dem olikhet: den ena kommer aldelcs 6f-

verens, hvad fårg, ilapnad och ftorlek angär,

med befkrifningen i Kongl. Vetenfkaps Acade-
niiens Handlingar for är lyfz p. 6z^ mtn den

andra år fmalare och allena fl 6 linier läng, har

i:jåftan gul tlrg, och undergår fenare fina for-

vandlingar, fom genom följande anmärkningar

år utrönt.

År I777i hemtogos Hvitax-maffcar och lades i

]u'uka, half-fyid med jord. Til foda ditfatces

flere ^>ängcr Räg-ftjelkar. Omkring den 19

Junii grngo de flårte Mafkarne ned i jorden,

at undergå förvandlings men \i (lycken vänta-

de dermed til den 12. )u!ii. Den dcrpä föl-

jande utkläcktes Phal^ena Secalis, men utur de

Maflsar, fom fifl gingo til Puppor, framkommo
i<pkc Phälxner, utan i ftållet Ichneumones , och
det icke forr ån ^den 10 September. For at än

nogare i facken fä uplysning, famlade jag inne-

varande år i Majo och Junio, Mafkarna i lårfkii-

ta burkar, hvilken anftalt lä lyckades, at iden
fom de florre lades, utkläcktes Phala^ner, och
i den fom de mindre inqvarterades, utkommo
den 8 Sept. Ichncumones.
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Puppan år fvart, aflång och flcinande, i linia

tjock och 4 linier läng.

Ichneumon har fvarc kropp, år 5 linier läng.

Antennerne åro 4 linier. Alla fötterna gula.

Magen har 4 ringar. Aculeiis eller ftjärten 4
linier.

Denna bencrifning kommer nårmaft ofverens

med Ichneumon extcnfor, och lårer vara den
famma. Som denne Ichneumon icke fynes til om
fommaren, och troligen icke lefver ofver vin-

tren3 iä lärer han om höften inlHcka lina agg
i den fpåda Hvitax-mafl^en, hvilken for denna
orfak flcuU ej våxér nåftfoljande fommaren til

famma ilorlek , fom de Hvitax-mafkar , hvilke

blifvit frie från denna inqvartering.

Mathematlfkt Theorem -y

bevift af

ZACHAR. Z. PLANTIN5
Infpeöor ofver Mätt och Vigt.

Vare lAGB en Parailelt afftympad kil (Tab. 8
Fig. 4), innefluten inom 2:ne parallele>

<5likformige reftanglar , GE^ CAy famt planerna

AH^ DGy AF och BGy och låt kroppens lodråt-

ta hogd vara vinkelrätt dragen emot Bott-

narne GE, CA'y lå fkal geometrice bevifas at

AB x AD + EH ^^Jf+ AB^EH xJd+ ÉF^ §azz Pa-
railelt afltympade kilen FAGB.

U 5 Skår

(^) Detta Theorem år, fåfom Problem, uploft af
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Skar EF uti ea pund K, il at : ^Z) : : ETIi E!<!

(Pr. Il, Bok. VI. Euciid.), drag KL parallel

med EHj km rata lineer ifrån iC til Z), C, ifrån

f til C, famt ifrån Z til C.

es) Emedan re^tangelen KH år likformig med
reélan gelén i)Ä (per c< nllr. ,, lä år den gifne krop-
pen Fy^GB fördelad i j.ne kroppar, neml, i;mQ
J?aral] ftymp. Pyram. HKBDi f.åo Fyr;imid.

KFöLC, och >;tin Pyram, KDCF Mei^ X -^D

;

^/iBxyiJ)x\/'É~HxÉK .EHxEKi hvarfore parallelt

ftymp. Pyramid. HKBD:=
^bT^D+ EH X £Ar+ y^A' X^uxy EHxÉK x fas
Zyffi 4- lEHxEK+ i v'MxADxyEHxÉK x%a.

(Kopgl. Vet, ^cad. Handl, I77f j Qyart, I,

/3) Nu åro AB-^AB^ yABxJj)>^ Y"EHxEK»
famt EHxEK trenne ouphorligen proportionelie

areeri 4Bx-AD och EHxEK likformige rektang-

lar, famt läledes AB, AD (Sidor i i:fta Term.
at analogiens homologa med hvar fin fida EH^ EK
(uti den ?:dje)i hvarfore JBxAD\ yABx AD x

yEHxEK; ; {AB : EH : : ) ^BxAD : EHxADi famt

AB^AD : YABxADx yEl^x-EK : : C^i) -.EK::)

ABxAD ; /^5x£/C: (CoroU, z.Prop, zo, B. vi- Eu-
did.)>

Thom. Simpson genom fluxions methodcn i defs

£)oétr. of Fluxions Part. I. §. K4: äberopadt för

defs nytta i Pra«äiquen af Herr Öfverft. och Ridd,

af Chapman i defs Traäat om Skepps^Byggeriet

,



1778- Od. Nfov» Dee. 295-

clid.) ; hvadan ^BxEKz= YAB x ÄD y. yEHxEK=
EHxAD (Pr. II. B. V. Eucl.) famt zYaE^^
VEh7eK— ABxEK + EMxAD; h vårföre Pa,rall.

liym. Pyramid. HKBDzz

(ZABaAD+ iEHxEK+iy AB-kADxyEIUÉKxla=)

2AB X ^'5+ zEH xEK+ aB^ EK+ EH kADx^ a.

7) Vidare, efter trianglarne KDC ^ KW åro

uti en och !amfnaPlan, och tillika bottnar i Py-
ramiderna KDCF, KLCFy famt defla Pyramiders

gemenfamma lodr. hogd, en linea, dragen iträn

Pyramidernas fpitfar Ef vinkelrätt emot Planen

KDCLi mäae Pyramid. KDCFi^y r KLC F : :

(KDC: KLC : : DC : KL : : AB : KL : : ) ABxKFx^a :

KLxKFxJa (Pr. 6. B. XII. Eucl.)-, Men, a, år

lodr. hogden och KLF bottnen uti Pyram. KLCF=:
KL X KF

(
1
— x-}a=)KLxKFx^a} hvartore ockPyram.

KDCF-ÄB^KEx^a (Pr. 14. Bok. V. Euclid.)

^) Om nu alla tre kropparne, ncml. ;:mo
Pyram. HKBD. z:do Pyram. KFGLC^
( z?yr,KLCF—iKLxKFx^a),(y)i och 3:tioPyr.

KDCF fy; adderas, iä år Parali. i\. Kil. lAGBz=i

(Ub7äF+ zehxEK+ aTxEK+~eh x Äd -h

zKLxKF ABxKFjx =
ABxAD-^EHxEK-^KF+AB EHxAD-EK^Fx^a^s.

AB xAD-h EH xEF -fdB ^ EH y. AD t- EFx^a,
Hv. Sk. Bevif.

Corollarkim i. Uti hvar och en Parall. ftymp-

U 4 Pyraro.
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Pyram. HKBD^ hvar^ bottnar HK^ BD^ ho reét-

anglar, år ^J9x£A' eller JDxEH Geomctr.
medeiproportional-arean imelian botcnarne HKyBD
(0)^ hvilket färt at finna berörde medel- pro-

P^
^^"^^'^-^''^^^ - i^^^ : '^.--^åcs är lättare , ån- at ioka

y^iBx^Dx£jtix£K. (Kongl. Acad. Handl. ij7f^

Corollarium z. Om ÉF år lika med NuU,
blir jcroppen ABCDEH en fullkommen kils

Corollarium 5. Nat rata lineer dragas ifrän

H til C, Hjimt E til D och kroppen FJGB åy för-

delad i z:ne kilar ABDCEH och GBEHCD; (ä är,

enligt Coröll 2^ Paraileli' llymp. kilen FAGB =
{lAB+EH^AD 4- lEä+CDxEF) >^^a.

Corollarium^, hhV'AX'A\\. ft. kilens iv^Gi? Cub.

innehall, ABxAdTeh^^Jf^
,

famt lineerna AB,AD,EH,EF, vat^ gi^nes iä år

troppens lodräta hogd, az=:

MxAD+EHxEF+1Ib^ÉH^AD+ E
^

Cörolarium f . Vare f(igl>^ en paralL ftymp.

kil, dcfs parallele bottnar ^ir^, ^//Ä,' di{zzAD)

lodrätt til lineerna ba,cd^ och nf^—EF) til he^gf^

fann —-=^/ioch^ —EHy och låt ä
z t

vara lodr. hogden i b.^gge kropparne FAGB^ fagb.

(Fig. 4. f,)^ rammanbind c med h och med ^,

lå år klart, at kroppen /^^^'=(kikn abcdeb-^r^ukn

hefgcd:z:
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( ^Ei-UAD) + ( zi:// + CD X X J = Parallelt

llympade kilen f^GÄ, (Coroll. 2j.

CoroHarinm ö. Låt en Parallelt afftympadj

fa kallad, Rund-kil, med Eliiptifke Bottnar> va-

ra inOvrefven uti den 4'-börniga, parall. ftymp.,

kilen FAGB ^ famt bagge deffc kroppar, niedelft

f)arallele Ikarningar med Bottnarne, vara fordcr

ade Uti et lika oåndeligit antal fl^ifvor 3 la mä-
lle, i nnfeende til {tifvörnas oändeliga mycken-
het^ hvar (kifvas tjocklek kunna 5 läfom oände-

ligen liten, antagas vara— Nullj famt, til följe

deraf, hvar Ikifva i den 4-horniga kroppen FAGB^
anfes for en Reftangel , och hvar motfvaran-

de i den Runda eller Elleptifka kroppen för en
ILllips. Vare fkifvorna tilfammans tagna uti

FAGB lika med b^c + d^ famt ikifvorna i den
EUiptifiva lika med e h -k- k zizM^^ hvarforc

b-^ c-^r d = FAGB ^ famt EUiplifta kroppen z:^

(e-k-h-h-kzz) My och altla Diametrens qvadrat til

Cn^kelen, fom 1,17314 : i (roooo : 78f4: :

; , ^
FAGB

b+c-hd : M : : )FAGB : M zz _ ^
r^GSx/öWö. ^^^^ ^xl,l7524.:.^ix^^,^,^f

FAGB (SiMPS. Seft. Con. Libr. V. Cap.
Om dertore EUiptiika J^iroppen M til cubilkt in-

nehåll och diametrer är gifvenj iä måile lod-

råtta hogden uti fora år a vara =
^

M X 1 , 17 34 X 6

AB X AD + EH X EF + 'abITJh x aF+Tf
~

U f Mx 1000x6
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4Bxm'hEHxEF^AB+ EHxAD-fEFx7^S4
~

M X 5,8ip7ZAri
ATS • r-.. — ---7"""^"

—

—:—

—

y hvadanM XAD+BHxEF+ AB-^ EH X AD -hEF
EllipliOva kroppen ^f - kropp. FAGB^^y-^^zz

JBxAD ^ EHxEF+ AB EHx AD+EFx^ a __ _____ ^ _

AExAD+EHxEF ^AB^EHxAD+EFxa

itiaft. (KongU Acad. Handl. 1774, Qyaft, 4:

dito 1776^ Qyart. lO

Probl I.

Det begåres, at en Kol-ftig-=:(i z Tunnor =
é^lOQX Ii =) 7/5600 Cubifke llcal göras, Uk-

formig med Modellen EGDAFhCB (Fig,

hvars Bak-och Fram -Balkar EFBA.GHQJ) åro

lik vinkliga planer, famt gora, h vardera, emot
bottnen JBCD (fom är en Reäangel) en plan

vinkel;^ 110 grader, aeh hafva Ef^AS, famt

€fHiDC parallela. C^j

Antag, at MJjND åro lodråta emot JB^EF,

famt CD^GH uti planerna EFB4,GHCD} och låt

11 111 4V v

vinkelen wJD z^^DAzziio grader, AD=r::y^oQo^

ii in IV v inn iv v

JB^DC:s;zBN—Df7=:z 4 o Q Q ; mJz^MA^GH— IfOO
i\ n\ IV v

och EF^i7{o^
F5r^

() Modellens EGDAFHCB ogon^puuä år lagenof*

Vanfot Figuren.
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Forlång ram lineerne mAy nD til defs de rå-

kas uti Zj och drag P/?, vinkehäta emot
wZ^nZ ifiän och

v

Nu år ?^Dz:iooo och A^AD ^^jnDA^iz llO
gracer i

och altlä 4ZAD "ZZ /iZDAz:Z70 grader,

lamt ^^^1:40 grader f i följe hvaraf, Trigono*
metrice, (uti Triang, ADQ)j Rad i Sin.^Q^DA ; i

v umiv v

AD':z^ooo ; Aqz:zi7 s Sf\ (uti Triang, ADZ)i
v 11 ni IV v

Sin.jZ: Sin. A ZAD ; ; ^Z)—400o:Z)Z~f 34g,
11 111 IV v

h vårföre )6 848, och (uti Triang,
v nuuvv

P^Z), R(tä: Sm.jZi :nZ'r:i6U^% :Pn—^^oi,

Låt vidare Modellen EGDAFHCB vara fprdclad

uti i:ne kilar BFBAGH och GHCDABj famt tilli-

ka genomffcuren af en Plan, fom går igenom
rata lineerna MA^DNy hvilken iåledes jåmvål år

lodråt emot Bottnen ABCD^ och foreftålles %

Figuren niedelft Planen mnUA^ uti hvilketi

mA::=iMA', nDzzNDi^ famt AmAD =:AnGA zz l\Q
grader j lä år klart, at Planen ?»i;^Z) år Model»
lens Profil, efter den lodräta genomftårningen
emot Bottnen, fom gar igenom lineerna MA^DN^
famt foljakteligen mAjnD^ Profiler af Bak • och
Fram . Balkarne EFBA^GHCD i och Iåledes

lUuiv y

P/^f^440i) kilens EFBAGff lodräta hogd^ famt
uuuv v

AQCzz]jf9) lodr. hogden til kilen Ö//Ci)u^5j
hvarfore altlä Cubifka innehållet af Modellett

£(?i)^mfe[ kilen £/^4gif+ kilen GHCDABz^
(EF+AB^GäK
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{EF-^AB-rGHxMAx^Pn)+,GHtDC+ABxDNx^Aq):=:
v

^ ^ ^ 440Z •

( ijfo + 1 000 + I f00 X I f00 X ) +
v 11 111 IV

(lfOOTIOOO"^IOOO;tIOOOA~-^ j~-™-L^«J[ =:J

SI 111 IV

Nu emedan likformige kroppar förhålla fig

itil hvarandra, fom Cuberne af deras likbelågna

(homologa) lineer^ eller ock, om Cub-Rotter-
na utdragas af alla Termerne i Analogien, lä år

v v
CAD -i i> ^ 4C00: §89721 Kolftig.-sr^D^

11 111 IV 1 11
I
/4e'.DC^iJN^xooo: 22243^ lånode- \JBiDC'^D>

(V6,86o,875):Cv^75;6oo)^EF, . 1750 : 38925 fmologa EF.

1901 . 42284.
.[^2^, , , 5759:8?6liJ [as.

I anledning hvaraf (om kroppen EGDaFHcb
antages at vara fjeltva Kol-ttigen), Kol-lligens

cubifea innehall m åftc vara —
l (EF + AB ^OHx MAx^Pn) +
(<jH DC + AB X DNx ^ AQ) =

1 II 111 IV v
1 HUiivv iiiniivv 111 111 IV v 111 111 IV v P7914.
(3892^ + 22.243 + ? 5 504^5 3 564^-^^) +

- 1 II III IV v
111 111 IV v iiiiiiivv 111 III IV v 1 11 niivv 8 26 I I

(3 3 3ö44.2z24 3= 2z24 3A22Z4 3 A'—~

—

l 11 111 IV v 1 11 111 IV v

if 1 54ÖP, föf,409,7 1 z)+ (24>MO5 37P^ I 17r=)]
I 11 111 IV V

7T^ff^i^^H^^S7^^^^79 narmaft, med allenaft en

knapp
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knapp iQi^c dels Cub. Decim. Tums fl^ilnad,

ifrån kol-ltigens råtta cubifta innehall (7 5^5<5cdji

h vilken ringa ftihiad ej år af betydeHe, når eii

få flor kropp fkal fammanlåttasi och altlä kan
den begärde koi-fiigen, efter de fundne längde-

niåttcn förfärdigas, likformig med JVlodellcii

EGDAFHCB. Hv. Sk- Gor. i^)

Ayimdrknwg, Detta iitråknings-lått galler ock,

£iftän Bak- och FraovBalkarne EFBAyGHCD^ pä
en del ftigar i Fah!u Bergslag, åro af olika

bredd nedantil, famt gora olika vinklar emot bott-

nen 5 ty om AB>DC, ia åi o dock EFBAGH.GHCDAB
likafulit 2.:ne kilar, iipkomne genom Modeliens
diagonal-fkårning forriicdelli: Planen GHAB.

Probl. Il

Vare AKRGCEDF en Parall. ftvmp., la kal-

lad Rund-kiK dcfs ofre botten ^/fCi? en Cirkel

pä diamet. ABz=:i6j ntxire botten CEDF enEl-
u n 111 IV

lips pä diamet. CD .jzS och diamet. EF = yii^
lllUlVVVlVil

famt kroppens lodr. högd, ^"707 i j, 6 3 dä be-

gäres at finna dcfs cub. innehai!. Och äter,

om cub. innehållet = loö, och bottnarnes dia-

metrer, åro gifna, at dä finna kroppens lodr*

hogå~a. (Fig. 7.)

En-

(*) Om Modellen upritas efter nägon flor geometrifk
Scala, fä kunna lodr. högderna P^, //g famt mM^
AM^ och nN^DN^ x dec närmade determineras, til

längden, efter Scalan, utan Trigonometrifk räk-
ning; dä mM^AM^ famt nN^DN^ jåmvål tjena at

gifva Bak- och Fram-Balkariie, fin rätta lutning éf-^

ver bottnen 3 efter bottnarnes Profiler, mA^nD.
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Enligt föregående Theor. Cofolh 6, mafte
parall. llymp. Runda kilen AKBGCDEF=s

(CD)! EF+ AB ^^CD -i-AB xEF-^AB x^a

^

1,17324.
*^

Ct) X EF '\- AbU- cd a- AB X EF-^AB x a^ 7>6j944 ^
2 '

'

11 lU Iv v VI VU

80OA fl 14. 1604-8004- i6cxfl 1-^160x70 7,146
7)6ji>44-

"
a m IV v

7fi^94^S'^<5,7iO " m IV v

1 kanna^iicö Cubiflce^ hvilket var det ena*

Pä famma grund är lodräta hogdcn a =
t Ö(5 X 7,6 7, 944 1* 1" iv v Vi Vil

-—a '

— — r::707i46>

hvilket var det andra- S. Sk. G6r*

Anmärknwg. Om AGBKCEDF uträknas iaföm
en ParalL IL Con, ia blir cub. innehållet en
knap^ cub. Tum mindre 5 hvarfore den hår
befkretna uträknings- methoden (Coroll. 6.) och
icke den Conifka, bor nyttjas j når til exemp*
et måfk -kar, med EUiplifk botten och öppning,
men olikformige ^ (kal uträknas*

BE-
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BESKRIFNING
om Rhmoceroi btQornh •

af ,

'

ANDREAS SPARRMAN, M, D.

Rhinoceros unicornis, hvilken efter all an-
ledning endaft uppehåller {Ig i Afien^ har

äta-.ihg.! gönger blifvit ford til Europa, famc
af flcre tåmmeligen val beOcrifven och afritad-
lårxJieles af Herr Parson (uti Phllof, TrmsaB.),

Deremot har Rhinoceros bicornis, hvilken
formodeligen endaft tråffiis i Africa, af ingen
Natur- forflcare förut blifvit fedd och bcffcrif-
vcn. KoLBE läger fig vål hafva fedt detta djur,
tnen hans fabelaktiga beOirifning ofver det fam-
ma, lå vål fom felaktiga ritning, gifva full an-
ledning at tro, det Kolbe i detta mål, \l vål
fom mänga flera, är blott et Echo af Invlnaf-
nes opäliteliga beråttelfer- (*)

Många horn af Rhinoceros bicornis, hafva
dock längefedan fått rum i Europeiflca Cabi-
newcr, hvaraf man vål fedt, at en Tvåhornad
Rhinoceros gifves, men utan at for ofrigt veta
defs fkiljaktighet från den Enhornade.

Af denna grund, hoppas jag, at Körtel. Aca-
demien (a mycket gunftigare lårer anfe mitt be-
mödande, at i Capilca ödemarken upföka och

^
be-

(*) Han har t. ex. ritat Svanfeti pä fiii Rhlnocerös

trubbig"^
^" Jckorn, famt Nofen heli
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bedcrifva et lå anfenligt djur fom Rhinoceros,
hvilket af alla fyrfotadcj til Kropps- mafian

,

nårmaft upkomnier emot Hippopotamus och
Elephanten,

I anledning af flera, fom jag fedt lefvandc
och jagat, famt af trentie Hannar, d6dfl:utne,
hvilka jag nårmare underfokt och africatj har

jag författat den befl^rihiing jag nu tår den åran

at meddela.

Kropps- fkapnaden och delarnes forhållande

fig iniellan, kan lättaft inhämtas af Rirningen,
Tab. IX. Mulen eller Nofen rpeiHir fig^til-

famnians, ej allenaft ofvan och under ifrån,

utan åfven ganfta mårkeligen pä fidorna, na-

ftan fäfom pä en Skyipadda, men oPra Lappen
år något längre ,

enl?gt ritningen. Ögonen äro

fmä och infunknc. Hornen äro tiiforene for

val kände ^ at at mig behofva närmare befkrif-

vas, jag {-år allenail tillägga, det bagge könen
hafva dem af lika flcapnad, famt at jag tycke

deras ilorlek ej altid vara proportionerad efter

kroppens. Ej heller forhäller hg fiorleken af

det fiämre och det efterde hornet, fig imellan,

altid i famma proportion, undantagande at dec

främfte altid år flor il. Huden eger aldeles in-

gen af de ftora fållar 5 fom pä Enhornade Rhi-
noceros befinnas, men är dock fkroflig och knot-

trig, til vid pafs en tums tjocklek^ til färgen

något mörkare ån afk-grä, dä man und Q n tager

ljumfJrcn, därcfl: den är mycket mindre tjock,

nåftan helt flat och månnifkofärgad. Djuret kan
lagas aldeles här-bart, undantagande nSgra glefa

mörka 3 vid pafs tupis länga bärftlika här, i bräd-
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den eller kanten af öronen, likaledes vid ytter-

Ila fpetfen af Svanfen. Denne år af vid pafs ert

mans tummes tjocklek^ fran fin Bafis fmänin*

gom nftagande til fpetfen , hvilken är framåt och
Järdclcs bakat något utvidgad fuiit rundad, mert

pä fidorna plattad. Pä den hafaf formerade kan*

ten fina tums eller half-iums langa och rtyfva

har, af hvilka de, fom mot djurets kropp vet-

ta, befinnas til en del atnotte Intet tecken Ut*

vårtes kan märkas til Scrotum, och foga til na*

got prr^putium, dockar opningen, däred Mem*
brum mafculi fratnkomrner , vid pafs läfom på
Häiiar, och (jcifv^a membrum någorlunda lik-

nande Hårtens, ialedes aldeles Ikiljaktigt frlrt

det, fom Rhinoccros unicornis {kal ega, hvil-

ket, enligt Herr Parsons i Phiiof. Trans'act.

gifp.e ritning och befknfnmg, {k'ä\\\km cn fleur

de Lis.

FVntren hafva^ lafom ritningen utvifar, foga

ftorrc omkrets, än benen, frammantil forfedde

med ^:ne ej mycket utrtaende hofvar, af hvil*^

ka den rredierlla är llörit och mera rundad : in-

under btllär foten at en mera calleus hud, lik-

fom pä Elephanten, fiimt är, dä man undanta*

ger kanterna, fom formeras af hvardera hofven,

famt en echancrure i hälen, til fin figur nägor*

lunda cirkelformig*

Oaktadt atfkillige Enhornadc Rhinoceroter,
tid efter annan, blifvit förde til Frankrike och
England, afritade och beflvrifne, har dock be-

klageligcn Anatomien af et lä llort och mårke-
ligt djur hittils varit forfumm*ad. Jag var derfore

lä mycket mera nyfiken och angelägen, at i Afri-

X can-
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cand^a odemarken fe och i akt taga den invår-

tes ftaptiaden af Rhinoceros bicornis. Huru-
vida detta kunnat lyckas for mig, år genom
följande utdrirg af min Journal ai inhämta.

- - - Den 17 Dec. lyyfy om aftonen, an-

lände pg til Qyammedacka kalla, en nu til

ftorre delen uttorkad vatten -pol och et dricks-

Dålle for I.ejon och andra vilda djur. Jag be-

flot at dar campera nägra dagar, for at
, jämte

Herr Im melman och nio mina Hottentotter

,

lura pä Rhinoceroter, hvilka dar, jämte BufF*

lar, plågade vältra lig i gyttjan. Den ip ha-

de vi den lyckan, at (kjuta 2:ne ftycken Rhi-
noceroter, vid pafs en Svenfk mil ifrån värt

Camperings-ftälle, men foranlätos at lemna dem
ororde til följande dagen. Den zo om morgo-
nen, i lällftap med Herr Immelman jämte 4
Hottentotter, blefvo vi hindrade genom jagan-

de efter en Troupe Capfl^e Elgar (Capfe Elands)

lä at vi ej forr, ån kl. 10, til de fkutne Rhi-
nocerotcr anlände; det var nu, lå val fom gir-

dagen, ganika varmt, hvarigenom rota redan fla-

git fig til (året, lä at en blodfragga pofte utur

det famma. Jag bod til med mitt manOcap, in

allés f perfoner, at omvåltra den pä fin buk
ftupade och liggande Rhinoceros, men förmåd-

de ej rora den famma. Jag fann nogfamt hår-

vid, at mine Hottentotter voro akfor late och
ovillige hjälpare. Det var dock den mindre af

de z:ne Rhinoceroter jag utfedt for Anatomife-

ringen; han var 11^ fot läng, af ii fots cir-

cumference famt 6f a 7 fots hogd, fom jag

kunde tycka, om den varit uprelt pä fina ben.

I den
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I den ftållning derfore, fom det obåkeliga djuret

låg, upflcars och, efter vara knifvars ofta för-

nyade brynande, bårttogs, på vanitra fidan, ea
ftor fiiia af den tjocka huden. Kottet befans

dock ännu under den famma t-årfict, något der-

af lades på gioden, äts, och var, i mitp tycke,
fmakeligt nog , nåra liknande fvin-kott , men
mycket gröfre. Under detta, hoggo vi med
hand-yxan en opning päRef-benen: med flitan-

de och ftårande hulpos vi åt at uttömma buk-
cavitetcn j jng gjorde fom fkyndfammaft ritnin-

gar, afmätning och befkrifning ofver deffa de-

lar, hvareftcr Diaphragma bårttogs, och en na-

ken Hottcntott til hälften inkrop i afet, for at

uttaga lungorna och hjärtat. Som genom flcot-

tet uti de flora lung-adrorne, Djuret rått fin ba-

ne, voro lungorna redan anftuckne, och de, fä

väl fom lefver och mjälte, hade ej varit mån-
ga minuter i opna luften, forr ån de började p6-
la och fermentcra 3 llarka hettan af middags-fö-

len, torft och ftank kunde ej längre uthärdas.

Jag nödgades fluta, fedan jag blott hunnit ut-

röna följande.

R^hinocerctJS bicornis inelfvor likna, fom jag

kunde tycka, närmaft Häftens; fåledes horer
detta djur, oaktadt med horn forfedt, ^j til de
Idifiande, utan til dem, fom vi plage kalla af

Ifter kynne. Magens längd har jag glömt an-

teckna, den var, fom jag kan minnas, vid pafs

•af 3 d 31 fots längd, til ikapnad någorlunda
lik Häftens. Tubus inreftinalis, imellan magen
och et ftort ccecum, var allenaft 14 SvenC^a al-

nar eller 28 fot lång, ofver alt af nåftan fam-
ma diameter, neml. vid pafs cn half fots eller en

X z hands

\
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hands bredd. Inreftinum corcum var vid defs

böri.iTi cn aln brtdt^ likfon? magen 5 iami 8-J al-

n<ir längt, (alcdcs circa dubbelt längre ån ma-
gen^ det vnr dubbelt iipliftadt under rvgg-ra-

den, fann flutade lig mi vid p;ifs 1^ f^-ts iangt

Reclum. Niuran.c voro af en. fots G!'an;eter,

n^jalten knapc en fot bred naen 1 alnar iang.

Hjcriat ioi iängt, och p;i bredden ej m^c-
ket mindre, i)en högra lungans Inb var tek-

nad n^ed en incifure^ ror ofr^gt odclt-^ fanu af

2 fors iängd : den va!i!lra be(t d af i lober, af

hvilka en liren var nårmafl- hjarrars baiis. I^ef-

ren bef^ms trän höger til vanlier af 3^ f^ns bredd,

til (in d|uplek eller uppifrån ned'it, iafotn hån-

.gande i dpjrct, 2:^ fot ., den belloci af
2,

(lorre,

näilan , lik- flora va! atfkside lober, och defsutom

af en liten lob, likafam et fots utfkott ifrån

leircns concava fida vid middelen af defs ofre

kanr^ {^) Ingen G^illbiäia eller tecken denil

kunde märkas , hvaruii Rhmoccros afven år hk
Hållen. Nhv jag da lliitcligan OuiWe lemna
Rhirroceros, opnade jag defs väl ftmna mag.e,

for at utröna, hvad djuret brukade tortära ? i)c[s

innehall var aldcles oforåit och helt frifki:, bc-

flaende af londer tuggade rorter och qvillar, af

hvilka ,nagre ännu b< funnos lä itore fom hnger«

dumpar; til en ilor de! hade djuret åfven ätit

fucculenta växter , . af hvilka jvig tyckte mig
igen-

('^) Til ytterh'g,are noje f6r Zoologer, torde jag fram-

deles få tiifälie at i nä^on får-fldld bok gifva Ritning

pä Rhinocerotis och liere Cnpllce djurs Anatomie,
hvarigeiiom delarnas fkapnad kan uttryckas, famt
jåmförelfe int^d andra djur fke, längt bättr© och lät-

tare, äa med beikrifning.
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igenkänna cn och annnn liraf Tanit taggig Sta-

pe/ia. Hela dctia innan-kranict Ipriddc ifrån

en rått llurk och ej obehngelig krydd - liickr'^, f

fom til en flor del förtog den (lank , fom up-
kom frän de runnade ninan-måten, jNSgnn !är-'

deles mig okänd Våxt cller^ troligare^ Rot, ISrer'

tororfakat det måfra af denna krycjd-luckt ? Uri

ijelfva Djurets träck, fom liknar Håliars, men
är mycket torrare, famt af vid pafs en hands

bredd eller 4 tums Diameter, igenfinncs eii myc-
kenhet af Bark-fjäll famt trä- fibrer, och denge-
nom llciljer den naftan endall ifrån träcken af

Hippopotamus, h vilket djur blott äter grås.

Jag räckte min hand in i djurets half-opnade

munn, och befann tungan helt mjuk^ tvärt emot'

bvad man inbillat fig, neml. ^md lambendo tru^

cidat. Jag blef äfven förvånad, at ej finna nä^

gra fram-tänder, hvilka verkeligen hos Rhino*
ceros bicornis laknas, iäfom at hosfoljarlde rit-

ning lamt det Cranium af detta Species jag med-
bragt, kan oemotiägeligen bevifas. Det med
prickarvid Cranium tecknade, utmärker hor-

nens lamt läpparnes ftäilning och läge.

Defle fiflnåmnde åro ganfka tjocke och flvf*

re. Hornen äro färtade med en brofk, (fer fyn^

iondrofin) &c. Delarnes vidlyftigare belkrifning

torde jag for min journal eller nägot lämpeli-

gare tiliälle fä upfkjuta , likaledes nodig under-

fokning om. f]ere Hr Grefve Buffons, fä vät

fom Herr Daubantons , mindre tilforläteliga

tankar och ilutfatfer,. om den enhornade Rhi-
noccros, utom fJera djur. Här bor likväl ej'

oberordt lem.nas, det Hr BuffoNjj Töm. XI.
X 3

' pag.
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pag. 1 86 i Noten, utan fkål anklagar Hr Kol-
be, for ac hafva beftrifvit det mindre hornet
fittande i råt linea bakom det andra, och i pan-
nan, - - - aldrig kurna de 2 hornen (itta fd Iangt

ifrän hvarannan y lager Herr Buffon, ty pd de

horny fom bevaras i Slöa ms Mujeum^ dr ailenaji

S tums afftdnd imellan det Jtårre och mindre* Den-
na anmärkning bore vi dock blott faiom förha-

Had anfe, ty nog vet en (å ypperlig Zoolog,
fem Herr Buffon, at hvarje näla och nos grän-

far til en panna. Således, dä et horn fitter pä
nofcn af Rhinoceros, kan det andra litta och-

litter verkeligen i pannan, ehuru det är blott

1, i eller 5 tums afltänd imellan hvardera, ora

det ån vore iä gode fom ingen diftance dem
imellan, enligt Kolbes ricnnig: äfven en lä

flat figur hade varit fullkomligen tilräcklig ac

betaga all irring i denna delen.

For ofrigt år åfven nödigt at varna, det in-

gen, i anledning af Herr Buffons ranke om
den Enhornade Rhinocerotis parning, nemligen,
fom fkulle den fte croup dcroup^ mä tillämpa deni

pä den Tvähornade, ty efter all fannolikhet, år

denna mening, i anfeende til bagge Rhinocero-
tis fpecies, orimlig, emedan pä de z-hornade,
fom jag underfoktc, var Penis belägen lä längt

fram under buken, fom pä Häftar, och mycket
kärtare i proportion. Pä den hår befkrifnc, var

den allenaft 738 tum , fom kan fes af det fpe-

cimen jag medbragt. Herr Buffon befkrifver

fenis pä den Enhornade ån kårtarc. Han näm-
ner annars ej et ord om famma Membri belä-

genhet, uran endaft ftoder fin gifsning derpä,

at
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at djuret obferverars boja Pemis bakat, och lä-

leds kaftnr fin urine i famma direction. Men
detta kan ju (ke for fnyggheten fkull, hälft fom til

ex. Bicornis vcrkeligen har ganfka fin luckt och
tyckes ålfka fnygghet, i det han har fina viffli

llållen i buflcarne at ftalla pä. Är det ej längt

rimligare at foreftålla fig, det til ex. Vmcornis^

har cn Mufculus ereétor, at ftyra en annan våg,

dä det behofves ?

I Africa häller fig Rhinöccros ftilln, under,

det heta af dagen, famt väljer aftnar och morg-
nar, kanfke ock natten, til fin betes-rid^ foker

fumpiga ftällen at vältra fig i lera och gyttja,;

hvarigenom man merendels finner detta djuret

hvitgräare, ån det naturligen är. Man får dock fe^

honom mera mork, dä han år jagad, ty oaktadt

den tjocka huden, (kal Rhinoceros dock fvettas,

fä at den fkorpnade^ gy^^j^^^ cilci* leran upblotes..

Detta hafva de, fom jagat Rhinoceros for lång-*

re vågftycken, for mig intygat. Detta inftåm-

mer ock , med hvad jag hade tiUålle at obfer-

vera pä en jagad Rhinoceros, fom pä 40 ä fO
lleg nåra pafierade förbi min vagn, lyckligen

utan at fe och forftora den famma > ty famma
djur var mycket mörkare ån de ofrige jag fedt.

Når man härtil påminner fig, at den Rhinoce-
ros unicornis i England, fom Hr Parsons lag,

plågade råcka Membrum utom defs Theca, när

man frotterade buken , iä år vål ingen tvi fvel

pä, at ju Rhinoceros har kånfla. Det kan läle-'

des ej vara annat, ån af blott glomflca och för-

hållande , fom den vidtberomde Herr Grefve
BuFFON nekar kånflan hos Rhinoceros, failån

X 4 han
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h^n -citerat och nyttjat Herr Parsons befkrif-

ningar,

Rhinoceros bicornis har ej ftark fyn; for-

modeligen i anfeende til de i proportion varan-

de fmå och infunkna ögonen. Jag bar några

gånger^ bäde med flit och oforvarandes, kommit
Rhinoceros frän if til fo lleg nära, utan ac

vara ftyld af nägot, och ändock utan at b!iF-

va fedd, Deremot har djuret mera hjålp af Ila

luckt och (in horfel, til varning for fiender och
til nägon eriåttning for det fom briiler i fynen.

Minfta ovanliga buller kommer honom derfore

at vara pä fin vakt, och at långe, fom man
plågar låga, fpänna lip öronen, ftä och klippa

med dem eller lyfsna/ Man bor akta fig gan-

fta forgtälligt for at åfven pä längre hall nal-

kas Rhinbcerös^ dä man år pä vind -'fidan om
den famma, ty lä fnart en mannificas exbalatioir

eller luckt ar med vinden ford ril honom, ru-

far han fnor-rått fram, följande fit vader* korn.

Herr Immelman i mitt lallflcap var en.gäng i

en lädan ledfam belägenhet , nåra at fortrampas

eller kallas ofverända, jämte fin håd , hade ej

dennes eldighet och räddhåga, genom nägra fned-

fpräng utur vågen, räddat fig (jclf och fin ryt-

tare. Dä Rhinoceros dymedelft förlorade vä-

der-kornet, vände han fig pä fidorne forgäfves

at igenfinna det, och (edan flydde {jelf.

Detta famt flere anledningar komma mig at

tro, det ej nägon ilfka, uran fnarare räddhåga

och mifstroende, i anfeende til fvaga fynen, kom-
ma Rhinoceros at efter hörfel och luckt bruka

fin ftyrka til anfall, och at Itraxt derpä fly. Man
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har berättat rriig , til ex. at den kaftat vagnar

och oxar otVer ända, och derefter genall flydt.

En Fru lefde ånnu i Cap, fora blifvit uptagea

pä hornet af Rhinoceros, famt ofkadd kallad pä
en fida, hvarefcer djuret tog flykten.

Herr Pennant, i iln Synopjis of Q^uadrupedh

berättar fig i England hafva fedt en Hor blef-

fure, nu läkt, pä en Herre, konimcn frän Oftin-

dien, dårell en Rhinoceros upfpråttat defs buk
-med fit horn, famt genafl Qelf tagit til flyk-

ten. Dä Rhmoceros « marker flg ej hafva hjälp

af horfel eller lukt, flyr han altid och låter fig

jagas. Om djurets läte kunde jag pä efterfrä^

gan ej fa veta nägot, men en Rhinoceros- ko

^

]ämte kalf, pä hvilka jag fmog mig z lärfkilda

gängcr och loflade min bofla, låto hora lig med
häftigt bläfande eller fnyfmde, pä lätt fom ea
flcrämd håil, men mycket ftajkare, under det

de gjorde fmä halliga fvångningar, for at tä

rätt pä fin fiende.

I anfeende til nyttan af Rhinoceros, mä kär-

teligen lågas, at den af fomliga omtalte Medi-
cinlka, troligen är inbillad. At hornen fvarf*

vas piplkaft och bägare, af huden uptåljas och
iiphyflas karbafer,- kallade i Cap , Jambocksj
de äro, i anfeende til nägon genomlkinlighet y
tjocklek och llyrka, famt den fmårta flag der-^

af fororlaka, mycket begärlige, nyttjas åfverx

fom rid-fpon, och betalas med en half, til en
hel Riksdaler. Kottet nyttjas til mat af ät-

fkillige,lärdeles af Hottentotternc} fettet plägar,

lä väl fom Hippopotami, foras til Cap, och;

läljas nållan iä dyrt fom Smor, i hvars ftålle

det nyttja$ bäde pä brod och til matlagqing,

X S Om
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Om et tnfpårradt och hulnadt Ljumfke--

hrdcky med Tarmens genomborrande
^

fårvandladt til en Tarm-fifiel y och

Jluteligen läkt
^

af

JOH. GUSTAF ACREL, M. D.

Bondc-drången Hans Larsfon fran Ramfta Sockn
i Upland, zz år gammal, inkom i Julii

manad innevarande år> til Kongl. Acadcmiens
Nofodomium, i tanka at foka hjälp for en fli:a-

da i veka lifvet, den han i ii månader haft. /

Han berättade fig, en dag i Augufti manad*

forredet är, hafva ilurit Räg, formodcligen

med nog ifrigt bemödande. Trott af arbetet,

gar han om qvållen til fångs, utan at kånna nå-

got ondt, men formårker följande morgon en
ovanlig fvullnad pä högra fidan af veka lifvet,

hvilken han dock ej mera vårdar, ån at han
likafullt går til Logen at trodca. Efter en kärt

Hunds arbete , far han i nämnda fida en lä hä-

ftig och tillika häftig värk , at han nödgades

käfta fig ned pä golfvet, och fedan den något

faktat fig, mäfte han bäras i flugan tiibaka^

Mot fvullnaden blefvo hvarjehanda fmorjor an-

vände i de 5 följande veckor, under hvilken tid

den likväl dageligen förvärrades 5 tiltog i vidd

och här4het, famt, fedan yttre huden ofver ak
lofsnat, utpofte pä fvullnaden flere knölar, til

utfcende at flora bölder. Af deffe, har dock
den, fom fatt midt for Annulus abdom» varit den

flor-
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.ll6rfl:e, h vilken, efter Drängens beråttelfe, til

ftorlek af et gas-agg, fluteligen bruftit fonder

och ur opningen utgutic et qvarter tjockt och
ftinkande blod-var, (amt efter-ät dageligen gif-

vit ifrän fig en af excrementer illa lucktanda

orenlighet. De ofrige bolderne hafva åfven

hvar efrer annan, upbrutit och leninat häl efter

fig, fom federmera ej velat lakas. Under alt

delta, hp.de han ej oftare ån hvar 8:dc dag,
haft kallelfe til fiol-gäng, och ftundom längre

imellan. Flere Curer forfoktes federmera lika

fruktloft, tils han, fnart efter et ars forlopp,

fördes hit til Upfala.

Den 8:de Julii underfoktes ftadan: dä forft

cn afläng, härd och bly -färgad fvullnad, med
flerd fma pip- lär, fyntes tvärs ofver veka Hf-

vet , ;alt ifrän Spina infer. Ilei, ofver Annulus
abdom. til emot Lineaalba. Ur buk-ringen häng-
de utom kroppen et ftycke af en tarm, aldeles

blottadt, af et fullkomligt äggs ftorlek, blod-

röd t til fårgen, och liknade vid forfta päfeen-

det en kråft-klimp, ftrypt vid bottnen, fpån-r

ftigt, men tillika orörligt. Ifrän defs undre fida

utfördes, ur en omärkelig opning, bäde vader och
fcybala> af hvilkas befkafFenhet dömdes, at den
utfallne tarm-delen var af Ileum. Lifvet var

lållan öppet, ätminttone ej oftare ån hvar 4:dc
eller ^:te dag. Et ftåndigt buller och ramian-

de hördes i buken. Sedan fkadan med OxyeraC
blifvit renad, underfoktes 3 af de omkringva*
rande piplärens mynningar med en Sonde, och
befants, at de voro åfven fä många Jiftuleufa

gängar, hvilkas gemcnfamma urfprung var un^
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der det utträngde rarm-ftycket, och at t af
^

dem åfven fyntes forflaffa Excrétiönes alvnrd^ ut-

lopp, faft i mindre grad. Hela negdén ömkrnig
var hård och caileus. Med Cauiticucn lunarc

beftrokos pip -lärens bråddar, famt äfvcn hela

den utehångande tarm - klimpen, hvilken af ret-

ningen forrta dagen ej ändrades. Akfammans bc-

fåltades for ofrigt med Linne- fkaf och tjenligt

forband. Följande dagen, dä khmpen äter be-

llroks med Caufticum, formårktes forO: nägon
krälande rorelfe i den farama. Öpningen, hvar-

utur excreta floto, kunde ej ånnu igenfinnas,

emedan klimpen fatt ftrypt i Annulus, och til-

låt ej någon opning oftare, ån dä nägot innan-

ifran påträngde* Intagne laxer medel okade ut-

13ytningen> jämte det at nägot tillika affordes

den naturliga vågen. Fyra dagar derefter^ var

Klimpen af bulningen til vidden nog minfkad,

och af Laxativernas retande åfven inom krop-

pen, formodeligen indragen til nägon del v tarm-

krållningen blef dageligen tydligare; men ånnu
var repofition omojelig. Caufticum applicera-

des ånnu, famt en iladigt anlagd bandage, til

mättelig tryckning* Natten mot ö:te dygnet,

madde^-Patienten ganfta illa, hade flera dänin-

gar, med lag Puls^ ftund-tals häftiga kräknin-

gar, torr tunga och mycken matthet. Buken
vat' fpånd och vädren bullrade öuphorligen. For-

bandets opnadcs genaft, och det befants, at den ut-

fallne tarmen nu begifvit fig in i buken, famt

kmnat ringen helt blott och fynbar. Lave-
inents ,

balidningar, m. m. blefvo (Irax vidtag-

nc, under det-pan forbidade at fe, om Excre-

ta vifade gg igenom opningen, och tarmen lä-

ledes
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ledes vore fiftlåkt innanföre, i hvilket fall en

Anus artificialis vore förhanden^ eller om defs

opning vette inat buk-caviteten 5 dä Operation

5

III lirvcts råddande> blifvit oundvikelig. Mid^
dags-tiden famma dag 5

började foril vader och

fcdcrfr»era llytningcn vifa fig, läfom tiUorenc^

forebiidad hvarje gäng af buller i tarmarna, och

eher 2:ne dagars foilopp, voro plågorna 1 un-

dcriilVct förfvundne^ lamt bräcket förbytt ti! en

fiillkornlig Tarm-filtelj hvars botande fordrade

nu annan omtanka.

Början flcedde 5 at nedifrlin bottnen och op«

ningen pa tarmen^ ända unat, bartfråta de härda

kanterna, och inicdian det at Cauflicum lunare

hvar ?,:dje dag päiirnks. forbinda faret rncd Di-

gciliv;, i tanka ac ta opningcn fyld rncd fi-iflvt

koic, och läicdcs tillluten. Nägot mer än
5

veckors tid fortf(^vs härmed , utan mårkelig man
i hufvudfaken. De frnärre fifluleufe opningar,

rundt omkring, bragrcs vält härigenom til bul-

ning och läknings den omkringiiggande neg-

dens hårdhet forfvann och fick naturlig färg; men
florre hälet ändrades ej dcis llorlek var nu ibrn

forr^ af en enkel Oants vidd, liknande en tratt

naed platta bräddar, fom flutades ned uti en pip,

hvarigenom väder och excrementer, flese gän*
ger om dagen, och ofta under forbindwagen,
obehiiidradt utfloto. Kanterna af ofvannämnde
pip, hyilken förde anda ned i tarm-canalen, iä-

lom ock yttre lårets bräddar, voro ^äl nu utan
Callus, men den llarka bulning , fom' vid brac-

kets opnande i början håndt, hade rundt om-
kring Annulus lä bärtfmält all Cellulofa, at hu-

dea
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den v^Y likafom faftkliftrad vid Aponeurofea
af buk-mufldarne, och gaf foga forhoppning om
utvidgande och tilflutande. Scarificationer tyck-
tes vara af fäkrare nytta, de blefvo derfore vid-

tagnej och fedan de förut flere gånger, nagre

dagar imellan hvarje, fkedt lä djupt ned i fillu-

leufe gängen, fom mojeligt var, löftes Integu-

menterna rundt omkring yttre låret , med biftou-

rien, fcarificerades i kanten och fammanfogades
med Sutura nodofu. Patienten lades derjänite

högt i lången, och läret blef åfven i uplyfc

ilåUning lagdt, pa det huden ej måtte fpännas

och hindra fammanfogningen. Stillhet och gan-

fka knapp mat-ordning forefkrefs tillika, hvil-

ket den (juke, mån om fin hålfas acertående,

villigt underkaltade fig. Efter en veckas for-

lopp, var låret ofver hälften minfkadt, och pi-

pen igenfyid. Sällan fyntes nu mera tecken til

excrementer uti opningen, men något af dryc-

ken utlipprade, fall i ringa män. Efter 5 vec-

kor, fyntes ej mera någon utflytningj pipcn blef

dageligen igenfylld, och yttre opningen fluteligen

med et faft ärr tillluten. Efter 1 1 veckors vi-

ftande i Nofocomium, utgick han aldeles låkt.

At infpårrade bråck , med högre grad af in-

flammation och defs päfoigder, lemnade åt na-

turens enfame bemödande
,

ej altid åro med
lifsfara forbundne, fom allmänt tros, derom in-

tyga mänga nyare obfervationer : åtminftone fcr

rian, at de ofta igenom bulning, til lifvet, fall med
mindre eller mer befvårlige päfoigder, ändas: (^)

när-

(*) Hautsierk, Recueil d'Oblervations de Medeci-

jne, Tom. 2,
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närvarande håndelfe tyckes bevifa det famma.
Når ock infpårrade bräck blifva dodelige, mån-
ne icke oftare andre orfaker dertil åro vallan-

de, än tarmarnas blotta fphacelerande? och raän-

ne icke man ofra med Herr Profeffbr Rich-
TER (^) mafte bekänna, at de flålle gånger,
dods-orfaken år obekant, lä mycket mera, fon-i

lä ganfka mänga handelfer finnas antecknade

dår tarmarne lidit ftor flvada, gangra^nerats, ja

fphacelerats, utan lifvets forluil:, 1 denne an-

fc)rde Cafus, har låkerligen en hog grad af In-

flamm.ation föregått, och federmera denna tarm-

del, ofver p månaders tid hångt blott och bar

utom kroppen, utGitt for luft och all värdslos-

het, utan ringafte lifs-fk-ada. Hvad äter Tarm-
fiillar vidkommer, åro de onekeligen fvärare ån
andra at alhjålpa, i anfeende til excrementernas

och vädrens påträngande > hvilka dels fora fär-

kanterna frän hvarannan, dels lemna altid af de

torre nägöt uti läret , fom med fin röta hindrar

läkningen, ehuru ofta ock forbandet ombytes.
Curen tyckes hufvudfakeligen befta deruti, at

i mojeligafte mntto hälla tarmen tömd, la lån-

ge, tils (äret fäet fyllas: vålforftäcndes, fedaa

Callofiteterna förut blifvit bärttagne. Handlfdd
af det lyckliga exempel, fom uti Herr Gene-
ral- Di refteuren och Riddaren Acrels Chirur-

gifka

(*) Novi Comment. Gotting. Tom. I. Se defsrön
om Hernia Guttural!, Vid flutet.

(^) Journal de Medecine &c. par le Roux, Vol.^5,
Vol, 3S. Vol. 2j, p. 274. Vol. 17, p. 268. Vol*
21, p. 124. VoU 20«, p. 2s6. Samma Journal af
Van derMonde^ Vol. 13, p, 71, och flereftådes.
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giflca Håndelfcr, fednare Edit. p i88 anföras,

anrtåltd jjig åfvt n hela Curen hårpä., men i an-

fcende til Fect-hinnaii^s anfcnliga forlull, nödga-

des jag tillika opna huden ifrän buk-mufklarnas

Aponeurofe , for at genom liåhor draga den til

betäckning ofvcr opningen 5 hvilken fvarligen pS

annat lått kunnat tackas.

• BESKRIFNfNG
pd Tvånne Tenn Malmer

;

af

MÖRTEN THRANE P>RuNNlCH>
ProfefTor vid K. Univerlltetet i Kiöbenhavn.

Efrer min hemkom ft ifrån en refa til Corn-
wall^ har jag tätt mig fkickade några Tenn-

Maimer^ och fom i fynnerhet tvånne difleren-

tc forter deraf fortjena upmårkf^mhet , har jag

härmed velat hafva den äran til Kongh Acade-
mien mlända följande befkrifning dcruppa. Hår-
tils har jag ej blifvit dem varfe uti famlingar,

och under mitt viftande uti Cornwal!, iag jag

ej heller tecken til dem.

Den ena forten år en lä kallad Zinngraupen,
lom är prifmatifk, fyrfidig och rätvinklig, lamt

terminerar fig med en pyramid pä ena ändan,

hvilken beftär af åtta fidor. Deda åtta fidor

åro på många af defla eryirallcr dcite uti fex-

ton andra mindre, men altid olika ftora
; (å, at

Pyramidens ytterfta fpets är facetterad med åtra

fmä
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fmä fidor, hvaraf de fyra oppofita åro endaft at

anfe fom länga aff!;urna kanter, men Pyrami-

dens nederlta del bellär af ätta ftorre ungefär

lika ftora fidor, och defla fidor fvara z och z
emot hvarje fida af fjelfva Prifmens fyra fidor,

hvilka fiftnåmnde åra litet råfflade, utan at va-

ra kantiga. Deffa cryftaller äro olika ftora fins

imellan ,
fomliga åro at ^ tums bredd och i

tums långd, andra tums bredd och \ tums
långd, eller iå vid pafs. Fårgen år fvart, och
fidorna glånfande, men en del åro gul-bruna och
litet genomlkinliga. Deras tyngd emot vatten,

af 6 graders värmde, efter Reaumurs Tber-
momeicr, år fom ö/f : : 100, hvaraf man kan
fluta, at deras Tenn-halt , hvilken jag ej for-

foktj år ftorre, än den andra följande arten. Dc
åro mig lände ifrån St. Agnes i Cornwall, utan

någon vidhängande bergart, undantagandes 2:ne,

hvarvid litet hvit qvarts ånnu fatt faft.

Deras naturliga politure, fom finnes fullkom-

lig merendels pä alla, gifver mig anledning ac

tro, at de finnas i faft idyft, och intet i Seif-

fenverken. Hr Woodward torde utan tvif-

vel hafva ment denna Tennmalm med den be-

Ikrifning, fom finnes i defs Natural-Hlftory offof-

filsy VoK I, pag. 200. m. i & 6. Vol. 2,
pag. 50 feqv. m. ^5 4> ^^-i och Hr Bor-
LACE, har i defs Natural-Uiftory of Corf7'iPäll^ pag.

187, Tab. 20, fig. 7 & p, anfört nägra, fom
tyckas vara lika r^ed delTa cryftaller, men ej (ä

tydeiiga. C*)
Y Den

(*) Dylika Tennmalms cryftaller, dock endaft med
fyriidig pyramidalifk fpcts, har Herr von Eng£-
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Den andra forten fianes ganfta lållan ^ och
kallas i Cornwall Woodlike Tin-ore^ (tråd-iik Tenn-
malm)^ den vifar lig fin-trädig, fammanftotan-

de til flera centra, likaiom den llräliga Z.coli-

ten, men den år iä tåt och härd, at man med
et fkarpt iläl kan fä några gnillor derutur

:

viti mineralifka fyror lofes den intet mårkeiigen.

Slår man den fonder, (å faller den i kilformiga

figurer, och behäller defs fibreula utfeende, an-

da til defs den blir fonderbokad. Är af gulak*.

tig fårg med IjuGire ocb mörkare, eller ock helt

fvarta concentnfka ftrimor. Ännu har jag icke

fedt nägori af denne forten i defs fullkomliga

figur, utan den finnes altid i torm af fonder-

flagne ftycken af körtlar och klot, med fvart-

brunt n^al pä ytan, fom är glatt och buktigt^

likafom en del glaskopf^ men det år ganfka rart

at finna dem , fom hafva detta fkal qvar. Ibland

finnes litet hvit qvarts vidlåda dem> men de
finnas aldrig i fall kly ft, eller pä djupet, utan

enda[l ihopflxolgda i dälderna, hvilket ockfä af

deras flitne yta kan märkas. Tyngden af den-

na Tenn-malm emot vatten, af 6 graders vär-

me, pä Reaumurs Thermometer, år ungefår

fom f 80 : : 100, och uti profvet har den gifvit

54 proCent Tenn. Under roftningen, kännes

litet fpär af arfenik, och förändrar defs gula

färg

STROM, redan äf 1774, beilcrifvit nti et Tal inför

Kon^;l. Acadc/Tiien, om Mineralo^iens hinäer och

framfteg i jenare åren. Deffa hade Herr BoRLACE
redan for någon tid fcdan fåndt honom ;^och, at

de aro ganika rika pä Tenn, kan finnas deraf, at

Hr von Engeström med bläs-roret, for ljus-läga,

fmålt Tenn derutur.



1778- Ode. Nov* Dec. 323

tårg fig til rodlått, hvarefter någon liten del

tyckes^ hafva attraftion til magneten.

Denna Malm, fom jag tätt ifrån Mingums
vid S. Columb, och frän S. Dennis i Corn-
wah^ har Hr Woodward ej haft fig bekant,

men tyckes vara den famma fom Herr Borla-
CE afritat i defs Hifiory of Cormvall^ Tom. XX.
pnVr. och kallar, pag. i88, a \phite pyra^

midal graln af Tin^ Ivith transverfe belts of black.

Jag kallar den Jtrdlig gul Tenn-malm. Herr Bo-
MARE^s (*) amiant-k)rmiga Tenn-malm frän Si-

birien, tom Herr Wallerius i defs Mineral-
fyneni, Tom. II. pag. 3x1, n. 6. anfört, har

jag icke fedt, och dnftar derfore icke fälla nå-

got omdöme om defs likhet eller olikhet med
denna/dock tyckes den, efter Herr Bomare's
korta beflrrifning at doma, icke vara den fam-
ma. Nyligen har jag tätt hora ifrån Cornwall,
at man i denne arten funnit infprångdt gediget
Tenn: detta tyckes gifva (lyrka ät de förut

funcine nativa Tenn-iiulfer , fom ånnu af en del

hällas tvifvelaktiga.

(*) Herr Bomare's amiant formiga Tenn-malm torde
vara ifrån nägot. annat Itälle ån Sib5ren, ty Herr
Laxman i Peitersburg, ibm tjelf beiedt de Sibiri-

Ika liergverken, har uti Bref föifåkrat, at ännu in-

gen Tenn-aialm deritådes blifvit funnen*

Y t Syml'
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Synizefis PupUla på hågge ogonm , med
fafivuxne Starrar ^

aj hvtlka den

ene var jiert-hård^y

lyckligen opcrera(^e af

JOH. L. ODHELIUS.

Drängen Olof Ersfon från Skåftre By, Je>fjo

Socken i HåHingland, if är gammal, be-
gårte af mig hjclp. Han hade for iz är fedan,

af fin ungdoms lek-kamrat, tätt et flag af en
jord- koka på vånftra ogat, hvarigenorn det in-

flamerades och blef prnfider blindr* Ar 1*77^^

mot höften, fick han åfven inflamation, utan

vetterlig orfak , i det högra ogat, fom val nå-

got forbåttrades, men iom den olyckligt -vis

kom flere gånger igen, nägra veckor imcllan,

lä minfkades fynen fmäningom, tils han, 1777 i

Maji manad, blef aldeles blind.

Da jag d. 15 Sept. 1778 beläg honom, var

pupillen pä högra ogat fammandragen
, orörlig,

och inuti fyntes en blekgrå ftarr, at en ftor

knappnåls-knapps vidd. Det vånftra ögats pu-
pill var åfven fammanfnorpt och orörlig , men
dåri var ftarren at en årts ftorlek, gulaktigt

och hade lä fåft fig i pupillen vid Uvea, at

Iris var dragen tilbaka emot humor vitreus,

camera pofterior aldeles forfvunnen, men ante-

rior i proportion lå mycket ftorre*

Som denne blindhet, efter konftens reglor

och erfarenhet, icke kunde anfes for fåker at

bota, foreftålte jag honom det, och at jag in-

gen
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gen ting med vifshet kunde lofva. Men han
var lika enträgen , oqh onfkade at jag mätte gö-
ra forfok 5 ehvad utgång ock kunde blifva, hälft

han icke kunde blitVa vårre ån han var, nemli-

gen blind j och fom han fade fig kunna flcilja

Itarkt ljus frän mörker, med det vånftra ogit,

iä företog jag Operationen d. Zf September.

. Pä högra ogat gjordes , med La Fa yes knif,

cn artificiel pupill, och derigenom uthämtade
jag, med en fin cueillerette, den dunkla cri-

Italien , hvilken var los , och utflöt fom en

tjock hvit välling, hvilket räckte hela z mi«

nuterne, innan rätta pupillen kunde blifva ren

och klar.

Det vånftra opererades derefter pä lika lått.

Under incifionen, faftnade knifs-udden och af*

bröts i baktidan af Starren, dä jag tydcligen bå-

de hörde och kände en befynnerlig hårdhet.

Efter incifionens fullbordande, medellt knifvens

tilbaka-dragande och forande förbi Starren, ut-

hämtade jag denne cataraft, genom den nya pu-
pillen, med ofvännämnde cueillerette, då den
fants vara flät och kullrig pä framfidan, men
ganfka ojämn, med en lä hård kärna pä bakfi-

dan, at den med alt Ikäl kan kallas ftenartig.

Denna Starr har jag i Spiritu vini förvarat

,

til kännares underfokning.

Patienten fick genaft fe allahanda objeéler

med bägge ögonen. Han forbands och flcottes

pä vanligt lått. Ingen fynnerlig inflammation

yppades. Efter 6 veckors dröjsmål, refte han
hem, ganfka fornogd, at nu kunna flcotä fina

gamla föräldrar. Han fer med bagge ögonen,

Y 3 dock
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dock något båttre med det högra, alla ftora

objeéler, fkiljer fargor, kan gä eniarn^ och iy-

nen tiltager dageligcn.

ANMÄRKNING

V^cenaktig Starr, lådan fom den år, hvilkcn

kJ Hr AffcfToren Odhelius nyligen i Kongl.
Vet. Academi'en upvift, är den tredje jag ledt,

ibland et ganflca llort antal itarrblinda, fom bå-

de andre och jag opererat. Lens caJculola, fom
jag vid en Starr- operation uttog, och i mina
Chirurg. Håndelfers fifla uplaga, pag. pf, be-

fferifvit^ var ftorre och mer fammanhängande
ån denna, tillika ihålig, ej olik en mindre och
platt kersbårs-ften v men hade icke lika fågne-

fam utgång med denna. Nygjorda Pupiller, ef-

ter Chesseldens upfinning, och i fynnerhec

Hr Janins många lyckade proF, åro, litorn

Sten-ftarrcns lållfamhet, hogft upmuntrande om-
ftändigheter til efterfoigd , når cafus förekom-
ma. Storlla fvårigheten är, nt nye opningarne,

antingen i Iris eller (jelfva Pupillen, ogerna bi-

behälla fig i längden, med mindre at radii iri-

dis longitudinales, efter Janins, Richters och
fleras råd, i tvåran affl^äras. Det vore onfteligt,

at efter et års forlopp, kunna tå en yttérliga-

fågnefam underrättelfe > huru vida fynen hos

om Stmakttg Starr
;

af

OLOF ACREL.

den-
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denna, eger beftand ? Imcdlertid, gifver detta

lyckliga toiTok af Herr Odhelius, förnyad an*

ledning, at icke underlåta Indis feneflration

,

när Pupillen år täppt, fammanfnorpr, eller fulle-

ligen fammangtodd , af hvad föregående oriiik

det hål 11 vara ma.

A t man näppeligen kan umbära Chemiens
biträde vid Målare- t-årgors tilredning, och

at med hennes tilhjelp ånnu fom oftaft uptåc-

kas nya tärgör, år en Auming, fom af ingen

dragcs i tvifvelsmäl. For at efterkomma K.
Vetenfk-cips Academiens äftundan, fom, år, at den
gröna fårgen, hvilken jag yid mina Arfenik-

forfok blef varfe, fä val fom ock defs tilrednings-

lätc, måtte blifva mera bekante for allmänheten;

har jag åran at härmed upgifva den famma, fä

mycket mera, fom jag funnit färgen icke alle-

naft vara nyttig, fa til vattu- fom olje-fårg,

utan ock, at den nu
, pä 3 ars tid

^
ej i det min-

£ta förändrat Cg.

Tvä fk ål pund blå Koppar- viöriol uplofes uti

en koppar - kittel ofver elden, med 6 kannor
rent vatten^ når Vidriolen år uploft, tages kit-

telen ifrån elden.

Derpä uplofes, uti en annan koppar- kittel,^

Tdredmngs-fdttet af en ny grön Fdrg^

af

CARL WILHELM SCHEFXE.

Y 4 z flälp-
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2 flcålp. hvit torr Pott-afka, och zz lod pul-

veriferad hvit Arfenik (*) uti z kannor rent vat-

ten ofver elden 5 når altfammans år uploft, filés

denna luten genom linne uti et annat kärl.

Af denna Arfenicalifka lut hålles litet i fc^n-

der til förut nämnde varma Koppar-viftriols up-
losning, under ftåndigt knngrorande med en

trå-fpade (^^). Når altfammans år tilflager,

får blandningen ftä några timar orörd, då den

gröna tårgen fätter fig til bottiten^ dcrpä athål-

les den klara luten, och åter päfläs några kan-

nor hett vatten, fom dä vål omroresj når lär-

gen åter fatt fig, afhålles det klara vattnet, man
fortfar ånnu tvä gånger päfammafått, med på-

gjutning af hett vatten. Sedan fårgen år vål

titlutad (*^^^, hålles altfammans pä en utfpånd

linne-duk, och dä vattnet vål afdrupit, lågges

lårgen uti fmå klimp^r pä grått papper, och tor-

Jcas i lindrig värme. Af angifne qvantitet, tås

I (tälp. och 13 lod vacker gron lårg.

(*) Det år altid fäkrare , at fjelf pulverifera hel Ar-
fenik, ån at kopa den famma förut pulveiiferad ,

emedan det ofta händer, at den ftotta är blandad

med rifven gips. Man kan ofvertyga fig derom

,

om en knifs-udd deraf lågges pä en glödande ften;

röker den dä aldeles bart, utan at nägot qvarlem-

nas, fä år fädan Arfenik ren.

(*) I anfeende til gåsningen , fom hår upkommer,
bor kittelen, hvaruti blandningen fker, ej vara för

liten, utan bör kunna inrymma vid pafs 16 kannor.

(*) Alt det vatten, hvarmed fårgen blifvit utlutad,

innehåller litet Arfenik ; derföre bör det bärtfläs på
fädant ftålle, hvareft treaturen ej kunna hafva nå-

gon tilgäng.
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BESKRIFNING
pd Hippopotamus amphlbmsy fdrdeles

pä en lefvande fångad Unge af den

fammtty med bifogad Kttnmg-^

af

ANDREAS SPARRMAN, M. D.

Når Hippopotamus, fom troligen år et tnaf-

fivare^ ehuru något mindre djur ån Ele-

phantcn^ hårtils varit mindre bekant, når

Ikola väl en gäng då alla andra af all tings Ska-

pare uplifvade djur och kräk, frän fina krypen
blifva frambragte i ljufet?

Når om Camelopardalis, det måft höga af

alla tyrfotade djur, man med (kål kan fåga, at

den blott, for fä är tilbaka, blifvit rått bekant

for en uplyftare verld , männe icke dä den i

var tid omtviflade Enhörningen, hvilken af

forntiden blifvit afmälad lik en Håft, med et

horn uti pannan, torde vara en verkelig varel-

fe? Jag, for min del, fick i i\frica goda anled-

ningar at tro det, men hår far jag blott til-

tälle at berätta en del af hvad jag med vifshet

erfarit om Hippopotamus.
Y f Det-

() Den flårre af de 2, fom Zerenghi afmätt, ef-

ter Franfkt mått , fom zw nägot ftörre ån det Sven-
fka, var 16 fot och 9 tum läng, ly fot tjock, 6f
fot hög: defs ben voro vid pafs 2 fot och 10 tum
länga; defs hufvud 3| fot långt, med 2 fots och

4 tums (tort gap, och med mera ån en fot$ långa

betar.

\
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Detta 5 at jag (å mä kalla det, ofantliga dju-

ret , är endaft inbyggare af Africa, och lefver

både under vattnet och pä det torra. Det plå-

gar om dagen gömma fig i vattnet, åfven i go-
lar af fmå floder, deremot vankar det iknng om
mttérna i ibland ofver en mils lång våg, och
Icanfte mera, dels for at flytta ifrän en flod til

en annan , dels for at fkafFa fig tilräckligt be-

te af orter och grås , fom år djurets enu;^iie fö-

da. Detta kommer ofverens med hvad man kan
fluta af den ritning pä magen af en fcKCus Hip-
popotami, fom finnes uti Hr Buffons vackra

verk; icke derto mindre anforer den lårde Au-
ftoren, fom (kulle djuret jaga efter filTc, famc

lefva deraf. Denna mening är iä mycket min-

dre grundad, fom uti de Caplke floderne be-

finnes foga eller ingen frifk-vatten fifk, (^) och
hviiken pä längt når ej fkulle forflä at måtta iä

rnänga och ftora Hippopotami^ fom dar villas»

Den af Hr &uffon, (ä vål fom Hr Adan-
soN, anförde meningen, at Hippopotami ej

trifvas i falt- eller hafs- vatten, år lika ogrundad ^

ty jag har icke allenafl: fedt dem,nåra flodernas

litlppp i hafvet, dåreft vattnet var mycket falt,

utan ock har jag af djurets fpär och lager pä
hafs'

(*) Dar finnes blott et litet antal af CTPRINI Go-
mrynchiy (Incolis Baftard- Springers) hviika ej äro

ftörre ån Sill. Defsutom finnes dår en
,

liten fort,

neml. allenaft 4 tums läng Karp. Capitain Co-
VENTS beråttelfe i Dampier, T. 3. at Negrerne
likfom fkuUe blidka Hippopotamus med fiik, hvii-

ken de katta til detta djuret, år i flere hånfeendcÄ

altför otrolig.
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hafsftranden, lä val fom af Invanarenas beråc-

teifcr, blitVit fulleiigen ofvertygad om veder-

fpelct. Dock cger jiig icke delto mindre an-

ledning at bifalla, det Hippopotami hålft och
merendels uppehålla fig i det tårfta vattnet,

dels låiom lilflare, dels lafom närmare beläget

til tjänligt bete ^ dels ock, (äfom nödvändigt for

deras cfyck , ty man har berättat mig, at dä

detta djur nödgats taga fin tilfllygt fil hafs-ljon,

har det dock- om nätterna upkommit at beta

vid närmfta kalla.

KoLBE anfer en Hippopotarhi tand at vaga

10 fkälpund. Hr La Caille, p. ^49, criti-

cerar det, och päftär, at den knapt väger 5

llälp. Hr BuFFON äter, upgifver vigten af en

oxel-tand, at ofverftiga 5
(kälp,, famt en af

Betnrne eller lä kallad Slagtand eller Hugg-
tand (Dens Caninus) at våga i 2. fkälp. Den 116-

lla Dens Caninus jag kunnat finna och med-
brsgt, väger 6 (tälp. och 18 lod, famt är z/
tum lang, afmått etter defs framila bäge*

Detta djurets läte förekom mig läfom en
blandning af grymtande och gnäggande, fom
var ganfka härdt och genomträngande. Pä ftål-

len, där djuret ej blifvit Ikrämdt och forfolgdt

med fkjut-gevär, (kal det ilundom ljufa dagen

gä up pä torra landet, dela at beta, dels for ac

där ligga och fola iig. Men pä ftällen, dåreft

det är mycket forfolgdt, vägar det ej en gäng
lätta näsborarne ofver vattu-brynet for at an-

das, eller fom man i Cap plägar kalla det> blä-

fa, hvilket annars v^niigen Hippopotami pläga

gora, lårdeUs morgnar och aftnar» Hårvid har

jag
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jag fedt dem racka hufvudet, och ibland cn
flor del af framdelen^ ofver vattnet.

Om nätterna plåga de altid låledes blåfa famt

nofa och vådra ikring fig pä ymfe fidor, forac

jmed fin fina luckt förnimma, om något farligt

är ä fårde, famt ftundom tillika lata hora fitt

grymtande, indan de väga fig up på landet. I

denna ofvertygelfe hade jag, jåmte en Africanfk

Bonde och defs Son, nattetid, vid en ä-brädd,

fatt mig at lura på Hippopotamer, fom vi hop-
pades dår liulle upkomma. Men tvårt emot
vår formodan , rufadc djuret på en gång up utur

vattnet, och var ofs inpå lifvet, dä mera elden

af en mufqvet,ån troligen verkan at kulan, kom
djuret at under et häftigt ficrån käfta fig tilba-

ka i vattnet. Vi hade annars dels aldeles blif-

vit fortrampade, dels tvårt atbitne, läfom man
berättade det (tolat hånda dem, hvilka olyckli-

gen af Hippopotamus blifvit otverraflcade* Man
tror, at en Ihabbfotad Hottentott med moda
kan undanlopa en Hippopotamus*

Den hårhos bifogade ritningen af en Hip-.

popotamus, tecknade jag efter en vid pafs 8 ä

14 dagar gammal Unge eller Kalf, fom minc
Hottentotter hade den lyckan at fånga lefvande

en morgonftund, juft dä den ämnade begifva

fig ned i vattnet jåmte Modren, h vilken nyfs

förut dår gorat fig, efter et undfänget fkott.

Denne Kalf var inemot 3I: fot lång och z fot

hog. Sä långe han var bunden, fkrek han tåm-

meligen likt ct ftort Svin , men en god del

mera galt och hårdt. Med ej mindre ftyrka

båd han til at flita fig los, dock var han ovig.

Men
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Men fedan mine Hottentotter med håndren flere

gånger Itriikit honom ofver nåsborarne, och han
lemnades los, var han tyft och började genaft

at hygga fig til dem. Dcrpä kom defs hunger \
honörn at ej forfmä en färfk Ox-tråck, Me-
dan han ånnu lefde, tecknade jag af honom, fe-*

dan blef han fläktad, anatomiferad och upåten,

pä mindre ån ^ timars tid. Kottet och fettet,

låfom ungt och nog fladdrigt, förekom mig pä
långt når ej lä godt, fom det annars verkeiigen
fmakeliga kottet of fuilvåxte Hippopotami. Def-
fas hud år mycket lik Rhinocerotis, men nåitan
tjockare, karbafer häraf blifva ock mera ftnrka

och fmidiga, men ej lä hornlika til fln glänts
,

fom de nyfs af Rhinoccrocis- huden tiWerkade,
pläga vara. Huden af Kalfven , hvilken jräg blott:

torkat, och til K. Vet. Äcademiens famliiig

förärat, år tjock vid pafs fom en tunnare (ål-

botten , men helt ftyf. Pä den famma befinnas
vid pafs f och J tums länga fträfva rödbruna
här inuti öronen och pä deras kant, äfven kring
nofen och pä det 6fverfl:a eller ryggen af hal-
fen, men ganflja gleft, vid pafs |:dels , half el-

ler hel tum frän hvarannan ftäencie.

Pä gelfva ryggen åro de ån glefare och kär-
tare, pä fvanfens kanter åro de något längre,
for oirigt år huden aldeles här-bar. I magarnc
befunnos några lof, gyttja och yftad mjölk. Fle-
re omftåndigheter, fom kunnat förefalla vid ftyt-
te och tängft af Hippopotami, fä val fom be-
flcrifning och ritning pä ofvannåmnde kalfs in-
nanmåten, torde jag til min Journal, famt nå-
got annat tiifålle fä upfkjuta. Dock bor hår e|
oberordt lemnas, at den ritning på cn Hippopota-
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m\ kalf^ fom år gifven af Hr Allamand famt
åfvcn finnes i Supplementet til Herr Buffons
Verk> har blifvit mindre riktig, ncml. for ma-
ger, famt täerne eller hofvarne fran h varannan
fpärrade, m. ni. i anfeende dertil, at den blif-

vit gjord efter en torkad och iipftoppad hud.
Det famnia torde kunna lågas om ritningarne

pä den fuiivåxto Hippopotamus,

Slå - Hafre - Mafken^
beflcri fven af

CLAS BIERKANDER.

T Tnder det jag, den 12 Augufti 1777^ fag efter, om^ Hafran var fuUmatad, blcf jag varfe , at ej alt var

guld ibm glimmade, utan 3t Imä Malkar, 2 til 3 linier

länga , hade igenom den fpitiiga andan lui Hafre-holfor-

na inkommit, och hollo pä at upåta kärnan*

For at få veta, huru mäno;e Mafkar kunde vara uti

hvar och en blomrufka cPanicula), granikade jag tiere

hundrade, och fann , at mänj^e hade 4 , 6 til i o taran-

de gäfter» Genom deffe anmärkningar, forfvinner den
tankan, at Hafre kärnan, under växandet, fkulle vara fri

frän Maflc.. Åkermän upgifva fiere oiHiker til S!o- haf-

re, hår fä de fe en ny, och kanllce en af de ftorlta. At
Mafken mä kannas, far jag befkrifva honom , i förhopp-

ning, at dermed tjena Allmänheten.

Malken är under upvåxandet gul, men fent pa hö-
ften och dä han lefvat öfver vintren, fvartgrä

, 13 linier

läng. Hufvudet och den främde leden fvart och fki-

nande- Pä ryggen äro 3 hvita linier, hvilka gä igenom
den fvarta leden fom år vid hufvudet. Kroppen bar,

utom hufvudet, 12 leder, af hvilka de 5 förfta hafva ö
fvarta hornlika fötter, 4:de och jue kdeq år utan, 6,

7, 8
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7, 8 och 9 bafva tilhopa 8 hinnaktiga fofter, den lo och

II utan, men 2 hinnlika under Itjarten. C^)

^ Delle rofvare Ikada icke allenaft Hafran, utan angri-

Jpa äfven H vetet och Rägen. Når larverna åro fmä,
^ora de Räg kornen i axen ihåliga, men dä de bhTva

llorre, förtära de dem aldeles. 5kade-djoren fördärfva

fjåden, la långe den (lär pä äkren. När fåden köres in,

följa mänga med uti ladorna, hvarifrän de fmaningom
bärtkrypa. Dä kölden tiUlundar, löka larverna i jor-

den, gödfel högar och aldrahålil imellan moflä pä flor-

re och aiindre lte,nar, bonings-ilällc öfver vintren.

Efter fådens inkörning, förfökte jsg at föda Ma/kar-

na i varmt rum; men ibm de dogo i Nov. och Dec.
fä inrogos andra, d 6 Apr 177g, Tom legåt öfver viii-

tren pä fiflnamnde ftållen, och lades i glas-burk, hvil*

ken, half-fyld med muiiä , fattes i kallt rnm. Maikar-

na, fom denna tid leide utan mat, begynte den 8 Maji
at lörvandlas til Puppor, utur hvijka framk^ mmo, den

19 Junii och följande, Natt-fjärilar, fom nårmaft lik-

nade bciknfningen pä Phal^ena tritici, och torde faledes

vara den famma. Beikrifningen pä Natt-fjårilen finnes

m\ FaM'r7a Svecica, p. MW. PHäLj^^NA nodlua tri-»

tici Spirilingvis criQata cinerea, maculis duabus paliidio-

ribus unaque nigricante.

Vid fådens inkornins:, nederf^lla under aflafsningen

ganika mänge af deiia iViaficar, hvilke vid det tilfället

ärligen böra forftprai>, hvarigenom nnänga eftcrkomman*
de forminlkas. Ar 1777, da deflfe fiender voro til den
myckenhet, at fomligc Räg-ax hade pä iig 2 til 3 ftyc-

ken, brukade jag detta (att, hvflket hade den mårkeliga
nytta med (ig, at är 1778 ej fä mänge fyntes tiU

At utur äkrarna bäntaga ftenar och ftenror , fom åro
öfverklådde med moffa , uti hvilken Mafkarne hafva vin»

ter-qvarter, lårer ej mycket bidraga til denna ohyrans
utrotande»

('')Jag har anmärkt, ät iGhncumon culpatorius utklkkes äf* den-
na Mafl^. År 1778 den 16 Maji, vifade Tig Puppan, och Ich-

neumoii framkom d. 14 Junii*

FÖR«
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^achijka varma Baden, anmärkningar om dem, 225*

jlfricanjka djur ; fe Djur,
Algerotloi'pulver ^ fått at tilreda det, I4i*i45'«

Americanjka Träd, af Valnöt-llågtet, 262-280.

Ar^atomie \ om Tefticlarne och dertil hårande delar
^

31-33. Om en ben-våxt, funnen i vånftra hjårt-

kainmaren, och deraf förorfakade plågor, 77- 82» Om
Craniurn, Blod-rören och Nerverne i hjärnan, 187-197.

Arjenicum tiavum, med förfiktighet brukadt , låker kråft-

{kador, 146- 16Ö. Prof pä ren Arlenic, 328.

AJke-lofs faft, huru vida den hjälper emot Orm- bett, pf.
Ajlronomie^ fått at, til en gifven VAnomalia media, fin-

na en Planets Anomalia vera, 136* i4i, Obferva-
lioner på Solens Förmörkelfe, den 24 Jun. 1778,
gjorda i Sverige, 174. Obfervat. pä den famma, pä
hafvet vid Ön Tercera, dar hon var total, med be-
fynnerliga omflåndigheter, 235* -240. Om orfaken til

det iken , fom plägar omgifva Mänen, då han betåc-
ker hela Solen, 2^7-261.

Bad^ befordra utdunftningen, 214.' Om" varma Bad
och hålfo-vatten, deras natur, och huru de kunna med
konft tilredas, 219-227.

Ben i hjärtat pä männifkor, 77-82.
B^j^io^r-lienar, finnas hos flera flags djur, åfven hos Ha-

llar pä Japan , 27- 29.

Blyerts^ Chemifka förfök derpä, 247-2j'j'.

Bom oljas bruk emot Orm-bett, 92.
Botamgue\ Befkrifning med figure på Örten Hudfonia

ericoides, 19-21. Likaledes pä Erica Sparrmanni,
21-26. Anmärkningar om träd och Örter, Tom mer
och mindre täla köld, ^9-64, Vid hvilken grad af
vär-varme nägra Svenfka örter börja blomma, 166-
274» Om egenfkaperne och nyttan af Americanfka
Valnöt-trådet Hiccory

, Juglans alba, 262-283.
Brun*
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Érun-ftens nårvarelfe i Jårn-nialmer ; 82. 87*
Bråck ^ fe Chlrurf^ie,

jBri»^;/»j-Brånnerie-flangen; forflag til defs förbåttnng,

283-289.
'Båtar \ de Americanfke af bark, 279,

C.

Caput Bona Spei ; rikt på rara örter, 21. och Djur^

303. 3^9-
C<2r/j^^<^i Halfo-vatten

;
anmärkning derom,. och huru

det med konfl: kan eftergöras, 220-227.
Catalepjis fe Medicine.

Catenarter
:^
anmärkningar om dem, 277-281.

Chirurgie; afhandling om Vattu-bräck, Hydrocele, med
tiera lyckliga forfök at bota det medelft Caufticum-,

. 30- ff. Om Arfenici fordelakti.^a , men alla Mercu-
rialiers {kadeliga bruk emot kraft- fkador . 146-166.
Om en växt i pannan pä et bar, famt om (kådor un-
der panne benet, Os frontis, och deras ftörre eller

mindre farlighet for lifvet, 182-197. Et infparradt

och bulnadt ljumfke-bräck
, lyckligen botadt, 314-520.

En Synizefis pupillae, med ftenaktig' Starr, lyckligen

opererad, med anmärkningar, 324-327.
Cbymie; fatt at tilreda Mercurius dulcis pä väta vågen,

70-73. Nytt och mindre koftfamt fatt at tilreda Al-
gerothi- pulver, I4i-i4v Huru varma Hålfo-vatten

kunna tilredas, fä goda fom de narurliga
, 219* 227.

Huru en ny grön behändig färg kan tilredas af Vi-
äriol , :^27- 329.

Climatets be{kafFenhet vid Stockholm , i anfeende til

värme och köld, efter 20 ars dageliga obfervationer, 3-19.

D.

Djur^ fyrfotade; de djur, hos hvilka ftenar genereras, i

fynnerhet Be^oar - ftenar
, 27-29. Befkrifiiing med Fi-

gure pä Yerbua Capenfis , med Zoologiika anmårknin»
gar, 108-120. Befkrifning med fig. pä Rhinoceros
bicornis, 303-313. Likaledes pä Hippopotamus, med an-

märkningar om Élephanten och Enhérningen, 329-333»

JE.

Elephanters ftorlek, 329.

#
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-f^nhorningar torde gifvas, 329.

Efphg^ en Svenfk Orm, om defs giftighet, 90 -g/^

F.

Flugu-majkar utdrefne ur en Man, 6f-70.
Foglar\ Befkrifningar med Figurer pä Dauurilka Staren,

Sturnus dauur. och på Mongoh'(ka Lärkan, Alauda
mong. 197-203.

Froft -nätter'^ de fårfta hvarje hoft vid Skara, pä 19
är, (5©. 64.

Fdrg^ en ny g ron, vacker och beftåndig, huru den tilredes

af Vitriol, 327.

G.
Gift^ fe Ormar.
G6djel\ om brunnen eller obrunnen år båttre pä äkrar,

och i krydd-gärdar, 242-246.

H.

Hafren iVadas äfven under växten af Mafkar , 354.
Hepatijk luft

^
anmärkningar derom

,
222-227.

Uiccory^ et flags Valnöt-tråd i America, befkrifvcs,

262-2S3.
Hvalf; anmärkningar derom, 181.

Hydrocele ^ fe Chirurgie,

Har ' bollar hos koer, hvad de åro, 27.
Hdlfo-vatten , fe Chymie,
Hcijlar pä Japan, hyfa Bezoar-ftenar, 27.

Höften^ dels befkafFenbet i Sverige, ly.

j-

Japan \ obfervationer dar gjoirda, 27-29.
Infe.^er \ anmårkn. om Flugor och deras maflcar, 6f-69.

Beikrifning pä Rägdvergs-mafken, och den dcraf ge-
nererade Mufca pumilionis, 240. Om Hvit- ax-Ma-
iken och Ichneumon extenfor, 289-293. Om Slå*
hafre - Malken,» 334.

Jord-art^ forr okånd, funnen uti Blyerts, 2j'0«25j'.

Jarn-malmer ^ (om hyfa Brun-ftien, ^i-^Hj^

K.
Kräfta^ fe Chirurgte. %

Z 2 Ku^
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KuniU fom orntalas i Bibelen, hvad det var får et djur, ic8.
Kbld\ defs olika häftighet och längvarighet hvarje vin-

ter i Stockholm, under de fifta 20 aren, 11-13. Kold,
fom fkadar växter, 62. Köld minflcar utdunUningen,2i6.

Luft•fyra är fjålen i alla hålfo- vatten, 229» Qm he-

patifkiuft, 223.

Mathematique
\ uplosning pä det omvända Centripetal-

krafternas Problem, 5*5 -5'9. Lärofats om planernas

vinklar uti Triangnlaira Pyramider , 228- 234, I heo-

rem , horande til Stereometrien
,
293-202. Se Me^

chamque. Aftron.
Majkar

t
ft Infeer.

Mechanique
\ Problem, rörande Catenarier, 177-182;

Underfokning om Spadars och Plogbillars fördelaktig

gaftefkapnad, i28-i?5»
Medicine \ om Mafkar hos Månnifkör, och huru de ut-

drifvas, 65' -70. Beficrifning pä en! Catalepfis compli-
cata cum trismo, och huru denne fjukdom curerades,

74-76. En Palpitatio ex corde offificato, med an-

märkningar, 77-82. Om de medel, fom oka eller

minfka vår kropps utdonftning, 204-229. Se CÅ/r-
urgie^ Chymie,

Mercurius dulcis ^ fe Chirurgte
^
Chymie.

Meteorologica
; fammandrag af 20 ars dageliga obferva-

tioner pä Thermometren
,
gjorde i Stockholm, med

flutfatfer om Climatets och årstidernas be{kafFenhet,3- i9.

De fårfta froft - nätterna om hoftarne i Skara, obferv.

i 19 är, famt om deras verkan pä växterna, 5-9 •64»
Mineralogie; om Brun-ftens nårvarelfe i Järn-malmer,
82-87. Forfok med Blyerts, Molybdaena, 247-

2SS' Tvånne flags nya Tenn malmer underfokas,

520-322. Anmärkn. om Mineral-vatten, 219-227.
Mifsvdjict^ flerahanda orfaker dertil, 18.

Mithridats förvarings-medel emot gift, io2»

Molybdésna^ fe Mineralogie,
M^inen^ defs kropps ojämnheter, 238. Om pä honom

är någon luft, 260/



Regiften

Nötter \ hvarfåre de ej vankas alla är, 171. StVahnuti

O.

Optttjfie; om Ljus • fträlarnas mflexion, 260.
Ormar ; anmärkningar om de i Sverige befintlige, de-

ras mer och mindre giftighet, med mängahana för-.

fåkta fått at bota Orm-bett, 89-103. De fåkrafte

lättet, 104-107. Om Ormars ijufande, loi.

O^^ar^ om de göra bättre tjenft vid åker-bruket, ån Hå-
Itar, i2§.

Pr
Pafjfin-henet ^ fe Chlrurgie.

Petrificater ^ fundne i America, 280.
Pharmaceutique\ fe Chymte.

Phyfiöhgie; Rån om var kropps utdiinftning, famt om
de orfaker, fom åka eller minlka den famma, 204-219,

P/(?^'Z?;7/i/r, underfåkning om deras råtta fkapnad, 128' 13}-.

Qy^ftar^ bruklige i America, 277.

R.

^Rhinoceros\ fe Djur.

Rag\ Ma^kar, fom fkada den under våxten, 240. 289.
Ramr

^
tyäfotade, beikrifvas, 108.

;

Saf-ringars antal pä tråd , om de fåkcrt utmärka trådets
älder, 269

Sarcocele ^ defs fkillnad ifrån Hydrocele, 35,
Slangens förbättring vid Brånvins-Brånnerier

, 283-289,
Sol'^farmorkelfer ^ fe AJlronomle.

Sommarens belkafFenhet och längd i Sverige, 3-19.
iJpÄ^Ärx råtta IJ^apnad, 128-155-.
Spirituofa^ intagna, åka atdunftningen

, 209.
Starr-Jiickning , fe Chirurgie,

Stenar ; nägre upråknas , fom genereras uti viflk djurs
gall-bläfa eller mage, 27.

Svenjla Climatets belkafFenhet
, 3«i8f

%



Regifter^

Såcker^ tilvcrkas af Valnot -trädets faft, 172.
Sömnlöshet^ år ofta en verkan af f6r ftark utdunftaing, 112.

r.

7enn • malmer , fe Minerahgte.
Tkermometer , ftillnaden imellan Celfii och den fä kal-

lade Svenfke, f.
Tobaks rokaude ökar ;ötdunftningen , 206,
Tfad^ mer och miVdre ömtåliga för köld, 59-64.
Trades 'flocken , anmärkningar om defs båda (kapnad och

råtta bruk 5 120-128.

U.

Vtdunftning. fe Phyfiologie.

F.

Valnot-xtzåtX; det Americanflca hvita, bår mogna not-

ter i Sverige, 262. Se Botanique,

Varmens grader om fomrarne i Sverige
, 13- Ip*

Vatten^ varijia Hålfo - vatten, naturliga och artificiella

^

219-227.
Vattu-hrack^ fe Chtrurgte,

yiggen^ Theorien derom nåmncs, 12.9.

Vintren ^ den Svenlte, 11 -i6*

Vårem befkafFenhet i Svertge, 13, 16.

Växt i pannan pä et Barn, 182-186.

2.

Zoologie y fe Djur ^
Foglar

^ Infeäer^ Ormar.

A.

åkerbruket \ om åker- red(kapen i allmänhet, \ fynnerhet

om Trades - (locken . defs båfta (kapnad
,

ftällniag och
bruk, 120-128. Om Plog-billar, X28-13J'. Öm
^flera orlaker til mifsvåxt, i8.

Ars 'tidernes vanligafte befkaffenhet qph förändringar {

Sverige, 11 -19.
Ä.

Aggy kokade och åtne, öka ftarkt utdynftningen
, 203. •

Ö.

ÖgoH^^Jjuka^ fe Chirurgle.

Örter , fe Botanique.

FÖR*



FÖRTEKNING
Pa de Auélorer 5 h vilkas Ron finnas införde nti

detta Årets Handlingar.
Qvart. Sida.

ACREL, J. G. Om et infpärradt och ljulnadt

Ljumlke-bräck- - - - IV. SH
Agrel, o. Om fåttet at förekomma farliga

fölgder af Orm-bett, ^ - - IL 105
• - • Om Stenaktig Stäfr, - - IV. 316
Bergius, P. J. Befkfifning på Hudfonia eri-

coides, * . - - I. 19
Bergman, T. Om varma Hålfo vattens til-

redning, - - •
.

- III. 219
BiERKänder, c. Om Tråd och Örter, fom

mer och mindre läla koid, - - L S9
- - - Thermömetrum Florae, eller vid hvil-

ken grad af värme, viffa Tråd och Ör-
ter biomma - . - . Il, 166

- • - Eefkrifning pä Rågdvergs- Mafken 111. 240
• - - Anmärkningar om Hvit-ax Mafkién IV. 289
- . . Om Slö-Hafre-Mafken - IV. 334
Brunnich, M. t. Om tvånne nya ätter af

Tenn -Malm, - - - IV^
Faxe, a. Om en befynnerlig Våxt i pannan

pä et Barn, - III. i8i
Forstér, J. R. Belkrifning pä Djuret Yér-

bua Capénfis, - - II. 108
Gabolin, J. Förflag iat förbättra Brännerie-

Slangen , - - - IV. iSj
Gahn, H. Om Vattu-bräcks botande, medelft

Caufticum, - - - I. 30
Haartman, J. Päminnelfer vid fåttet at gö-

da äkrar, - • - - III. 241
Hjelm, P, Om Brun-ftens närvarelfe i Jårn-

Malmer, - - - I. 82
HjORTZBERö, L. 2:ne Medicinfka Händelfcr, I. 74
HoFFöERG, C. F. Om Svenfka Ormars bett, II. 89
Kalm, P. Om Americanfka Valnét- Trädet

Hiccory, - - - IV. 162
Landerbeck, N. Et Mechatiilkt Problem, III. 177
liEXEi.L, A. J. Det omvända Centripetal kraf-

ternas Problem, - - - 1-55
Lexell,



Forte knlng^

Lexell, a. } Läro-fats, om Planernas vink-
lar uti triangulära Pyramider, - , III. 228

Lindqvist , J . H. Sätt at til en gifven Anorna*
lia media finna en Planets Anomalia vera, IL 136

LiNNé, G.Belkrifning påörtenErica Sparrmanni, !• 21
Martin, A. Om de ting, fom oka eller min.r

{ka var kropps utdunftning, - • III. 204
Martin, R. Om den mindre fara får lifvet, fom

(kådor under Panne-benet med fig fora III. 1 86
NiCANDER , H. Om Spadars och Plog-billars

rätta {kapnad, - IL 128
Odhelius , J. L. Händelfe om en blelTure i

Hjernan, utan forluft af fansning och lif, IIL 195*

. - - Syni2e(is pupillsB pä bägge ögonen, IV. 324
Pallas, P. S. Befkrifning på Dauurifice Staren, III. 197
- - • Befkrifning pä Mongolilka Lärkan, III. 2c

i

Plantin, Z. Et Mathematilkt Theorem, IV. 293
RoNNOW, C. Om Arfenici nyttiga, men Mer-

curii (kadeliga bruk emot Kräftan, - IL 146
ScHEELE , C. W. Sätt at liireda Mercurius dul-

cis, p? väta vägen, - • « I.

« - - Et beqvåmare fatt at tilreda Pulvis Al-
gcrothi • - - - IL 141

- • - Forfok med Blyerts, Molybdaena, IIL 247
- . - Huru en ny grön färg kan tilredas, IV. 327
Sparrman, A. Om flugu-mafkar hos männifkor, L
. • • Anmärkningar om Yerbua Capenfis, IL 119... Befkrifning pä Rhinoceros bicornis , IV. 303
- - - Beikrifning pä Hippopotamus , - IV. 529
Thunberg, g. P. Belkritning pä Be2oar equinum, 1. 27
UlloAn A. Obfervat. pä Solens totala För- •

mörkelfe, d. 24 Jun. 1778. - IIL 23jr

Wargentin, P. Ytterligare anmärkningar om
1

Svenika Climatet, - - L 3
- ^ - Obfervationer pä Solens Förmörkelfe

den 24 Jun. 1778. - - II- ^74
• - - Om det Iken , fom plägar omgifva Ma-

nen, vid totala Sol-förmörkelfer , - IV* 25'7

Wasström, Anmärkningar vid Trides-

ftocken, - - • IL 120
• - • Om obrunnen gödfels förman pä äkrar, HL 246
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