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Befkrifning på en Infe& af ett nytt

Slågte {Genus
, ) kallad Pbyfapus,

\, . \ . Af • , ,
-

.

CARL DE GEER.

erne delas uti fina viffa flågten (Genera,)

B åfven fom andra diur, ock fom örterne. Af
Herr Profeter Linn&i Syflema \ Natur6 kan

man fe huru denna indelningen ar. Denna

berömde Au&ör har gilVit ofs äätan på alla hit

tils bekante Genera Infeclorwm men alla veten^a,

per, ifynnerhet Hiftoria Naturalis r åro tilöknin-

gar underkaftade. Sedan åfvannåmde Syftema

Natur* år utkommit , har jag funnit åtfkilliga flag£

Infe&er, fom ei kunna foras til någondera af de

hit tils bekante -genera , ock fåleds böra få lår-

(kika namn.

Sådan år Infe&en fom jag hår fkal befkrifva,

ock fom jag kallar Phyfapus.

Figur. 2. ock Figur. ^ l Tabula / vifa

tvhmejpecies af denna Infeden , Ritade Venom et
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Microfcopei ty de åro: ganlka finå, få at mail ej

utan upmårkfämhet blir dem varfe.

Sedan jag forft gifvit en general befkrifning

pä Inft&erne af detta nya.genus, flkal jag befltrifva

deffe tvånneJpecies Fårfkildt.

i t $. General befkrifning af Infe&en

fbyfapus.

i:mo Kroppen Tab.I. Fig, 4. år lång ock fö-

ga tiok efter des ftorlek.

2:0 På hufvudet fitta tvånne antenner Q. t>~j

fom åro hvardera delte i fex leder.

3:0 ögonen (q. q.) beftå utaf många fmS

fphoérifka ögon , fom pä nwft alla andra flygan-

de Inleaer.

4:0 Brottet (clypeus) år afdelt uti tvånne de-

lar ( cc. ock de de.,') lika fom på alla de Mé-

der, hvilkas vingar åro ofvertåkte med tvånne

flcal (elytra.)

." ?:o Benen åro fex til antalet, hvaraf de tvån-

ne fråmfta åro fåfte vid frambröftet (c c), ock de

fyra öfrige vid det efterfta broftet (de de.). Vid

fötterne fer man en liten genomfkinande del , lik

en blåfa
(P'fi &cb-

6\o Infeåen har fyra finala vingar (aa.aa.);

de
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de tvånne underfta betackas af de öfverfta. Eller

man kan anfe de öfverfta fom tvånne miuka fkal

,

;Com betacka de underfta, fom ratta vingar, likfom

rhan fer på de Infe&er fom kallas Cäntkdri. Dock
det är likare at taga dem alla fyra för vingar; De
åro fmala at de ej ofverfkyla kroppens bredd.

Altlä blir definition (caraäer Genericum) pl
denna Iniéclen, följande: -

Corpus elongatum
, anguftum. Clypeus duplex.

AU quatu&r, abdomine angujlwes. Fedes veficula

inftru&h

Kroppen år läng ock knal. Bröftet ar delt i

tu. Vingarne aro fyra , fä fmala at de ej öfver-

%la kroppens bredd. fåtterne åro förledde med
en liten blaiä.

a. §. Be/krifning af etfpecks zivbyfapus, fom.

jag kallar ; Phjjapm fufcus, Wt AM~
ca.ntihus„

Under det jag fkårfkådade et flags fexbladiga

knoppar , fom finnas på Enebufkarne hela året

igenom , ock fom höra til de växter man kallar

Ga/U, (hvarom jag vidtilfålle tanker offerera ea
befkrifning til Kongl Academien,) fåg jag emek
Jan de ytterfta ock innerfta bladen af delfe växter,

åt&iUiga finä bruna äåckar. Jag rårde vid dem 5

As då
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dä blef jag varfe at det ej vore fläckar, utan fmå"

lefvande Infe&er , fora dä ftraxt började at krypa

fram ock åter. De åro ganflka fmå , ej ftörre ån

fläcken fora är ritad uti en cirkel under Tab. L
Fig. i. Jag har afritat en af deffe Infecler genom

et Micrefcope, fom Fig. 2.utvifar, på det man des

ikapnad ock alla des delar tydeligen må kunna

fkönja.

Kroppen är lång ock fmal. ögonen (Fig. 2,

bb.~) åro fvarta, ock Iram vid hufvudet fer man
tvånne antenner (tftf.), fom åro delte hvardera

utifex leder, hvaruppå fitta åtlkilliga fmå korta

hår. Den ytterfla leden år en gång få lång fora

de öfrige. Bröftet år delt i två delar (c. ock de. ) f

hvarutinnan denna Infe&eil kommer öfverens med
Scarahéerna , ock hvilket man ej fer på Flugor

l*

Fiårillar ock flere andra Infedier. Benen åro fex

til antalet , hvaraf det fråmfta paret år fåft vid

frambröftet (c.) y ock de fyra andra vid den andra

delen af bröftet (de,)* Vid åndan af benen fitter

en liten miuk ock membranifk blåfa , fom tienar

Inleden til fojt. Bakdelen (egf.) år tiokaft mitt

uppå, ock andan (g. ) år af en coniflt figur ; hon

år delt i många ringdelar, ock har många fmå hål*

pä, fig.

Viiiganie at vår Infed åro de mårkvårdigafte

de!ar s

i;
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delar, dock fvåraft at ratt obferveras ;
jag har lån-

ge tånkt at de ej voro mera ån tvånne ; orfaken

der til var, at det år ganfka fvSrt atfldlja de öfverftä

frän de underfta. Men de åro fyra til antalet ; de

öfverftä betacka de underfta aldcles. Når Infe&en

ej brukar dem, få ligga de horizontalt åfvan uppå

-kroppen 5 de åro få långa fom bakdelen ,
mert få

fmala at de ej aldeles öfverfkyla kroppens bredd,

fom kan fes uti Hg. 2. Jag har (kiU dem från

hvarandra ; ock atritat de af vånftra fidan , fom

e f. ock k L uti 0g. 3. utvifar. De öfverftä (efO
åro något längre ock bredare ån de underfta (A /.).

Sidorne afdem åro beprydde med nog långa hår ,

förnåmligaft innerfta fidan , fom ock vid gh. ock

lm. Åndarne (/. 1.) åro afrundade. Mitt uppå lång-

den af de öfverftä år en fena, fom delar fig i tvån-

ne grenar. Defle fyra vingar åro mycket genom-

ikinande , ock åro fåfte vid andra afdelningen af

bröftet (Fig. 2. rf.). De komma någorlunda öf-

verens til (kapnad med vingarne af et flags Fiåril-

jar, fom Mr. de Keaumur kallar ,
Papllons a ailes

en plumes. Keaumur Memoires fur ks Jnjecies

Tam. t

DefTe finå diur åro bruna til färgen , men

vingarne åro hvitagtiga ock genomflunande. Det

var vintertiden jag fant dem emellan bladen af

A 3 Ene*
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Enebufkarne. Om våren åro de mycket qvic-

ka; når man förföljer dem något mycket
5
få hop-

pa eller flyga de bortt. Det år troligt at de uppe-

hålla lifvet med faften de fuga utur Enebladen.

Om de finnas annorftådes ån på deffe bulkar, vet

jag ånmi ej,

3. $ Befkrifning af det- andra fpecies af

Pbyfapus, fom jag kallar \ Pbyfapus äter,

dis albis*

Nu följer det andra fpecies al Phyjapus. Man-

finner dem til ftor myckenhet om lommaren uti

Trågård-ock ånge-blomfterne
, förnåmligafl: uti

Oxlåggorne (Frimula veris\ famt de blomfter fom

B&tanici kalla Flores femiflosculqft* De fitta emel-

lan bladen af blömftren, hvarefl de utan tvifvel

finna fin foda.

De aro något ftörre ån de nyfT-befkrefne fom

hålla fig på Enen \ likväl åro de mycket fmå , af

ungefår en lineä 's långd. Fig. 4. Tah.L utvifar en

af dem ritad genom et Microfcope ; man fer

ftraxt af denna Figuren , at han år af fämma genus

fom de förra. Han år aideles Ivart
,

undantagan-

des vingarne fofn åro hvita; Kroppen år läng ock

final 5
ock hafver öfveralt fmå hår på fig.

Antennerm (Fig. äro hvardera delte uti

fcx
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fex ovala leder > hvaraf den ytterfta år långre ån de

andra, ock fpitfig vid andan.

Hufvudet år litet. Ögonen (qq) åro fvart-

blänkande. Broftet (clypeus) år delt i tvånne delar,

den fråmfta (cc.) år rundaktig , de tvånne fråmfta

benen åro fåfte därvid. Den andra delen (dede)

år ftorre y
nåftan af fyrkantig (kapnad , tiockre

framman (dd.) ån baktil (ee.) $ vid denna delen äf

broftet åro de fyra andra benen , famt vingarne

(a a a a} fåfte. Bakdelen (efe.) år tiockaft mittpå,

famt flutar (ig uti en lång conifk ock afgrundad

udd hon år afdelt i många ringledeh

Jag har obférverat tydeligarepå denna Phyfapus,

at benen hafva vid åndan en liten membranifk ock

miuk blåla (ppp.j, fom år In/éclens fot. Han trycker

ock applicerar' denna genomfkinande blåfan på de

ftållen han kryper uppå, ock fåfter fig fäledes dår-

vidj manferat blåfan då blir flatare ock ftorre i

defs omkrets ; det tyckes fom hon (kulle hafva

med fig en klibaktig materia,fom fåfter hånne på de

ftållen Infeden fåtter håane. Ibland fyntes mig fom

det ei (kulle vara en blåfa , utan allenaft et litet i-

håligt fkinn (membrans) , fom blir mer ock min-

dre concave, alt fom Infeden trycker det mer ock

mindre hårdt emot Planen han går uppå. Dock jag

kan ej forviffo fågja om detta få år; Infedens klen-

A 4 het
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het tillåter ej at kunna fe detta få tydeligen fom

nödigt vore*

Man fer uti Fig. 4* at vingarne (a a* a a.) ligga

platta ock hbrizontela åfvan uppå kroppen ; man

ler ock at de åro få fmala, at de ej betacka krop-

pens hela bredd* De åro fyra; de underfte åro be-

tåkte af de éfverfta. (Fig. 4.) Jag har fkilt dem

ifrän hvarandra, på det man (kulle des (kapnad ty-»

deligarefe ^ fom Fig J. utvifar, hvaretfallenaftde

af högra fidan åro afritade. Den ofverfta vingen

(abc.) år långre ock bredare ån den underfta(d*/I)

De åro alla fyra mycket durchfigtiga ; den ytter-

fta fidan år beprydd med nog; långa hår; pä den in-

nerfta fidan åro håren kortare
, undantagandes

vid åndan af vingen, hvareft år en myckenhet

långa hår (b c. */> Alla deffe håriga

delar pryda vingarne rått mycket Vin-

garne åro fmalaft vid åndan (b.é). Mitt uppå de

éfverfta fer man en fena £öm delar fig i tvånne

grenar ; alla fyra åro de kantade med en dylifc

fena, fohi ger dem en behörlig ftyrka.

Jag har biudittilat igenfinna;munnen af den-

na Infedkn, lom utan tvifel lårer vara nedre vid

hufvudet , men jag har ej kunnat blifva den

varié.

Pen



Denna lilla Infe&en år mycket qvkk , han

kryper eller fpringer myeket fort; han flyger åf-

ven ock , dock altid föga långt bortt
,

nianj kan

inarare anfe det för hoppa. Jag har fet at

når man; rör mycket vid honom , få lyfter han

bakdelen up , fbm då formerar en båga hvilkens

tamtet år uppvänd.

4, §, Slut,

Af desfe korta befkriiningar fer man , at

desfe tvånne forter af Phyfkpus ej vidare årp

hvarandra olika , ån allenaft til ftorleken ock får-

gfcn.

Det vore önflkeligit om man kunde finna

etjpecies af desfe Infe&er , fbm vore ftörre ån
dem vi hår fltårfkädat hafva , på det nian; få-

ledes tydeligen kunde fe {kapnaden af alla des

delar; ty det år mycket fvårt at rått bringa för

ögonen alla delar af få fmå lnfecter.

Ånnu återflår åfven at veta ratta origine af

deffe Infe&er , hvad (kapnad de haft för deras

förvandling •, ty at de åro förvandling underkaila-

de, fom alla andra flygande Infe&er, kan man
med Vifshet tro. Dock detta år ej få lått at ef*

teripana vid få finå kråk,

Magnet*

\
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Magnet - Nålens Inclinatiön

éjerberdd i Upfala

Af

And. Celsius.

Så
{hart fom våre Sjomån

,
begynte at bruka

Compajjen , hafva de utan tvifvel funnit , at

om Rofen flod hmzontelt i de iödre orterne, få

ville hon alt mer ock mera luta under vattupas-

let ,
ju långre de feglade norr ut ; hvarföre de

ock bruka ånnu i dag med litet vax at återftålla

jåmvigten. Men ingen, få vida man vet, gior-

de fig omak, at ob/érvera huru mycket detta Ma-
gnet-tå\on$ lutande eller inclinatiön var på en vifs

ort , ånda til år 1576 , då en förfaren Éngelfk

Sjöman Robert Norman , til den andan upfan et

fårdeles Inflrument. Sedermera har detta Indi-,

nations4nflrumentet blifvit förbåttradt, fä at där-

med ätfkillige obfervationer åro anftålte kring he-

la jorden ; då man funnit, at uti zona torrida
,

fåfom af Dn Halley år 1700 vid öarne Cap-Ver-

de ,
Magnetnålen ftätt horizontelt , ock fäledes

haft ingen inclinatiön \ men åter ju högre man

kommit mot Södre eller Norre-Polen
,

ju mera

har Magnetnålen lutat under horizontaUlineen\ få

at Hudjon fåges hafva funnit åren 1607 ock 1608

vid
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vid Nova zemb/a Magnet-nålen flå nåftan perpen-

iiculert eller 89^ grader.

Ingen ting (kulle mera bidraga til theorien

af Magneten , ån om vi hade många fådana för-

fök, fardeles af de fiöfarande. Herr Whifton

har ment fig kunna genom denna Magnet-nålens

inclination upfinna en orts kngitude* Men dår-

til lodras et riktigtJyflem 9
hvarefter man ikulle

kunna til ert vifs gifven ort uträkna Nålens in-

dination i hvilket ånnu ej kan låta göra fig i

brift af acurata obfervationer.

Hår i Sverige, {å vida mig år vitterligit, å-

ro inga dylika förfök anftålte , förr ån år 1737,

då jag fant Magnet-nålens lutande i Torneå vara

78- gr* l.min. fom kan fes af Aäis Liter. &
Scient. Svec. Ån. 172$. pag. 42$* Ock fom in-

ftrumentet livarmed jag då obferverade, fördes til-

baka til Paris , få anmodade jag i våras Herr

Graham i London at förfkaffa mig et annat

,

hvilket jag ock fick hit til Upfala for en tid fe-

dan
\ förfårdigadt af In/lrument-makaren SiJJen.

Detta Inftrument beftår af en meffings- Cir-

kel , fom flår verticalt på en meffingsfot af en

trin (kifva med tre fkrufvar uti, Cirkelen år

fördelt i grader, ock hvar grad allenafH hälf-

ten
, på det fåttet , at o grad ftå^pä bågge ån-

dar-
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^arne af den horizontela Diametern ,at dårifråå

både under ock öfver raknäs til 90 gtjader, hvil-

4ca åro utfatte i bågge åndarne på den Diameter^

ibm år paffad juft perpendiculert til den trinna

fkifvans planum på foten* Genom centrum a£

cirkelen går en meffings-//;^al perpendiculert, ock

cn annan horizontelt, ifrån hvilken til cn diftance

atfi ftlineer år fatt parallet en dylik lineal På

deffa parallela linealer mitt emot centrum af

cirkelen åro fmä halfcirklar af f lineas diameter*,

jhvaruti fåfom pannor den fina axelen af magnet-

nålen bor hafra en fri ock obehindrad gång.

Sielfva nålen år s Geom. tum. ock 2 lineer lång,

ellar nåftan fä ftor fom inra Cirkelens diameter
y

1* linea bred , tunn fom en urfiåder , ock vå-

ger 18 als i Ducat-vigt Cirkelen år fåft uti en

fyrkantig trälåda med en glasdör före y hvarige-

nom man kan fe Nålens ftånd , utan at någon

luft utifrån kan komma at röra hånne. Når man

obferwrar , måtte meffings-fkifvan på foten ge-

nom fkrufvarne Hållas horhontelt ; hvilket pröt-

vas med et litet vattupaff af glas , med en bubla

ofvanpa.

Med detta Inftrument giorde jag följande

föriok den 19 Aug. 1743* emellan kl 10 ock 12

förmiddagen hår i Upfala uti trägården, hvareft
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jäg var fri frän alt annalkande får»/ Jag fatt»

altfå vertical-cirkdens planum uti Magmt-meridi*

an, romDedmamns^nÅhnutyiladt^.ockl^ nålen

göra lina vibratiQwr''eller fvångi^ngar ^ fåjydu

nation var

-vTi

I. Fbrjla gängen 76. o.

Andra gången 75*. 40,

Tredie gången 75-. 30.»

Fierdegåhgen 76. o
t

Medium blir altfå 7f. 47.
'

Sedan tog jag nälen utur fina hål ock van-

de hanne tvärtom, få at den andan af axelen,

fom tilförende flod åt vårter, vände % nu stil ö-

fter, ock anmärkte-fyra gångor å rad lom felför-

ende féljande inclinations-grader,

74. 30.

74. o,

7?- 4"f»

T ,1

/4< 3°.

Median 74. 11.
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Denna åvhh operation repeterade jag fedan Cm
glnger, nåml.

O
TT mc

S )

e
®

IO

i rf

7 C* 20 74* ><#

7<\ t } 7?.
r» "--

Med. 7S Med. 73.

• /

III. 30 74. 2f

11 73- 30
7f

.

T' 73t 30

7
" 73* 2f

Med. 7f. 40 73. 42

é

.IV..76. 4f 74- *r
4f 73- 30

•7f- 30 7?. 3©
76. jo 73- 2f

Afei. 76. IZ 73. 42

74- 4T
74. o

7K ff

74*_ o

Med. 74. 10

VI.

V.7f. 4f

7^ *f

7T- ff

7f« 4f

Med. 7f.
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9 o

VI. 7f» o 74- 3S

7S- ° 74- o

Tft ° 73- 1 4f
7T- -2< 74- o

iMa?, 7 fl 21 iWifJ. 74,

o

VII. 79. 40 73. fo

7f. 40 7f. 10

76. U 73- 30

7?- 2f ^73. yf

M?d 7f. 4? Mtf. 74 6

>
'

- ••--ro* '»

I

VIII. 7|« 4? 74. o

7f. ?o 73- TO
75. o 74. ©
7f. o 7J. fo

v

Når man tager ett medium af alla obfewatio»

ner med nålen på den ena fidan, ock fedan ett me-

dium af inclinmionerne pä den andra ftdan
r få gif-

ver åter ett medium derutaf den råtta Inclinations-

graden,

7 s • 47 ' Nålen omvänd 74, 1 (

7f • 4° . 7^ 42
76. 12 " 75. 42

71



i6 1744. Jan, Febr. Marc

7f> TT

7f- 4r

JiÄw 75". 44 Medium 7$.

73- fS,

Medium 74. 51 Magnet- nålens inclination.

Den 20. Septembr, 1743. emellan kl. 8. ock

i€>. förmiddagen giprde jag åter fanorna férfök 3T«

gånger på hvar fida:

© t 0 #

74. 20 Nålen tvärt om 75-.

74. 3Q 7f-

74. If 7f- : 20

74* 0 76. 1;

74- 40 7* 0

74- 1° 40

74- 40 75* 20

74. 40 7T- 10

74- 4° 7f • 0

74. jo " 7&
7*- 20

74- S 7f- 20

74* ° ?t
74. 20 76» ir

74* 2f •76. 0

74» f 7T-

74- 0 7f«

73. & 7* 0

74. 10

74. S
74. ö

7?. TT
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74» 3^ 76*

7>*
f—> A

74* IQ

74« 30
. 7f* 30

74' xy 76* 30
74- sy 7f* fO

74*1 4™ / o« 30

74* yf 7b *

74*
TI) y G* I Q

•174* 7i*
É C

74- 40 7T* 1 P
A

74* Avi 7v
74* 3)

74* 4?1 / 7 T-

74. 40 7f- 40
74- 75- 30

74. i T 7f- 40

74. 2f

7? 46.

Afetf. 7)% £ Magnct-nälens inclination.

Utaf deffa rön fer man noglamt , huru nå-

lett intet Aadnar hvar gäng jufl: på lamma ftålle
?

utan kin fkilja från det lagfta til det högfla i|

grad. Så ilor fkilnad kunde jag inttt mårka på

den inelimtions-ri&zvi , lbm jag brakade i Torneå^

dårcft den dock var både längre ock tyngre,

Lila fä tycker jag en declinations nål af iamma
långd ock lätthet med denna Engelfka inclina-

B tionsT



18 1744* Jan- Febr. Mart,

//(pÄZ-nålen^fom jåmvålHr. Grobarn fluckat mig, ej

vara få qvick ock rörlig fom den tiocka declina-

f/öÄf-nålen , hvilken jag tilförende i deffa hand-

lingar beflkrifvit : Kvilket alt kommer öfverens

,nied hvad Herr MuJJchenbroek funnit med myc-
ket låtta ock tunna nålar , fom kan fes uti hans

Difertation om Magneten pag. 231. Emedlertid

kan man fåkert nog hålla före, at Magnet- nålens

inclination år nu för tiden hår- i Upfala vid 75-.

grader.

Den 21 Auguftihy^j klockan emellan 4 ock
y eftermiddagen

,
giorde jag följande förfok på

Inclinations-nåtens fvångningar , då förfta vibra-

tion^ fä noga jag kunde märka, giorde en båge

af 30 grader , ock blefvo fedan fvängningamt

alt mindre ock mindre , få at de fifta 10, gior-

de mycket fmå bågar. Defla objervatmier up-

repade jag 16 gånger, nåml

£>eförfta tofvångningar De tofenare 20fvån-
gjorde nålen på fvångningar ningar.

18 fecunder - - 14 - 32
18 - 1 - - 16 - 54
17! - - - m - 33

17» - - 'f* - 3?
17 - - v IJ - 30
18 - - - 19 - ?7

J7i
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17 - . If -

m - Ml -

27 - - irl - 321
- 14 - 50

17 a» m - 17 - 34
171 - 17I - 3f
it i lo M A I

331
j $ - 19 37

M a» , TO
* 0

- i-7x - 34

44 ///

17- 2J If. I. 33» 84»

Hårutaf finnes , at denna nålen £Ör ea

fvångning pä £ 44 , 5 uti de fårfta 10 vibratio-

ock 1. ?<s, 1 uti de lenare 10, men 1,40,2

uti alla 20 fvängningar tilfammans. Utaf denna

igenfundna tiden, fom Mtf£«#-nålen gör en 1»-

brätten, km man ongefår uträkna hvad proporti&n
f

fom år emellan fielfva tyngden ock den kraften,

fom ftyrer Magnetnålen, Om altlå anfer half-

va Nålens längd fom en pendel, hvilken har en

figur af et pardlelopipedum , iå måtte nian taga

af den längden tvåtrediedelar , om den (kal kun-

na jämföras med et pendulum jimplex, eller med

en brukelig pendel fom fvånger Jecunder. Hvar-

före Magnet-nfilens längd år © , f2 af en Geom.

B x for,
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fot l
ock halfparten o , z6 , få blir f dårutaf lika

med o, 173, afhvilkenlångd en pendel drifven af

. tft

tyngdens kraft, flkullegöraenfvångningpåi?, 6, om

man håller före, at hår i Upfala en pendel y
fom

SÖr kvar vibration på cnfecund, efter r««jHtf

dium, år 3, « ^ läng. Men utaf de ofvanan-

förde förfok fer man, at denna Magnetifta pen-

delen gör en liten fvångning på 96 , 1. Hvar-

före tyngden har fig få til Magnet-kraften, hvar-

utaf nålen regeras, fåfom quafråten af 96 , 1, fö-

rehåller fig &quaåraten zi 13', <J eller nåftanfom

co til 14 hvilken i T«W med en nål af 8 m
.wow längd fants vara fom 113 til u

Förfök , R6n ock Anmärkningar

,

angående ARSENIKEN ock i fynnerhet des

metallifka natur,

Framgifne;

Af

gOHAtf BRO WALLIUS.

An rinner at de naturkunnige icke komma

, , ^ öfverens, til hvilken flock af mineralier

\rleniken (kal föras, i ty., at fomlige fåtta ho-

nom ibland MetaUerne , andre äter ock ibland

to någre de nyare, räkna honom til {vafvelar-

M
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ternej ock någre ånteligen tyckas hålla fore , at

han nårmaft kommer til et faltflag. Demia 0-

vifsheten har upmuntrat mig, at anvånda någon

möda ock omtanka, til at utforflca Arfenikens lyn-

ne, pä det )ag med fåkerhet måtte kunna fatta

honom på något ftålle i. mit lilla Cubinet ,
ock

gifva honom fit tilborliga rum i mit Regifter

på åmnen i Naturens Sten-rike.

Under namn af Mineralier eller Malm-åm-

nen begripa de Naturkunnige en hel claf eller

Balk i bemålte naturens rike. Ock, efter de åd_

lafte yrken deribland komma före , få har ock

hela riket fåt heta Reqnum minerale.

Minerdierne kunna återigen beqvåmligen de-

las i tre flockar eller ordines, nämligen;

t sdia ,
faltflag , fom gifva fmak pä tun-

gan , i vatn fmålta ock låta fig Cbriflalliferas \~

lämt uti deftiUatien gifva en fur fpiritus , et vatn

ock et jordlikt åmne.

2. Sulphura^ fvafvelflag; fom i elden brin-

na ock ola, löfas ejivaten, utan i oljor ock aL

tdi, iamtega en fur fpiritus , eller gemenligen

et acidum vitrioli ock en fetma.

3. Metalla, Metall-ämnen 5 fom i tyngden

vida ofvergå alla andra kroppar , i elden fmålta

B 5 ;tä
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til glånfande majjor , ock når de blifvit talcine-

rade* låta fig igenom pbkgtfion y under behörigt

handgrep, reducerat.

De Chemifke naturkunnige vela fågja off,

at ock metallerne, jämte et fördolt falt ockfvaf-

vel, egaet mmeraliJktvatenr {bmMercurius kallas,

hvaruti grunden ligger til deras tyngd ock flera

ågenfkaper; hvarföre de ock få hela Mercurialia.

Om denna faken komma meråndels alle duglige

Chemici i grunden öiverens , faftån de uti orda-

lagen kunna gä ifrån hvarandra.

Denne Flocken delas ytterligare i två (koc-

kar eller fub-ordines, af hvilka den förre innefat-

tar de i elden flygtiga Metalli(ka flagter eller ge-

neral hvilke deflutan litet eller intet låta hamra

ock fmida fig, famt Jemi-dlet \\2M-metaUer plå-

ga kallas.

Til den fednare åter höra de 6 fiagter; fbm

i elden åro beftåndige ock allefamman fmideli-

ge; hvilke egenteligen heta Metaller, ockundec-

delas ytterligare i hårde , miukc ock ådle»

Når vi nu vele underföka til fivilkendera

flocken Arfeniken (kal höra , få båtar det icke, at

vidlöftigt fkårfkåda andras meningar ; utan , vi

siå allenan göra en kort jåmförelie imellan åf>

van»
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vannåmde känningar ock Arjenikens egenlka-

per.

For vid paff'7 år fedan, tog jag af cn hvit

Avfenikalifk, gniftrig ock ftundom något grofögd,

kies , funnen uti en gammal (klrpning i Löf-

ångs-bårget vid Fänsås, i Suborns fokenuti Dalar-

ne, 1 fkålpund. Jag flog honom funder i fmå

(tycker fom gryn ock arter , ock laden in i enftor

degel, tillagad jåmte undergård, fom vid vanliga

dubbla degelprof plågar fke , hvilkea jag med

tåkdegel förfåg ; I denne tåkdegelensä botten bå-

tades åter et hål, af en half tums tvårlinie eller

Diameter, ock tillämpades der åfvan uppå en an-

nan degel , hvars botten var utflagen; Til flut lät.

tes ån en tåkdegel öiverft med bårat häl i bot-

nen, uti hvilket en ftor ock lång tobakspipa med
hufvudet inpafTades $ vid röret återigen, låttes til

förlag, et glas-kårile med vaten uti. Sedan nu alt

var val M\-luterat
y
ock , efter behörig torkning,

til operatimen fårdigt, få gafs uti en
,

kringom

åfvannåmde i aflka nedgrafne underjård til den

åndan förlorad byggd vindt-eller dragugn, eld

gradvis i f timar
, på fiftone med tåmlig flark

heta , fä at hufvud-degeln dåri malmen låg, var

hel röd*

Når alt var öfverft^ndit ock vål kallnat fants i

B 4 de
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de nederfte deglarne alsintet, men i hufvud-de-

geln, et ömnigt järnämne, med någon ftenafctig-

het blandadt, i form af et fvartbrunt groft pul-

ver , hvilket i vigten giorde inemot tre fierde-

lar af det fom inlagt var: Åfvannämde förfte täck-

degelen j
var åter fullfatt, til den öfre hälften,

fcringom botnen ock bräddarne , med Chriflaller

af Stfkillig ock Jrregulair figur , dock meråndels

ftrimoge ock med någon liknelfe til 8 edrer
,

ju

de ftörfte mit uti, alle til färgen glänfande, fom

nyflmrit bly; hvilken glans de dock fedan efter

någon liten tid förlorade*

I den tridie degelen , åfvan aflkan til räk-

nandes , hade nedan ifrån kring bråddarne en

gul ock röd lvafvelblandad Arfenik fatt fig, i fmå

ChrifiaUer, lom häde en alun-formig eller dub-

bel pyrmnidalfigur y ju de gula nederft ock de

röda
f
fom dock voro emot de förra få til an-

talet, Sfvantil ; tilfammans , i anleende til myc-
kenheten , icke emot den blygrå ock gläntande

Arfemken för ToVs- del räknandes.

Den öfverfte degeln var allenaft något röd

färgad* Men NB

Et ganlka fubtilt Arfenikalifla damb hade

famlat % i förlaget ock jags där långe iväiva

lom
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fom en tun dimba öfver vatnet , men blef

fedan aldeles oCynligit , allenaft at et litet teken

til én hinna fägs på vatnet , ock glaskårilet hade

blifvit något dunkelt 5 famt , at icke allenaft vat-

net hade en ganlka vidrig ock Ikadelig arfenikalifls

ftanck, utan ock fielfva glaskarillet behölt en få,
dan flank i längan tid , ock lät den fig Mrligen i-

genom vatn bortfkölja.

Uti munnen til pipröret ock en half tum långt
in, fants en hel mörk-röd materia, iförftone miuk
fom vax, den dock fedan med tiden hårdnat; lam-
ma materia fmåites vid lius lätteligen

, röke'r ock
ofar ock något , men vil icke fårdeles brinna ;

torde altfå något främmande kommit der til , få
at det icke var en aldeles ren röd arfenik.

Utaf äfvannåmde metall -färgade arfenik.

chriftalier pulveriferade jag en del ock lade pul7
vret på et glödande järnbleck , då det ftraxt fatta-

de eld ock fladrade ofver på et ögnableck
, utan

at jag derafTsunde märka något fvafvel-os. Det
famma förfökte jag fedan på en het tegélften ock
i en degel, ock fantaltid lika.

Jag låt ledan en quantitet deraf ftiga op i råk
i behörigt kårille , då itetjublimerades långilmt til

B f et
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ct hvitt pulver, ifprångtmed några glånfande gryn>

fådant til alla egenfkapcr , fom vår vanliga hvita

arfenik, undantagandes, at den igenom ftarkare

heta, under fublimationen fmultit i hopa ock fått

et glas-likt lynne.

Detta pulvret blifver fedan, om ock]/ublima-

tionen aldrig få ofta repeteras , icke något annor-

ledes j men lågges Svafvel der til, få blir det til

en gul eller röd arfenik, fom almånt bekant ar.

Ytterligare, fom den hvita arfeniken, förlo-

rat både den metallifta fårgen ock chriftallinifka

figuren , fom ock all eld fångdhet; få ville jag for-

foka , om icke genom pblogijlon alt fådant ftode

at återvinna, då jag kunde vara fåkrare, at icke

allenaft mtttformligit jårn , fom uti miflpickelen

altid år tilftådes , utan oek ei heller något Svatvel,

fom uti forberörde kies varit närvarande, vårkeli-

gen ingredierar ofta nåmdc arfenik-chriftaller.

jag fublimerade fördenfkul en hvit Arfenik

med venedifk tvål, på famma fått fom i föregåen-

de förfök, ock vant idel dylika glånfande ock me-

tallfårgadechriftaller fomtilförne uturmiflpickelen,

men icke det ringafte teken til någon gul eller råd

arfenik.

Likaledes fmåltc jag hvit arfenik med ve-

nedifk

i

/
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nedifk tvål til reguhs , hvilken ockfä hade cn

glån&nde metallifk &rg , var ganfka eldfångd ock

i allaegenflkaper den chriftallinifke lik , undanta-

gandes fguren, ock at han i luften icke aldeles £å

fnart fvartnar , fIfom den der tyckes vara något

tompatfau.

Härmed komma de förfarenheter öfverens
",

fom den dråpelige DocT:. Henckel i icde Capitlet

af fin kies-hifiorie beropar fig på j Men ånnu mera

det fom han tydeligare ock ordenteligare utfört i

fit handlkrefne Collégio Chemico , Libr. ?. Gip. 4.

&c. i fynnerhet finner jag hos den lård© Docl.

Pott, uti hans Exercitatione cbemica de Auripigmen-

to pag. 63. ock 64. fådant, fom tienar at förklara

„ock beftyrka denna faken
,
nämligen : at den hvi-

„tc arfeniken, likalbm andre metaller, återigen med

»alcatifixo ock phlogifto låter fig reduceras , då

„den fedan reguhs arfenici (^iLemery regulus an-

»timorii) kallas ; ock , at likaledes famma hvita

^vulgäre "arfenik fublimeras med finegmate in for-

9
jna metdlicafplendenta hvarhos år märkvärdigt,

„at icke heller den i auripiginentQ eller en fvafvel-

„blänning befintelige arfeniken , utom tillagt

^finegmate in forma metallica fplendente fublime-

ras j hvilket nyls bemelte Dod. Potts til den ån-

dan
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dan anftålte föriök intygar. Hvaraf ock vil följa ,

at Svaflet ingalunda ingreäierar denna arfenici

chriftallinifke form
,

emedan, fom famma chi-

micus raifonnerar, phlogijlon infulphure nimia por-

tione falis acidi obrutum & onerrtum fit , & ea-

propter partem regulinam auripigmenti ( s. Avfeni-

cum ) pottas cakinat qvarn in metalUccan formam

redueit.

Hvad Arfenikens fpecifike tyngd angår , få

vil jag hår anföra et utdrag af Docl. Meuders ta-

bell , hvarefl:

Genomskinlig bårnften väger i

Luttrat Svafvel - - f4f

Rysgelb eller röd arfenik - 77

1

Högröd dito - - 784

Dunkel dito - - 78

r

Auripigment - - 807

Lapis de tribus eller Pyrmefon 828

Gul arfenik - - 833

Hvit arfenik - - 838

Antimonium - - 8f8

Minera antimonii » 8^3

Gemachter fliegenftein voll valfer

h. e. Regulus arfenici per fubli-

mationem paratus - - 905
Vitrum
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Vitrum antimonii - - 9if

Hvit kies eller mifipickel i» 940

Gegrabener fliegenftein , h, e. ge-

diégen arfenik - 9f8

Annan hvit kies -
f

962

Zinck - - 993

Fint Ten p - 997

järn - " " IO°7

Koppar - - ^°28

WhTmut - - - - 1029

Silfver -
%
» i°4^

Vilkcherbly - - 1058

Qyickfilver - 1073

Guld . r - 1098

Til jåmforelfe ock vidare uplyfning vil jag än-

nu lägga hår til följande , endels utur Herr Maf
ilhmbroeks Tabell , ock endels hvad jag fielfhaft

tiltålle at våga ; hvareft vigfsn i decimaler erm*

vaten h utförd ,
nämligen :

Bernftén - 1, 040

Alun - - J, 7*4

Vi&riol - - 1, 7?o

Gement Svafvel - - 1 , 800

Gediegen Svafvel •• .2 , 000

Muria nativa ,
Bårgfalt - 2,143

Antimonium - - 4? 000
SvaS
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Svafvel kies - - 4, 59°

Ungerfkt antimon. - 4, 700

Regulus arfenici per fublimat f , 000

Vitrum antimonii - y, 280

Gediegen arfenicum,hvartil Re-

gulus per fufionem fynes

komma nårmaft - y, 4^0

Zinck - f 7, 000

Tén - - 7, 328

Jårn - - 7 3 64?

000Koppar - * » 9

Wiflmut - - 9 , 700

Silfver - - 11,091

Bly - ~ 11, 32f

Dito - - 11, ?fo

Qyickfilfver - 14, 000

Dito - 14, 020

Guld - - 19 > 64°
,

Dito 24. carat. - 20, 000

At nu komma nårmare til ändamålet , få fynes

Arfeniken af falt-kånningarna ega det, athan.

1. Låter löfafig i vatten, hvilket af fielfva värt

brukelige flugvatten någorlunda fynes. At den til

en del löfes, vuar desutan Wepjfreri ock Dodc.

Potts forfärenhet 5 hvilken fednare ockfä medgif-

ver
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ver det, fom D. LudoviciJ[i{in difputation de Arfe-

nicoy ttetligare om des oplöflighet i vatten anfört

a* At den bar någon liten fmak ock des in-

XpiiTeradefolution lemnar , fom Doét* Pott berät-

tar, en vål ganfka litet fammandrag^nde , men

dock långe fockande fmak pä tungan.

3. At den låtter lig i chriftaller.

4. Hvar til kommer at ftore chemici icke al-

lenaft tilfkrifva arfeniken en partem occultam Ja-

linam ; utan ock kalla honom , för fin kraft at Ibl-

vera^ coagulatam aquwn fortern natur&; de iagia

ockiå, at han år maximan partemfalirnz texturs

Sf profapiä &c.

Hvad jSvafvel-flocken åter vidkommer , få

hafva många naturkunnige funnit (kål, at fora ar-

feniken dit j
förmodeligen emedan

1. Han uti elden röker ock ofar, fa ock brin-

ner då han år hel ock oförftörd 5 ehuru med
phur arjemcale hos några Scribenter ånnu menas
teågot annat.

%. Följer arfeniken, likafom Sulphur cemmune
eller fvaflet med, uti metallemas malmer , ock

kappas likafom med fvaflet, uti deras mineraliiä-

tion ; hvilket tyckes gifva vid handen
7 at han fkal

dervid göra kmraa tiånfl fom €t Svafvei

|.Ef-
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3. Efter ordets betydelfe hos de gamla, förftås

dermed altid något, fom har fvafvel hos fig , få-

fomgälockrodarfenik; Auripigmentum, Sanda-

racha , Realgar &c.

Men häremot bor komma i öfvervågande

,

1, at aldrig något formligit falt eller fvafvel utur

arieniken kan famlas, mera ån utur oflåkt kalk eller

utur eldfångde metaller.

c. Men , faftän man hade bevift , at t e. ni*

gotfaltvafende iarieniken finnes , fä år han der-

fore icke eller falt, ock kan fådant få mycket min-

dre determinera des hufvudfakliga falt-natur , fom

likadant om andre Mercurialibus torde kunna be-

vilas.

q. Des chriftaller komma Ster pl helt annat

fått trl, ån fältens 3 hvarforutan fådant hvarken år

rart hos fvafiet, eller ftridande emot de få kalla-

da balf- metallernas natur, Aiéniken tyckes våi

ock vifa nSgot fådant af naturen i Rothgulden, fom

desutan har mycket ivafvel ,
Zin-graupen ock

någon Minpickei &c. men man finner åfven något

dylikt, endels öfnaturen, endels ock vid fmåltnin-

gar hos antimonium , Zinck , viftat ,
jårn ock

andra metaller : Ehuruvål icke nekas , at et falt

kan vara grundorfaken til chriftallerne ehvareft

de
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de finnas j Men deraf följer icke på långt når , ät

ariéniken fkal foras til fälten, mera ån chriftallife-

radt fvafvel ock figurerte Metallen

4. Hvad mera hår i 4:de rummet, pSfaltems

vågnar förekommer > tår vara af den befkaffenhe-

ten, at det icke vål kan anfesvid cla£tficationen^

utan måfte hånfkiutas til ctamiea

5-, At arfenrken i elden röker , ofar ock brin-

ner
y
deruti kommer han icke allenaft med fvaflen

öfverens, utan ock til ftörre delen med alla femL

metallerne-

6. At arfenikén förenar lig med metallerne

,

det år icke annat, ån hvad fom til mer ock mindre

hos alla i den flocken mineralier finnes; Ock athan

inineraliferar Stflrilliga af dem , kommer på det

femma ut / ockjvil ånteligen icke annat fugja, ån

at metallerne af naturen finnas i en blandning med
arfenik. Icke heller år det ovanligit , at järnet *

Zinken, antimonium &c, mineralifera vifl& metal*

^er; ock desutan lårer den, fom raogare kånnei;

arfenikens natur, kunna £nna andra orfåker^ hvar-

före han få ofta i grutvor år tilftådes ock följer

-metallerne.

7* Nekas vål icke , at namnets bemårkelfi

år något andrad; Men deremot åro de gamlas
.

namn ingen lag för mtuten ; Detta åmnet år icke

G fér
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for fä läng tid iedan uttryck eligen namkånt, få år

icke heller underligit , om ftfztfft af en del deno-

mineras, eller om vid fådant tilfålle någon namn-

villa upkommer.

8. Ånteligen kommer ock arfeniken icke al-

lenaft med andre mineralier , utan ock med de

flygtige metallerne öfverens, i få måtto , at om han

år fkör ock pulveriferlig , få år . ock antimonium

fkort, de ofrige icke fårdeles fmidelige, ock

Mercurius aldeles fluid ; Om arfeniken fiiblimando

calcineras, få
t
finnes ock dylikt hos Zincken ock

de andre 5 ock om han år flygtig, fä åro de andre

icke ftortfixare\ utan ^ med et ord, det år et kän-

nemärke på femi-metallerre ; Ja lielfva de fixa

metallerne kunna icke allenafl lättas , utan finnas

ock underflundom af naturen latte i det tilftånd

ockjblånning, at de likna arfeniken i den delen.

I anledning af alt detta, ock få vida

i* Uti arfeniken alla våfentelige til metallifka

mixtionen hörande delar kunna bevifas ; ock han

2. Eger en metalliflc tyngd, lamt åndå år

fpecifice tyngre ån antimonium ; ehuru den hvi-

ta arfeniken , fäfom calcinerad eller vitrificerad år

låttare, famt

3. Har et glånfande metallifkt anfeende, fä

iåage han får blifva orubbad ock oférftord ; Derhos

4- Lä-
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4 Låter fmålta ellerjublimwa fig til en metak

YSkmaJJa, når han har tiMokeligit tjmligk pfj/o-

giften, eller icke blifver under operationen calci-

•nerad ; ock ånteligen.

f . Nur han förut varit cdonerad ock vitrifi-

terad , reduceras fcm andre metaller igenom ve-

derhorigt phlogiflon.

Så bår han raknäs til metallernas flock , ock

dårflådes, ibland de flygtiga, få fit tilbörliga rum,,

churuvål

1. Jag icke vet någon flygtig metall
5
fom

pä fatnma l ått oförftörd låter % fublimeras uti fin

metalliflka form, faflån någre andras natur icke

går långt derifrän j ock

2. Ehuru icke des mindrp metall- btenningen

uti honom hänger ganfka lott tilhopa ; med mera,

Mzåformametallia förflår jag icke, efter fom-

ligas mening , figuram regult gibbam ; feu ad Spba-

ricam accedenfem i Ty förutan det , at den figuren

år allmän med alla flytande kroppar , ock famm.ä

phmemenon förklaras igenom attraSiens lagarna;

Så (kulle man igenom den notionen blandaformam

ockfigurmn mtålmM} Utan jag begriper laken

fälunda , at det ar et ock limma at ega formam

metallkam y ock at vara cn formlig metall; få at

C £ cb
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en metall harformam metallkmn , når han finnes-

i fin fulkomligaJpecifike mixtion , med alla fina vå-

fenteliga delar , i fådant lynde , textur ock anfe-

ende, fom han antingen af naturen gediegen eger,

eller genom elden ock behöriga procejjer , utan

främmande tilfats ock blånning, eller någon våfen-

telig dels affkilning , fmålt ock frambragt rinner.

Ånteligen tycker jag mig ock nu ytterligare

kunna fluta af föregående föriök.

i\ At arfeniken i de metall-glånfande chriftal-

lerne , år uti fin egenteliga geftalt ock metalliflka

form; hvarvid ock år til ihogkommande , at un-

derftundom ockfå, i Arfenikaliflke malmer," finnes

något tekn til fådane af naturen tilvårkade,

2. At arfeniken uti äfvann.åmde, per fuficmem

tilt edda regulo, likaledes eger fin metallifka jorm ;

famt , at något, fom .(varar emot (amma regidum,

finnes uti den (vårta Fligenftein, ona hvilken Dodt.

Ilenkeis kies-biflorie förtiånar läfas io;de Capitlet

pag, 604, ock fölgjande,

3. Som den hvita arfeniken, genomblotta aU

xMi pck phlogijlon reduceras, både medelftjublima-

tion ock medelft fmåltning, til fin metallifka form

igen ; ock likafullt både regulus ock de metall-

färgade ehriåallerne åra eldfå^gde, få kan man

icke
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icke flduta fkuklen, til lamma eldfångdhet,på fvaf*

vcl , fom icke kommit deribland ; utaa

4. Synes fnarare likt
5

at arfeniken i forma

metallica icke tager något fvaivel til lig , utan då

förft, når han förut blifvitcalcinerad, eller niiftat fifc

egit phiogiflon i hvilket

5- Arfenikens phiogiflon proprium år ganflca

löfimeddes öfriga krop förbundit
, famtilagom

eld fhart förbrinner ock fluljes derifrån.

6. Men i åfvanföre omtalte hvita kies Jiar

fvafvel varit förhanden, ock den delen af arfenil

€0 \ fom igenom elden allena, eller med fvaflets

tilhiålp,. har kommit at calcineras ock miftat fit egit

phiogiflon y
hafver tilhopa med famma fvafvel blif-

vit fublimevaåt til gula ock röda <±riftaller
5 7p^q^r^

lättare, ån fielfva arfenicwri, dock ju de röda lättad.

7. Icke hellex kan jag finna , at något jårn f

hvilket eljeft ömnogt uti hvita kiefen finnes, in*

greäierar åfvan bemålte arfenik-chriftaller eller re~

giilus i Ty, ommanfkulle fatta mistankar,at nå-

got jårn utur kiefen fölgt med , få frågas , Sva-

dan då jårn fkulle kommit til de metall - fårgadc

chriftallerne ock regulwn, fom utaf hvita arfeniken

fuhlimeraäes ock (måltes ? emedan man hvarkeft

iacle något dertil , el^er kan finna at nåjpt varit där

Q 3 te
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förut : men dock åro chriftallerne enahanda , fom

utur kiefen ock af hvita arfeniken blifvitfuhlimera-

dg. Men at järnet reducerar arfeniken (fom det

ock plågar göra med några andra metajler ) ock

det ändå få våligenom fmåitning, (öm und jr fuhli-

mation \ det år en hel annan fak , fom nu icke år

rum at vidare tala om.

Tillåggnings Ron om Arfenikem
v^; - -v; i. Af , r.rn: s. is r-yf%

DANIEL TIL AS.

TYl >g år ' 17 j; 9. uti O&obr, månad befor LöfåsU grufvor uti Skevi Soken ock Dalarne , mårk-

té jag uti Konflortcn. ock våftra Feltet , at Gångar.

ten dårftådes
,

innehade, utom någon jårnbinda,

nog arfenicum ; hvilken desutom år dar i grufvan

icke fåifynt, i fynnerheti en ode dagfkårpning

uppå Hufvudgången, emellan ftora grufvan ock

grufgården \ hvart fl: den arfenicälifke kiefen om-

nigt brytes
?

ock år afkegrå til fårgdi , famt gni-

ftrigt glånfande. Jag fant uti Konfiorten^ efter en

under mit durviftande giord tilmakning; et ftarkt

arfenicalifkt Os, famt at på Malm ock ftenfkårf-

vorne en belynnerlig fublimation fåft fig, hvilket

gaf mig anledning , at nogare underföka det af

våggarne nerfallna Bårget , ock blef varfe en hop

finä ock fine Chriftaller ; fomlige af fmå knapnåls

hut-
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feufvudens ftorlek ock en del ånnu mindre , beftlk

code de af tvånne flag*

De förfle funnos öfverft up i ftenfkårfvorne

ock voro brandgule
?
famt utom Microfcop temme-

ligen tydelige. Dock igenom Mkrofcop befågos

de nogare ock egde en fyrahörnad, fyrafidig^^

hvilken ibland nytjade den enafidan til bajih ock

foreftalte då en trefidig Pyramid, ibland Mlte fig

på en fpets upreft ock omftiålpt , ihm Tdb. rMi$
1. i perjpeftiv ock N:o 2. i grund \ närmare vilef:

Mvardera fidan tycktes beftå af åtflullige trianglar^

den ena mom den andra
>

fe N:o 3. Men deffe

tmangularifkt limer formerade andä icke et pla-

num , utan ju mindre trianglarne blefvo
,

ju mera
' ' '*"t*t: « ' Jill.* i i £ Jt ' •

'
' ' '

'>'»!>(

drogo de lig inåt Centrum , ifrån det ytra planunh

fom les af profilen N:o 4 EfomoiuÄftötte flere

af defle Chriftaller tillammans , ock formerade en

krop af helt annan fkapnad , ån de .fielfve voro,

nämligen en Otafidingmed 6. horn, fom var ihop-

fat af 8. mindre Chriftaller , ock flod ibland på ert

lida, ibland på ipitfen Öpreft , hvars anfeende fes

i grund N:o
f*
ock i perfpeMv N:o 6.

De andra flags Chriftallerne funnos åfven på
ftenfkårfvorne , men diupt under den öfverralade

Malm-ock ftenhopen,
.

.hvareft det varit mera qvaft

C 4 ock



40 1744- Jan. Febr. Mart.

öfik tåpt j med ftarck uppå liggande hetta af til-

makningen. De voro metalli&e ock klare til far-

gen fora. Blyglants , men likvift af oordentelig

fkapnad. Någre liknade vål de brandgule Chri-

ftallerne N:o i , men voro flatare ock hade ftundom

fkna fäfom blyglants. Ofta funnos de iholige

©ck vid det tilfället affigur fom N:o 7, vifer : famt

märkes, at defle Chriftaller måftadelen ftodo på.

hvaffa kanten uprefte , hvaraf de fingo et ganflka

druligt anfeende.

De brandgule Chriftallerne behollo framgent

ock oforåndrädt fin färg, men de metallifke förlo-

rade innom et dygn fin fköna glans ock fvartnade

aldeles bort ; Dock glånfa de likvift inuti, när de

läkta fönderbrytas.

At deffe bägge flags Chriftaller haft fit ur-

Iprung af arieniken , tror jag få mycket fåkrare,

fbmåenarfenicalifkc kiefenvar nårmaft in til Fynd-

rummet, ock de åfven voro enahanda med Herr

Profetior Bwallii frambrakte arfenik Chriftaller,

fwilka jag fielf i Falun fet , ock ännu til pro( ock

<|idermäle eger.
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Obfervation om tyngdens tiltagande

från London til Upfala,
1^»'^.^ U^ft Af ^ %:

AND. CELSIUS.

HErr Ricber refte Sr 1672. til Americaniflka 6n

Cayenna, ?. grader vid paff norr om Linien^

at dar, på Konungens i Frankrike omkoftnad, an-^

Hålla A/lronomiJka objervationer. Men når han kom
dit Ock hade rtålt op fit Ur, få fant han , at det

gik nog långfammare , i anfeende til Solens me-

del-tid , ån det giorde i Paris. Om orfaken hårtil

ftadnade de Lårde, efter vanligheten , i mångehän-
da meningar. Omfider bevifte Huygens ock New-,

ton, at man bordt fefådant förut, i anledning af

theerien i centrifugal- krafterne. Ty efter jorden

tullar omkring fin axel på et dygn, få måtte vid

Linien, dåren omrulnings-c/rÅ/^m' åro de ftörfte,

centrifugal -kraften vara jåmvål ftörft, ock emot

Polerne Hifva. alt mindre ock mindre, når Pardlel-

cirklarnes ftorlek aftager. Men efter denna kraf-

ten altid vårkar tvårt emot ock förminfkar tyngden,

få får tyngden ej vifa hela fin vårkan annorftådes,

ki under Poleme ; utan måfte alt mer ock mer af-

faga, ju långra man kommer emot Linien. Hvar-

före, emedan^wrny^Z-kraften år ftérre ock tyng-

den mindre i Cayenna ån i Paris , få borde mindre?

laraftaf tyogderi drifva hvar fvångning af pendekn
C- $ med
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med mindre häftighet på ön Cayenna
y ock fåledes

måtte pendelen, fom på bagge orterne var lika lång,

gä långfammare eller göra mindre antal af Mng-
ningar på lika ticl

Detta curieufa rånet , blef federmera anftålt

på åtfldliiga ftållen , hvarutaf man altid funnit , at

en Pendel, fom uti de Norra Lånderne fvånger /<?-

cunder, bör vid Linien vara anlenligen mindre* Men
fom alla förfék i forftone ei garna göras nog för-

figtigt > Så har man ock hårtils ei varit i ftånd ,
at

ut^fenftor del af defla obfervationer^déterminera

rAtt noga i fecunder , huru mycket Pendelen gått

långfammare , ock uti hundrade delar af en linea,

huru mycket pendelens långdbordt förkortas.

De fom budit til , at immediate mata fecund-

pendelens längd, uti et vift gifvit mat, hafva ei

hunnit til den noghet , fom årfordras , i anfcende

til oåndeligen många fvårigheter , fom dervid före-

komma. Hvarföre år nu en afgiord fak, at detta

förlok, om tyngdens af- ock tiltagande , (ke alra-

beqvåmligaft med accurata Pendel-\Jv; allenaftman

är val föriåkrad , at Pendelen på bagge ftållen^ då-

reft han år jämförd med ftiernones gång , har al-

tid haft en ock famma längd.

Til at göra detta experimentet
y tyckte jag mig

alrig
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alrig kunna få båttre tilfållc , ån år 1741 , då Hr,

Graham, til Obfervatorii tiånfl; i Upfela, hade förfär-

digat et accurat AJlronomiJkt Ur , fom fkulle fri

London til Sverige ofverfåndas. Men forr ån det

fkedde
, obferverade Herr Graham på min anmo-

dan i Martti månad femma år, at Uret på 1 i.dygn

gick 29.fortare ån det borde göra , i anfeende til

^ftiernorna ; oek ioljaktcligen at Pendelen j vid

hvart omlopp af en^wftierna til meridian
y
fvångde

2 5 6. häftigare. Ock på det jag hår i Upfala måt-

te veta vift femma pendels långd, hvarmed obferva-

tion anftaltes i London , få fkickades tillika med
Uret et litet ftycke af meffing • fom (kulle gå lått

in uti rummet ofvantil
3
emellan pendel kulan ock

den delen af PenSelen y fom går igenom fielfva

kulan y
ock på hviiken hon flyttes op ock rieder.

Sedan anmärktes ock, at fkrufven, löm år under

kulan , borde ftå på den ?:te delningen.

Men at i Upfala kunna vara fåker om femma

grad a£ värme, fom varvid förföket i London

,

har Hr* Graham inråttat Pendelen på det £htQt , at

han i vårme <*ck köld fkulle til lin långd vara oför-

ändrad. Ock fom detta var et nyt påfund , ock

ei vål pröfvadt , få hångdes til ftörre låkerhet
5

bredvid Uret i London , en Hr. Reaumurs Ther*

mometer $ hvars aiedel-högd på de 4, dygnen fora
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Uret jämfördes med ftiernorne, var vidpafs 7 gra-

der kl. 1 o. fårmiddagen ofver vatu-fryfningsp^-

Hen. NårnuUret
,
genom Hr. Ekftrbms goda för-

forg , kom val ock ofkadt fiövågen från London

Jh.it til Upfala, ock hår i födra objervations- Cam-

maren , efter de gifna mårken för pendelens långd,

blef riktigt upftåldt , få begynte jag ftraxt i flutet

af Julii månad 1741 ,
jämföra pendelens gång med

^xftiernornes omlop , ock dårjemte hvar dag an-

mårka kl. 10 formiddagen högden af Hr. Reaumurs

Thmnometer , fom fattes bredevid Uret. Hårvid

bör ock tagas i akt, at Pendelens halfva fvångnings-

båge var få val i London, fom hår i Upfala,

x. 4? ; ock det måfledels
>
efter#den hår varierade

O / o ,

emellan 1. 40. ock r, $0? faft ånUret altid drefs

af låmma vigt, nåml 13* marker ock 7. lod,

Med defta ob/ervationer har jag nu cåntinuerat

i tu års tid ,
förnåmligaft til den åndan , at i flör-

fta vinterköld ock lommar - värme pröfva denna

Hr, Grahcmis nya invention med Pendelen. Hvar-

vid jag funnit, at denna pendel har likväl någon än-

dring, men mycket mindre ån de ordmatm. Så at

i ftåilef de kunna , från en lagom fommawårme,

til en medelmåttig vinterköld, ändra % til 50,

på
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p3 dygnet ; fä har denna nya pendelen , allenaft

Käft en åndnng af f. Jag har altfå af defla ob-

servationers jämförande fin$ emellan fet, at pendy-

lens ändring, på enfecund , lvarat emot 41. grad

pä Hr. Keaianurs Tberm&meter. Men det träffaf

ei altid ia noga in 5 efter jag märkt., når Pendelen

fat någon flark känning, färdeles af köld, athah,

oaktat Thermometeren vifat långt varmare grader,

behållit ändå någon tid den acceleration , lom han

fick af den flrånga kölden. Det kan val hånda at

Jårn ock meffing , hvarutafpendelen beftår, behål-

ler längre en viSgräd af värme eller köld, ock ei

få häftigt går til famma temperatur af den utvår-

tes luften , fom fprritus mni eller qvickfilfret i

'Thermometeren. Hårutaffér man återen ny fvårig-

het , at oanfedt Thermometeren vifar famma qrad

på tvånne erter
,
fäjkan lika fullt pendelen hafva o-

lika längd. Hvarföre, til at jämföra Urets gång £

Upfala ock London , har jag ibland hela tu års ob_

ferviationer utvalt dem
, på hvilka jag kan tro, at

pendelen fät råderum , at taga til % en värme af

7. grader öfvet vatufjyfnings - punBen på Hr. Re-
mmars Thermometer \ nämligen

:

l \ Urets accek-

ration.

Fråii im 6. Sept. t%B* til 4 *t. dm - 28, i

^itSepu > * %léäob% 28, f

6. Sept,
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6. Sept. - - 3. OBob. ' 28, ö

28. Aug. 1742. - u.Ä?pr. - 28,8
11, Sept. - - 14. OBob. 28, 4
20. - - i^.OBob* 28, 6

30. April 17m. - la.Maji -a8,i

Medium blir altiä - - 28 , 4
Om man härifrån drager Urets

kration , fom Hr. Grabam funnit i London 2 , £

53 blir frjfe» - - -27,8
Som Uret gär fortare iUpfala mot desgång

i London.

Samma fkilnad finnes efter Nettons Tafla

i tredie Boken af des Prindpier, - *f, f

Efter den uträkning Hr. Maupertuis giort

utaf objervationerne i Paris ock Pello - 28, 9

Efter Hr. Bradleys Tafla, fom grundar

•

fig på Hr. Campbells förfök i London

ock Jamaica - - - 3°, 9

Har utaf fyneS j at Newtons uträkning, fom år

bygd på des theorieom tyngden ock centrifugaU

kraften ,
fkiljer allenaft r% af enfeomd ifrån denna

obfervation , men de andre til 3. å ^.fecunder. Om
nu obfervationerne i Pello ock Jamaica hafva fin

riktighet, få" tyckes följa håraf , at man intet får

med
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med Newton Jupponera jorden vara öfver alt jåmn-

tåt • ock iåledes ej heller göra ingeneral uträkning,

efter den bekanta rcgelen , at tyngden från Linkn

til Polerna tfltager ongefår, fom qvadraterne af

Pö/-h6gdernesfinns j utan at man måtte upftålla

cn lådan tafla, endaft af många förfök, på åtfkilliga

orter kring hela jorden. Dock vil jag intet fluta

något vift hårom , for ån vi få flera obfervationer
y

iom åro giorde med pendlar
?
hvilkas långd intet

kunna andras af köld eller vårme.

Om man efter denna min obfervation vill w-

ik, huru mycket tyngden tiltagit emellan London

ock Upfala , få vet man det fker i iämma propor-

tion fom quadraten af antalet at pendelens fvångnin-

gar i London på et omlop af enfixftkma , har fig

til quadraten af Pendelens vibrationer i LTpfala på

fajmma tid ,
nåmligen fom 10000. til 10006; fä at

til ex. 10006 fkeppund Jårn, fom töras från Stock-

holm til London (den lilla flkilnaden emellan Up-

tala ock Stockholm år ei merkelig ; förlora af fin

tyngd \ på vågen 6. fceppund , eller åro ei tyngre

i London ån 1 oooo.» fl<eppund i Stockholm 5 hviU

ket dock intet kan mårkas eller fkada våra Köp-

min
l

efter fielfva vigterne , hvarmed Jårnet vå-

ges y
jåfnvål aftaga uti femma proportion.

Vida-
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* Vidare kan man oek af detta förföket låttcli-

gen finna %
huru mycket en j*»0fi/iUpfala', lom

fvångerJecunder efter medel-tiden , bör vara län-

gre ån en dylik pendel i London. Hvarföfe om
man håller före med Hr. Bradley , at Pendelens

långd i löndon år 39 , 126. Engelflka tum , eller

5 , 3482. Svenlka fot, få måfte pendelens råtta

långd, fom Mnger femtider i Upläla , vara 3

,

35^02. fv* fot 1

Man kan ock finna famma pendels långd , onj

man efter Hr. DeMérans accurata rönjupponerar

enfecunå+pendels långd i Paris vara 440 , f 7. frän*

fka lineer
?

eller ? , 348* lv. fot ; ock efter Herr

De Maupertuis objervation håller före, at en Pendel

förd frän Paris til London, går fortare om dygnet,

i anfeende til en ^xftiejrnas omlop 7 , 7 ; hvilket

ock kommer vål öfverens både med Nevvtons tafla

ock denna min objervation y (å at Urets acceleration

emellan Paris ock Upläla , blir 3 j , f , ock i följe

deraf
,
pendelens råtta långd i Upfala 3 ,

3>o6. fv,

fot, hvilket allénaft flii!)er ifrån den förrå T|^, af

en Geometrifk linea. Ock 'fom man intet vet

,

hvilkendera detenriinatibn af pendelens långd i Lon-

don eller i Paris år mer at lita på , få kan man med
fåkerhet taga et m&lium , fom blir 5, 55:04,

fvenfka
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fveofka fot, eller 3, fot, 3. tum, f • lineer ock T|tr

en imea.

Et nyt påfund til förbåtring af Pål-
Kraner, framgifvit

Af

G A B, POLHEM.
DEnna Krans fårmon för de vanligt brukelige^

be/lår förnåmligaft deruti , at man med den

fimma
, på lika tid kan flå ned anfenligt flere på-

lar, ån vanligt fker, allenall Mrvid något mera

manflkap blir brukat, varandes fömåmfla affigten

har vjd,at vinna uti tiden , når få omtrånger.

Beträffande denna krans utvertes anfeende

(fom kan fes Tab. IL Fig. /.) fä fkiljer den foga

från de vanlige , om icke deruti , at har brukas

fpånn-tog i fläliet for ftöband at hålla den flyf ock

rått up
, på lått fom mafler på Skep (fe Fig. im

ock z. a, a, ) hvilka tog vid b
y
b , kunna fpånnas

få flyft fom ärtundas, medelft s:ne andra linor, fom
lindas kring rullarnec,c, ock hammarbandet e. famt

beläggas vid f> /. Detta fker for mera låtthej

(kul > at beqvåmt kunna fléttas frå» et til annat

ftålle , til hvilken ånda afven z;ne lin-ganifär vid

g. g. finnas infatte.

Men hvadden öfriga fammanfåttningen ^n-

går , lårdeles med blockets eller Håjarens q. på-

D hakning



§o 1744» JarL Febr. Mart

hakning ock nedflåpning , få år deruti något nyt

at taga i akt , medelft det , at bågge defle delar för-

råttas af fig fielft , utan någon hands tilhiålp , i

jfct fainma Man&apet med drag-linan b. gä fram

ock tilbakars, hvarigenom en perfon eller två, fom

vanligen eljeft hafva atbeftyra ompåhakningen ock

afflåpningen , hår vid kunna fparas. Denna drag-

lina år fåftad vid jarnklaven i Fig. h fom går uti

2:ne fpår emellan upftåndarne på kranen, vid hvii-

fcen klave fitter et fnållarverk eller giller k. 1. ffl>

Fig. 3. fom fåfter fig fielft vid Håjaren , få fnart

klävcn /, ftadnar derpä, ock når håjaren dåhifias

wp til des fvångeln nu rörer vid hammarbandet e,

fä flipper gillret löft medelft fvångelens intrykning

vid o, då flaget fedan fkcr. Vid andra andan af

drag-linan åro tog fånade ftrekelvis, for manfka-

pet på fått fom Fig, 4- utvifar.

På detta fåttet tarfvas ej långre tid til hvart

flag, ån karlarne med draglinan hinda gä fram ock

tilbaka, dock få, at ju diupare pålen fånker fig, ju

långre bjir reften för håjaren ock fölgakteligen ml-

fte kariarne niga långre tilbaka, efter pålens fiunk-

ning,tils han kommer til fit råtta diup.

Huru många karlar vid en fädan kran åro

aédise, det måne håjarens tyngd utvifa. Ock når

* * 3 mas
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«mn fätter, at en karl han draga 2. å 3. Iifpunds

„tynga, lä mäfte hajarens tyngd deraied dtpidéroM
få vilar fig lått karlarnes antal. Hvilket fielfva.

verkftälligheten båtre lärer utvifä*

Om fä hända lkulle, at man mera hade af-

feende på befparing af manfkap, ån tidfens ut-

drågt, få kunde denna kranen äfven bequämli-
gendrifvas, antingen igenom et .framphiul, eller

med vindfpel Dock har detta här vid ej varit

min af%t.

Skulle aägon om denna intentionen , til fielf-

va Ikapnadenåftunda nogare kundflkap, få kan den
famma , af et modelie fom uti Kongl, Svenfka Ve-
tenfkaps Academien haruppä är ingifvit^ tydeligare

vifas.

Fortfåtning om Vitriolens nytjande;
Af

,70 H. $UL, SALBERG,

DEt är bekant, at Vagns-ock Kärre-Jul begyn»
naförft at murkna i ytra delen af Nafvet,

fimt i bägge åndarne af Lotar ock Ekrar, där de i

hvarandra åro infogade t ock Mdet éfriga träväf-

ket kan ännu vara godt ock behållit , få äro lik-

vid Julen dl icke mera at lita uppå\

At fdrvara julen , från en flik Skorna , tä

P 3, varak-
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varaktigare behof ån eljeft, (ker 'pä följande

fått

Sedan alt tråvårket til et Jul år färdigt giordt,

famt nafvet beflagit ock Lötarne borade , fä at fö*

ga eller liten jämkning merabehöfves med knifven,

då vårket (kal fogas tilfamman ; tageshvart ftycke

för fig, innan hopfogningen fkedt, ock lågges

i en ftor jårn Kettel , fom det kan rymmas uti
,

den der år full med vatten , ock hvaruti Vitriol

år uploft , til i§. Skålpund mot hvar kanna vatten,

fom innehålles i kettelen. Hår i kokas tråvårket

,

i tre a fyra timar , få at Vtiriol- vatnet får vål bi-

ta fig in i tråvårket. Derefter tages det up ; tor-

kas några dagar i vårmen; fåttes ock fogas få ihop,

til behöriga Jul; beflås med vanligit jårn ock må-

las fift efter vanligheten med oljefärg*

Genom denna kokning , blir tråvårket lå hår-

dadt ock des lönhål få tilftoppade
9

af Vitriol

,

at våtan federmera ej kan trånga fig der in, ock

fåledes blifva Julen i långan tid beftåndiga ock

friade frå den vanliga rötan*

Om oågon fkulle rådas , at Vitriolen torde

förorfaka jårnbeflagets tidigare förroflande, ån el-

jeft fker; Så har jag genom förfarenheten funnit,

at fådant ej har något til betyda, emot den vår-

kan
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han fom våtan ock luften kommer til våga, til Jul-

fkenornas roftande, hvilka desutan åro underkafta-

de en ftörre nötning utan på , ån at roftningen in-

nan til kan komma i någon jåmforing deremot :

ej heller har det öfriga jårnbeflaget deraf någon
flkada , tvårt om har jag funnit , at fpikarna faft-

nat båtre i fådant tråvårke , fedan de blifvit om-
gifne med en liten hinna af roft

y
hvilken rofl

ej hinner af fortära (piken r innan Julet til (kenor

ock lötar år aldeles genom flitning åtgångit

Rön angående Campbers flora ock

underbara vårkan i Marna eller hos Må-

nads rafande Månnilkor,

Ingifvit

Af

MÅRTEN TRIEWALD.
GRindvaktaren vidHornsbårg påKongshoImen*

vid WamnLars Waldbeck, intet fyllefl 2% år

gammal, begynte for några Månader fedan at

grubla ock grilla , vid det tilfålle j At en Trägårds

Dräng s
med hvilken han arbetade hela förleden

Sommars på Hornsbårg, inbillade denna enfalds

ga Månnifkan , at anden gifvit honom tilkånna

det han flkulle bli Kung
y
ock denjie Lars Wald**

beck bli Präft
,
hårpå grublade han ftåadigt, oek

D 5 bér.
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började redan fidffledne September Månad at fala

mycket dåraktigt : Men den 12, O&oher blef hm
få rafande, at många Perfoner ej kunde Äyf« eller

hålla honom , ref ej allena -klädren på kroppen

fönder, utan alla andrä han kunde komma åt, ock

flog med en ogemen ftyrka alla fom kommo nåt

honom, bannades ock fvor grufveligen, var ock

få aldeles oregerlig, at man med Järnkedjor blef

tvungen at låfa honom faft vid en vågg*

Denna Waldbecks Syfter,fom år tiånfte Piga hos

mig 5 berättade med mycken ångflan ock gråt hån*
nes Brodecs alt för uflä tilftänd , , hvilken då i g

dagars tid*varit aldeles vetlös, ock pä hela den tL

denfofvit hvarken nat eller dag, hvaraf hans rafe*

ri dageligen tiltagit, få at han nu vore låft vid vag-

gen med kedjor y både om händer ock fötter.

Jag tröttade hånne därmed, at hanmed Guds

hiålp kunde bli hulpen, i det jag påminte mig

hvad jag laft i Numro 400* af Kongl. Engelfka Ve-

tenfkaps Societetens Handlingar pag. 347, hvareft

Dodor David Kinneir anför IV. Exempel af fådane

olyckelige Mähnifkior , hvilka han igenom några

Dofesd Campher hulpit, jag årindrade mig ock,

hvad underbar värkan famma mäteri® Medka haft

på en Drång hår i Stockholm, för några år fedan,

fom igenom mit råd
3 af detta medlet, återvänt fiit

förra hålf* Ock
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|g - Ock ehuruvål Do&or Kinneir i Edenburg gif-

vit fina Patienter forftet Antimonialijkt Vomitivozh

jemte Camphern andra altererande Medicamenter*

Vi ville jag nu rått utröna , om icke Camphern

allena , vore det éndafte medlet^fom giort en få

god vårka^ hos hans Patienten

Jag ^og fordenfikull helt noga af 16 gråa

Campher ock giorde deraf, fedan den var fin f<ku

derfkafven med en Bolees 7 Pilkf, hvilka dego£*

vo bemalte Waldbeck in, i littt kall helgryns*

fäppa , bittida om morgonen den 13. ÖBober*

En tima efter han fät deffe Piller til lifs, folf

han i en fömn, fom varade ungefår 10 timars

tid , men blef vakter vid det tilfållet, atenPråfl

kom til at beföka honom
,

eljefl torde han vål

hafva fofvit längre, fig til mycken fromma.

En liten ftund fedan han var våkter
, börja-

de han åter at ftorma ock rafå
% men icke på långfe

når få häftigt fom lilforene.

Dagen dårpå, fom var den 14* OBoh fokte*

man åter at bibringa honom en lika dofts\ Gam*

pher , men han fvålgde allenaft 2 a \ af 7 Piller *
de öfriga gingo förlorade.

Jag blandade fordenflkul fedan han drack

iå ofta man gaf honom äiluerande dricker, 16

gra/t
4
€ampher t i et litet (kedblad Hining

> hvil-

D 4 kefi

i
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ket de fingo honom , at taga in i litet fvagdrteka

den i^.OBober om aftonen*

Patienten fof hela den natten ganflka tyft ock

roligt, blef ock få fedig dagen därpå, at de kun-

de på des begäran flåppa honom fri ook ledig ,

han talade vål då ock då något dåraktigt, men ra-

fåde intet mera , utan var allenaft fiiarfticken ock

onder i orden , men intet i ithåfvor ; Ock fom

han fruktade , at de (kulle igen binda honom
emot natten, ftal han fig ut ifrän fin huftru iflkym-

ningen , ock gik uti Corps de Guardet på Slottet

,

hvareft han natten! tilbrakte ock kom hem

Om morgonen; Då jag äter lät gifva honom en

lika ftor dofts Campher fom förra gången , hvar-

efterhanfig dageligen bättrat, utan at jag velat

gifva honom något mera, til at fe, om icke det

han fått, kunde vara nog, ock redan fat Genus

nervofiim ock blodet hos honom i tilbörligt (kick.

Om iondagen fom var den i?. OBobev var

denna Waldbeck for ock efter middagen i korkan,

utan at^de , fom fåto i en bånck med honom

,

kunde mkeka den ringafte min af dåraktighet el-

ler ofedighet hos honom.

Den 24. gick- han på fit vanliga arbete ock

öm quallen bar hanfielf fina Fönfter til glasmåfte-

ten, dem han i fit raferi fönderflagifc

Jag



1744* Jan/ Febr. Mart, 57

Jag hoppas ock at bibehålla honom vid god

helfa ock godt lynne, nåfla förändring af Månen,

igenom vidare bruk af långt mindre dofts Campher.

Af alt detta fä val fom Doä. Kmneirs R6n
}

jynes fom Champher ar en materia medica, til des

invårtes värkan mycket obekant hos de flefte Lä-

kare, fom med de gamla t©rde ånnu hälla honom
for hitfig, at gifva invärtes; Men nu hoppas

jag, at ej allena många olyckel. Månnifkor , fom af

den gemena Mannen i Landet hållas för vara af

den onda Andan befatte , kunna igenom et få rin-

ga medel blifva hulpne, ock Almogen flippa mycn
ket befvårj våra Läkare jemvål få anledning, med
mycken nytta at bruka Campher i andra fvåra fiuk-

domar, der Genus nervofum ock blodet ej år uti få

Ror grad i villervalla, fom i Mania.

Anmärkning ofver Zinkmalm.
Af

ALEXANDER FUNCK.
1 Bland de Naturkunnige halva altid varit olika

t meningar om et flags Semi-Metall, Zink kallat.

En delhafva icke vetat af honom: andra hafvafkilt

iZink ock Galmeja från annan, kallat den förfta en

Mercurialifk , den fenare en Saturnifk bårg - ock

jordart : at den famlades vid Bly ock Koppar-

fmåltaingarne i Rammdsbårg: at den vore et Ar-

fenkéh
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fenkalijkt våfende : at Zink år med Galmeja enahan-

da : at den beftod af flere flags Metaller^ utan at bry-

ta i lit egit ock fårfidlta Malmflag: at (kilnaden e-

mellan Zink ock Galmeja vore , at den ena bröto

i falt klyft, ock den andra i jord: at Zinken fun-

nos gemenligen i blyglantfer : at ingen i minera

håller endaft Zink> men faller vid blyglantfer ock

Galijieja. &a
Åfven få'hafva de varit både oviffe ock okun-

nige om Blunden (gdena inants). måftåndels haf-

va anföt honom för en Bårgart , fom icke förde

något Metaltijkt: några hafva fört honom til

Species antimanii &c, ; Emedlertid har jag uti elden

underfökt följande Blåndarter ockGa/mejor, nåmL

§. t.

i to En fvartglåiifande, grofgnirtrig, tung Blånde

från Salbårget Rödflag kallat

stdo En ivartglånfande groftårnig Blånde fråö

Grufvorne i Garpenbårg*

5:0 Enrödglånfånde Blåndemed Blyglants, i grynigt

qvartsbårg
5
från ödelagde Ryllshytte Grufvorne

i Garpcnbårgs Soken*

4:0 En fvartröd fingftiflrig Blånde frän en ånnu o*

arbetad gång i Norriget*

f :o En Blåndart från Löfålen.

6;o En Blåndart ifrån det Jarltbergfta blyvårket i

Norriget 7;®
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7:0 En lvartglånfimde groftarnig BISnde med blanda

ning af koppar ock blymalm, från en annan ort

i Norriget.

fco En fvartglånfande fingniftrig Blånde med bly-

glants i kalkberg, från Storvards Grufvan i£$.

dals Soken i Dalarne.

|to En grofgniftrig Blånde från FalugrufVa, jem-

te flere andre, oek funnit dem fäledes förhäk

la fig*

1:0 GSfvo de alla den utaf Zinken , fl okånde

hogblå Läga, några mera ock ftarkare, andre

mindre.

t\o Fåftade fig denne låga uti diglarne uti en hvi^

. fin rok ock fiores , vid Mefingsverken eije$

bekant under namn af Nikt , nihilum , GaU
mejbloma, &c.

3:0 Tingerade Kopparen med en gulfårg, famt

4:0 Gåfvo honom tilvåxt hvar efter lin halt*

Hårutaf följer.

§ 3-

tjo At alla defic arter afBlånde ockRödflag ($. %\
voro vårkeligen Miners Zinci.

2;do At Zinken icke år en blandning af flera Me*
taller, Com många pSftå , utan enfårfkilt half*

metall.

$;o At Blånde icke år någon bårgart, utan en
ZinkmaJm^ "

45^
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4:0 Ock emedan denne Blånde bryter mSngeftådes

vid våra Bargvårk i Sveriget, få lårer Zink ock
Galmei icke tryta i Norden.

För deras ikul, fom åftunda at Examinera den-

ne fak, håller jag nödigt at anföra.

1:0 Ät de uti ! §. nåmde kånnemårken af Blund-

arter, fåfom fvartglånfande, fingniftrig, grynigt

&c. åro Orda Termer af våra Svenfka Bårgs-

mån vedertagne ock lika gällande emot de

Latinfka;

2;o At de uti 2 §. nåmde förhållande af Blåndar-

terna, icke åro nägre hittils obekante effeEier

utaf Zinken ; utan allenait bevis af de flutlat-

fer, fom i atdie §. fipnas , ock deraf dragas*

3:0 Måfte vid fårfökens anftållande, ehuru eljeftnog

bekante, noga aktas, at fom Blånden icke gerna

faller helt ren, utan ofta medBlyglants beblan-

dad , få måfte antingen renaftycken afBlånden

utletas , eller ock Blyglantfen med all forgfållig-

het fkilias ifrån Blånden , för ån den (amma kan

vara beqvåm at undergå en fullkommen Råfl-

ning; ty qvarblefven blyglants, förhindrar god-

fet, igenom fin alt för tidiga fmåltning at råflas,

få atZinkenicke kan fåftafig vid Kopparen tilen

fen Kegulus. Håraf kommer jemvål, at flike

med andre Metaller förblandade Blånden kun-

na
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na i digelprofvengifv^

Silfver;&c.

4:0 Hvad angår at Zinken vore en blandning af fle-

re Metaller , M år väl hfi% at metallcrne åro

* ofta blandade; Men år det -et '(kål, at Zm~
ken flkulle beftå af bly ock Koppar&c Metaller•

för det at han faller uti ock jemte dem , få år

långt ftörre (Miatfågja, det Koppar, jårn ock

flere Metaller , beftå af Svavel , för det de åro

iå nåra ock inblandade med Svaflet Som det

åter år ganfka fkåligt, ock en Malmart ml fä

namn af den Metall , hvaraf han år rikaft;

få frågar jag, når blånden gifve* 20 a 30 pro-

Cent tilvaxt på Kopparen , om han då fkal fö-

ras til Malmarter eller Bårgarter utan Metall ?

f :o För öfrigit finner jag emellan Galmejan frå Bo-

vallen iTunaSöknvockdesfe förenåmde Biånde

arter ingen annan fkilnad, ån uti fårgen /den ena

fvartagtigare, rödare, gulare ån den andre : Mer
ellermindre grofhet, hårdhethos en ock annan •

olika blanning ock medföljande fmrmmm eller

mindre rikhet af KieS,hvilka omftåndigheter icke

hindra , med mindre de hittils bekante Zink

ock Galmej Arter ock de uti 1 §. upråknade

Blåndarter, åra mdhmå&minemZinci*

Forfök
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Forfök , om Sverige kan med egen
,Våxt föda fioe Invånare?

Af ].

ERIC SAL AND ER.

MAn vil bevifa, at^Frankrike har 20 Millionen

Månnifluor, hviJket oftagifvit mig tillalie

at tanka, hurumyket Sverige då må hafva? Men
mit ofverflag kar ej hunnit til $. Jag har dervid

underiokt, om Svea Rikes utrymme ock mark

•kunde födaflere?Dåharjag med Finland ockdiarne

jråknat til minåone 9000 Mils Rymd i quadrat",

ock iäledes allenaft 1000 Mil mindre , än Hr,

Csrl Menmnåer Anmärkt Hvaraf jag ftraxt har

,dragit ?ooo Mil för Skogar ock Bårg, Infiöar ock

Strömmar, Stenar, Moras -ock Landsvägar, fåat

4000 Mil blifvit flåt ock frucktbar , eller der-

til låmpelig Mark. Deraf åter år dragit 2400

Mil för Ångar,beteshagar, Trägårdar ock Tom-
teMllen, dä för Åker, år öfverblifvit ifoo Mil.

Om nutredings-Tråde brukades , efter Åkerdel-

nings Art i andre Orter , eller f delar låddes ock

|del lades iTråde, lä blefvo årligen ioco. Mils

utlåde, til 24000 Tunland vid pas på hvaz quadrat

Mil , voro 24 Millioner Tunnors utfåde. Ock

ville man med de måfte råkna allenaå f ;te kor-

net,

I



1744' Jan- Febr. Mart. 63

net, fåblefvo årligen* 120 Millioner Tunnor

Spannemål j Hvat af, enär dragés 1 korn til utiådet^

ock r. korn efter vanligheten til Creatufens behof

få öfverfkuto %c. Millioner Tunnor Säd, til 4 Tun-

nor om åhret på hvar perfon , ftor eller liten of-

verhufvudet räknad, fä voro det tilråcklig föda

for 20 Millioner Månnilkior , likfå flört Antal

,

fom i Frankrike. Men vil någon århindra om
denne uträkningens ftora tilikurne Våxt , f å lå-

ter jag ftraxt betinga med mig til halfparten min-

dre , ock hoppas man lårer famtycka til föda för

10 Millioner; Men funnes åndå någon , fom före-

boro ovifshet; val! Jag låter gerna fallat til ånnu

en halfpart mindre, ock vil fedan icke tvifla, at

man ju bifaller til föda at Rikfens egen mark för

Millioner Månniikor. I anledning håraf, ock enär

efterfmnas, at Sverige för 2i, knapt 3 , Millioners

föda, icke har Spannemål af egen våxt, utan må-

tte årligen, med Riketsikada, lata inkomma flört

Förråd från utrikes Orter j Så kanlukert Hutas, atmed
Vår landt fkötfel i allmänhet ännu inSite vara flått

beftåltjMen at han kunde vara flere refor til minftoöe*.

dubbelt buttre ock ftörre til bruk ock Indrägt, det

kan icke nekas , dock lårer man näppeligen hinna

dertil, för ån Handtvärk ock Handel göra flädern©

fltere, ftorr© ock folkri^rei Ty Landtnitnna SanxhåU
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lets förkofring , beror på Stådernes Rörclfer ock

upkomftj hvilkcn Sats fordom hos ofsblifvitförka-

ftad,men i deffe nyare Tider, med båttre uplyfl be-

grep, år almånt godkänd*

Ron ock förfök at optaga et kåir, el-

ler myra , ock at ny tja dertil en ovan Godfel,

anftåit af Bonden lapp Matts LanTon i

Mora Socken ock Byen Koret i Daiarne,

meddelt igenom Bref til

MÅRTEN TRIEWALD.
År 1744.

NÅft hålfning må jag läta Capitain veta
, jag har

valt mig annan födo ock uphålde
y ån at

görarna neder St Landet , at med årvode föka min

tarf \ når jag hemkom Midfömmars tiden , förfok-

-te jag din Lårdom
,
tog ock mig före , at gråfva

up et kårr omtrent & Tunneland ftort i Skogen
y

ock afleda vatnet, faft mina Grannar ock min egen

kullo ville afråda ock begabbade mig- Når jag ftod

i Diket af detta kårr eller myran, flod mig fvarta

jorden til bålte, men i höftas då jag den ploga mån-

de , ftod fvart myllan mig til knås, få var den iho*

pa liunken.

jag körde ock rögde få mycket jag hant,

©ck kunde påkolla en 40. dal til lego Folck, fom

trodde detta arbetet var idel fåfångi^ Til
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Til denna myran eller kärret , har jag fer-

fökt fä gödfel pä det fåttet ; Jag raftadé ihopa

jftora hcgar utur Skogen, af tort ris ock vindfällen

ock blandade med kalkften , fora intet tryter, fe-

dan fat jag elden pä, ock förde altlammans på my-

ran , men du (kal tro det år en god gödfel , föm

du lagt, ock en god ir.yta , ock fanti limning
y

at dir v«xte en ikon brodd eller Räg gräs i höfiis,

öm jag lefver til vären , fä blir jag heina , at op-

ödla mera för mig ock de minn.

Når mina Grannar fägorägbroddenatuniiades dö
1

ock ville klaga, ät jag tagit bortt Mulbete för dem,

men Huradshöfdingeri lom vifle huru få grås-

fträn kunde växa på kärret
,
gaf mig dom pä vid

Tinget, ock låf at fara fort> fom jag ock GUD
vil tanker göra. Tack för Jordpäroit ock Bovete-

frcet , fom jag (kal fråfta , ock du få veta et ful-

komligit prof, huru det gar an pä vär Ort,

Äreminne
Ofver Framledne

Holftenfka Stats-R^deT
Ock

Kongk Vetenfkaps Acaäemiens Medlem
Herr SAMUEL von TRIEWALD.
MÅnnifkan åligger , af jämte fit egit , föka an-

dras gagn ock froma : ty en år icke föddér

blott f6r fin egen,utan ock för andra Månnjfkors (kul.

£ ju
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Ju mera en Månnifka år idkefam , at gagna

det Månnifkeliga fämfundct, fit Fädernesland , el-

ler Månnifkors behof i allmänhet, ju närmare full-

bordar hon fin fkyldighet, ju båttre tiånar hon

Skaparens ändamål
>

ju ftarkare öfvertalar hon ef-

terkommanderne til dygdens efterfölgd, ock ju

mer gör hon fin åminnelfe odödelig efter döden.

Det fom förbinder ols, at trampa i de fram-

farnas dygdiga fotfpor , det fiimma pålägger ofs

ock $ at göra deras hugkomft ock åtanka iå varak-

tig ock deras lefvernes lopp fä kunnigt hos efter-

kommanderne , at deras äreminne må everdeligen

frias frå multnad ock förvanfkning.

Enkannerligen har Kongl. Vetenflkaps Academi-

en , i ftöd hår af, giort fig den Lagen : at lemna

fina kåra Landsman en kortt Uptekning , af fina

vårdoga Ledamöters lefverne , vandel ock gärnin-

gar , når de blifvit fkilde från Academiens fynliga

umgånge ock vandrat all verdenesv^g,

iSadant vil ock Kongl Acaäemien efterkomma

vid detta tilfållet , fedan en Hannes alfkeliga Leda*

mot, fordom Högfurfteliga Holftenfka Stats-Rådet,

Herr Samuel von Trimdd, tagit aftråde frå vårt

jordifka ock giort intråde i et Himmelfkt famfund:

derföre ville Låfaren intaga denna kortta beråttellen,

öm vJr afledna Medbroders födelfe, vandel ock af'

§äng; Deniom behagar, kanmednögeMa hans vid-

lyftigare
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tigare Lefvernes beflmfning, föm finnes trycktet

hos Herr Lars Salvius.

Samuel Triewald blef fodder år 1688. den r v

Maji i Kongl Hufvudftaden Stockholm. Hans

FaderManen Triewald en god Borgare ockHandt-

vårks-Man i denna Staden ock Modren Brigitta

Noth , blefvo vålfignade med denna fin förflfödda

Son, om hvilkens upfoftring Föräldrarna drogö

den forforg, at hvad fom fattades i Adelig flamma

ock födelfe, det fkulle fyllas ock årfåttas i upfödel-

fen : ty det ar båttre at Mannen pryder fin hårkomft,

ån at hårkomflen allena (kal pryda Mannen. Var

Triemld var fodder til fnillebragder , derföre flod
1

det ej långe på, at gå de flyeken igenom * fom ung-

domen föreläggas i Scholan; på fit femtonde ålders

år, var han redan få mogen, at han utan enfkyk Lå

romåftare ock Styresman , kunde begifva fig til

Kongl. Academien i Upfala , dår använde han vål fin

tid ock nyttiade enkannerligen då varande Prqfef-

forens federmera Årkebifkopens fal. DoB. Eric

* Benzelii råd ock anvifningi Vetenfkapernc, hvaraf

ej annat kunde följa , ån framfteg ock förkofring,

i hvarjehanda gangnelig bokflögd. Sådant gior-

de vär Triewald mzx ock mer kånd oek.vålkoiiu

men, hos höga ock låga , derföre han ock år

i7°f , då han var 17 år gammal , måfle jåmte fig

fielf, vara Jedare för en ung Gref Stenbock r

lem-
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Jemnades i vår Triewalds vård > af den vittre Her-r

ren, fordom Riksrådet ock öfverfte Marfkalken,

Gref Nicks Tefm.

År 1707 blef vår Triewald Extraordinariuf

t Riks Arcbwoy dår han hade tilfålle at te, hvad en

redig ock mogen vetenfkaperncs tillämpning, lemT

nar for flora eftcrdomen af Fäderneslandets gagn

ock förkofring. Men detta gaf vår Triewald en ny

hug , at jåmvål fe fig om på utrikes orter , ock

at därifrån hcmta, hvad han funne nyttigt til ii*

Fäderneslands tiånft: derföre begaf han {ig år 171a

til högfchplan i Königsberg ., dår han nog vifade

hv^d en Svenflk duger til, i Språk ock Vetenfkaper:

Sedan refte han til Kongl. Éerlm(ka Hofvet , dår

han hade tilfålle, at utgrunda ock inhemta den

regeringens vila författningar: Derefter förfoga-

de % vår gode Triewald til Ji^««öwr,deräftHof-.

vet fjmt ftort behag i hans opförande, hålft han

ock var Engé||käri mågtig , fom clårvid Hofvcf

måft var gångfe* Vår kåra Triewald fartfatte vi~

dpre fin refq til Hag , ock efter någon tids vw

ftpnde i Hal/and
y
for Han därifrån til England.

Men Fäderneslandet; "åfkade få mycket vår

Trievmids tum!, fom Han fieif hade åtrå at gangr

nå fit Fåde.rpesland, derföre blef Han år 1713,
dS hon var 25 år gammal, {<5rpi:4na4til ^§er^,
W£jits Secreternre i HSrtigedönierne Bremen ock
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Vebrden, ock fart Han for fiendens ilikriktnings

fkull, ej fick tiltrada detta fit Ämbete : fä nyttiades

likvift vår Triewald , af dä varande General Gök-

verneuren
\

lalig Gref Velling , i de angelågnaflé

Statsärenden Den flon Herren Högftfalig Ko-
nung CARL den Xf/, farit' et få nådigt välbehag

til vår Trie^dds (kickelighet ock giorde tiånfter,

at Hans Ma]:t vid Un ankomfttil Stralfund, ej

lenaft förökte vår Triewalds lön ock vilkor? utan

lofvade Honom ock Regerings - Råds Ämbetet
,

vid förfta förefallande ledighet: men (om Krigs-o-

lyckan tog frä Konung CARL de Tyfka Lånderne,

fart ån hon ej förmådde röra et hår , af den Stora

Konungens Ädelmodighet , fä måfie ock vår Trie->

vald, tils vidare, taga emot
,
Regijirators fyflan',

vid utrikes Expeditjonen, den han ej fick tiltråde för

ån år 1719, ledan den Stora Konungen flutit fine

dagar på månniffceligit fatt , tall Han hade bordt

lefva lungre ån någon annan Månnifka.

Vår Triewalds (kickelighet, fick hår få flora,

fom granlaga ämnen at iyfla med , under denna

tidens hårda öden för fäderneslandet: ock fom han

<?£de få mycken trohet för det almänna båfla
,

iom han hyfle fnillegåfvorj få blef Han ock, är

1720, af vår Nådigfte Konung , förordnad til Le-

gations Secreterare vfd Brimsykiflka Congvejjen
,

lamt flraxt derefter föreflagen til Kongi Secreterare

vid utrikes Expedition: eker den nåmde CongreJJms

fruktlöfä aflo.pp, reftejsrår Triwaki åter til Sverige,

ock hlef fåfom tilförene , i de vigtigafle målen
,

brukad vid Secreteriatet i utrikes Expeditwien,

År 1 72 r förklarades vär Trievtald , af deras

^xallencier lamtetige Rikfens råd
*

y
det Han var

värdig
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vårdig, at författas i adeligit ftånd , hvilket ock
faitftaltes genom Hans Majrts nådiga Rejolution

,

af den 18 Febr. 172?,

Vid flutet af detta år blef högftfal..HansKongL
Höghet, Hertigen af Hottften Gottorp , af Rikfens

Stånder; icke allenaft förklarad för Kongl Höghet,
af Sverige, utan vant ock hår i Riket all den kar-

lek ock ömhet, fom någon infödder Prins 1 der-

före vär det nödigt, at en fkickelig Betiånt borde
hållas i Sverige, fom fkulle bevaka Hans Kongl.

Höghets angelägenheter.

Efter några härvid förfallande omfkiften, må-
fte vår Triewdd låta öfvertala fig , at taga emot
Hans KongL Höghets betiåning , hvars vålfård

Triewald nu anfåg at vara förknippad med Rikets

lanflkyldiga gagn : derföre begårte ock undfick

Han, af Hans KongL Maj:t, et få Nådefult affked

fra Cancelliet , fom Hans flora trohet, fkickelighet

ock förtiånft hade giort fkål före. Detta (ked-

de den 1 r. Nov. 172^
Straxt der efter emottog vår Triewald Hans

Kongl. Höghets nådiga Fulmagt, atfbm Hofråd,

föråtta fin tiånft vid gefantflkapet i Sverige. Men
det varade icke långe , innan Hans Kongl Hög-
hets årender ock fäker i Sverige måtte få et an-

nat anfcende , ock fom var Triewald ej kunde der-

med vara nögd; få måfte han ock under fit trog-

na arbete för Hans Kongl Höghets gagn, ådra-

ga fig hvarjehanda vedervilja , hvilken ftadnade

deruti, atman begårte, det Hans ^ongl. Höghet
ville återkalla fit H ofrad, ock at man-fedan i Feb.

Månad år 172 r rådde honom at refa hårifrån. Vår

Triewald nödgades fåledes til Kroppen, men ej til
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finnet, at öfvergifva fit Fädernesland., hvars kur-

lek ock belöning han ville lig hafva forfkyllt, men
alrig des vidrighet ock ögutifl*

Hos Hans Kongl. Höghet i Holften blef vår

Triewald defta mera välkommen , ock fick, vid

flutet af år 172 R , Des nädiga Fullmagt tåLegations-

Må. Året derpå lattes han i Juftiti* Rådet i Mar-
gräfs ftålle , hos var utkorade Arf-Furftes Herr

Broder , Hans Durchleuchtighet Prins AUGUST}
ock år 1752 blef han förordnad til värkelig 3ufti*

tue-RM , men viftades likafullt hos Hans Durch-
leuchtighet Prins AUGUST, til des Han år 1758
be löntes med Fullmagt af värkelig Stats-Råd,

Var Triewald tycktes nu hafva nog rönt lyc-

kans både onda ock goda fkiften , men måfte än-

då til ofverflöd kånna en ftörre laknad , förft då

Hans Kongl Höghet
,
genom den timmeliga dö-

den, hädanryktes år 1739, ock ledan då Des Herr
Son, Prins CARL PETTER ULJRIC, refte til Ryff-

land , hvareft han blef uphögd til Keilérlig H öghet
ock efterträdare på den Ryflka Thronen , dit vår

Triewald, fåföm en redelig Svånfk, ej ville begifva

fig , under det Rikets brinnande krig emot Sverige*
Var Triewald kände val , under denna fm forg.ock faknad

mycken lifa deraf , at då varande Adim'ni'(hatoren ock Hertigen

af Ho/J/len, Prins ADOLPH FREDERIC, blef i ftailet uphégd
til Korio 1. Höghet aek efterträdare på den Kongl. Svenika Thro-
nen, men han hade redan fått, til fin hålfa,en fådanaiftot, athaji

frå Augu/ii Månad år 1742, måfte kannas vid en ftark klåroming

ofver brottet, fom oaktat alla lakemedel, drog honom til {ångs

•den 22 Jan. 1743 ock dagen derpå, eller den 23, åtfldlde det band,

hvarmed fkaparen hittils hade hopefogat den dodeliga Kroppen
med den ododeliga Siålen, i 54 år ock 9 Månader.

Vi kunnom ej mera fågja om vår 7?7>iPÄÄÄntvårtes (kapna.d,

ån at den var manlig, hurtig ock behagelig;

Vi velom ock, lemna Kroppen i fuvtyfta ro ock hvila, dit

Hati',
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Han, med all anftåndig heder, blef ledfegad ock jordad den 28
$an. berörde år, i Bordishohn : dar ock Hans ålfikade Herre ,

Hans Kongl. Höghet år begrafven * fri hvrlken vår Triewald

ti ville (kiljas hvarken i lifvet eller i döden.

Alifå återfrår nu alleitaft , at nämna kortteligen , om de fin-

nes gåiVor ock adla egenlkaper, hvarmed vår Tvhwald var pryd*

der , hvarå Kongl. Vetenfkaps Academien hade affecndc , då hon
år 1742 antog honom til fin Ledamot , ock hvaruti Han hadé

giort Kongl. Academien mycket gagn, om lifstjden varit Honom
fä tilråckelig, fom Hans Snillegafvör ock Vittcrlek,

Gndaktigheten ftåke vår Triewald i vårkock fullbordan :

trofafthet, årlighet, fanning.. ord ock afiked hölt Han i helgd

ock vördning: i fit fäderneslands tiänft var han idog* tyrtlåten

ock ovaldug : egennyttan fick i alla Hans görömåliCke ens blif-

va nåmd. I fina tankar var han diupfinnig, i fit tal redig ock

i pennan muftig. Bökker voro Hans båfta hus-ock umgånges-

folck ! der af hade Han famlat 5000 volumer , ock af dem fugpt

få mycket Bokvett, fom kunde löpa på någon dödelig, ockfom
tiånte til at gagna hans egit lius ock Mannavett. I de nödiga

Tungomålen var Han få hemma, at han kunde val tala ock

fkrifvanio Språk. Den vitterlek hölt han för den båda, fom

var låmpeligaft til Månnifkiörs, få allmanna fom enfkylta behoh
hvari-bland han mycket ålfkade Naturkunnigheten ock gafKongk

Acadcmkn prof af det han tänkte utforika deruti, om lifstiden

blifvit varaktigare.

All lin yittcrlek ock fnillegåfvor kunde han pryda med flor

färdighet uti Skaldekonften , derfore han ock blef intagen tit

Ledamot i det Nederiaxilka Fruktgörande Samfundet, ledan Hän
redan i ungdomen

,
genom många Poetiika Skrifter ,

giordt fig i

verden bekant ock afhållen, få hos Konungar ock Furftar, fom

andre vitre Mån.

Vår Triewald utvalde at lefva i enfiigit Stånd, antingen på

åct han ei måtte lemna efter fig någon fimre afföda , ån han var

fielf; eller derfore, at ei ^nnat måtte lefva efter honom, ån Hans

tgit goda namn ock rykte;

Vi tinnom dig då vår vårda Triewald, ditt val föHkyllta lof-

örd, famt den ro ock ftillhet,fom Ikaparen har belkårtdig: Din

Smiimelfe ikal hos ofs gömmas i en varaktig hugkomft! Vi ve-

löm ock viftlågga ofs , om dina dygders efterfölgd \ pji det dö-

den må lämna vår frågd lefvände, når han gör anda på

Vart timmeliga lif*
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Jkrktelfe om en fmittofam Siukdom,
fom gick i Upfala ifrån September månad år

1742 til Maji månad 1743, upfatt

Af

Nils Rosen.
§ 1.

iukdomen yppade fig förft hår i

Staden vid flutet af Septemb. månad 1743^

§. 2.

Litet förut blefvo de fiuke af Helfinge Re-
gementet, fom hemkommit ifrån Finland, hit-

forde, ock inqvarterade hos åtflullige af B©rger-

fkapet har i Staden.

§ ?.

I de hufen , hvaraft ofvannamde Soldater

voro inlagde , vilade fig fiukdomen aldraförft.

Tjanftefolket fiuknade gemenligen förft, ock fe-

dan de öfrige i hufct , fom med de fiuka hade
något omgånge. Således kom fiukdomen bland

Stadfens Borgerfkap.

§• 4»

Den förfte jag befokte , (öm hade denna
fiukdommen var Bataillons-^ redikant vid ofvan-

F UMU-
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nårnde Regemente. Hos honom vakade til fluf-

tes en del af dels Landsman , ibm hår vid Aca-
demien jluderade. Defle fiuknade ock blefvo
fkotte af lina Camerater , hvilka ock fiuknade.
Ock fåledes Ipridde fiukdomen lig ut ibland de
Studerande.

$ 5*

Enar fiukdomen kom i något hus, ock hus-
folcket var om hvart annat, fiuknade måft alla.

Men de fom intet gingo in til de fiuka blefvo

ej finittade , oaktat de bodde i fåmma hus,

§. 6.

For at blifva fhiittad , behöfdes ibland ej

mer ån at en enda gång göra befök hos någon
fiuk. Jag vet ej at nämna en enda , Ibm för

Jul fiuknade , utan at pä det fättet hafva tagit

finittan åt fig* Men federmera hände , at ätfkil-

lige refande kommo hit , fom under relän fått

Hofta , Snufva ock Hufvudvärk
,

hvarpå de
flrax fiuknade ock fingo låmma Symptomer ibm
de

?
hvilka hade den gångbare Febren. Samma

omgång hök deras fiukdom, ock på iåmma fått

vart den botad. Likaledes fiuknade åtfldllige här

omkring på landet i iamma fiukdom, utan at de
kunde låga fig hos någon annan tagit {mittan.

§ %
De af Meäicinéd Studiofts , fom befökte de

fiuka blefvo ock alleiamman fmittade.

Den tler en gäng val gått igenom denna

fiukdomen^ kunde iedan utatf farä beftåndigt va-

ra
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ra hos de fiuka , ock var fåker för at ej 3 nyö
blifva fmittad,

§* P*
Den angrep annars utan fkilnad gamla ock

unga
, ja afven Barn , fom lågo i vaggan , dock

blefvo medeiåldrige fharaft, måft ock Ivåraft an*
grepne.

Enår fiukdomen kom in i något hus ock
gick öfver alla , blefvo de fom lift fiuknade
lindrigäft angrepne , ock gingo meråndels låttaft

igenom.

i- 1U
De förii kade denne fiukdomen lindrigt,

drogos garna defs långre med honom.
De igen lbm hade den häftigt

, fluppo den
förr, få franit de Val aktade fig enar den {kulle
bryta lig.

%
Mycket fattigt folck , fom ej kunde hålla

någon Regim ock hade hvarken fkotiel eller
Medicamenter

,
lågo hela j a 6 veckor uti en fta-

dig varck , ock fom mer år y uti en näftaa
ftåndig yra»

Sift uti Öclober tog fiukdomen mer ock
tner til

, få at den midt uti November tystes
har vara ftarckaft. Således förtfor . den til midt
uti December

, då den anfönligen min Okades e-
mot JuleHelgen, iå at man trodde deri åide*
les fkalle afuanaa; Men tik den ftarka täejt

F s Ujc^
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började i JuleHelgen ,
begynte åter fiukdomen

at utbreda fig , ock hölt fig lika til Difting$-ti-

den, då inö ock köld åter kom. Siukdomea
tyktes då åter igen uphöra, men når töväder i-

gen inföll
,
begynte fiukdomen åfvenledes , få

at man ögonfkenligen fåg , at han i få måtto
rattade fig efter väderleken.

$ 14-

Vid Vårdagsjåmning^n begynte den få at

afflanna , at man allcnaft hörde hår eller dar

någon vara fiuL Under ock efter den tidea

var ock fiukdomen fä lindrig , at den utan iär-

deles fvårighet 6fvervants. De fom då fiukna-

de
9
hade vål i öfrigit famma Symptomer , mea

fpottadc ock hoftade ej mer flem , ån de förra

giordt. I Junii månad hörde man ej mer af

någon fådan fiuk hår i Staden.

$ * $•

Annars vifade fig ock röda Frilelen hår uti

Martii månad med ryfhing , hufvudvårk , der-

på följande lindrig hetta ock fmå röda uphögde
flackar, men den var få lindrig ock varade ej

öfver 4 dygn utan fiålladc fig ftrax, fä at ingen

derföre brukade någon ting.

$• 1 6.

Vid flutet af Martii månad , blefvo månge
bcfvårade med en blöt hofta , andra åter igen

med halslvulnader , om hvilka dock ingen ting

ovanligit år at anföra.

i m
Hvad fielfva fiukdomen , tom jag tåncker

befkrifva, ..angår
y

iå begyntes den med hufvud-
vårck,
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vårck, ftelhet i nacken, ryfhing ock hos fomliga

fölgde derpä ftarck Frosfä, fom varade en tima

eller men Andra igen mårckte ej någon fårde-

les ryfhing eller köld förut , utan klagade öfver

matthet , vårek ock ömhet , hvilken vifte fig

förft i armarna, benen ock länderna , ftdan in-

tog den ryggen ock blef måft ftåndig emillan ax-

larna, i veka lifvet eller öfver korslet. Andra i-

gen kånde i förftone lika fom et kalt tryckande

väder , hvilket flyttade fig af ock an efter ryg-

gen ock axlarna , ock faftnade antingen vid fo-

renåmde ftållen ock förordfakade der en ftåndig

värk, eller gick den åt hufvudet, då hufvudvåt-

ken tiltog ock desfe föllo uti yra på ftundem

$. 18.

Hos de fom häftigt fiuknade , förfvunno

krafterna med matluften få häftigt , at ganfka få

kunde hjälpa fig utur fången, de ijiåfte förmåd-
de knapt vånda fig*

*9*

Somlige åter igen kunde gå hela 8 dagarne
ock klaga öfver Hufvudvårk, fpånningar emillan
axlarne, lamt tyngd ock mattket, innan de fin-

go någon ryihing ock blefvo fångliggande. En
del hade utom ofvannåmde Symptomer en be-
fvårlig hofta

, magfveda ock fpånningar öfver
Bröftet, iöm dock efter några dagar minlkades
ock ånteligen förgick.

§
Den lemmen uti hviken värken var fvåraft

förmådde de icke gerna röra , få at de ofta
mente at den var lam.

F 3 §. 21.
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§ ar.

Sä lanze varken^ var allenaft i hufvudet , ar-

marne ock oenen, förmådde de fiuke meråndels

vara uppe , ock var ånnu god förhoppning , at

senom tianliga medei bryta fiukdomen i defs

början , men få fnart flere Symptpmer kommo
til , ock varken i lynnerhet fåfl fig i ryggen, ftod

den ej til at bryta eller afvarja*

Ofvannåmde värk ock plågor blefvo altid

fvårare om eftermiddagen efter kl, 3, ock klåck.

6 y 7 eller 8 om aftonen voro de fvåraft, men
efter klåckan % eller 3 om natten folie de fiuka

meråndels i en liten dåfvenhet eller fvett, då de
federmera om morgonen fingo någon fömn el-

ler åtminftone et flummer. Blefvq de vid den
tiden ej dåfne, få hade de dock någon lindring

efter klåckan 3 , hvilken ock varade hela förmid^

dagen , få at de voro få godt fbm utan all hetta

de förfta dygnen om föremiddagarne ; men ef-

ter tredje dygnet var hettan beftåndig hela dy-

gnet igenom , dock få at den altid tiltog flrax

efter 3 om eftermiddagen, var i fin högd klåck,

6,7 eller 8 om aftonen ock begynte igen at

minfkas klåck. 2 eller ; om mornarne,
Som vÄrcken tiltog få éktes ock hettan, ang-,

flan, oroligheten, fömnlöfan ock benägenheten
at yra.

I hela November fåmt i begynnellen afDe-,

cember månad hade de fiuka utom förenåmde
plå«
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plågor åfven fvärigheter uti halfen, lå at en del

ivullnade inuti halfen, en del igen under hakan
ock en del på Mnbenen. Andra hade ftor fvå-

righet vid at fvålgja , oaktat de hvarken voro
fvullne' utan eller inuti halfen, icke defs mindre
klagade de öfver lika fbm en klimp fom de
tykte var i halfen , den de fade ville qvåfva

dem , ock törordfakade detta en beftåndig

benägenhet til upkaftning* Når desfe

hoftade up flora hårdnade kiimpar af flem, up-

hörde deras halsfiuka ock benägenhet til upkaft*

ning.

§. 14*

Varken uti aftnar , leder ock rygg , afftan-

nade meråndels efter 6 eller 7 dygn , få framt
de hade lått vid komma i fvett , men. huf-

vudvårken varade likafullt, ock continuerade ofr

ta hos iömliga fedan de i öfrigit tyktes vara:

friflka.

$ %$.

Eljcft marktes hos åtfldllige efter nionde

dygnet en olidelig hetta i hånder ock fötter,

ibm dock g&f fig någorlunda , når man låt dem
hålla hånder ock fötter i liumt vatten med Flå-,

der-ock Sotblomfter uti, ock förgick fedan fmå*
ningom med fielfva Feberen.

Når fiukdomen var i fit aftagande ock hölt

på at bryta fig, merktes allenaft- någon hetta ock
oro om aftnarna , famt et ftycke in på natten.

Når den blef ute, var ock fiukdomen ötver.
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Tungan begyntc ftrax de förfta dagarnc at

blifva torr ock hvit , ock om den ei flitigt

blöttes ock aktades blef hon fvart , dock få at

ibland fyntes hår ock d.ar hvita prickar på han-

ne , famt annars inuti gommen ock fvalget

Når tungan fvartnade ock icke ftod på något fått

at rena eller upblöta, var fögo hopp om reflitu-

tion.

§ l8 -

Hettan var hos alla på ofvannåmde tider

ganflka ftark, men befynnerligit var, at de fiuka

ej kånde denfamma ock klagade aldrig deröfver.

Törften var mårendels gan&a ftor , få at

de ofta drucko s a 6 ftop om dygnet , hvilket

dock vid begynnelfen af Feberen tyktes något in-

tommoåera. Andra igen hade ftark hetta ock
mycket torr tunga , men drucko ganflka litet,

ock desfe föllo gerna i yra.

Vatnet var hos fomliga ftrax grumligt, ock
märkte många at det få varit hela g dagarne

förrån de vårkeligen fiuknade.

Hos andra igen var det i början klart , men
fyllan ftåndigt , utan flog fig fom oftaft til grum-
ligt ock klart igen.

Det ville aldrig gerna gå i proportion mot det

fom dracks. Når det likafom afftannade, boda-

de det yra. En hade vid början af iiukdomen

fvära Spasmi ock vatnet afftannade, hvarpå föls-
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de cn häftig andetåppa med torr hofta , fbm
dock förfvann , få Ihart et lindrigt lavement ap«
plicerades.

Men de hos hvilka fiukdomen med håf-
tighet både begynte ock fortfor

, kaftade klart
vatten anda til det dygnet fcom, på hvilket fiuk-
domen bröt lig ock uphörde, ty dä (kar det fig
ock fyntes på botnen i glafét köttfårgadtock uplöft
grummel, ofta til en tums högd eller mer e-
mellan hvilket lägo klimpar , fom liknade Gclée*
Enar fådant fediment vifade fig, ock continuera*
de några dagar , var man vifs på at den fiuka
kom fig före.

§ 3^
Når grumligit vatten häftigt ombytte ock blef

klart, vifte man at den fiuka (kulle begynna at

yra.

$
Når fiukdomen hos någon var i fin högd,

ville vatnet $j gerna gå , ock fåg det ibland ut

fom det aldeles ville afftanna.

§ i*
Nar ådren öpnades vid fiukdomens början

var bloden meråndels torr ock utan vatten. Of-
vanpå hade den gerna en gråaktig feg hinna,

fom ibland var ganfka tiock: ibland blef all den blo-

den man hade på talricken ftrax vand til en fädan
grå klimp, fom juft liknade ftelnadt Sago-gelée:

Hos andra igen fyntes ofvanpå bloden allenaft grå-

F y ak-
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aktiga ftrimor: åter hos fomliga var den ena
fläcken grå, den andra grön ock den tredje gul
Den röda fogen fora bloden hade når den

rann ur ådren, var meråndels få andrad en li-

ten ftund efteråt, at man icke (kulle trodt det
voro blod man hade på talriken.

§> 35-

Så fnart man fick fe någon röd flack , i

fynnerhet på vånftra hvitögat, var man vifs

på at den huka fkulle falla uti yra. Så ihart

nåmde flack gick bortt var ock yran öfver.

$ ?6.

De måftas yrfel var lögelig. En påminner
jag mig , fom under yran ftadigt kunde på fin

puls , ock förfåkrade ofs , fom voro hos ho-
nom, at han deraf vift kånde huru lifs-kraften

hvart ögnableck aftog ock at han om en flund

fkulle utflåkna. Dels puls
/
var likvift hög ock

ftarek. Han vart frifk ock lefver ånnu.

$ %%
Få voro fom, ehuru ftarkt de annars y-

rade, icke igenkände fina vånner ock bekanta,

lamt vifade dem förtroende. Tvånne yrade få

ftarkt at f Karlar knapt förmådde ftyra dem

,

de blefvo dock frifka ock lefva än.

$. 38*

En af Meåhiw Studio/is , fom dä redan

haft Feberen , vardt af en at desfe biten utan på
handen , men hade deraf ingen annan Ivårigher,

ån vid en oräinmre blejfure.
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Flackar vifade fig på de måfte. De flogo

icke gerna ut förr ån efter det fiunde dygnet.

De voro helt fmå ock röda , men kändes ej

uphögde, utan fågo ut fom loppebett. Herr
'Licentiaten Gisjler Hg ofta på desie flåckarne,

ock förfåkrar at de ftodo litet up öfver lin-
net , faft han ej kunde kanna någon ojämnhet
derpä. Innan de flogo ut hade de fiuka flor

ångflan ock oro , men få fiiart de begynte vifa

fig, fårgick väl klämmandet om hjertat , men
de kände i des ftålle en fvär ock flickande

värk uti fkinnet öfver hela kroppen , med
befynnerlig hetta ock ömhet på de ftållen

,

hvaråft flåckarne vifade fig i flor myckenhet
Detta férordfakade hos dem en ganfka flor oro.

Ty intet tålde de Sångvärman ; de kånde fig

ock må värre , om de kaflade kläderna af fig*

Fördenfkul kaflade de fig af ock an i fangen,

ock , om de det ej förmådde , måtte någon
ft-ndigt flå vid fången ock flitigt vånda dem,
om de annars (kulle ha nSgon ro.

Når flåckarne flogo in, kom ftrax en flarefc

ångflan på de fiuka > med et mycket plågfamt

klämmande om hiårtat. Når de åter flogo ut

igen blef , efter de fiukas utfago , hiårtat igen

ledigt, ock %l\ plågan fbd i hullet. *

4U
På några få märkte man emellan desfa

fläckar fmå hvita blemmor, icke ftörre ån knap^
pen på en knappenäl , men desfe fyntes ej förQ

plloite dygnet, §, 4%
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Faft flåckarna ftadigt voro ute, kunde man
ej göra fig fåker. Det var fnarare et elakt tecken,

om de öfver 4 dygn voro i lika myckenhet fyn-

liga-

4h
PS en del kunde man ifrån fiukdomens bör-

jan ock til defs flut icke mårka några fläckan

Icke defs mindre hade de i öfrigit famma Sym-
ptomer fbm de förre, ock fålgakteligcn iämma
fiukdom.

44*

Alla de fbm hade flackar, började vid flu-

tet af fiukdomen at höra illa , ock enar denna
döfheten varade j a 4 dygn ock ej häftigt för-

fVann, var den et godt tecken. Medan den på-

ftod bröt % ock fiukdomen på fått ock vis,

löm §. 3 f, f berättas. Lika få var det med
cn del af dem, fbm intet hade några flåckar.

§• 4h
Många kunde ej tåla at rummet var liuft,

utan låto tilfluta luckorna , men kommo lig

dock före.

En fick aldrig liuft nog i rummet, men dog*

De fbm af fig fielfva hade upkaftning vid
fiukdomens begynnelfe , hade mycken lindring

déraf. Somlige hade hela fiukdomen igenom
fbm oftaft upkaftning, hvilken nog tycktes mat-
ta , men desfe ginge med mycken lätthet ige-

nom,
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nom, finge ingen yra eller någon annan fårdeles

anftöt.
<

I 47.

Andra igen hade vid fiukdomons begynnel-

fe några dygn i rad durcklopp, ock vunno det

dervid , at både hetta ock vark var mycket

dyagelig.

J. 48-

Åter andra hade vid fiukdomens bårjan bå-

de upkaftning ock durcklopp, hvilket alt i ofri*

git giorde fiukdomen både kortare ock lindrigare.

§» 49*

Men hos ftörfta delen af de liuka har lif-

vet varit ganfka trögt , både under ock efter

fiukdomen , ock desic follo gerna in igen i fam-

ma fiukdom.

§, 50.

De fom fingo recidivc kräktes då merån-

dels, ock nar de fingo liumt vatn* til hialp ha-

de de ftor lindring, ock kommo fig fnart före.

$5».
Recidiver voro i gemen ej farliga , i fyn-

nerhet om vid dem var mycken upkaftning, o-

aktadt den mattade otroligen.

§. 5»*

Jag vet allenaft tvanne , fom under fiukdo-

men fingo rödfot , men kommo fig dock före.

Ett Fruntimmer blef på nionde dygnet klåaL

4 om morgonen ganfka häftigt gul öfver hela

kröp-
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kroppen. Gulheten förgick innom några da-
gar* Hon kom fig före ock brukade allenaft

julapiwn refocillans Jine vino , fom längre fram
flkal oefkrifvas,

$• 54*

De fom mot mornarne af fig fielfve follo

uti en lindrig fvett , öfvervunno fiukdomen
mycket lätt Men de fom med möda kommo
i Ivett

,
fingo gerna yra , ock behöllo ofta var-

ken tils fiukdomen aldeles gick öfver.

§• 5f.

Siukdomen brot fig meråndels genom Jtvett,

fom ibland varade några dygn i rad , ock var

den få cxcesjive^ at både lakan ock bolfter blef-.

vo genomblötte. Under denfamma blef altid

pulfen få långlam ock matt , men jåmn , famt
krafterne fä otroligit kiene » at man i förftone

mente at all lif kraft ock circulation dä fkulle

förfvinna ock afftanna. Kroppen kändes fuller

varm under tacket y men få lnart armen lades

öfver tacket > kallnade den fträx*

$• i««

Ehuru klene de fiuke då fågo ut, blef lifc-

vift finnet muntert ock fiukdomen gick aldeles

öfver,

$• 5%
De fom på detta fattet öfvervunno liukdo-

méii voro fäkre for at ef falla åter in igen,

få framt de lågo med armarna ftilla under tac-

ket, ock ej kallade kläderna af lig* hvarpå man
då borde ha noga akt. Hos andra igen uphör-
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<Ie fiukdomen nar fådant vatten började gå fom

§. £agt år. Men detta gick mer långfåmt

,

ock kunde man ej vara fåker , förrån fådant

grummel gådt i flera dygn å rad. Ty ofta hän-

de at vatnet , fom , med den fiukas fromma,
hade den ena dagen fådant ( §. ?i« ) fediment ,

flog fig om , dä ock liukdomen ftrax begynte

med fm förra häftighet.

§. 58.

Enår vatnet på fidftnåmde lått flog om,
fick man ofta le at fingrarna begynte fvålJa , få

at de ftodo långt ifrån hvarandra , eller handle-

derne, eller blefvo de härdt angrepne i lifvet,

i fidorna , vid hiertgropen eller i halfen. Når
fingrar , handlederne eller halfen angrepes ville

det ejftort fågja, men når de inra delarne få

anlattes, voro de fiuke i flor fara.

Et barn öm 10 år kaftade på ellofte dygnet

fådant: vatten. Alt liknade fig val. Men om af-

tonen flog vatnet om , ock vardf klart. Det
fick intermittent puls

,
objlruffion , en obefkrif-

velig fveda vid hiertgropen ,' ock var mer kalt

ån varmt. Jag lat bädda det med fonde*bulta$

Sakta, Krusmynta ock Saffran, fom lyddes in i

tn ferviette , kokades i vin ock ettika : Cliftirer

af miölk Ock honing applicerades hvar dag, ock

fom det ingen ting ville taga in
,

ej hellef viile

i

dricka annat ån fvagdricka
,

ty öfteshvar dag

ct lod Liquor Terror foliam Tartari aquojus nu
drickat Pä J4cle dygnet kom pulfen til råtta

,

ock fiukdomen löftes dels genom (vett, dels ge-

nom grumligt vatten, En liten förargelie
y

otålig-

het,
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het, kalt dricka eller klädernas afkaftande var i

ftånd at förordfaka en fådan omkaftning

$%
De fom pä detta fdttet kommo å nyo at

lida, öfvervunno fuller meråhdels fiukdomen,
men folie flera gånger in igen , ock fingo ger-

na efterät fvulna ben med vårk i dem ock i län-

derna, den de meråndels långe fingo behälla.

§ 6o.

Matluften kom icke igen forr ån fiukdomen

på et af förenåmde (§. 3 1. ttO vilen fulkom-

ligen brutit fig , men fedan vardt den ganfka

flor.

§ m*
Både under ock efter fiukdomen längtade

de efter fura eller fyrliga faker, fom Citrofh-Mt,

Körfsbårs Sirup ock niofer af Stickelbår , Lin-

gon, Hiortron, Korfsbår ock dylikt

§ 6z>

De jag hade tilfålle at råka , hade fomliga

mer ock fomliga mindre klåda ock utflag efter

fiukdomen , lom ej giek öfver på hela måna-
derna.

§ 6h
Håret föll altid af , ledan fiukdomen var

éfverftånden.

§ 64.

De fom dogo, affomnade ej juft den ftun-

den på dygnet , å hvilken de ut fiukdomen va-

rit
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rit hårdaft angrepne y men vid den tiden be-
gyntes dock dödsarbetet , faft de ofta ej utfläk-

nade f6rr ån 12, if a ao timar derefter,

§. 65.

Herr Licentiaten Giskr^ fom har mycket fin

lukt, kunde när fiukdomen hos någon var kom-
men til fin högd, af lukten riktigt fågja förutom
den fiuke fktule komma fig eller dö. En lur

lukt bådade bättring , men en ruten lukt var et

vilt förebåd til döden.

§ 66»

En fådan {vett, fom §. <u nåmd Sr» eller

fådant vatten fom §. 31. befkrifvit år , var altid

et tilförlåteligit tecken til bättring.

*#NfVf " §*
6> >-';.'

1

Desle tmcMtionerné inföllo ock altid antin-

gen pä det yde, ute eller 14 dygnet, men det

förfta dygnet borde då altid raknäs på Hippocra*

tis fått
r
få at, om någon fiuknade förin Soleft

gick ner , borde den delen af dagen ock den
följande natten råknas för förfta dygnet; men
fiuknade någon fedan Solen var nergången , blef

den natten
,

dagen derpå ock den följande nat-

tén räknad för förfta dygnet , hvilkct fäledes i-

bland var mer ock ibland mindre ån ^4 timar.

§. fa
Men ehuru jag bemödade mig , kunde jag

dock ej få några teken eller någon tekne-dag
fom bodade ofvannåmde §. ^ 7, evacuuti&mr^ om

G icke
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icke döfliet, fom då meråndels kom en eller anäa

dag förut, famt garifka ftor oro, ibm kom nat-

ten förut ,
hvarpå fedan ofta fölgde en mycket ftil-

la ock långfam fomn. Når .de under den vakria-

de,voro de redan fallne i fådan Svett. ( §..jfO Ka-

llade de då fitt vatten , få hade det fådant feåu

ment fom §. 31. fagt är, men ftrax derpå fom-

nade de in igen ock fofvo ofta hela dygnet i-

• genom. En Huftru , fom under Cukdomen

fkötte en Student , var öfver defs ovanliga ock

länga fomn förfkråkt , fä at hon flera gånger

om dygnet våHe honom , hvaraf han dock ej

hade någon &aaa- De fom norde illa vid

domens början, folie fiiart i yra.

,

§. 69»

Når n%on var ganfka utmattad
,

mycket

het om hånderna , hade röda ögon ,
lag ock

talte en hop för fig fieif , fom ingen kunde få

reda på, famt fparkade med vånftra benet, utan

at annars röra någon lem, dog han ftrax derpå,

§. 70-

At fiunka ftadigt ner i f ången , ehuru ofta

man uplyftes igen , var et af de vårfta teknen.

§. 7U
Likaledes var det et elakt tefcen , nar nå-

gon, fom annars lSg fom han fkulle fofva , for

ofta med vånftra handen åt hufvudet , fköt

mösfau af fig eller kaftafie den häftigt i golfvet.

§ 7*.

Alla andra både goda ock onda teken voro
ej
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$f at lita på, dereft flere af dem ej infun-

110 Cg. Ja når många goda teken inföllo på nå-

got dygn fom ej år critifkt , få flogo de ock
felt.

Åderen öpnades vid fiukdomens begynneue
på dem fom voro blodrike. Om detta förfum-
mades före Jul, få vardt fiukdomen antingen
h*fcig, eller fingo de fiuka om nåfternc en få
excesjive Nåfeblod , at-man med (kål undrade,
hvadan få mycken blod kunde komma. Kraf-
terna iorlvunno under blödandet , ock faft dc
ällakommo fig före, vardt dock fiukdomen gan-
.ffiflfngfam. Efter Jul låg man at fiukdomen
gick lika lått éfver på^ ätfkillige , fom ej fade til,

medan ån tid var at öpna ådren , de fingo icke
J eller nlgon Nåfeblod. Fordenflml åderlåtes fe-

dermera alienaft de, hvilka man anfåg iör myc-
ket blodfiiiina.

>' '

-

I

'

• - - §< 74> : .
.

•
•

-

'

Sa fiiart en deLfiufcnade
, togo de ftrax in

mxtura fimplex at Ivettas pä. Jag vet icke en
Ibm det lyckades före , men rått många fom fin-'

' go ftrax ftörrc oro , fvårare hufvudvårk
, röda

ögon ock ofta innom dygnet en fvär yra.

fc;'
; J

§. i<*
v

;

'

Om mornartie flogo lindrga fvettdrifvande
medel tåmmeligen val an , men når de annars,
oai dagen brukades, vardt Feberen oordeauelig,

*
.

G 2 höll
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höll ej mera fina tider , de fiuke blefvo oroliga-

re ock föllo fnart i yra.

§. 76.

En medelåldrig Fru brukade ingen ting förr

ån pS fiunde dygnet. Då tog hon 4 gångor al-

lenaft 1 r droppar Mixtura fimplex i fånder, ock
drack ömnogt Thée. ^ Hon begynte höra illa,

föll famma dag i excesfiv fvett , fom varade i 3

dygn ock bröt Feberen. Dock hände detta 1745
uti Maji månad , då iiukdomen redan var öfver

*lt lindrig,

% V.
Win-ettika, Rofen-ettika

,
Campher fpiritus r

dillvatten, omilagafSpeciebus Cephalicis ock anody-

nis , iåmt hvad annärs utvårtes plågar brukas,

förmådde icke ens fkaffa någon lifä för hufvud-
vårkeii

, ä|i mindre at håfva den. Campher pulv~

ren , famt at tåcka hela anfigtet med et klåde,

fom man andades mot, var det enda, fom kun-*

de både lindra ock öfvervinna denna plågan*

$ 78*

Nar varken i armar , ben , leder ock rygg

-var fvär 5 budo ätflrillige til at fmörja fig med
fpiritus^ oljor ock falfvor. Alt fldant uträttade

ingen ting. En enda dofts af 'Campher pulvret >

(kaffade ofta ftrax lindring , ock giorde varken

drågelig.

§ ?9f
Clyftirer af miölk vafla ,

honing , vinettika

ock Salpeter giprdc oförlikneligit .
gagn , men i

"

* fya.
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fynnerhet befordrade de vatnets afgäng. Aldrig

marktes flåckarne deraf flå in , d@ck brukades
ältid tillika $ulapium Refocillans , utan vin, nåt
Feberen var ftarkj m§d vin, når den var lindrig

ock pulfen lågre,

8 o*

Liqmr Terräfoliatx Tartari brukådeg myc-
ket Når den behofdes, ock Feberen var ftark/

tog man den , Fom beftår af Terr<z fol Tartari

2 unee ock 6 unee vatten. Når Feberen ej var

ftark, tog man den , fom tillagas af 2 unee Ter~

rafoL Tartari ock $ unee fpiritus vint re&ifi*

tatifs.

$ 81.

Campher pulvren tillagades af 6, 8 eller 10

gran renad Salpeter.

Åfven få många gran eonch* citrat*

ock et, <2 eller 3 gran Campher.

Ibland tog man i ftållet för eonch<e citrate s

Tanarus Tartarifatus eller Terra fol. Tartari

,

når nåmL allenaft et pulver tillagades, fom ftrax

{kulle intagas.

Ibland blandades de med g eller 10 gran af

Morfuli Citri.

$ulapium Refocillans Jine vino beftodaf et\4ter-

Kornvatten, et unee Citron-Mt, et ock

et hälft unee Kårsbårs - Sirup ock et lod

oxymeli jimplex.

Når hår til lades af godt Renfkt vin 3 un*

te> kallades det ^ulapium Refocillans cum vin*.

G 3 §. 85.
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• .* Saften för tungan giordes af lika mycket
Quitten jflemock mullbärs mos eller Berberis -Si*

vup\ hvaruti fihältes litet renad Salpeter.

% 84.

Sielfva Saftet på hvilket denna Feberm bo-
tades var fom följer ; nåml

1:0 öm man at ömyndigheterna kunde mär-
ka, at den fiuke var blodrik, ock hade livar-

ken upkaftmng eller durcklopp, få öpnades
gemenligen ädren pä armen, val vettandes,,

öm fiukdomen ån ej gådtöfver 2 eller 3 dygn

§ 73.

i :o Hade den fiuke mycken våmjelfe eller

kråkung, förmådde man honom at dricka

mycket af ljumt vatten, fom gerna ffrax kom
tilbakars.

3:0 Hade han ingen våmjelfe , men tungan
likvift var flemmig , ock man vifte at han
nyfs hos någon fiuk blifyit fmittad, gaf mail

honom en if eller flere gran af pulverife-

ttad Ipecacuanhä rot med en myckenhet
liumt vattém

4:0 Ville eller kunde han ej" intaga något M-
ke medel, fl låt man gitva honom en fats

' af fel defeignette,

y:ö Var lifvet fiukdomen igenom trögt, få ap-

plicerades et Cliftir hvar annan dag, > ock i~

bland trognare , i fynnerhet om vatnet ej

ville gå ( ock fvetten dä ej vänta-

des) eller andetappa, Spasmi eller ock nå-

gon
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gon fvår anftöt, fom förr år nåmd , til-

flotte.

*:o Strax i begynnelfen låt! man dem flitigt

bruka faften for tungan ,. hvarmed de an-

tingen penflade fig, eller fmåltes litet der-

af uti liurat vatten, hvarmed dc fköldefig

i munnen. *

7:0 Likaledes brukades ftrax $ulaphtm Refo*

cttttfns fine vino til et litet fpits glas eller

tiPen Thée-coup i fånder, en 2 eller 3 gånV
ger om timan, i fynnerhet om eftermidda-

gen ock til något öfver midnattem De
ledfnade fållan härvid, men om få fked-

de , tillåt man dem dricka kornvatten,

Svagdricka eller öloft vafla , den de efter

behag fingo blanda ut med Körbars ocfc

Hallon Syrup.

$;o Om aftonen kL 7 eller 8 låt man dem
taga in et Campber pulver ^ hvilket mycket
lindrade varken ock ibland förtog den äl-

deles. Detta hant ock meråndels til, at ef-

ter midnats tiden bringa kroppen i en
jåmn dåfvenhet

9:0 Om morgonen bittida låt man dem dric-

ka Tbée eller varm öloft vafla. Om Febe-

ren då var mycket lindrig gaf man dem
en 30 eller 40 droppar af Dr. Smhls Es~

Jentia Ålexipharmacä Tanperata blandad
med lika delar af Liquore Terr& JoL Tar*
tarL

10. Om Föremiddagen eller vid niiddagsti-

tidea förmådde man dem at åta någon gång

,

G 4 an-
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antingen någon flags grynfoppa eller tunn
kötröppa , med Citron-faft uti I öfrigit

fingo de dricka af det fom N:o 7 nåmnt
år*

§. ' 8*.

P3 detta fåttet continueraåes dageligen, tils

Flåckarne vifade lig. Men få fnart de kommo
ut , måtte man vara Iparfammare , bädq med
tampber pulveren ock med dropparna , "fom an-

nars togos om mornarne. Brukades desle tvån-

ne medel fom förr, vardt fvedan uti hullet o-
lidelig* Man fant vara båft at underhälla Lifs*

kraften ( vires vits) ock hvarken öka eller min-
(ka den , hvilket båft erhölts med jfulapium Re-
fociUans Jine vino. Men om flåckarne flogo in,

eller arculation vardt klenare , brukades 3ulap

refoc. tum vim , hvilket var få tilråckeligit , at

fållan Campber pulver eller nägot annat bchöf*

des.

Når de fluke begynte $t höra illa , eller

fofva mycket , förmantes de, fom (kötte defiu-

fce, at noga tilfe, at klåderna ej afkaftades y at

armame ej lågo öfver täcket; at ej gifva dem
något kalt 5 lamt at ingen måtte flippa in til de

fiuka, fom på något fått kunde bry dem. Ve
borde ock altid ha varmt TM? -vatten til hands,

om Tbée åftundades , fåmt varmt vatten , uti

hvilket man kunde hålla Tbéecoupen, på det Ju*

lap. refoc. c vino måtte litet liumma , enar de

deraf ville dricka * dä de fkoftak vaknade.

Når
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Når nu vatnct ock fkar fig

5
med fådant feäi-

ment fbm åftundades §. %i. gaf man dem i-

bland jo eller 6o droppar af Liquor Terre foh
Tartari.

% 87.

Om få h *nde at vatnet häftade fig \ bruka*

de man, om det behofdes, 1:0 Baddningar §. s%*

2:0 Obligerade man dem at flitigt dricka §. 84.

N:©7. 3:0 Gaf man dem träget af Liquor Ter*

r<z fol Tartari. 4:0 Låt man applicera et eilef

annat Lavement.

f. 88/

Mot upkaftning brukades ingen ting annat
ån liumt vatten. For Durcklopp brukades ej

heller någon ting. Man låt dem allenaft dricka

flitigt, ock dä ej blanda dricken med något fått.

§. 83?

Mot yra brukades ganfoa fällan Spanflk flu-

ge-plåfter. Cmvpher pulvren voro gemenligen
allena tilråckelige,

§ 90.

Enår man v$rdt kallad til någon f hos hvil-

ken varken ånnu ej lika fom tagit fäfte i ryg*

gen, hade man ån förhoppning at bryta fiukdo-

men i defs begynnelfe. Man förxbr då dermed
fåledes:

1:0 Om den fiuka hade våmjelfe; nyfs åtit eller

nyfs blifvitfmittad; gaf man honom et kräk-

medel
>
qvållen derpå et Campher pulver, da*

öi gen
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gen; efter r en fats fel de feignette , ock om
qvållen igen et Campher pulver.

' 2:0 Hade han ingen vamjelfe; kunde ej bru-

ka kråkemedel eller vifte ej af någon fmit-

ta ; fä gaf man honom ftrax en fäts fel de

feignette , om aftonen ct Campher pulver$
ock likfå den följande aftonen.

§, 9U
På det fiukdomen ej måtte alt mer ock mer

Utbreda fig, gaf man öfver alt följande råd.

ko Förmantes den, fom fkötte någon fmk, at

ej (lappa in någon annan ån den, fom hos
den fiuka var nödvändig (§. 6.)

c:ö At ftadigt ha inuti rummen lådor med
friflkt granris uti , fom borde bultas med
vinettika ock dermcd ofta beftånkas.

3:0 At aldrig hos den fiuka fvålgja ner Spot-

ten , utan fordenfkul tugga på Myrrha el-

ler dylikt

4:0 At aldrig åta eller dricka in hos den
fiuka.

f:o At annars ej åta eller dricka når man kom
ifrån någon fiuk, utan at förut fkölja fig i

munnen med vatten ock vinettika eller vin,

é:o At ej gå ut i luften eller til någon fiuk,

utan at förut hafva förtärt någon ting.

7:0 At til de fiukas fkötande hålft välja f3-

dana, fom redan haft denna Feber (§ 8.)

$• 9*+

Detta år råtta Hiftorien &iden fiukdomen,5fom

förft i Finnland ruinerade Hans Kongel. Maj:tts

Ar-
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Armee , ock fédan h'r i Sverige dödade otålige

månniflkior. Den år upfatt efter riktige ock
med flit, få af mig, fom af Herr Licentiaten

Cijler hållne journaler. I faker , pä hvil a vår
konft bor grunda lig , ma man ej lita pä minnet.
Siukdomen år ock merckvårdig Han år af fin

egenart. Defsutan flog Curen\ fom jag be-
fkrifvit, genom GVDs nåd f å v'l an, at af nå-
got öfver- 30o:de bland de fluäeranäe , fom vi

hade under vär hand , allenaft tvånne genom
döden afginge. Hvad flut man med yifshet kan
draga håraf, fkal jag en annan gång hafva den
åran at gifva vid handen.

Rön ock forfök vid Humlegårds
fkötfel, ingiftie

Nils Kyronilis.

Som ingen jordifk ting kan vara mig kärare,

ån at tjåna mit Fädernesland ock mine vål-

finte ock arbetfamma Landsman j tfå åt mia
fågnad, at få meddela dem det, jag fielf i flere

år, med god nytta förfökt , vid mine Humlegår-
dars fkötfel hår i Upfala; Jag har med bedröf-

velfe ärligen fett , hvad flor Ckada den ftrånga

vinterkölden tilfogat alle mine Grannars Humle-
gärdar ock i fynnerhet desfe nyfs forflutne ftarc-

ka vintrar , deremot glatt mig , at mina blifvit

ofkadde ock för kölden behaldne , ock ehuru
allmån mifsvåxt varit pä Humla , har jag dock
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altid haft gode ock meråndels jämna årsväxter,

dem jag /nåft Guds valfignelfe 9 tilråknar föl-

jande (kötnings fStt

Om Höften har jag aldrig affkurit vännen
eller de vid bärgnings tiden qvarblefne rakfhor?

utan altid lämnat dem orordc tils påföljande
våren, emedan jag därigenom förekommit rågn
ock våta, at ftiga neder i de iholiga rören eller

ftjålckarne, fom icke allenaft röter rötren , u-

tan ock, fom vårftår, då kölden anfåtter , läm-

nar uti rören, fom gå anda ned til roten , froft

öck köld , deraf blifver röta ock mögel , få,

at rötren aldeles dö ut at kupan blir naken ock
bar*

Om våren pasfar jag på en klar ock va

kei* dag, ock om det år blåsvåder, fer jag det

gerna r

, då låter jag genom mit folk öpna alla

kuporne ock fedan jag bortplåckat alla hvita

ockfå kallade vatu-ock isjökar , ock giort rot-

tårfvan hel bar ock val blåttad , frän den pålig-

gande jorden
,

fbpar eller bårftar jag alla rötren

ganflka val rena med en dertil giord lagom ftyf

bårfte , eller i brift af en fådan , med en god
granris tvaga eller granris qvaft , ock då rötren

blifvit val rene ifrån alt mögel, fom altid fitter

på de gamle rötter ockåfven fmittar ock anftic-

Ker de unga, låter jag kuporne ock rötren fåle-

des ftå öpne 2:ne dagar , at de af vädret ock
Solen få ganfka vål tårckas , dl man fedan fyl-

ler på dem med god mull , blandad med fin

ock val brunnen håfte-dynga, ju högre de med
få-
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fådan god jord opkupas , ju båtre har jag fun-

nit det, ty då kupan år hög ock blir at Solvår-

man om dagen v'l upvårmd , befordrar det ic-

ke allemift en ftarckare drift , utan afhSUer åf-

ven kölden , at om nåtren vara jökarne hinder*

lig uti deras dymedelft erhåldne jåmna ock drif-

v^nde växt* Et helt mårkeligt prof af den nyt-

ta, Jbm jag desutom i denne vär deraf haft , at

jagr fåtit öpna ock vådra mint kupor ock hum*
le-rctter, år följande; Vid min Gård på landet,

den jag mig férledit år tilhandlade, hair af ålder

varit en god kup Humlegård, men på några är

varit ingen humla, ock då jag tilfporde bonden
huru han den flkött, gafs fkulden på den ftarka

kölden, få at de 2:ne fednare åren, Humlegår-
den anfetts fom ode, ock aldeles van håfdats;

Jag tog i våras dit ut min vanlige Humlegårds-
man , låt efter min vane ock maner öpna alla

kuporne , då rotren befunnos marmorerade

mögel helt tiockt ock få anftuckne, at det luk-

tade rått illa af dem, jag bekänner, at de voro
de flemmafte, jag under lexton års Humlegårds
(kötfel fett, jag låt ligga dem öpna ock bare på
sdie dygnet, imedlertid var det godt våder , il

at möglet feck vål tårckas , ledan fopades de
vål rena, flkars ut alt fom fants förderfvadt, den
bruna tiockafte barcken eller huden låt jag flkaf-

va af, med en knif giord af trå
, på det man

få mycket varfammare måtte förfara, ock då ku-
lorne rtied jorden ock rötrcn fåledes blifvit vål

tårckade ock anfade , (amt med helt fin riflad

pck långe brunnen håft gödfel nög högt opku-
pade
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pade
?

har jag ock minc Grannar med forun-,

äran fett , ock årfarit , det denne Humlegård
nu tofVar fä god yåxt fom bland de båfte*

Hvad ftörningen angår , låter jag altid ftö-

rarne vetta ut
5

at Solen vål får varma kulorae.

Någre recommendera våi fpångödfel för Humle-
gårdar, men jag har fiere är rönt, at den mög-
lar röttren, ty ingen ting år giftigare for Hum-
le roten, ån mögel 5 men få långe man. pS hår
ofvanbefkrefne fått , bevarar ock anfar fine

Humlegårdar ock rutten ifrån mögel ock röta

,

kunna de aldrig dö bortt> utan hålla fig ftarc-

ka ock ftyfva , gifva fig intet for kölden ock
båra genom Guds vålfignelfe fin goda ock (ko-

na Humla.

Beråttelfe om en Qvinna vid Åba
Stad> fom i 13 fämtålte är hyft ec Folier,

i fitt lifv

Ingifven Af

Herm. Diedr. Spöring,

En Qvinna fora Gud har vålfignat med lifs-

frukt, bör efter den Logen vår allvife Ska-

pare har fatt i naturen , båra fitt Folier innom
pil qved i 9 månaders tid, under hvi!eken tid

hon kal!as vara hafvande. Detta vitnar dageli-

ga årfarenheten ; Men at Mödrar i många år,

med ångflan ock vedermöda , maft hyfi deras

lifsfrukter ipnona deras qvedar, Jpnt fielfve va-

ra
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ra lefvande grafvar åt deras döda Fofter , defe år

en fållfynt fak.

Den berömde Hiftorie Scribenten

Thuanus berättar i fin Hiftories i7:de bok, at en
qvinna Columba Catrij vid namn, i Staden Sens

i Frankrike , har i lämfålte 28 är burit et Fö-

tter i fin qved. Hon hade alt in til fitt gg:de

ålders år ej varit hafvande r

, men elljert haft en

god halfå* På den tiden markte hon hos fig

tecken til lifsfrukt , i det hannes månads ren-

fellé blef ute, buken tog til, ock at hon kun-

de Förtrets rörelfe. Då tiden var inne at hon
fkulle föda , fick hon rtarka bamvårkar j men
i ftåliet för Fofter, gaf hon från fig en myc-
kenhet af vatten ock blodlefrar. Vårkarnc? blef-

vo lindrigare , ock hon kände liten eller alsin-

gen rörellé mera af Förtret Icke defs mindre
mårte hon liggia 3 års tid til fångs ock klaga

åfver hårdhet , Tvulnad ock vårk i buken, famt

öfver eh tung klimp, iöm for af ock an i han-
ne , alt föm hon vånde kroppen. Ock detta

kände hon få långe hon lefde. Efter i| års

förlopp blef hon död. Hånnes kropp öpnades

ock dä fants , at uterus eller Modran var hel

(krynklig ock få hård , at knifven knapt kunde
trånga fig igenom. Hon öpnades likväl, ock
Förtret Iöm var lika fom i Gips förvandladt,

drogs ur kroppen*

Hårom kan vidare låfas , hvzå^Joh Albofius

ock Sim. Frovancher hvilcka bagge varit Mediet

i bemålte Stad , lamt lielfva "närvarande , da
hon öpjiades, hårom fkrifvit hafva. Deslike 1

hvad
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hvad Thom. Bartholinus i fina 'Anatomiikt ohfer-

nationer Centur. 2. hift. 100. jemte andra, härom
ytterligare iörmåla. Jåmfor BonetiScpulcretum A-
natomicum Lib. 3* SeEt. 38»

Det finnes ock i Medicinskt anmärkningar-

na, at Sr 1661. i Staden Dol i Frankrike, et tull-

gångit Fofter blifvit ur Modrens qvedj efter han-
nes död utfkurit , hvilket varit dår viftande i

iammiålte 1 6 år» Hvarom några Tbefes vid A-
cademien dårftådes famma år åro utkomne. éf-

ver denfia hindeliejj har ockfå Arnold Senguerd>

genom trycket låtit utgå fina anmärkningar , un-

der titul af Qjlento Dolano.

Deslikes lårer icke heller vara obekant ,

hvad fom finnes antecknadt om /ce» Mufftpon-*

tano (Pont ä Moufjon) i Lothringen , hvilket nå-

ftan i jo års tid i lefvandc Moders lifve varit

inneflutit, ock efter hannes dod utfkurit.

Uti den ftora Anatomici Ruyfcbem fkrifter,

finner jag fmvål vedermåle af en fållfynt hån-

delie , dä nämligen ifrån en hafvande qvinna,

genom fådflolemmeii , blifvit utdrefven en hel

famling af många fmå Fofters kroppar ock deras

lemmar, hvarom fes kan dels ThejaurusAna :om.

ii. Hvareft ockfå afritningen på dem finnes*

Tak 4. fig> u 2. 3* 4 & 6>

Det fignar mig högeligen , at jag fått til-

fålle at tjäna Koiigl Vetenfkaps Academien , med
följande beratteile s öfver en , med de nyfs an-

för-
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forcJe nåra förvant, men mera fållfynt håndelfe,

hvilken hår i Finland , icke $ngt ifrån Åbo ti-

mat , med en qvinna , fora i i j fåmfålte år

burit fitt Fofter i fin qved , hvilket ock ur hån*
nes lefvande kropp ,. efter förutgången Chirur-

gi(k operation y til ftörre delen blifvit, med kon-
ftig hand

5 uthemtadt , förutan det > ibm natu-

ren fielf
, genom defs egen drift ock värkan,

tilförene har velat fkilja fig vid* Dock förr ån
}ag fkrider til fielfva beråttellen, har jag funnit

nödigt y at gifva Kongl Vetenfkaps Academien
vid handen, huru jag har haft tilfålle , at blif-

va underkunnig om denna i litt flågte makalöfa
håndelfen.

Jag har icke förr ån vid flutet af år 1741,
blifvit underrättad, om denna qvinnans tiHtånd,

fådant fom det då var , ock det fkedde af Reg.

Feidlcheren vid Kongl. Åbo \nfanterie Regemen**

te Herr Paul Muller , til hvilken hon fig ifrån

förfta början
y aäårejjerat. . Han förårte mig

då ?ne fmå ben ~ bitar , hvilka han ur vår

olyckliga qvinnas buk
,
genom en liten bålde

funnit med varet utflyta , hvarom långre fram
fkall förmålas. Qyinnan hade ock fåkert fko-

lat blifva ifrån fitt olycklige Fofter, genom ope~

ration af våra ChiruvpAs förlofiad , få framt de
hade haft lågenhet d*rtil , i fyönerhet den ti-

den, då det olyckeliga Krigsbullret fatte altfam-

mans hår i villervalla , utom det at qvinnan bod-
de utom Staden ock kunde q) altid igenfinnas.

Vi måfte om våren derpå 1742 begifva ofs tij

Sve-
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Sverige , men Qyinnan blef har qvar i Åbo.

Kortt före min afrefa från Stockholm hit tilba-

kars igen , förnam jag genom rykte, at denna
Qyinnan hade blifvit af härvarande Ryfke Me*
åicis ock Chirurgis opererad ock atxqvarlefvor-

ne af hannes förrutnade fofter, blifvit ur hannes

jjropp lyckel. uthemtade*

Fördenflkull låt jag ftrax efter min hem*
komft hit til orten, vara mig mycket angelågit, at

noga fråga efter hela denna fåillynte lakens fam-
manhang. Til den åndan låt jag ftrax efter-

fpana Qyinnan ock kallade til mig hanne ock
hånnes man, hvilcka aldrig tilförene , utan dä
förfta gången, voro i mitt hus, af hvilka jag ge-

nom många, intet en, utan flera gångor anftål-

"te frågor • lamt derå århällne rena ock rediga

Ivar, har hli^vit öfvertygad om limningen i lä-*

ken: til ftyrko der af har jag i Kongl. Veten-

fkaps Academiens flköte fkolat nedlägga hela

denna

Beråttelfen.

Förafiflkedade Soldatens vid Åbo Låns Infan*
ferie-Regemente , 3hran Hdks huftru , Walhorg.

Johans dotter , löm nu år 47 är gammal , har

blifvit född af friflka ock lunda föråldrar , hon
har ock i fin barndom varit fri från belynnerli-

ga fiukdomar. Vid r7de ålders-året har hon kånt

de förfta mårken til fin månads renfellé , hvil-

ken haft fin riktiga ock gilla gång; , hvar inå-

jiad, fom lig bör 5
efter naturens lag. År 172;

Sef hon gift j Hoii födde efter den tiden

tvån-
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tvSnne barn til verden, ock det i goda barnfån*

År 1750 vid Simanis $ud<e tid, kände hon
fig Stervara hafvande, ook efter den tiden bör-

jade hon at klaga öfver oro i kroppen , fpan-

ningar i bu
4

en, vamjelfer, med mera, f S at hon
ftundöra i a % veckor mSfte hålla lig til 1 ängs y

gick oppe deremellan , med fvaga krafter , ock
äter liuknade, Hannes plågofc arefvo hanne at

icka hialp hos grann-qvinnorne. De voro ickö

heller fenfårdige , utan efter gamla vederflygge-

lige vanan, förde hånne i hadflugan , at badas

ock ftrykaSy fom de det kalla , emedan de fö*

regafvo , at Modren var lös pä hunne , hvilken

genom deras lördömmeliga /{rykande fkulle flyt*

tas i fitt förra rum ock nalle igen. Hon bada*

des ock firoksy men ganfka olyckligen
,

ty hoit

befant lig derefter mycket illa. Käringarnas hår-

da handalag hafver, utan all tvifvel giort en fvSf

våldsverkan på det arma olkyldigja foftret ock
qvinnans ömma qved. Hon bléf elendigt fiuk.

År 173 r vid vintermarknadstiden, fom hår
hos ofs infaller den 19 Januar. fprack blåfan

hvaruti folket låg , ock en myckenhet vatten

gick ifrån hånne , ock under detfamma fölgde

ockfå ett ftycke af blåfan med, Samma är

vid Påfketiden, kånde hon, förtrets rörrelfe ock
at det qvicknat Hon fant fig derefter bit-

tre
, gick oppe ock förrattade fina fyllor i hus*

hållet, Pingestiden var hon få frifk , at hon
kunde vara på gåftebud; men bkf dår, af en o*

H2 får.
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oförnuftig månnifka gafka fvårligen fkråmd, af
hvilkcn dteration hon kant fom en ilning rän-

na hanne tvårt genom qyeden. * Desutan har
hon en annan gång haft en fvår åkomma , i

det hon (kulle lyfta en difkbunka öfver en
hög tröfkel , då hon kommit at ftöta fin buk
mycket hårdt emot buncken , få at hon itrax
derpå med (tor fvårighet, vårk ock (veda mäft
lägga fig til långs. Derefter berättar hon ock-

få hafva åtflkillige gånger förlyltat figv

Buken tO£ imedlertid dageligen til Tiden
inftundade at hon (kulle föda, ock det var ef-

ter hannes visfa rakning vid Bertils - måsfan.

Hon kände ock utftod fafeliga vårkar, hvilka hk-

vål ej trångde ,neder åt , utan hollo fig med en
obefkrifvelig Keftighet jemt öfver buken , få at

hon icke annat vifte , ån at hon med en knif

eller fåg blef färgad ock (kuren ifrån ena fidan

af buken til den andra. Hon fick ledan få hef-

tiga blodftortningar genom födflolemmen , at

man mente det all bloden (kulle förrinna hånne.

Buken fmalnade af ock blef något flatare ; men
hannes bröft begynte at fvålla ock gifva en få-

dan myckenhet miölk ifrån fig , fom hade kun-

nat vara tilråckelig , åtminftone för 2 barn;

ock därmed var detta bedröfliga födande alt.

Vår arma qvinna blef något derefter få fiuk, at

ingen kunde annat förmoda , ån at hon fkulle

dö, ock fåledes låg hon i 10 månaders tid til

fångs, under hvilken tid få vål fom efteråt hon
ej mera kånde någon rörelie af fot folier , utan

hon
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hon hade åtflullige gångor blodftörtningar genom
födfloleminen , ftundom heftigare ftundom lin-

drigare, alt lom det råkade til, at hon på nägot
fatt kunde komma at förle lig. Hon brukade
derföre hvad fom hanne föreffcrefs , blodftort-

ningen lade fie;; men hånnes buk började å nyo
at taga til , få at hånnes vänner ej annat kunde
föreftålla fig, ån at det {kulle blifva alfvare af
med en ny ock rått barnfång; Men det ftadnade

på fått fom tilförcne : Ty når hon blef af med
någon famlad myckenhet blod, gick det öfver i-

gen. Blodftörtningarne faktade fig ånteligen få

fraåningom , men buken dåremot tog ä nyc^til-

ock blef få -hög, fom den plågar vara hos haf-

vande qvinnor, ock dårvid blef det ockfå, i få
många år bortåt.

Under de åren hon fåledes var hafvande

,

hade hon fin månads renfelfe, dock ganflka oor-

dentligen ock få fparfamt, at allenaft tecken var

dertil. Det fom gick ifrån hanne var allenaft fom
et blodvatten. Detta varade i 10 års tid , under
hvilken tid hon kånde i fin buk en tung klimp,

fom våltrade fig af ock an , alt fom hon vånde
kroppen til.

År 1 74 1 i September månad, markte hon
en liten knöl, få ftor lom en art eller böna våxa
ut på buken , en handbred under naflen åt vån-

ftra fidan. Den begynte at vårka, ock göra hån-
ne få ondt, at hon intet vifte hvar hon (kulle

bålde af, ock lade dårpå hvad hon tyckte vara

tiånligt at få denfamma til mognad* Bålden buU

Hon mårkte at det ville blifva en

H ? nadc
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made alt mer ock mer, ock fom hoft förmente at

han var mogen , få öpnade hon honom med
en fyl. Då rann et gult vatten ut, ock federme-

ra något var, ock med vare(; kom en hop för-

rutnade fmå ben , til anfeende iom gryn ur hå-

let. Deslikes kommo en annan gång 3 fmä ben-

bitar ut, hviika jag fått af Regem. Feldfcheren

Herr MMer, hvarom tilforene fagt år. Jag har

dem afritat i deras naturliga ftorlek , ock fådane
fom de åro har jag den åran til Kongl. Veten-

fkaps Academien at öfvcrfånda dem, på det de i defs

gömmor måge förvaras, läfom mårken af en
ganfka fållfynt hånde^fe, hvars like jag intet kan
påminna mig hafva fett i Medicinskt Minnesböc-
kren* Sofgum L Tak III. a, k u

Vårufla q vinna beklagade fig alt jemt öfver

fina fvårigheter , men tyckte likväl at hon fått

tiågon lindring, fedan bålden öpnades , hvilken

dageligen gaf titt innanmåte ifrån lig, jemte en hop
med fml förrutnade benbitan I fådant tilftånd

blef hon quar har i Åbo då jag år 1742 om våren

jemte många flera måftc begifva ofs til Sverige,

Efter K jferl. Ryfka Gener'diteters ankomft hit til

Åbo, blef det bekant, at der (kulle finnas en Qyin-

na, hvilken varit i få mlngaårs tid hafvande, ock

åfven nyligen hade fått åtfkflige fmä ben, genom
bilden fom var pS håiines buk, ock emedan han-

nes plågor dageligen öktes
, addrejferade hon fig,

til Få å-M0dicus vid .Kåjierl. Ryfka Armeen under

3HL Exc. General Keiths Commando , Herr Doft. Mo-
nnfey , hvilken tillika med Reg. Feldfcheren vid

E^lhifdragonermHr. Geiteljtog i en lycklig ftund på
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quinnan trän fit olyckeliga fofter. Dagen blef be-

ramad til operation , ock efter tjänlige föreftållnin-

gar hos Patienten lamt riktigt giorde förberedel-

fe? . begynner Herr Geitel incijton ,
genom fielf-

va bålden Ihedt neder ät linea albaivid. fig. Q.b.cJ)

dä en myckenhet blod rann ut , af en obefkrif-

lig flank, fom var nåftan olidelig, få vålför Pa-
tienten , fom dem , hvilcka då voro fyflefatté

med hanne. Vid detta tilfållet drogos några ben
ut af en arm , hvilcken ännu hade kött ock fe-

nor om fig. Deslikes blefvo ockfå några an-

dra ben den gången utdragne. Ock därvid blef

det för den gången. Emedlertid fköttes fåret,

på båfta fktQt ock hö!ts öppet ; Men Qyinnan
lbm intet kunde utftä den myckna fvedan ock
värken hon kände i fåret , af det fom där i la-

des , blef otålig ock ville intet mera låta hand-
tera fig.

I Februarii månad 1743. Då hannes plågor

ville blifva alt för odrägeliga , fattade hon mod
ock begärade at fä blifva andra gången, fluiren,

gänge mente hon, til lifs eller döds. Hon fkars,

ock fkedde incijionen under naflen långs åt linea

alba neder åt. vid.fig. 2. d. c. När nu öppnin-

gen var få ftor, at man väl kunde hafva tifgång-

til fielfva ihåligheten, eller påslan , hvariiti fö-

rtret låg, hemtades på behörigt fått hufvudet ock
kroppen

,
jemte de andra benen ut. Under fielf»

med en myckenhet fett, fom velat tränga fig ut>

g^qm fcJHet Det lårer utan tvifvel varit omen-

befria denna

H 4 tum
t
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tum y
eller ifterhinnan. Några dagar, fedan be-

nen af foftret blifvit lyckl. uthemtade
, yppade

lig hos qvinnan en omftåndighet , fom år gan-

(ka mårkvårdig ock intet bor fortigas*

Qyinnans bröft begynte fvålla , ock gifva

eii fådan myckenhet mjölk ifrån fig , at alla

piånnifkor fom hanne i detta tilftåndet fett,haf-

va ftadnat därvid i hogfta forundran.

Nu fom vid fårets handterande ockfå mån-
ga bens utdragande ej annat hända kunde, ån at

ehuru ömt ock förfigtigt dårmed har kunnat

tilgå, det famma , kan fke blifvit pä något fått

illa medfarit, få var ej under, at inflammationen

blef hcftigare, hvilcken ock derefter begynte at

gifva tecken til en inftundande kallbrand. Den
torekoms på alt fått genom varma omflag af

vin. Qyinnans man hvilcken i fin ungdom ha-

de tjånt hos en Feldfcher,gick utan at fågja nå-

gon til, bortt at fkaffa fig Vindrank. Han ko-

kade den famma
,
doppade klutar dåri ock lade

dem ofver hela buken på huftrun ; dårmed fort-

for han 4 a f gånger å rad , tått efter hvaran-

dra, med god vårkan, han tillagade ockf å en li-

ten måsfings tång , hvarmed han på en aften

halp fram 22 fmå benbitar , dem han famlade

ock bar til D. Mounfey , hvilcken ock ftrax

gick til qvinnan ock genom tjänlige utvårtes

medel lagade fedan. få vål om hånne , at hon
efter hand blef alt båttre ock båttre.

Hvad hårines nu varande tilftånd vidkom-
mer >



1744* APr- MaJ- Jun- 1*3

mer; få år det f3dant,at hon fer friflk ock fro-

dig ut, ock kan någorlunda (kota fina hushålds

fyflor* Incijionen d. c. vid. Jig. 2. blef ockfå läkt,

men vid c. fkedde S nyo af naturen en öp-
ning, få ftor, lom en liten art , hvilcken öp-
ning ftundom gror ihop , ftundom ock öpnar

fmå benfmulor ifrån fig, hvaraf jag nu har den
åran at tilfånda KongT. Vetenfkaps Academien.

2ne ftycken, at jemte de andra förvaras* Af
denna lilla öpningen har qvinnan ånnu men , i

fynnerhet då hon flkal lyfta något, fom år tungt,

då tarmen, fom hon lager, vill lika fom trån-

ga på, hvarföre hon ockfå ftåndigt måfte ock
bör hålla en god bandage därpå. Når detta lil-

la fåret vill gro ihop finner hon fig ftrabc vår-

re, i fynnerhet då varm väderlek år: tecken, at

något fmått-knåp ånnu lårer vara qvar, hvarom
hannes goda ock ftarka natur lårer i framtiden

gifva ofs mera oplysning.

Elljeft har jag noga beflrådat vår qvinnäs
buk, ock funnit desfe följande omftåndigheter:

1:0 Hade ytan af buken fitt naturliga anfe-

ende , de ftållen undantagne , dar hon blifvit

fkuren.

2:0 Fyra finger bredt under naflen , til vån-

fter, fyntes årret af bålden, fom hon fick 1741
i Sept månad.

3:0 Ifrån det årret , befant jag et annat långt
ärr, fom gick fnedt neder åt linea alba til höger,

fig ock gifver nå: ock våtfka , famt

ock
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ock där var då en öpaing * iom gaf materia t*

från fig.

4:0 Nåftan perpendiculairt ifrån denna cp-
ningen (3) gick et annat ärr opp åt > til den
högd fom bålden (2) var,

f:o Emellan bågge desfe ärren (3.4, ). var

ytan af buken lika fom ingröpt , ock når man
fatt fingret derpå ock tryckte det med någon

kraft inåt; få gick fingret til andra leden in, In

ka fom man hade fluckiV fingret i et miukt bål-

fter, ock då hårdes et klirrande vader i tarmar-

ne. Deslikes då fingret fördes ifrån ena fidan til

deii andra, famt rundt omkring, kändes genom
fkinnet lika fom en hård ring innan före i bu-<

ken. På bagge fidorne , af desle incifions ärren
,

var en blöt fvulft få flor fom et medelmåttigt

åple , hvilcken vid påkånnande , hade fig lom
cn våderftinn tarm, når man med fingren kän-

ner dårpå.

6:0 På det ftållet dar bågge ärren efter in%

tiftonerne (?. 4.) möttes neder åt ^ var en op~

ning (5.) vid pafs fä flor, fora en liten art, ur

.hvilken flöt en materia med litet blodvatten.

7:0 I denna öpningen fördes fonden in , förft

m af filfver med knapp på änd^n, ock fedan en
annan af vax, Bågge gingo til 2ne fingers diuj>

lek in i buken. Når man luktade på dem,
marktes ej någon befynnerlig flank.

Tak IIL Fig 2. a. Naflen.

h. Årret, af båldcp , fom hon fick 1741 i Sept« månad.

b. c.

i
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h. f. Förfta maJion % fom flccddc 174& om höften.

r, d+ Andra incijion , fom fkedde i Febr, månad I74J«

c öppningen , hvilcken blifvit fonderad vid. N:o 7,
e. e. Blot fvulft, få ftor, fom et medelmåttigt åple.

f. Hår var ytan af buken lika fom ingropt.

Tpbregående Beråttelje^ eger i ock för Jig ftélfy
J- vitsord mg

5
bara jbr Uphofsmannens fkull

fom hon kommit ifrå ; men få har likvijl KongL
Vetenfkaps Academien til bfverfiöd fått tilfåue^

at ftyrka denna Beråttelfens fanfärdighet , Jedan

fielfva qvinnan
, fom detta angår , nyligen varit

hår i Stockholm , at fbka Jig någon hjålp under

fm ohålfa ock fattigdom, da ock KongL Academi*

en meddelte hanne alt görligt biflånd ock underfiöd*

Vid detta tilfållet , låt altfå KongL Acade-

mien noga /kår/kåda ock forhora denna qvinnan ,

hvilken fants vara vid godt fbrfiånd^ ock vifie val

m gbra befkedfbr alt hvad fom frågades.

Ock fom hon kåndes vid alla omftåndigheter ,

de der anföras i denna mårkvårdiga Berattelfen;

få har KongL Academien
i

ej kunnat undgå
, få-

dant härmed at intyga
?
Herr DoElor Spöring til

valf-brtjånt loford få val fom Jaken til ftyrko ock

förvaring.

Experimentlim Aurora borealis
Artifcialis^

Påfunnit af framlednc

Etats - Rådet

SAMUEL von TRIEWALD.
Detta Ron anftllles på följande fått, ock fom

Fig- 3> Tab. HL for ögonen ftåller*

Man
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Man flåpper in igenom et hål, få ftort

fom en ftor årt
3 en Sol - ftråle O uti

en Camera obfcura eller et mörkt rum , ock
lätet denfanima falla på et Prisma P , ock det^

på fådant fått, at då Strålen kommer utur Pris-

ma > at den då må gä horiztmtelt til Glajéts

bryne C föm ftålles omtrent på en alns Diftan-

ie ifrån Prisma, fä når fult med gement Korn-
brännvin , den fårgade Solftrålen, fom fåledes går

parattel med brynen af brännvinet i Glafet C,

faller därifrån på en hvit Tafla T fom år $ fot

i quadrat; Ock då blir man med förundran på
Taflan varfe et få naturligit Norrflken , at in-

zen ting kan vara likare , ock fom brännvinets

bryne, fhart af den fårgade Soleftrålen opvår-
mes ock foljackteligen utdunftar , få blir man
ock undrans värde rörelfer på Taflan varfe, up-

på hvilken blixtrande Strålor fkiuta häftigt op
ock fedan förvandla fig i fårgade fkyar , förän-

drandes på oåndeligit fått deras ftållen emot
hvarandra , kortt at fågja, man fer alla de Phoz-

nomena föm något naturligit Norrflken framter

ock lika förånderligit med detlamma*

Desfe otaliga förändringar ock at det år

den ena gången ej likt den andra , åfven föm
naturlige Norrflken ,

hårflyter endels af Sol-ftrå-

lens mer eller mindre värma, ock föroriakar en

ftörre eller mindre utdunftning af brännvinet,

ock af Solfträlens rörelfe, i det den beveker %
med fölen ock faller nu öfver nu under fieif-

va brynet af liqueuren , denna ftåndiga förän-

dringen gör, at man aldrig ledfnar ehuru länge

man

i
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man detta Rönet åfltädar, fom dels utom år det

alravakrafte man uti et mörkt rum kan anftåila.

Siberifkt Bokhvete,
Foreftåldt af

Carl Linn^us.

i-e okhvete Fago^Pymm^ Fago * Triticwn kallas

jLJ få af Fröens fkapnad , iém licknar Bokadt*
ter ock af deras finak famt nytta låiöm Hvete;
desfe namn har det behållit in til dels jag det

kallade Helxine.

För et par hundrade är fédan voro Botanici

fyflefatte at utranfäka under hväd namn Bokhve-
te af de gamle blifvit föreftålt , då fömlige

mente, at det var Tbeophrafti Eryfimwn , andra

Varronis Ocymum^ andra de gamlas Fanicum el-

ler ock Sefanum. Detta var alt fäfengt bry: e-

mådan Bokhvete kora förfi til Europa för 300
a 400 Sr fedan, ty Ruettius lårer klart

y
at , i

hans Förfaders tid, ej långt filbakars, har Bok-
hvete kommit ( ifrån Africa ) genom Turkiet

ock Grxkäand til halten ock fä vidare
?

då det

förlt kallades Frumentum Saracenicum eller Tur-
kifkt Hvete , hvilket namn federmera bifvit

flyttadt på Indianifka Hvetet, ^ft Mays aldrig

var i Turkiet ^ förr ån Turkarna fiogo det af

Européerna. Detta alt lårer ols allenaft , at värt

Bokhvete kommit ifrän varmare Lånder til

Europa*

Ar*
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Arten af denna fåd år fåLCim ock underlän»

ty Bokhvetet år ej något grås fSlbm all annor
fåd, utan en fulkommen ört. Detvåxer häftigt,

mognar häftigt, falnar häftigt, ålfkar regn ock
häftigt férderfvas af minfta köld , envådan dels

ftielk ock blad åro helt löfa ock faftfulle r fanit

fielfva örten kommen ifrån et varmt climat.

• Fhrmonen af Bokhvete , framför all annor

fåd, år förft den , at det växer i fandfull jord-

mon, ock dar ingen annor fåd trifves ; fedan at

Skren ej magras af denna låd, utan efter L;mdt-

mannens allmanna beråstelfe godes , ock ånteli-

gen år Bokhvetet den aldra fördelaktigafte fåd,

de åren, fom det icke fryler bortt, efter Slått-bo-

ens allmänna utfago i Skåne.

Nyttan ai Bokhvetet år få allmänt bekant

,

at jag ej behöfver lära det de måfta mina Land^
måun , får dock lof för de Nordlåndfkas ikuil

nåmna et par ord*

Halmen af mogna Bokhvetet duger intet

mycket, ock Bofkapen vilja honom knapt fira*

ka, FSren allena pläcka des blad; men då väx-

ten ånnu år grön ock faftfull, åtes hon med be-

hag af Bofkapen , hvarföre Bokhvete uti Italien

ock andra varma Länder fås åter om Höften,

på de åkrar, dår det bltfvit föriit om Somma-
ren bårgadt, til bete för Bofkapen , lom det

häftigt våxe? ock Jäoflkapen deraf häftigt blifva

feta.

\
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Bökhvete-gryn fås då fröen åro uttrcfka-

de ock balade på Bandqvarn, Desfe gryn föda

niånnifkan ock alla creatur helt val: Slått-Boen i

Skåne, löm åter de måfta aftnar fin Bokhvete-gröt,

blifvcr håraf tiock ock faft ; Höns kunna häftigt

fetas» med Bokhvete ock i Sveitz godas Svin

med detta Hvete. Gröten ftoppar intet, derföre

ock Medici böra råda gamla Gubbar 5
fom me<-

rSndels hafva förftoppadt lif, at åta honom om
aftnarna, hålft emedan han aldeles intet grave-

rar magen , utan åfven recommenäeras for dem
,

fom hafva en fvag maga. Desfe Bokbvets-gryn

kyla, hvatföre ock Hollandaren i hetfiga Febrar

kokar välling af Bokhvete-miol ock kårn-miölk

eller vatten , fom j drickes med mycken nytta.

Gröten lagd vstm på Barnfångshuftrurs fvulna

bröft , har iitt pris* Bröd kan ock bakas af des-

fe gryn , fom fmakar vål ock båttre ån korn-

bröd, faft det blifver något fvart. öl lager Lo-

belius fig hafva fett af Bokhvete, fom varit fö-

tare
i
men rödare ån af annor iacl

Sadarna af Bokhvete brukas mycket i Hol-

land ock andra orter ofvan på panelningen af

taket ock emellan pannelningen af väggarna

uti Ovangerier , ät afhålla fuktighet $ i desfe

fådar bevaras ock rötter öfver vintren, at ingen

foadelig fuktighet dem må angripa* Med des-

fe fådar upvarma fomlige fin bak-ung, ftrax flåc*

ka de dem, ock bruka dem i Stofen , efter för^t

de långe hålla elden varm under kiortelen.

Altjä har Bokhvete fm ftora nytta, få at om
1

det
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det bättre kunde tåla värt climat y utan at malt
ödeläggas af en enda kali natt om fommaren y

(kulle det kunna fås med ogemen förmon på
andra ftålien ån i Skåne.

* « * *

1737 fick jag fröcn ifrån Botaniften Gerber,

i Mofcou til Cliffordiika Trägården i
"

Holland -,

hvilka alla voro komna ifrån Siberien > ibland

desie var ock et flags Bokhvete med taggar på
kanterna, fom upväxte i Trägården ock blef

aldeles likt det allmänna Bokhvetet til ftamm
ock blad

5
at jag då hölt det för en varietet af

förra Bokhvetet , hvarom jag ock giorde min
påminnelfé uti Horto Clijfortiano y lönx juft då

var under trycket*

1739 gaf Botanices ProfeJJeren Amman i Pe-

tersburg ut fin bok om de läifamme växter,

fom funnits i Ryflka Riket , där han pag^ 16&

nämner Fago-Pyrum ereffum fruBu ajfpero,

hvilkets frö den curieuje Dr. Gmelinns ffcickat

ifrån Siberien^ denna är aldeles den lamma med
det jag hade i Cliffordifka Trägården i Holland.

1743 har Profefor Haller lamma växt uti

fin Academie Trägård i Gihthingen pag. r Fago

Pyrum erefium fruftu ex calice emnente ferrato.

1744 eller nu i Vår fkickade Hofrätts-Rådet

Baron Sten Bielke ifrån Petersburg åtfkillige 8i*

berifka Frön > dem jag upodlat uti rUpfala Aca-
4emié
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denne Trägård , hvaribland år ock förenårade

våx$, den jag Siberifk Bokhvete kallar.

Figuren af detta Bokhvete flackas hår KgV
Academien tilhanda , fåfom den ånnu aldrig ut-

kommit ock altfå torde vara vård at iniåttias

uti Academiens Handlingar, i fm naturliga ftorlck

Likbeten med allmänna Bokhvetet til Rot,
Stielk

,
Grenar, Blad, år få flor, at man fnart

kan taga det ena för det andra
,

ty Roten går
ärligen bortt med ftielken; Stielken år j-a.i£ aln

hög, röd ock rund; Bladen hiertformige, med
lpitfige änglar ock gröna, med rödnafle;

Bladjkaften åro röda ock lånare ån iielfva

bladen; Kla/är af blommor ock frön fluta gre-

nar ock qviftar, famt fitta i alla greningar.

Differencen emellan det Siberiflka Bokhvetet
ock det allmänna år förft, at det allmänna har
ftora hvita trubbuga utholkade blommor,
men det Siberi&a har gröna flata ock f delar

mindre blommor. Sedan åro fröets kanter på
allmänna Bokhvetet helt jämna ock fläta , meiv
pä det Siberifka hafver hvar kant tvånne trubbi-

ga fpitfar eller tänder. Ånteligen gifver det £i-

lä mänga frön, fom det allmänna. Eljefl år

iinak, kraft, nytta ock ftorleken af frön aldeles

<en ock famma, at den ena intet kan fågjas vara

•båttre eller fåmre ån den andra.

i ta. iv.

i Bet
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Det förnåmfta -ändamålet , med deri*

na min anmärkning* ar följande: Alla Siberifka

växer trifvas hos ols va! , tola våra vintrar , ock
4å de en gång inkommit i våra Trägårdar , växa
4e fom ogräs. Nu i Vårtiden fäddes bå-

de det Sibenfka ock det Skånfka Bokhvetet uti

Academie Trägärden, blgge vaxte up til il a 2

quarters hogd , men den kalla blåften ock nit*

tren med froft, fom några dysn continuerade på
flutet af Majo, förderfvade ^Jdeles förfta natten

det gemena Bokhvetet, men deremot aldrig (kn-

dade det minfta blad på det Siberifka Bokhve-
tet, fom ftod brede vid, faft det flere nätteran-

fattes, utan ftod det tit alla lina delar" oflcadt

Slutet häraf blifver altfå, at fom Siberifka Bok-
hvetet kommit ifrån et kallt climat , men det

Skånika ifrån et varmt, råder jag mina Lands-

män, at förfkaffa fig det Siber fka, ock ät få det på
fina äckerfält: fåfom Bokhvetet är den fördelack-

tigafte fåden, dä hon intet frysbortt, hvaruti det

Siberifka aflagt prof, utom det at Siberifka Bok-

hvetet hqr ymnogare fruckt Den tid I*rcr

komma i Sverige, dä de Nordlåndfke åkrar {ko-

la ftä gröna af Bokhvcte , fom flltterna nu flå

hvita i Skåne af det förra , ock det til ftörte

båtnad lör Invånarna, ån jag har vil föreflå.

Om en ny: påfunnen Tuf-Plog;
Af

Johan Brauner,
et år hvar ock en Hushållare bekant, huru

jiiyckct ångarna, få i Upland fom annor-

ftådej

D
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ftådes med tufvor åro betåkte
, hvarjgenön*

flåtterkarlen den olågenheten möter, at han med
lien antingen gnager tufvan fS nat, at roten föl-

jer med, då aggen Ikåmmes, eller lemnar hälf-

ten af gråfet qvar.

Som nu fädant otroligen hindrar honom i

fitt arbete , få har jag efter några förutgångne

förfok inrättat en tufplog, fom efter önfkan lyc-

kats mig.

Jag hade på en ang tvånne flags tufvor,

det ena pä hårdvall , beftaende af lös myllblanr
dad lera, fom bar intet grås , det andra flaget

nedanföre, emot fiöftranden , med tåmelig iaft

botten , dock med vatten höft ock vår betakt

Desle tufvor, af hvilka jag på prof lat några af-,

fkåra , beftodo endaft af ftarka gråsrötter, anda
til botten ock ganfka litet jord emellan, få» tätt,

at de befunnos helt hvita inuti. Somlige voro
en aln höga. I början fä långe piogknifven var

hvafs , läto de tåmmeligen lått fkåra fig, men
fom de ånnu gåfvo ganfka ymnogt grås , ock
ftodo tatt tiilämman, få låmnade jag, dem, ock
tog de förra bortt, famlade dem i högar , ock
körde dem året efter pä åkeren. I deras ftålle

fådde jag våplings frö om höften , hvaraf föga
mer ån hälften kom up , men hvad jag bittida

om våren låt kratta ned
,

lyckades ganfka val

utan ringafte gödning. Jag lådde ock famma •

gång håraf öfver hela ången up i gråsvallen fem
tunnor , fom jag af barn i Sokaen låtit iaml*

1 2 pä
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pä gårdesrenar, ock har nu, efter två år, vunnk
tväfalt tilökning i lafstalet.

En annan ang ftrax dcrutmed , fom 13g

nog lågt , ock kunde fäledes ej blifva torr for

än vid flutet af Junii månad , var helt full sf

iftarkt måfslupne tufvor, 6 a to qvarter i diame*

ter^ meri intet ofver i aln höga. ,Pä desfe väx-

te föga något ftrå , hvarföre jag med tufplogen

lat taga bortt dem. Et par häftar drogo honom
med mycken lätthet pä det ftållet > ock lat jag

köra långs efter ången fram ock tilbakg, likföm

Eå

en åker. Der knifven ej kunde taga mer an

alfva tufvan i framrefan, tog han andra hälften

i återrefan, ock blef jorden fä flat fom hon va-

rit höflad, utan at ångsvallen, emellan, på något

fått blef rubbad. Håruti fädde jag fåfom förr,

ined god framgång.

Plogen år dord fom en annan tråfleåck,

ock beftår (kilnaaen endaft i proportion } netiil

at vi/en år långre emellan g h, Tab. HL Fig. 4.. 5-.

ock defs näbb kortare ån vanligit år, få at knif-

ven a b c Aiger inom Jlaen m g ånda til f pä
vifen, derefl han fålles ned efter Järnets tiock-

lek, ock krökes fédan å både fidor ned, at knif-

ven måtte flå paralelt med vifen.

Kål/ven i k, år på flåndaren o intappad uti

i högre up ån vanligt år , iivilcket ^mycket lin-

drar hattarnas arbete*

Dragfparren 1 n , år uti n krökt at låttare

kunna lyfta plogen.

lått
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Låttbroen e, genom hvilken flåen m g går,

nytjas at högja ock i anka kålfven r då en pinne
ftickes före åivan til

PS knifven a b c år aggen något nedbögd*
at han ej mätte fkåra up fig ock fåledes höja

plogen under körandet*

Knifven fom klyfVer tufvan ,
ligger frän a

til d , lutad emot flåen g m, dåreft Kan år faft-

lpikad r ock uti a faftnådad.

Opningen emellaa c ock b, är en aln, kan

djeft göras efter behag.

Anmärkningar öfver Åkerbruket i

Pommeren, Meklenburg ockHolften*

Af

MåRTEN Triewald.

I ag fant på min refa forleden fommars, jordmån

$J nen i Skåne mcråndels af enahanda befkaf-r

tenhet med den i Pommeren, Meklenburg ock
en del af Holften,jag ville önflta, at jag ock kun-
de fågja, at Landbruket i Skåne vore de nåmdas
afven fä likt.

Uti de befagde Tyfka orfer bruka de fin

fandjord ane år å rad ; få at de göda fin åker

allenaft hvart fierde år i då den upköres af faft

linda; Ock då få de förfta året på gödningen ,

Korn eller Råg , det andra hafra, det tredje

Bokhvete, fedan lågges åkren ut tu grås-växt,

I 3 ång

I
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ång eller betesmark i ^ne lomrar , under hvil-

ken tid de famla fig gödning; Men hvad ibm
måft flår at märka år : At de foröka fm gödfel

til dubbelt, hvad de under den tiden af all de-;

ras Bofkap kunna århålla, ock det flker på föl-

jande fått! Nånf. 1:0 hemma vid Byen ock 2:0

ute på den åkren fom år lagd til grås ock i fi-

nom tid godas (kal.

1:0 Vid Byen egcr hvar Bonde fin egen'

grop, fomliga åro runda, andra fyrkantiga, ock
det nåra vid hufen , dit all urinen ledes med
trummor : underft i denna gropen, få fnart den
år tömd, föra de liung -torf fom de fkåra up
af deras liung- mosfar , ock jåmvål af den, dår

de ledan taga fin torf til brånslél , med
denna torfven belägga de lina gropar, til en alns

högd då den ligger ånnu opackaderrock fä fnart

de uppä detta hvarfvet af liung- torf famlat en
alns högd af deras Bofkaps gödfel, öfver hela

torf hvarfvet , fora de hem mera af bemllte

torf, ock lägga deraf et hvarf af lika tioklek Ibm
tilförene, ock dermed fara de fort, til de fs gro-

pen- ej allena blir full , utan råcker vål ine-

mot en mans högd öfver marken.

2:0 Ute på åkeren, å et lagligt fläkt ftålle,

föra de ut fin bofkaps gödfel ock breda

den ut , i en aflång fyrkant, ibland til 21 al-

nars långd dck en 7 allnars bredd, mer eller

mindre , ock en aln tiockt, uppå detta hvarfvet

af".gödfel ^ fallen efter boflkapen , föra de et li-
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ta tiokt hvarf med forbemålte Liung-torfr der*

uppä föra ock lägga de äter et hvarf med bo«

fkaps gödfel ock aldra öfverft ock fidft et tunt

hvarf med liung-torf, omvänd, iiungen nederåt:

hvar ock en kan låtteligen finna, hvad nytta de
tilfkynda %, igenom en fädan tilredning

,
jemtc

det, at de föröka fin gödfel til mer ån dubbelt,

Omkring ftaden Hamburg, år ej an-

nat an fandjord , på fådant fått val gödder. dar

fSg jag med nöge, fedan de fkurit Rågen , nurtr
de, ftrax Hden var bärgad, plögdeop åkeren oek^
befådde honom med rof frö , hvaraf de innonv
6 veckor uphemtäde en ftor myckenhet rofvor.

til ingen ringa vinft ock båtnad, emedan denna
grödan röfvar ingen ting af åkerens fetma , utan

.

dc qVarJemnade biaden lharare göda denfamma.;
I England godes mängen åker ej på annat fatt,

ock ega dc den förmän dårjemte , at dc göda
ock föda hela vintercn öfver, både oxar ock får

ganfka feta méd ingen ting annat an Rofvornc,

de der vuxit på åkrar, fpm eljeft fkolat lega i trä-

de, ock af rotbladen blifvit gödde -i det de ne-

derplögdes.

Detta hushalds grepet kunde nyttjas^hos ols

i Skåne 5 omkring Stader , i öfler ock Vafter-

göthland ock flere* fUllen, v&i vinteren faller lent

in lom i år: kommer han ock bittida, hvad vo-
re dervid förlorat? ej en gäng rof frö, fom ko-
rtar mycket litet, ty om de allenaft börjat at våxa,

göda de åkeren, hyilken Iikvål hade bort plögjas
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. Uti Holften fåg jag, i det ftålle.'v* hosof?
måfte hafva någre Perfoner at råffa efter på Ske-

j

ren, fedan fåden år bunden ock fatf i fkyl , hu-

ra eri enda qvinna, med ct behändigt vårktyg

uträttade mera ån nägra kunna göra hos ofs.

Detta vårktyget år en kratta, fe Fig. 6 Tabf

M. A ock B år 9 a io fot lång fullfatt med
Pinnar af hSrdt trå, på (kaftet når C var et häl,

uti hvilkct fitter en pinna, en half aln Ung öf-

Ver hålet C, ock et quarter under det famma,
med högra handen fattar qvinnan pinnan ock'

med den vånftra andan af (kaftet vid D , hon
har ock en rem öfver axlan me4 en ög!a af

ct tåg, fom fåftes vid den undra delen af pm-
nan C, hvarmed hon drager denna krattan, fom
hon behändigt ftyrer med bagge hånderne.

Fiflcar fundne i Oftronfkal',

A?

Deteof Heyke,

Under öpnandet af Oftrön , fom i en hatf-

tunna ifrån Uddevalla uptörde voro, före-

kom et lagom flört (kal , hvaruti Oftran 13g

half förtärd, innefluten af en liten fifk , fom
var lika fom inpackad omkring Oftran i en

ring in uti fkalet. Detta fkal kaftades bortt af

tiånftefolket igenom förfeende , innan det blef

taget til vara. Strax efter fants et annat (kal i

famma halftunna ,' hvarutur 'Oftran var aldeles

bor»

i .
,
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borta, men cn dylika filk läg der i ring, åfven

iom i det förra fkalet, at man kunde le det o-

ftran legat mitt uti. Detta fkalet forvarades

ftrax ock bandts tilfamman , ock fedan jag frå-

gat åtfkillige om fädane håndelfer dem före-

kommit, ock det blifvit med nej belvarat, har

jag hSllit förenat jag bordt gifva det Kgl Veten-

skaps Acädemien tilkanna. De fmå fifkarne åro

befkrefne af följande Authorcr.

Opbidion cirris carens. Arl.Jyn. 42. gen, 2$.

Opbidion fiavnm cf imberbe. Schonev. ick.jj.

Ophidion alterwn flavum £T imberbe wilL ickt.

Roi pifc. jp.

Men at fågja pS hvad fått de kommit i O-
ftran: få tyckes ej vara underlamt at förftå, det

alle fifkar löm åro camivori ock hafva Ipifka

tänder , lom denne , älar ock andra löm kry-

pa på hö-botten ock föka kött , at de gå in i

alla ho!, ipringor ock vrår.

Det lurer vara fvårare at veta , om fifkarne

ätit op oftrorne , eller om de aldeles förgäts i-

genom rubbningen ock trångflen in uti deras

* hus.

Minnes-Skrift om Oftron, efter Kgl.
Vetenfkaps Academiens åftundan i det a;dra

ghiartalet 1743,
Af

Johannes Oedmån.

Fr*i. L-J uru många flags Oftron åro ?
JlX Sv. j. 3ne Slag (1) Ler-Qftron , de

I f aldra-
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aldrafamfte ock fmårfte. (2) Sand-O/Irön, fom
tagas på häftens botten

,
något bittre ock i-

bland lå flora , fom Bårg-Oftron, men hvarken
ha god fmak eller fafthct i köttet.

(0 Bårg-OJlron, hvilka åro sne flag , de
fom fittia i norr, nord-våiVock nord-oft åro de
båile , helt gule ock ftore. Men de löm fittfa

tv'rt emot i föder , lodvåft-oek oft åro yål

llore, like utvårtes dem androm , men ipagre:

orlaken Sr, at då de förre i La flttiande, ej bli

oroade af haflens bruiände böljor , måfte desié

fenare ta emot ftådle ftorm ock ondt vader.

Fr. z. Om oftron kunna planteras? Ock om
någon det har fcrfökt?

Sv. Mig år ingen plantering har bekanter,

fom i England, icke eller har ja% hört något

iörfök. Skal det (ke ock låter hg göra, må
dammen i en ftor Bårgshola tått in til (altarte

hafvet anläggas, dit ea «or ofterkiafe , beftåen-

de af 2 eller 3 gamle ock någre unge , fom iit-

ja under ock töfver, (kal låggas, rått vid Midlöm-
mars tiden, dä generationen fker: om defkola al-

ftra i dammen ock dår iafta iig i botnen på bår-

get, kan man fe äret efter. Måft år at befara,

det de i ftark vinter bottenfryia i få grundé

dammar.

Fr. 3. På hvadtidde flåppa finJod?

Sv. Detta Iker i ftarkafte hetten , emellan

Midfommar ock Olsmåsfa, ock då oftrorna intet

rått duga til at åta ock år fåden likfam et vifcus
*

eller
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eller lim , fom ftrax farter fig både på trå ock
ften ock u mangel der af ofta på oftran fielf, få
at vid en ofira kunna fitja 3 eller 4 ihop*

Fr. 4. Om Jadenfåfter (ig vid klippor?

Sv. Ja, jemvul vid Skeppsvrak , hvarefter
fifkare räka på flört quantum.

Fr. j. Om oftran far (kal på 24 timar.

Sv. Visf tid kan man ej veta , dock år

troligt, at den fpåde oflron-huden af Solenes ftar-

ta hetta indureras ock blir dagel. alt ftörre ock
ftarckare tils hon efter ? eller 6 år år rått ftor

ock fullkomlig*

Fr 6. Hvad tid de åro fiuke?

Sto. De yngfte ock de åldfte oftrorne fynas

blifva måft anfäktade ock fiuke genom anfåkt-

ning af fine fiender, fem fingers-fifken ock an-

dre bore-matkar Polypodes med många fötter; ty

de förras fkal år tunnt ock ej långe flår emot
ock de fenares år mer poreuft^ eljeft åro de ef-

ter al( utfeende måft fiuke om Sommaren.

Fr. y. Tecken til deras Jiukdom}

Sv. Intet annnat tecken ges , ån at de åro

blåaktige ock flanckige in uti , likföm en fiuk

månnifkia ock har ingen annan åtfkilnad på han
ock hon, ån at han år blåaktig ock läng i fifken;

men honan år tiock ock rund fåmt gulaktig, lik-

föm hummeren , af hvilken honorna åro breda

på Stierten ock fulla med Råmm, fårdeles i

fullmånad ock ha låcker mat i fkråfvet : men
lianerna åro länga ock fmala med litet godt in i

% ock få åro oftrorna med Ff. g.



132 1744* Apr. Maj. Jun.

Fr. S. PS hvad tid de fijhas.

Sv. Från Sept. til Maji , hvar til brukas dels
en flor ofterfkafva af et Lfå Jim med långlinan
i ock en huf dervid, i hvilken ortrorne falla: dels
cn läng ftång med huf ock jårn beflag; men de
fom åro rådde om fina .oftron bruka långa kni-
pe-tånger af trå ock ta allenaft de ftörfte ock
b'fte , fom de fe i klart vader ock flik vatten.

Fr. Om matkar finnas i oftron?
'

Sv. Ja visferl.

Fr. to. Om de duga til at göda Sker?

Sv. Det vet ej Bonden, men han bränner dem
til limm eller kalk ock betar lina hudar med.

Anmärkningar om ljufets häftighet,
Af

Pehr Wilh. Wargentin.

At ljudet ej uti et ognablek går ifrån det

ena til et annat rum , utan at defs rörel-

fe fordrar någon tid, kan man vid många tilfål-

ton ögonftenfiga merka. Til exempel; om et

flyeke loslas, fer den, fom ftår långt ifrån, förft

elden , ock hörer , en literi ftund der efter,

fmållen : då likval de, fom ftå bredevid , fe el-

den ock håra Imållen, nåftan på en gång. Der
af år klart, at ljuiet går fortare an ljudet» Af
fådana med mycken flit anftelda forfök , har

man funnit , at ljudet går en Svenfk mil
, på

ungefår en ock tretio Jecund-minuter eller Pendel*

Men, om jemvål ljufet behåfver någon tid,
' ' '

, , , • '
. at
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at komma ifrån en aflägfen flinande kropp , til

värt öga ; eller , om det med en oåndelig hä-

ftighet, uti et ögnableck ,
tränger fig fram ; det

har varit fvärare at utröna* Vi hafve ej tilfålle
,

på vårt lilla Jord - klot
, på få ftora difiancer

töm behöfdes , at anftella fådana förfök. Ock
om vi det ån hade, fer jag icke, hvad der med
ftode at uträtta , fä vida ingen rörelfe är o&
bekant, hvars häftighet år ftörre, ån ljuféts hä-

ftighet, ock vid hvilken den famma kunde jem-

föras , fåfom man ljudets ock ljufets häftighet

jemfört hafver. Derföre hafva mänge af dö
gamla inbillat lig , at Solftrålarna i et ögnableck

komma ifrån Solen til ols, ock i gemen, at alt

ljus , med en oåndelig häftighet far, jemvel e-

mellan de ifrån hvandra långft affkilde rum,
Samma mening vant få mycket håldre Cartefii

bifall , fbm den til några hans hypothefers befåftan-

de, var ounigåagelig.

Ehuru det nu lyntes mångom obegripeligit,

Ock emot alt fundt förnuft ftridande, at en Ijus-

particle eller gnifta fkulle tillika vara på flera

ftållen, e.g. vid en ftjernaock hos ofs, få blefvo

dock de flefte vidden tron, ^lt til år 167? , då

Planeten fapiters Månar, eller få kallade Draban-
ter, gåfvo de namnkunnige Aftronpmer , Caf/tni

den äldre ock Roemer
,

anledning , at öfvertyga

den lärda verden om vederipelet. Ty feaan
de

,
några år å rad', flitigt gifvit gqkt på desfa

fyra Månars , i fynnerhet den förftas eller ij^ner-

(tas förmörkellér i $upiters flagga , funno de
5

at de års-tider, d& Jupiter yarit vårjord nårmaft;

ftmma

1

'
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/amma förmörkelfer fynts fnarare , än dä han
varit längre ifrån hånne. At göra laken, få myc-
ket klarare, få vare, Tab. HL figura 7 S Solen.

C TO t jordenes orbita , eller den krets , fem
hon årliga, omkring Solen, igenom löper : A a
be tyde et ftycke af jupiters krets , hvilken han

på tolf år fulbordar: Låt Jupiter vara vid I, ock,

ÅBa betekne någon af hans månars omkrets

j

få år ju klart, at då jorden år i fin krets vid O,
år hon Jupiter närmare , ån då hon år vid C ,

fl mycket föra lineenO Q , lom år jord-kretr

lens hela Diameter. Fördenfkuld , når någon af

Jupiters månar, pä fm visla tid , går in i hans

fkagga vid B ^ eller kommer der utur vid b,

borde vi le det altid lika (hart, antingen jorden må
vara vidO eller C, i den håndéjfen ljuiets rörelie

vore få oåndcliga häftig , löm Carte/ius föreT
gifver. Men Caffini ock R^mer, lamt med dem
aile , fom iedermera pä den föftla månens för-

mörkeHér gifvit acktning, hafva funnit, at d§
fynas fnarare, ju nårmare jordert. år til Jupiter

j

ock vid pals en fierdedels tima förr , dä hon år

vid O ån vid C. Hvar af klart nog följer at

ftrålarna behofva lånzre tid, då de hafva långrs

våg, ock at de fåledes ej i et ögnableck , utan

fmåningom komma ifrån de fkinande kroppar til

Våra ögon ; lamt at de, til få lång våg , fqm
jordkretiens hela Dumeter , behofva* en fierde-

dels tima 5 men hinda ifrån Solen tilosf på en

ottondedels tima.

Ehuru bindaq^e denna flutfats fynes yara
,

giorde dock mänge allahanda mkaft der emot,
ock

,
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ock , det fom under!igaft var , Cojfini ändrade

ftrax fin mening, ock päftod emot Rutiner , at

man der af, at Jupiters förfta Månes lörmörkel-

ferfynas fildrag i fig Inarare, ju närmare jorden

k til Jupiter
,

ingalunda med fakerhet kunde
(luta något om ljuléts häftighet; utan at berörde
mane hade en ojämnhet i fin gångy fom kunde
härröra af någon annan obekant orlåk.

År ifQf utgaf den vittre -Moraldi^ i de Fran-

fka Memoirerne\ de fk'l n fom föranlStit Cojfini at

draga laken i tvifvelsmål Samma fk*l fågo ($

giJti^e ut, at ganflka mSnga l*rde , fom iiiforeoe

Hållit med Rwmer> funnit lig nödiäkade, at falla pS

andra tankar.

Under den tid jag arbetat pä de genom trycket

utgifne Tabeller
3
ock jbudit ni at ta reda pH Ju-

piters månars gang, har jag nogfamt haft tjlrifle

at n^rjta, huru yigtige bem^lte, af Mara/di an-

förde (k'l , månde vara. Ock aldenftund pg
förmodar, at det ej i*rer vara dem vett-girigom

obehageligit, at få flut i denna, redan fiutio-§rx-

ga tvift; håller jag mig pligtig, at meddela dem
få mycket ljus, fom jag derutinnan eger. De
inkaft, fom Mafaldi gör, åro vål til antalet fie-

re; men dock alle af den beskaffenhet , at de

pä en gäng kunna förläggas. Dpriöre , nir jag

anfört ock förlast det fornämfta
7

falla de an-

dra , lika fom af fig fielfva*

Han har fannerliga ftörfta fog at påftS , at

i den handelfen ljutet ikulle behofva någon tid,

at
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at komma ifrån Jupiter til ofs ; borde det icke

allenaft af den forfta defs måne märkas , utan

de öfrige tre fkulle hafva aldeles lika känning
deraf. Emedan nu det, efter hans föregifvaa-

de ,
ej fker , utan de tre öfre månar hafva o-

jimnheter i fin gång , fom åro af helt annan

ftorlek ock belkaffenhet, un den, ibm befinnes

hos den förfta ; fä fluter han, at man ingalunda

bor tilflkrifva ljufets häftighet desfa månars o-

jåmna rårelfe , utan at den måtte hafva någon
annan orfak. Til at beftyrka fin fats , anforer

han några obfervationer , iom blifvit giorde på
den andra månen , ibland hvilka några åro , fom
tyckas gifva tilkånna , at dels formörkelfer fynts

mer un half tima fenare , då jorden varit vid T,
uij då hon varit vid O fe fig. 7. Vid hvilken om-
ftåndighet likväl fkildnaden uppå den forfta må-
nen aldrig plägar vara ofver otta eller nijo mi-

nuten Sä fkal han ock några refor hafva befun-

nit , at den andra månens formörkelfer tildragit

fig alt fnarare ock fnarare
,

ju längre jorden fkilt

fig ifrån Jupiter, då de likväl efter Rcemers hypo-

tmje bordt fynas alt fenare ock fenare. Det lam-

ma (kal ock ofta fke med den tredje månen. E-

medan nu det ftrider tvert emot Rcemers hypo-

thefe , fä fluter Maraldi , at hypotbefen matte va-

ra falfL

i
Til at förlägga detta fvåra inkaft, år nödigt

til veta, at Jupiters ihånar, få val fom alla andra

flyttftiernor, men i fynnerhet vårmåäe, aro un-

derkaftade mer ån en ojemnhet i fin rörelfé. Den

fom aldrig få litet år hemma i Stieme-vetenflka-

pen,
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pen , vet ju , at vår måne , for mång# fammaa-

ftotande orfaker, hafver ganfika pjåmn gång: at

famma orfaker undertiden hjälpas åt at gora harts

rörelfe fortare eller fagtare : undertiden årp d©

ock mot hvar annan ftridande , få at han féf

den ena orfaken går fortare , for den andra trö-

gare: ock få vidare. Jupiters månar hafva fam»

ma art. CaJJini ock Maraldi ville ånteJiga hafva y

at det var allenaft en orfak , fom giörde hvars

ock ens gång ojämn ; ock fom den ej fyntes

komma öfverens med hypothejen , om ljufets ha-

ftighet, få forkaftade de lielfva kypothefen. De
kunde intet, ej heller har någon annan efter dem

kunnat vifa, af hvad befkaffenhet den ojämn-

het ar, fom uti Jupiters månars gång befinnes,

forr än jag var få lyckelig ock uptåkte
7

at hvir

ock en af desfa månar hafver flera, ferfkilta ock

olika ojämnheter , lom få åro med hvar andra

fammanvekiade , at det har varit fvärt at dem
utreda , fåmt hvars ock ens ftorlek

,
period ock

egenfkaper igenfinna» Men når det likväl fliedt*

befinnes hos hvar ock en måne , förutan andra

ojämnheter , en , fom fullkomliga paffar fig ef-

ter Rozmers hypotheje , om ljufets häftighet

:

nämligen, fom rättar fig altid efter jordens ftöfre

eller mindre afftånd ifrån Jupiter f jpmvål i an-

K feen-
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leende. til Jupiters egen eccentrkitet j fämt ar

Kos alla månarna lika flor.

Altfå fef jag ingen ting, fom hindrar r at

man ju fåkert må tro , det ljufet anvender en
fierdedels tima, eller nogare utmerkt, 1 6 minu-
ter ock' 26 fecunder vid pafs , til få läng våg
fom jordkretfens hela diameter: - men en Solftrå-

le behofver 8 minuter, 13 fecunder, at hindå

ifrån Solen til vårt öga. Ty alla de (kal ock
obfervationer , fom Maraldi menar vara tilråc-

fcelige, at förlägga denna länning
, Mdja fig,

fom fagt år , allenaft dar på , at han ej haft

Jlg alla de ojämnheter bekanta, fom ofta nåm-
de Jupiters månar åro underkaftade , utan a t

han dem confunderat y ock jfiåledes ej haft rikti-

ga Tabeller ock uträkningar,^t jemnföra obfér

vationerna med*

Men om * alla de obfervationer , hvilka
han med flit fokt tilfammair, fä(bm aldramåft

Uridande emot vår mening , få fullkomliga

ilamma öfverens med mina Tabeller , hvilka

efter Rcemers hypothejé arö inrattade , Ibm nå-

gon fin flår at förmoda j lårer ju ingen vi-

dare tvifla , at Maraldi inkaft varit ogrunda-

de. Jag ville lamma obfervationer anföra r

om jag ej frucktade at blifva alt för vidlyf-

tig. H JDe kunna, kan fke , vid annat tilfålle,

• tillika med den öfriga iamling äf obfervatio-

ner \ fom jag hafver , komma för en* dag;

Om
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Om man jåmvål hur til lägger det bevis,

fbm tages af fix-ftiernornas lä kallade aberra-

tion , iivilken den berömlige Englåndaren Herr
Bradley nyligen uptåckt, ock vår makalöfe CeU

Jius , i lifstiden, med fina acurata obférvatto-

ner ftadftft ; betages ofs ^vidare alt tilfålle at

tvifla. Ty den , fom inlade få odöeligit be^-

röm ? med denna- aberrations uptåckande.j vi~

fade ånnu mer fitfnille, då lian bevifb, at

orfaken der til ar den tid , fom ljufet behöf-
ver at komma ifrån Solep til olk Det höref
intet til mitt ändamål , at vidare utföra det

bevilet Nog af, at: månge hålla det för eri-

famt tilrkkeligit, at ofvettyga pfs der om , at

Ijuiets häftighet ej ar oåndelig. »

• v M

:l ... c

Det lurer altfå blifya dar vid , at ljufet

använder 8 minuter ock 15 iecunder, til at gå

lä lång våg, jömar emellan Solen; ock -Jorden*

Man ar vål icke ånnu i ftånd , at på det npgafte

utmärka, efter något öls bekant mått , huru
långt Soleri år ifrån Jorden. Ej heller lårér

det kunna årh^llas , förr ån man *får den lyc-

kan, at le Planeten Venus under Solen, år 1761,

den 26 Maji. Icke defto mindre ård de Stjern-

kunnige tåmmeliga forfåkrade, at de éj få får-

deles mycket fkola flå felt, når de , i anledning

af obfervationer , fom redan äro för handen,
utfåtta vår jords medelmåttiga afftånd ifrån So-

len, til ungefår 10000 Jordens Diametrer. E~
medan dårföre en jordens Diameter år , efter

Salig Herr Prof. Celfii uträkning ^ i Vctenfkaps

K 2 Ack-
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Academiens Handlingar Vol. II:m pag. 261 , af

1194 Svenfka mils långd ; II blifva ifrån Solen
til jorden vid pafe U940000 Svenfka mil. Så
lMrig våg gå Söi-ftrålarnä på 8 minut ock 1

3

feeunders tid, hvar af följer , at de gä 24219
mil på en fecund elier fegerknepp.

Ehuruvål det år en häftighet , fom ej , få

vida ofs år bekant, hafver fin make i hela

naturen, få år den dock icke oåndelig ock al-

deles obegripelig fåfom den Cartefmnerne ville

förfvara*

Månens medelmåttige afftånd ifrån jorden

,

5r föga mer ån 29 jordens Diamétrer, lom gö-

ra 34626 Svenfka mil Dårföre , om et Stycke

(kulle losfas på månen, ock det vore mögeli-

git , at både^ höra fmållen ock le elden ; iI
fkulle elden fynas innom en ock en half fe-

Cund : men fmållen (kulle ej höras , förr ån

efter tolf ock et hälft dygn.

Til få lång våg
f

fom jordens egen Dia-

meter , behöfver ljufet ej mer , ån 3 tertier ,

eller TV af en fegerknepp* Hvar af fkönjes*

at det varit omögeligit at utforfka ljufets hä-

ftighet, fä framt man icke fått taga himmelen
til hjälp.

Jupiters medelmåttiga afftånd ifrån Solen år

vid ? 2,05:o jordens Diametrer , til* hvilken våg

Ijulet fordrar en tid af 43 minuter. Derföre,

når
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når någon af hans månar går in i håns fkuggä,

fe vi den famma likafullt, vid tre fierdedels ti-

mars tid, fedan han verkeligen aldeles mift fit

(ken, ock iförfvunnit för dem , fom til åfvcn-

tyrs bo på Jupiter.

Tvert om , när någon af dem kommer
utur (kuggen, kan han i fielfva verkat hafva fit

fulla (ken, öfver tre fierdedels timar , innan vi

kunna blifva honom varfe*

Fix - ftjernornas afftånd ifrån ofs år vål
,

ock lårer blifva obekant. Dock, fä vida man
platt ingen parallaxis hos dem funnit , lårer

nåppeliga någon ibland dem vara , föm icke åt

atminftone 300000 gängor långre borta ån

Solen. Altfå , om en af de nårmafte ftjernor

,

fkulle af någon håndelic häftigt utflockna

•

vordé vi hanne lika fult fcendc , hela fem års

tid efter åt: emedan den fifta ftråle, fom gick

af hanne
, ej förr kunde hinda til ofs , ån

efter få lång tid. Der emot, om en ny ftjcr-

na häftigt fkulle upkomma , fom verkeligen

vore 1 å klar ock ftor , fom någon annan $ kun-
de vi dock ej fe hanne , förr ån hon varit

til, åfven få många år. De långre bortt va*

jrandc ftjernor behofde ån långre tid

* * m

K 1 Vu
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Utdrag af Sal. And. Celsii Meteorologifka obler-

vationer , lom åro hållne i Upfäla

,

År 1743.

;Hppadragit ock til Kongl. Academien infåndt.

Af

Olav Petr. Hiorter.

/* Barometerns ftorftaoch minfla hugd i

bvarje Manad. \

Tum.

Jan. d. io,kl, 12, c. m. 27, 99. NW, bil Klart.

27— ji e. m. 24,28. N, 3.Sno-aktigt.

Febr. 3 — 4 e. m. 2^92. NW, 1. Klart.

lf9f- 5* e. ra. »4,73. WSW, c *
. Strömolnr

Mart 19 31 e. m. 27,7^WNW,2. Kfart.

30 — 6 f. ni. 24, 67. W, i.Regn-aktigt.

April. 28 — 9i £ m, 26, ir. SO. 1^. Klart.

21 6 £m. 24,9?. NO, 2. Mulit.

Maj. 11 — 81* £m 26, ro. N, 1. Str6-mo!n.

-17 - s^. £ m. 24, 8f, W, 2. Half-mulit.

Jun. 7 -4|. f. rn. 2^,76. Lugnt ock klart.

7 - 4|. f. m. 27, 25. S. o|. Strö-moln.

Julii. 19 - 3|.c;m.2f. 69. W, 2. Likaledes.

28 — 6. £ ra. 24, 91. NO, 1. Duggregn.

Aug. 14*- 34. e. m. 27,95. NNO, 1. Naftan klart-

2-41, £ m. 27, 14; W, i|. Stro-moln-

Sept<
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Sept; 18--3. e.m. 2f,83' NW, i. Half-mulit.

. 0— io|.c.m, 24, 8-f. NW, 2. Strö-moln.

Oct 12 — 10!, e. m.26,1 1. 0N0, 1. Half-mulit.

3 — 10 e. 111. 2^,08. O, 24> Mulit.

Nov. 18-9 f. m. 2S)jK Lugnt ock toknigt.

2 - U- f. 1». 24,4?. SW, 2I-. Strö-moln,

Dec, 1 — 81. m. 26, of. W, i. Lika fä.

13 -.- £ m. 24,

9

f ;
W, 3^ f Sammaledes.

Medlerfta hogden 2?, 33.

Årliga ändringen 1, 83-

2. Thermometernsftbrfta och minfla hbgä i

hvar Månad.
•

.
-

;

Grad. .

Jan. d. 29 kl. 10 f. m. 93, o. W. i|. Mulit.

^ — 12. e. 111. 63, 3. SSW, 3. Åfvven fl

Febr. 1 3 - 7i- f.
.

m. 96, o. NNW, il. Klart.

is-- 3. e. m. 6é
> ovWSW,!f. Strö-moln,

Mart. 1 s ~ 6|. f. m. 84, o- NNW, r. Klart.

17 3|. e, ra- 49, o. W. 3. Likaledes.

April. 4 - f . f. m . 84? o. NNW. o|. Ock klart.

30— ii. e. m. 40, 3. O. £, Åfvven få.

Maj. 4 — 4| . f. m. 7 f, o. N, oX. Strö-moln.

27 — 3I. e. m. 7, 4. S, 2. Klart.

Jun. 29— 4. f. m. ?2", 2; N, i.Molniwafter«

f — 4|. e. nå. j o. SSW, ij; Klart.

Jul. 17 - f. f. m. f4,0. Lugnt oek töknigt.

21 ~ 3|.e.m. 14, 7. SW, :Stro-moln.

Aug. 29 — si- £ m - 7 f>o«
.

W, 1. Klart wåftan.

18 — 4«e. m. 18, 8. W, 1. Strö-moln.

K 4 -
•*' -

• Sept.
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Sept. 30 -- 7|. f. m. 77, o. NW,t. Moln widhorizi

ii — j|.e. m. 27, 4. W, a|. Klart.

0<fh 2 - 7. 1 m. fr, i.NNW, t. Lika få.

19 — 3. c m. 53, 2. WNW,2. Åfwenledes.

Nov. 9 - 9. £ m. 86, f, NW, 2. Half-mulit.

24 - ? . e. m. fy, 2.WNW, 2. Ockfi

Dco ao— 9|.f!m.iic,9. NW, o£. Klart.

2— 1 ii c. ra. 6o,y o. NW, 2* Mulit

MedSerfta högdcn f 9, 7.

Ärliga ändringen 103,

3. Regns ock fmåltfnfo h&gd bfver horizmten

i boarje Manad,

Tura.

Januar. 0, 908.

Febr. o,29f.

Mart o, 143.

April. 1, 377*

Maj* o, ff&
Junii, 2,039.

Julil a,933,

Aug. 0,270.

Sept o, 732.

QÄob.3,062.

Nov. 1, m,
Dec. o, 134*

Hela Srcts högd 14,04$. 4.Luf-
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4. Luftens befkaffenhét, &c*

Jan. Maftcdcl^s mulen väderlek, d. 3v'?> !!,

24, 30. SW. 3- di 7 , W. 4/ d.\ 9» 27, N.

3. d
?

14.' 25. NW. 31. -d. 22. SW. d.

2S*. W. 3/ d. t<. eri Regnboge. d. 12*

Nordfken öfver hela himmeln.

Febr. Få* klare dagar. d. t. S. % d 4. SSW. 3;

d 14. 8. 31 ock urväder* d 3. 7*. 9* if,

16. ock 1 8» Nordflken.

Mart Mycket omfkiftad väderlek, d. ii*. 17*

W. 3. d. 19. 22. SW/ 3. d. 22. 28. om aft.

en Gård omkring Månan. d. 2 5. om-morg.
en Ring om Solen. d. 4. 6. 8* *3* 14* *?•

2$. 28. Nordflken.

April. Obeftindigr ock maft mulit vader, d*

16. NNO* 3 d. 8. NO. 3, d 20. O. 3| ur-

vaden Eljeft har vinden halfva månaden
varit får O, d 1*. 2. 3** 10. Nordfken.

Maj Förra hälften af månaden klart ock vackert

vader; d. 2, WNW. 3. d; 10. N. d* 19.

W* 3. d. 3. Nordfken. d 7. ring om Solen

med tvånne vaderJöiar. d. 1 L fprack löf-

vet ut
, på Eken i oBfermtorii trägård, d*

27. varmafte dagen detta året

Jun. Tåmeligen regn-akfigt; å. k WSW. 3. d.

24. . N; 3 å 4. d, 6. R^gnCkur med äfikedun-

dcr.d.12. om aft. en dubbel Regnbåge, d. if.

• om morg. en liuS ring om Solen. d. ig»

om aft. ftarkt liungande ock ifkeflag.

K f Jul

s
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Jul. Begynnelfen af månad, vät ock kulen
; vid

flutet föll titt regn. d. 31. WSW. 3. d.

% om aft. tordån. d. 10. om niorz. Ring
om Solen, röd-aktig in-St; famma dag; en
flark regnfkur med dunder ock blixtande.

d. 23. äter tordön.

Aug. Merendels klart ock uphålls våder. d. r.

WSW. 3.d. if. hela dagen lugnt. d. is
mW. 3. d. 1. eft. m. Sfkedunder.

1

d. 21. om
morg. en ftarck ring om Solen , åfven fom
d. 28. något for ock eft. midd. d. 8. 11*.

13. if. 18 ock jn Nordlien.

Sept. Mulit ock klart til fkiftes ; nåttewie rn^ft

klara. d. 4. WSW. 3. d. 21. N. 3. d. 24.' W.
3» d. 7. 8. 11* if« 17. 20, 23, 26, 27*. ock

29 Nordfken.

0<£tob. Som oftaft mulit , ock de 1 1 forfta

dagarne ftåndigt regnväder, d> ^9^ NW. 3.

d. 23.26, ftark töcken* d. 9. 14. if. x7.Nord-

flken.

Nov. Mycket mulit vader ock regri-aktigt d. 2,

W. d. 1 6* WNW. 3. d. ?. iörraidd. en

rodna, åfven fom d. 17. då om aft. Månen
hade Stfkilligt färgade ringar helt når om-
kring %. (L 6. 8- io- Nordfken*

Pec. Förandedigit ock ringa nederbörd, d. 4.

NNW» 31 d. 9. SV.-* d, 10. rr. 3. d.

- 13. W. 3|. d. 2f. NW. 3. d. 28. N. 3
i.

D. 16* Kus gård omkring tnånan. d. 3.

om

lius Ring om Solen. d. <;. cn ftafk
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om aft då Cometen hår uptåktes > Nord-
lien > jåmvål ock den 6. 7. ock 31,

KongL Vetenjkaps Acaäemiens Leda-

mot ock Secreterare Herr Jacob Fag-
got har gifvit vid handen , at Han, för
fina å/riga Jyjlors Jkiitt, ej hinderför-
valta de göromål , fom hår förefalla

vid Secreteriatet : ock fåledes begärt

>

at KongL Academien ville , i Hans
Jiålle , utfe någon annan af Herrar
Ledamöterne ? til dennafyHansJkötfel;
Fördenfkull har KongL Academien til

Sin Secreterare ittnåmt ock valt Sin

kära Ledamot Herr Pehr Elvins

,

til hvilken de Herrar ock Vitre Mån
kunna Jlålla Sina Bref, fom behaga
hedra KongL Academien med någon
fkrifvelftp ock vela tjäna det Allmän*
na , med fådana Kön, fom kanna fö-
ras in i KongL Academiens Hand»
lingar,

3si ^ ?( yifc ^
311 - m
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ti

Uptekning
På de Rön ock Påfund, fom finnas

i detta Quartalets Handlingar.

t finna Jordens figur och Strolek, genom tvånne i Meri-

dianen aimatte graders jåmnförande, af s* K L i N G E N-

STIERNA. päg. I49.

2. Utdrag utur fraiuledne Hr. Landshöfdinge URBAN HiER-
nes A&is Laboratorn Chymici Tentatn. VI. om Hedegrå-

iet. p. 170.

3. Belkrifning uppå et flags Skogsfogel fom af Skyttar i Smaland
och Våftergötland kallas Rackelhanar , af G. A. RUTEN-
SCHIOLD, i p. Igt.

4. Herr mounseys Beråttelfe 0111 Curen fom han förrättat

uppå den Qu innan, h vilken varit hafvande uti 13 års tid, och
om de ovanliga hin.delferna fom tildragit fig ifrån det hon
blef rådder, til des hon blef förlosfad. öfverfatt ifrärt Engel-

(kan af MaRTE n t r i e vald.
p t igg.

5. Rön vid Trampkranar, af?EHR ELVIUS, p. 198.

6. Anmärkning öfver Herr LEOPOLDS förbättring, på det

pumpvärk, fom år infort uti des Theatro Machniarum Hy*

draulkarum, af CARL K ö N 1 G. p. 2og.

7. Nya Påfund at bruka Slädar i menfore. p. 211*

g. Rön angående Tenns proberande och angifvande vid des fijrt-

het, giorck af GEORG B RAND T. pa <2V$<

9. Förfök och lyckeligit Rön at Glycyrrhiza eller Spånfk La-

kritz kan våxa i Sverige och uthärda våra vintrar, Anftålt

och profvadtaf mIrten trie va l t)\ p. 224.

ia Ron vid Ängars rödjande, af NILS KYRONiUS» p. 229*

At finna



rJ<^ r0*O-« r-X- ^Vj r&".

At finna

Jordens Figur och Storlek
,
genom

tvånnc i Meridianen afmåtce graders

jåranforande*

a£

S, KLINGENSTIERNA

BÄ: / il *v
!> t

: ^flBB. ,

en bekante Franfkä Mathematicus Herr
maupertuis har i KongL Franfka

Vetenfkaps Åcademiens Handlingar^

för År 173c gifvit en Method at upSöia

detta Problem hvilken han ock infört

i fin Bok angående de af honom och hans Sålifkap

i Lappland giorde mätningar och obiervationen

Sä fiiart jag fick veta*, at lämma Herr mauper»
t tus, förutan den under Norra Pol* Cirkeln af*

matte graden, jämväl hade determinerat amplitu*

den afden arcus i Meridianen, fom ligger emellan

Paris och Ämiens, och af Herr picard för detta

blifvit afmätt, lavar jag begirig atveta^ hvad af

defla bägge graders jämnfomnde till determine*

rande af Jordklotets Storlek och fkapnad flutas

kunde. Til den ändan tog jag mig före^ at exa*

minera äfvannämde method
,

tyckandes ei vara

L mathe*
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mathematifkt, at fom en handtverckare blindt

follja en annans beikrefne regel, utan at igenom
egen inficht vara törfåkrad om des ricktighet

Vid det tilfållet fant jag på famma Probléni en
annan folution, hvilken ehuruvål hon grundar %
i gemen pä famma principier med den Herr mau-
pertuis utgifvit , likväl forer til fimplare flut

och bequamligare vårkftållighet Och ånfkont

jag då dermed ingen annan afiickt hade , an min
egen iätisfactioti, löm jag ock intet borde foka at

förekomma Herr maupertuis i de flut-fåt(érs

dragande fom fo!ja af hans arbete och oblervatio-

ner; Dock fom han federmera meddelt Publico

fina egna uträkningar, lå har jag ock nu velat ut-

gifva mina, tillika med den Alethod, hvarpå dc
åro grundade. Mitt åndamäl år, at derigenom
iäfom med et exempel vifa, hurufom icke allenaft

det fimplafte af Geometrien , hvilkets Hora nytta

i allehanda konfter och vetenfkaper nu mera
almånt årkånnes , utan jåmvai det fubtilefta deraf

ofta år af en oumgångelig nödvändighet. Man
kan ock af detta exempel fe, huru Mathematifk

theorie och praxis böra racka hvarandra handen,

fåmt huru mycken och grundelig theorie fom
fordras hos en fom vil nyttia loriok och pbferva-

tioner at derutur draga ricktiga flutiatfer, utan

hvilket de torra ofta föga gagna. Jag bifogar

dertill, iäfom en lått påfölgd, låttet at uträkna

gradernas långd til hvar åtfkiilig latitud, hvilket

jag for detta communicerat med fal. Herr Profes-

fbr celsius, fom derefter låtit uträkna den Ta-
bell, hvilken i denna Kongl. Vetenfkaps Acade-

miens Handlingar fér Är 1741 p, 26Z. 26 3. införd ån
Och
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Och at göra hela fakeii få mycket tydeligare, vil

jag förut korteligen anföra några nödiga grund-*

fatfer, förmodandes fådant för de flefte af mina
Låiäre ei vara onödigt eller obehageligit*

§ II. Når man refer under en Meridian ifrån

Söder till Norr eller tvårt om, befinner man i

Polens högd och följakteligen i Hufvud-punden
eller Zenith en beflåndig förändring. Når man
avancerat få långt, at famma förändring ftiger til

cn grad, få råknas Bogen i Jordens Meridian fora

man imedlertid öfverfarit, at åfven vara en grad.

Och fom Hufvud - punderna på Himmelen vid

åiidarne af famma Boge determineras af lod -rått©

eller verticale linior upråttade ifrån famma andar,

lå år klart , at om defla vertical -linior conciperas

litdragne nedföre, til des de ftöta tilfammans i en
vinkel, lä mafie famma vinkel vara en grad flor.

Hvar af folljer i gemen, at en Arcus i Jordens

Meridian råknas vara af famma grad-tahl, fom
en vinckel formerad af tvånne verticaler dragne

vid åndarne af famma arcus.

§. III. Jordens Superficies poneras öfver ak
ligga i vattupafs, eller med andra ord, en lodrätt-

linia antages altid vara perpendiculer til Jordens

Superficies, allenaft man låtter å fido de ftriå

ojämnheter af Berg och Dalar fom kunna före-

komma. Denna fats bevifes deraf, at-Vatnen

rundt omkring Jord- klotet hafva communication
med hvarandra och mafte altiä efter Hydroftati-

quen flå i vattupafs," och fafta landet befinnes

igenftådés anfenligen vara upphögt öfvci Hafs-

ftränderna. Hår af följer , at en vertical linia up-

råttad ifrän någon pund på Jordens Superficies
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år perpendiculer til Meridianen fom går igenom
fämma pund:.

§. IV, Om Jorden vore en fullkomlig Sphér,

få vore alla grader i des Meridian lika ftora. Ty
hvar Meridian år i den håndelfen en cirkel , och
fom hvar vertical ar perpendiculer til fin Meridian

(§. HL) fä ftöta alla verticalerne tilfämmans i Me-
ridianens centro, Hvarföre om et par verticaler

uoti tilfämmans i en vinkel af en grad, och et

annat par verticaler åfven ftöta tillammans i en
vinkel af en grad , få må/le bagge paren interci-

pera lika flora Bogar af Meridianen. Men defTe

Bogar åro af en grads ftorlc k (§. II.) Fördenflkull

åro alla grader lika. Tvårt om, om alla grader i

Meridianen åro lika, måfte Jorden nödvändigt
hafva en Sphériflk figur.

§/ V. Men om Jorden int^t år Sphérifk, och
altlå Meridianen intet en cirkel af en jåmn och
lika bögning ofver alt, utan en annan krokot linia,

mera bögd på et ftålle och mindre pä et annat, få

åro graderna kortare på de ftållen der Meridianen

år mera bögd, och längre der Meridianen år råtare

eller mindre bögd. Sålunda om Meridianen år af

den fkapnad fom iFig.i.Tab.V.föreftålles, hvilken

år måft bögd vidA och B, och minft vid P. och Q,
få åro graderna vid A och B kortare ån vid P och

Q. Detta kan man låtteligen finna, når man be-

tänker at vertical - liniorna åro perpendiculére til

Meridianen (§, HL) och altlå mafte man der Me-
ridianen år råtare gå et längre fiyeke våg innan

verticalens diredlion åndras en grad, ån der han år

krokotare, åfven fom man i en ftor cirkels om-
krets, fom råtare år, mäåe gå längre innan man

hinner
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hinner cn grad, an i en liten cirkels omkrets, fbm
år krokotare.

§• VI. Men det gior intet tilfylleft at veta i

gemen , at graderna åro ftorre der Meridianen år

rataré och mindre der han år krokotare, utan

man måfté exaktare veta förhållandet emellan

Meridianens bögning och gradens ftorlek* Til

den åndan lat ols vid tvåone pundier i Meridianen

låfom A och P taga tvånne finå Bogar Aa och
Pp, och draga verticalerna AE och aE famtPD
ochpD fammanflötande i E och D. Grad -talet

af Bogen Aa år til grad -talet af Bogen ?p fom
vinkelen AEa til vinkelen .PDp (§. II ) och fåle-

des om vinklarne AEa och PDp poneras lika flora,

åro Meridian -Bogarne Aa och Pp af lika grad-

tahl. Nu om vinklarne AEa och ?Dp åro lika

ftora , få kunna figurerne DPp och EAa tagas for

Se&ores ftmiles af cirklar, hvilkas radier åro DP
och EA, och til föllje deraf år Aa til Pp, fom AE
til PD, Det ar: Smä Bogar i Meridian af lika

grad-tahl hafva til hvarandra den proportion,

fom radier af cirklar löm hafva famma Bögningar

med delfa Bögar.

§. VII. Man vet, at Jordens figur år intet

långtifrån Sphérifk, och derföre antager manat
hon år Elliptiflk, det år, at hon har (kapnaden

en Sphérpid genererad af en Conifk Ovals revo-

lution omkring endera af des axlar. Ty fom cn
Sphér år en Species af en lådan Sphétoid, få kan

jordens Figur på det fåttet determineras få når til

en Sphér, fom mätningar och obfervationer til-

låta. Det återftår altiå nu at determinera Speciem

och Storleken af famma Sphéroid, hvilkct jag på
L % det
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det 1 åttet foali föka at yårkftålla, at jag forft föfcer

bögnings - radien (raähis curvatur<z) generaliter

til hvar gifven latitud i Sphéroidens Meridian,

och fåtter de genom matning bekanta gradernaM
vara proportionelle emot bögnings - radierné hvar

vid fin latitud, (§. VI.) famt af de <zqiiationer fom
fåmedelft upkomma, determinerar diametrarne

af den eliiptifka Meridianen hvilka ock åro Jor-

dens diametrar*

§. VHL Dock
a
innan jag går vidare, tycker

jag mig böra gora en anmärkning angående en
oricktig concept, fom jag funnit många göra fig

om grader i Meridianen , hvaraf intet annars kan
ån föroriäkas nog villervalla* Man vill gemenli-

gen garna antaga, at alla vertical - linior löpa til-

fammans i jordens Medelpund exaäe^ och följ-

aehteligen at en grad i Meridian er en boge, in-
(

terciperad emellan tvånne linior dragna til cen-

trum och innehållande en vinkel af en grad. Så-

lunda, om i Fig. 2. Tab. V. ?paA ar enMeridian,

C Jordens centrum, och ifrån centrum till Meri-

dianen utdragas tvånne linior CA , Cd fom inne-

hålla en vinkel af en grad AOz, lamt tvånne

andra linior GP, Q), innehållande vinkelen PQ>
åfven af en grad , få vill man taga Urnorna aC pC
för verticaler och Bogarne ha Pp för grader i Me-

ridian. Confequencen af denna concept voro

den , at om Jorden vid P voro mera platt ån vid

A, få borde en grad vid P vara mindre ån en vid

Å r i det ftållet contrarium deraf flutas bör , til

föllje af §. V. Jag medgifver,* at om man ånteligeit
j

viÄ kalla de i Jordens Centro fammanftötande

linior för verticaler, och de emellan dem interci-

,

perade
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perade Bogar, for grader i Meridian, få har con-

fequencen lin ricktighet: Men då åro defTa verti-

calér helt andra linior ån de lom vid obfcrve-

rande och matning kallas verticaler, hvilka fenares

fituation determineras ej af Jordens centrum , lå-

fom en ånnu obekant pund, utan af en trä eller

ftrang förfedcl med fit lod och hängande efter

tyngdens diredlion. Likaledes åro grader i Meri-

dianen efter denna oricktiga concepten helt andra

ting ån efter den fom §* II. år förklarad* Den fom
fupponerar, ät de råtta vertical - linior, fädane

fom de af - Aftronomis tagas, ftöta tilfammans i

Jordens centro, han antager med det famma at

Jorden år iphérifk, fä framt han medgifver der-

hos, at hennes Superficies ftär i vattupafs , men
nekar han det, få gifver han Jorden dermedelft

en Figur, fom intet kan be/lä. Ty vatnen fkulle

dåftröma ifrån de högre til de nedrigare delar af

Jorden^ och lemna fatta landet til en anfenlig

högdofver hafs-ftranderna, hvilket flrider emot
förtarenhetea Det år vål vilt at verticaUiniornc

intet gå långt ifrån Jordens Centrum , efter hon år

intet långt ifrån en Sphér; men få år likväl intet

tillåteligit at i undersökningen om Jordens Figur

antaga det få vara exacte: ty det voro at redan

faft llålla det fom år in qutfftkw, och verticaler-.

nes lilla afvikande ifrån centrum år juft det, fom
fkall determinera den lilla åtfkilnaden fom år

emellan Jorden och en Sphér. Nu kommer jag

til frålfva faken.

§> IX. Vårt förfta göremål år, at finna Båg-
nings- Radien vid en gifven puftB t en Ellipfis.

Detta Problemet år våL tilförene af andra uplöft;

L 4 dock
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dock at låna få mycket mindre annorftades ifrån,

vill jag vid detta tilfalle communicera et af mig
upfunnit fått, at utan calculation vårkflålla det

iämma, hvilket jag^ förmodar fortjena någon at-

tention, dels för lin lätthet; dels och derföre at

det kan appliceras til de ofriga SeHiones Conk&
med iamma bequåmlighet

:

Låt APBQ_.(Fig. ?•) vara én ellipfis, hvars

ftorre axel år AB , mindre axel PQ^och Centrum
C: Linien DMH perpendiculér til ellipfis i pun-,

d:en D, DH radius af en cirkel foni har lika tog-
ning med ellipfis i punéten D, ICK conjugat-dia-

metern til DCF, dragen genom puncten D, til

hvilken Bognings - radien åftundas, Concipera

en linia LON ordinatim applicerad til diametern

DF, och råkande honom i punkten O* Conci-*

pera ockfå en cirkel updragen genom pundlerna

LDN och (kärande diametern DF iE, Nu fornt

en cirkel går igenom punderna LDNE, fä år
*

redangeln LON lika med redangeln DOE, och
efter en Ellipfis går genom pun&erna LDNF, fl

år redangeln LÖN til re&angeln DOF fom qua-

draten af 1K til quadraten af DF. Fördenfkuli år

redangeln DOE til reftangeln DOF, det år OE til

OF fom quadraten af IK til quadraten af DF*
Concipera nu, at linien LON avancerar med en

parallel rörelfe til punden D, hvarigeriom punc-

terna L och N komma at coincidera med D, och
cirkeln fom går igenom de tre coinciderande

punderna LDN af ellipfis, kommer at få iamma
pogning ibm ellipfis har i pun&en D. Och fom
punden O tillika faller in i D, få blir OE det

lärarna (om.DE och OF det fånarna fom DF, och
följ-



1744- Jul- Aug. Sept. 157

följachteligen DE til DF fom quadraten af IK til

quadraten af DF, det år efter Ellipféns bekanta

egenfkap, linien DE, fom den fökte cirkeln affkår

af diametern DF, år lika med Ellipfens parameter

horande til diametern DF* At nu vidare finna

jfåmma cirkels radius eller Bognings - radien af El-

fypfis vid punden D, flkår DE mitt i tu i G, och
upråtta ifrån G perpendikeln GH, fom rakar nor-

malen DM i H, och år Fl centrum och HD radien

af Bögningen i D. Och fom til follje af det före-

gående DE år til DF fom quadraten af IK til qua-

draten af DF, få år DE —S och altfä DG~
IK# *

Vidare fom efter Elliplens egenfkap, nor-
2DF ^

målen DM råkar conjugat - diametern Cl i en råt

vinkel CTD, få åro trianglarne GDHochTDC
likformige (finilia), öch akfå TD til DC fom

GD til DH, hvaraf följer DH — 8££2 — (omD

1

i flållet för DG fkrifves des åfvan fundna varde

lKq\ DC.IK? _U%_IC^_IC 3

_
aDF/ 2DF. DT.

-
' DT DT I C. DT~~

ic
3

• Ytterligare, låt Ellipfens Foci vara R S,
CP <

och drag linierna RD, SD. Och fom normalen
DM (kår vinkeln RDS mitt i tu, och fördenflcull

rektangeln af RD och DS år lika med rektangeln

afRM och MS tillika med quadraten af DM, få

kan deraf flutas , at reåangeln RDS år till qua-

L j draten



i58 1744- JLI1- Au£- Sept

draten af DM, lom quadraten afRD + DS til qua-
draten afRD + DS — quadraten af RS. Men nu
år bekant , at redangeln RDS år lika med quadra-

ten af Cl, RD + DS lika med AB, och til föllje

derafRD+DS— RS ZT ABq— RSq. Fördenfkuli

år Clq til DMq fom ABq til AB#—RS#, eller

fom ACq til ACq— CS#, det år til PC#, och
ältfå Cl til DM fom AC til PC, och altlå Cl"
AC. DM Qm jetta vårdet af Cl införes i den
PC

har Sfvantill fundne expreffion af Bögnings-radien
«—

3 AC^
JS— , finnes denfamma åntelizen . DM.

5

AC.CP
5

PC
4

Hvilket var fom fkulle finnas*

§, X. Den i föregående §. fundne expreffion

af Bögnings-radien kan intet nyttias til närvarande

ändamål efter hon dependerar af normalens ftor-

lek vid den pundlen der Bögnings- radien åftun-

das. Denna normal år val geometrice gifven,

når punden i ellipfi hvar til han hörer år geome-
trice gifven; men fom denna pund ej får fuppo-

neras annorlunda vara gifven ån genom des ob-

ferverade Latitud eller elevatio poU
y
få måfte vi

foka en iMan expreffion af Bögnings-radien, fom
genom latituden determineras. Låt PDA Fig. 4*

vara en quadrant af den eliiptifka Meridian, P
Jordens Pol, C defs centrum, A en pund i Equa-

toren, halfva ftörre axeln AC, halfva mindre

axeln PC; DM normal til ellipfis i punden D,

och altfå en vertical linia, famt DE perpendiculér

/ til
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til AC, Jag kallar AC PC b
y
CE *, DEJfc och

har altfå ellipfens bekanta equation ^ ?4 2,

illf

a 2

y
2 + b 2x 2

, hvaraf finnes EM z-:~, DMr:

VDEq + EMq ~ ^

y

2 +
b~> och altfä B6S

2

AC
nings- radien vid' D eller ^— ; DM

1

(§ 9.)

PC

^ 4* 2

+O a
*

Jag anmärker vidare, at DE år

til EM fora finus af latituden vid D til defs cofi-

nus* Jag kallar fördenfkull latitudens finus s och

cofinus c och har altlå s:c::y :
\jl hvaraf föl-J a 2

\

b
2 sx

jer y ~ Denna equation jåmnförer jag
et c

med ellipfens hufvud- equation a 2
b z ~ a 2

y
2 +

ci^c
2

h
2x z

, hvaraf jag får x 2 zz —— , och 3/
2~

0 S T" Cl c

-— . Deffa vården af x 2 och y
z inforer

b z
s
z -ka*c*

*

jag i Bognings- radien
^ 4^ 2 + "

?
hvilken

derigenom förvandlas til

+ ^a
f2

>

)
^ bar-

ett radius af cirkelen, i hvilken finus och cofinus

åro
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åro tagne, poneras t, eller s z + c
z ~i. Hvilket

var fom {kulle finnas.

§. XL At nu hårigenora finna Jordens dia-

metrar, formedelfi: tvånne vid gifna latituder i

Meridianen obferverade graders jåmnförande, låt

n betyda långden af en grad i en cirkel hvars ra-

dius år i, och g enmenliirerad grad i Meridianen
vid latituden hvars finus år / och cofinus c til

famma radkis. Til föllje af det fom bevift år §,VL
a zb z

år i til n fom Bögnings- radien
y° ö

(b z
s
z +a z

c
z)i

d zb zu
til den afmåtta graden och altfä#~; 7 ^

uh SJ * (b zs
z+a z

c
z
)^

Likaledes om vid en annan latitud hvars finus år

S och cofinus C en grad i Meridianen år afmått

t i r ** m • ^ a zb zn
och befunnen G, få ar G ZZ

^ aga +azQ^ g
Den förra af deffa equationer gifver a 7

b
zn ZZ

g (b 2
s
z + a z

c
z)±, och den fenarc a z

b
zn
~

G (b
2 S z + a 2 C)i, fom jåmnforde och reducerade

eifva t = ~ S2°4
,

igenom hvilken

Equation proportionen emellan jordens diametrar

uträknas kan, pä fått fom rått nu vifas (kall,

§.XIL Når denna proportionen eller quantiteten

a

Y år funnen j låt henne kallas ^ och fubftituera

a
f

|> i ftållet for y uti equationen §.XL d 2ö 2
tf

(é
2
x
2 + tf

2
c
2
)l 5 lå får man igenom behörig re-

dudion
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du&ion a~ -—
-( i + ~— ) -> hvilken Equatiom

pn \ s z s

tjenar til regel at uträkna Equatorens radius a,

Man kan och i denna fidfta Equation i ftäilet for c
%

fatta des varde i — /% då man finner a ~ —
n

(i- — $
% y. Sedan a år funnit, har man

a a
låtteligen b genom Equationcn—zzp eller ^rz—.

§. XIII. At finna gradernas längder til livar

gsfven latitud, behöfver man allenaft at reducera

för g den §. XI 1. fundna (equation a
~

*V V hvilken iåmedelft' gifver

an

§. XIV. At vifa nyttan af de i foregående

trenne fundna generale Equationer, vil jag

lampa dem til följande exempel : Omkring Lad-
o t

tuden 66. 20 under Norra Pol -Cirkeln har Herr
måupertuis med fit fålfkap afmått ea grad och
funnit honom vara 5-74^ 8 toiier eller Franfyfka

Famnar. Se des Bok: Mefure de degré du Meru
dien au Cercle Polaire p. ny: Han har ock deter-

minerat amplituden af en arcus i Meridianen emel-
lan Paris och AmknSy hvilken af Herr picard

varit
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varit afmatt och derigenom funnit en grad vid

Latituden 49. 22 vara 57183 toifer. Se Boken:
,

Mefure du degre du meridien en France p.J4. Uti

fölljande computationer , iöm åro anftålte genom

Logarithmer, har jag ifrån charaBeriftica af linus,

tangenter och iecanter bortkaftat to» och der cha-

radenftica varit mindre ån 10 har jag märkt bri-

ften med et —— eller minus åfvan uppå, af orfak,

at i de uträknade Sinus-Taflor logarithmen af

radius poneras 10 ...... men den i vår calculation

antagne radius ar 1, och har altfå til fin Loga-

rithm o. För iamma orfak har jag ock iupplerat

de fundna logarithmerna med 10 ...... nar de

måft reduceras til Tabular- Logarithmer. Vi

hafva altfå: Sin. 66. 2o~s, log. s~u9& 18463

Cofin. 66. zozzc, log. <rz r. 6ä$tf36

den afmätta graden g~ 5-7458

log. £~.4'7T9Jjtejv

Sin. 49.22IZS, log.S~ 1^8801803

Cofin. 49-22ZlC,log.C=: 1. 8 137250

den afmåtta graden G z: 57183.

log. GZZ 4.7572669

Deflutan finnes n~ o. o 1745 329, och altfå log.

«~2.^4I8773-

§, XV. Efter deffa data amMés computa-

tionen fälunda; Vid den i XI §. fundna Equationen

flry* S 2G-
JL— . /L*J s

- anmärker jag, at numeratoren
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Vs2gr — S 2G| kan fåtijas i denna formen

. V,-(^Y, och' at V, - §S är Cofi-

SG T

nustil enBoge, hvars finus år —- til radien i.

Låt en fSdan Cofinus , fom Har at finna genom
Sinus-Taflan, kallas A. Likaledes kan denomi-

natoren VC^Gf f
z
g§ fattas i denna form

ar Cofinus til en Boge, hvars finus år til

radien r. Låt denna Cofinus åfven finnas genom
Sinus-Taflan och kallas B. Och når defia A

och B inforas i Equationen , finnes -,-
~

fora uträknas på folljande fatt

:

log. x z: 1. 961 §4^3

4 log. g rX-.Jfe f85j998

log.fg|~ 1. j-4824^1

log. S ~i. 8801803
flög. G ~ r. f8T75'f^

log.SG|ZZ 1. 46793 f 9

log. SG-I-ZZ 1.46^9 3 T9
log. jrg-f ZZ 1. H82401

log.~ ZZ 1. 9 176898
\§T

lågg till ... to. . . .

.

. .

fä finnes 9, 9176898
Sék
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Sök dettMal 9.9176898 ibland Logarithmerna
til finus, då man finner Jogarithmen til den der-
emot Ivarande cofinus

.... 9.7494929
drag af 10. ......

,

log. A _ r. 7494929
log. /g!— !. f48246

r

log. sg$ A — r. 2977390.

log. C I. §I372<)0

4 log. G — 1. ?8f7ff6

log.CG|ZZ 1. ?9948oö

log. c ZZ i.

•f
lög. g iz i. f 8^3998

Ipg,*x£: 1. 1899934
log. ^ r i. 1899934
log CGf — 1. 3994805

log-~^z: i.790f «8

la22 til * to» i

:

fä finnes 9. 7905-128.

Sök detta tal 9. 790^128 ibland Logarithmerna til

linus, fämt Logarithmen til den deremot fvarande

cofinus, foni finnes

9/89f8i44
drag af 1.0.

log» B — r» 895*8144

log» CG4 = 1. 3994806

log. CG|B zz ju 29^29^0. Mennuår
tilfor. funnit log, ig;A zr t 2977 ?9°». oc^ år

g* tS|B
11 °' 0024440lZlog.y=:

log, &
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log. p, hvaraf flutes ~y—P — i. 005643. det år,

Equatorens radius <z år til Jordens halfva axel fom
100? 643 til roooooo, eller fom 178 til 177 i det

nogafie. Hvilket förft (kulle uträknas.

§. XVI. At nu vidare finna radien af Equa-

toren a, förmedelft Equationen §. X I L a ZZ

( x— V, anmårkes, at^^L^Zi/*
n \ p* J y

år Cofinus af en cirkel-boge, hvars finus år

D 2
I

Ssj l til radien 1. Låt denna cofinus finnas

genom Sinus-Taflan och kallas D, lå år a ZZ

Uträkningen år fom följer:
n

Vi hafva funnit p ZZ 1.005643, och derfore år

p+ 1 ZZ 2.005643, log.p + r~ c. 3022535

p—

j

ZZ 0. 005645, log, p— 1 ZZ 3- 7STf ror

log, p
2—

t

ZZ% 0537637
1 log p

2— 1 ZZ h 02688 r8

log, p -ZZ o. 0024440

log. S ZZ I. 9618463

log. X-v/^-p-S 2. 9862341

%S til .10. «,«.

.

få finnes 8. 9862-841
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S6k det nu fundna tälef 8. 9862841 ibland Loga-

rithmcrna til Sinus, få finnes logarithmen til dm
dereroot fvarande Cofinus

9- 9979P8
drag af 10.

få finnes /D~i. 99795" 18

och altfå log. D 3 "'T* 9938^4
log. £ZZ4.7f9I995

2 log. p~o. 0048880

log. gp
2D 3 ±"^7579427

log. nZZi. 241 8773

log.
&L —

6. 7 1 606^4 zz la, hvar-

igenom finnes iTaflan a ZZ 32814?4 toifer.

Ifrån log. ^ ZZ 6. 7160674
drag log, p zz o. 0024440___

Så lernnaslog.yz: 6. 7136214—: log. &,'och altfå

efter Taflan, b ZZ 3263032 toner. H vilket var det

andra, fom Ikulle uträknas»

§. XVII. Hvar och en grad 1 Meridianen til

cn gifven latitud finnes latteligen igenom Equatio-

an

nen §. XIII. g ZZ ^JZIEEl^ hvaraf

kan ledas följande practi&a regel:

Til l^ogarithmen-af Latitudens Sinus lågg en

beftåndig logarithmus 1. 0244578; Sökfummani
Taflan ibland Logarithmerna tij Sinus, famtLo-

garith-
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garithmen af den deremot fvarande Cofinus.

Drag denna fidfta Logarithmens triplum ifrån en
ftåndig Logärithmus 34.7^50^47. Reften år lo-

garithmen af den fokta gradens långd i toifer.

Men åftundar man Svånfka famnar, lå måfte man
i ftallet for Logarithmen 34. 7^30^47 bruka 34,

7921613.

Til exempel: Man åftundar veta, huru lång
b o

graden år emellan f9 och 60 latitud. Medium af

den til mutande gifna graden år 79. 3a hvars finus

kallas /

h ~ 9- 9373204

den iUndiga log, zr 77 02449 78 (fgfbmlog.

Summa & 9 T 97 f 82, emot hvilken,

af en fmus, (varar ... 9. 998i889jiåf.logafCofinus.

pennas triplum ... 29.994^649 dragen ifrån den
beftåndiga iog. ... 34» 792 1613? temnar.

.......... 4.7977964, emot hvilken i

Taflan ivarar 62747, fom vifar, at graden emellan

f 9 och 60 Latitud häller 62747 Svånfka famnar,

fom Sr allenaft.4 famnar mindre ån den fom fin-

nes i Tabellen i Kongi Sv. Vet. Ac. Handl. 1741.

p.262. Hvilket var det tredje fom ftulle uträknas.

§. XVIII. Grunden til åfvanftående regel

(§.XVII.) år lått at finna j ty den ftåndiga Loga-

rithmea ju 0244378 år log. y^ a
~

3 logarithmen

M 2 si
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af ^ år 4. 7^30747, och ,^1—^ år finus

af en Boge hvars Cofinus Sr —> til radien t,

fom redan påmint år §. XVI. Och om man vil

hafva graden i Svånfka famnar , lä mäfte man til

<len fundna logarithmen af toifernas antal lägga

o. 0591066, fom år logarithmen af det forhål-

lande fom en Franfk toile har til en Svånfk famn,

hvilken jag antager at vara fom 1440 til 1

5

16.

§. XIX. Ytterft, at finna gradernas långd i

longituden under en parallel hvars latitud år gif-

ven, anmärker jag, at en parallel år en cirkel hvars

radius år ordinata i den elliptifka Meridian, DF
(Fig. 4.) eller CE, fom §. X. år kallad x och fun-

a*c
ttenzz— hvarföre om n år en grad

i en cirkel hvars radius år 1, lå år 1 til n fom
a*c

'

" ' t- =r til en grad i londtuden under en

parallel hvars latituds finus år s och cofinus c.

na z
c

Samma grad år altlå ~— , - s ZZ (om

man i ftållet för c
2

i denominatoren (krifver des

nac

varde i_/ a och p för V~ T ~ l
s 2 '

Hvar af låtteligen flutes följande pra&ifta regel:

Til
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Til logarithmen af Latitudens finus lågg en

beftåndig logarithmus 1. 024417%* SökTumman
i Taflan ibland logarithmerna til finus, och Loga-
rithmen af den deremot fvarande Cofinus. Drag
denna fidfta logarithmus ifrån logar, af Latitudens

cofinus, förökt med en ftåndig logarithmus

4.7*79427. Reften år logarithmen af den fökta

gradens långd i toifcr. Åftundar man Svånfka

famnar, brukar man 4**7970493 * ftallrt f6r

4*7*79427.

Til exempel Man Sftundar veta, huru läng

én grad år i longituden vid Latituden 59. 30,

Man finner låfbm §; XVII. 9- 99818835

Logar. Cof. s 9< ?o. ~ 9* 70^4^89
Lågg der till ... 4. 7*79427

Summan ... 14. 46341 1

5

Drag af ...9. 998 ' 88

;

Refter .. 4. 46^2255

Hvaremot fvarar i Taflan 29189, fom gifver t*l~

kånna, at en grads långd efter longituden under
o 1

Låtit 5*9. ?o, år 29189 Toifer, fom göra 31939
Svånflka famnar.

§. XX. Deffa exempel åro allenaft til den
andan anförde, at jag velat vila genom en vårke-^

lig uträkning application af de fundna formuler
och reglor. Ty hvad Jordens figur i fig fiålf

angår, få år vål fåkert, at Jorden år plat-

tare under Polen ån under Equatoren. Derutr

fammanftåmma theorie och matning. Men om'
M 3 ho»'
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hon år mer eller mindre platt ån Hr. newton genom
uträkning funnit^ och om Equatorens diameter åf

til Jordens axel i ftorre eller mindre proportion

ån sgi til fom han detcrminerat, det har man
nu mera få mycket ftorre orfak at fufpendera iit

omdöme uti, fom den nya matningen af picards

grad funnits til et anfénligit fkiljachtig ifrån den
gambla: förutan det, at pendlarncs längder vid
ätflkilliga latituder fynas utmårka, at Jorden fnarare

år rundare ån plattare, ån newions tneorie fordrar.

Hvarom en annan gång mera*

Utdrag utur framledne Hr.Landshöfd^
URBAN HI&RNES Aftis Laboratorn

Chymici Tentam. Vi."

om

Hedegråfet.
jtil Kongl. Vetenfkaps Academicn

ingifvit.

rland åtfkilligfc ting» jag togmig fore at forfö».*

ka i Laboratorio Cbymico, värdet med gräs och
våxter , dem jag efter Dodärts fått underftod

mig at anatomi/era , til at fe, hvilcka grund ftycken

uti det ena eller detmidraöfverhandenhafva. Ibland

dem kom mig ock före det tilfdrene obekante,

men numera
,
mycket brukliga Hedegråfet , lom

af ingen Botanico , fä mycket mig vitterligit , år

vordet befkrifvit * utan fom jag federmera funnit

uti Mifetll Curiofi zti gång ai Sal. Le Brun, och i

Altis
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ASMs Bartholinimed några ord områrdt, dock årom
des råtta kraft icke det ringafte påmint, ock likväl

igenom flitig underfökning och rönande
,

härlig®

krafter der uti funnits
y
ehuru fåracktelig och rin*

ga des lynde månde vara. Men förr ån jag kom*
mer til fes examinerande och Anatomi*, tyckes va*

ra nödigt at förtålja, huru jag det famma hår, förft

for några år, blifvit varfe , det dock få många tu-

fende år har vuxit och ingen ändock anfåt, och pl
hvad fått det vidare blifvit bekant ock brukcligt.

År 1683 då jag vid Medevi, Brunns-Curen fq*

reftod, (Siette året, fcdan jag aldraforft famma
Brunns-Curi bruk förde) var ibland andra Brunns-

gåfter, en Islåndare, Cancettift i KongL Archivoy

Gudmund Olqftflon. Den famme förtaide mig om
en Söndags morgon , at i Island fkullc vara ettflags

grås, (lom, i dyra tider, och då intet Spannmål
ifrån Norrige tilfördes) Invånarne brukade i ftållet

för bröd , fälunda , at då det vore kokadt , fkulle

man i des åtande intet behöfva något bröd y och
det gåfve en fådan ftyrkio och näring , lom bröd
ellieft plågar gifva. Uti detta , fom icke allén aft

var ett fållfamt, utan ock ett ganfka nyttigt ting,

hade jag ftor håg och luft at blifva underrättad, bad
honom mycket flitigt, at , om fådan våxt hår fun-

nes, han ville mig det uppenbara och dåruti un-
derrätta. Hanfvarade, lig ingalunda kunna tro,

at den fkulle hår i landet finnas, emedan han, alla-

redan i Danfimark, efter Sal. Y>ö&c.Borrichii begåran,

denfamma alleflådes med flit hade efterfökt , men
likvål aldrig funnit, ty vore dencj heller hår i Sve-
rige at förvåntandes. Jag bad honom likvål , han
måtte då tille eker riSgot' annat grås , fom detta

M 4 k hans
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hans Hede grås måtte vara någorlunda likt , eller

hår emqt kunde jemföras, på det jag federraera

uti fådant kipde underfökia om icke dylik kraft

ock håruti fj)ordes. Nu voro vi åfven på en Sand-

Moo
?
der han fig* efter min trägna begiåran, fåg

omkring til at gifva min heftige åftundan något

npije. I det famma ropade han : Si hår finner jag

afven famma gråfet , lom jag få långe fåkt och
intet kunnat finna, tog altfå, upp detfamma. Men
ju långre han gick, ju mera han fant, få at vi mårk-
te hela flkogen och marken vara full dåraf. jag

famblade med glådie en ftor hop , ock efter hans

råd , de bredafte och ftörfte ty de föm ett år alle-

naft voro gamble , ock af fina mycket fmala ock
fkarpa blad fnart återkiåndes kunde for fin bittre

ihiak, intet Vara få behaglige, och åter de utgam-

W, fom han kallade klåmk hade intet mera kraft i

fig. Desfe, lom han mig lårdc, rånfade jag vål

från den vid hångande måsfan , bar och boff, lade

dem i hett vattn^ då de begynta fvålla , och fina

genom en långlig torka ihop dragne blad vackert

utlpridde, nåftan fom de örter i palxflina RofaHie-
richuntis^ fom detta gråfet i någorlunda måtto år

likt, fedan hackade jag det fonder, kokade det i fot

miolk, intil des at gråfet blef vål mört och blott

och miölcken tiocknade. Denna råtten eller vel-

lingen ville jag aldraförft experimentera på migfielf,

tog altfå en god del til lifs befinnancles Imaken
vara angenåm nog, och at det vål mattade, låg

icke heller hårdt i magen, ehuru ymnogt jag deraf

åt, få kånde jag mig aldrig någon olågenhet deraf,

utan befant mig vål derefter; det laxerade mig
ganffca lindrigt

>
utan någon ann olåmpa , in til

dels
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defs jag blef båttre vahn dervici Tranfpirmion vax;

mycket lått, få at jag befant det vara, löm Mediet

kalla tenuiumpartium, eller af etJiibtiligt och ge~
4 nom trångeligit vålende och värkan* Denna

råtten beredde jag åtfkillige gånger, få vål for mig
löm for mina vänner de hårom voro curieujé.

Åndteligen begynte jag nogare eftertänka, om icke

detta grälet, fom hade någon juhtil bitterhet

(hvilken til ftörfta delen igenom det varma vatnets

af&öljande förgick) icke kunde något i Medicin

utråtta och emot en eller annan fiukdom brukas.

Föll mig altfå in, emedan det intet tyngde ocH
tryckte mig, fom jag efter rötter, kåhi och andra

grås gemenligen befinner, utan markte at tranfpu

rationen var lättare på mig, fä at, om jag hade
velat jåggia mig i fången, och betacka mig, få

fkulle det hafva fororlakat en lindrig Ivett, och
altfå göra blodet och våt&orne tunnare; beflot

altfå deraf, at det måtte halva en god kraft i

fkiörbiugg, och at det våraNordiflke kroppar, icke

mindre ån Islåndarne, vore fundt och nyttigt

Sedan betracktade jag ock, at, emedan detta grälet

hade likaiöm en liten flemmighet eller limm med
fig, åfven fom alla nårande ting, och kunde, om
man det långe kokade, gifva en gélée; altfå tvif*

lade jag intet om, at det jåmte en god näring,

Jkimde tieria dem, löm atHeciic och frätande lung-

fot plågas ; varandes den tempererad och lått til at

foda, utan at befvåra naturen och at det fkulle

befordra lungornas helande, jemvål i blodlpofc-

tände, och fördela blodets coaguktkn uti fall och
invårtes brytande, i anfeende at detta gråfet, når

det våxer fom frilkaft i daggen och fuchtigt vader

M j och
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och fina blad utbreder , hafver i fin nedre del och
nårmaft jorden en lårga af runnit blod Detta be-
gynte jag på mine patienter fmäningom at fråfta,

befinnandes at bröftet blef lättare och andedrag-

ten friare, och appetiten fbårktes dåraf; brukade
det altfå med ftörre trygghet, och befant med åt-

fldllige fom af andra Medicamenter intet kundo
vederiås, at de af deis jemftadige bruk hulpos, och
bruka det, Gudilof, med flor nytta ånnu i denna
dag, fårdeles når det intet alt för fent (kier, då

fiukdomen alt förmycket har tagit öfverhanden,

näturen af matthet år alt förlorat Kunnandes
jag åtfkillige lyckelige Curer, fom uti dejperate

fiukdooiar fkiedt, upråkna, ora jag intet fokte mo-
jeligafte kortheten. Jag befant at denna fal. Gud-

mund Olofsfons fruktan var förgåfves , fom trodde

at denna orten ingenftådes hår i Sverige fkulle

våxa, utan allenaft i Island; ty förutan fom fagt

år , at en myckenhet vid Medevi funnen vardt,. få

har man det, når man efterletat, räkat måftöfver

alt, der fom hedar åro (hvarföre det ock rätteli-

gen heter Hedegrås ) låfom pä lång heden iårde-

les vid Nykrogen, i alt fom ftörfta mygkenhet>

jemvål uppe i fiållen vid Herredalen vid Norrfke

gråntfen, den aldrabåfh och (kiönafte, jag ånnu

har j
råkat. Sedermera har man ock blifvit den

hår omkring Stockholm varfe, fårdeles den vågen

it Söderby når Tallkrogen, vid Långåfen, och

fedan vid Grödinge-Allniånningen och något

hvarftådes, (å at den ört i alla Apothequen för-

famblas och iåljes. Tror ock vål , at det jemvål

pä Seland i Dannmark finnes, oacktadt hvad de

ånnu letat L
Vid Danzig våxer det, ock, fom

fak
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fal. Breyn mig vifte beratta , utan at veta hvad det

hette, och det har i Mifcell Curiojl Dec. I Åo. j.

Obf.zSj) infordt} faft jag mig den tiden, om et

ting, hvars nytta var obekant, och mig ej heller

kunde vifas, litet bekymrade. In Aciis Haffnienfl

feer jag det ock vara infördt med några c?rd akfå:

Där (uti Island) växer ock en annan ort kallad

fiållgråsy hvilket de koka i mihlk til en velling och

åta det med (hedar i Men berörde Islåndare kallar

det Hedegräs, och (äde at utfattigt folck, fom
intet hade miölk

5
kokadé det i vatn til en grot,

hvilket jag tror, lårer val vara hålfofamt, men
intet fynnerligeri alt for kråsligit, lardeles i det

land, der för fattigt folk hvarken focker eller

höning vankar. Jag tror, at Gud och naturen

dem dertil bragt, på det de, i en få kall ort boen-
de, dar mera kunde för fldorbiugg och lungfot

varda befriade. Sal. Breyn fkritver intet annat

dårom, an at han af en krögare fom uti

bodde*, hade förnummit, at når man denna örten

uti en ften mortel ftöter med fvart rot, och ledan

kokar med SVin ifter til et plåAer, at aet tienar til

been brått, och gi£sar der hoS, at det, til åfven-

tyrs kunde tiena til lungans och inelfvornes fmk-
domar, om någon ville det förfökia. Huru nu
därom år, lå vet jag ingen för mig varit, fom
det fråftat och befunnit vara godt> få val för

fluörbiugg, furhet och fåka, fom ock för lungfot

och blodipottande, och den redelige Gudmund
Olofsfon varit den förfte, fom förft mig och ledan

andra har lårdt denna örten kanna, för hvilket

han en billig ihogkommelfe ftadigt varande för*

tiånt hafver. Sålöm nu denna örten hade en

Bdan



176 1744- M- Aug- Sept.

lådan födande kraft, at berörde Gudmund fade,

at når man hade lämblat få mycket lom en lagom
haft börda, kunde det förflå lå långt, fom en
tunna råg, och det utan något bröd ätande, 15-

löm jag det åtfkillige gånger förfökt; jå ville jag

medelft äefiillationfe , hvad det fkullé hafva tör

en jemförellé emot fpannmåhl eller bröd
Tog altfå några manipulos af detta Hedegråfet,

ftoppade det i en retort, och uti en Sand-Capelf
dref det lå länge det kunde gå öfver. Därige-

nom gick öfver en Spiritus eller lyra, något tiock

brun fom luktade tåmmeligen likt Spir. Tan. fma-

kade något ftarkt lonl en Spirit. Tan. med Spirit,

Ugn. juniper. förblandad, och ledan något litet

oieum. Denna Spiritus förlöktes med Reagtntibus,

och vifte fig fom följer:

Mcå Spirit. VitrioL Salis och Nitri giorde in-

gen ändring,

Med Solut. Mercur. Sublim, hlef tiockt och hvit-

acktigt, men för defs fetmai och tiockhet,

prxcipiterddei längfamt.

Med Solur, Salis comm. alum. och deftillerad åt-

tickia ingen ändring, ej heller med Solur.

Lun<z och Sacch. Saturni, ej heller med
Solut. VitrioL Cypr. eller SoluU Veneris.

Solutio Martis Vitrioli, fvart

Med Solut. Martisy tiockt och Ivarfr
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SaL Tart.effervefcerade litet

Solut. Reg. antim. prgcipiterades rödt

Sulphuris Solutio cym cälcel

viva.

< > hvitt med flank,

j
Sulph. Solut* cum fale tar- \

L tar. vel alcal.
"

J

Aqua calcis vivte, intet

Rejin. Solut. cum $ale Tärt. blef litet grön*

, acktigt

Spir. Salu Ammon. cffervefcerar litet och blir

litet mörkare.

Syrup. Violar. röd.

Lacmus, liusrod,

HSraf feer man at det var af famma ä^t fbm
de ejfentialifke liquores eller Tanaret > hade et

Sal volatile^ fom med tåmmeligen addo efjentiali

var förblandat , och en tåmmelig del af n£rva-

rande fetma , lom var något mera föfvelfamt an

bröd, och kom i det öfrige med bröd och miölk

måftadels, om icke i alt öfver ens, hvilket man af

följande Tafla kap Hiårkia.

Liqwr
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tv
IJquwMnfa $fcn-

knt. luktar fom
Sfk, Tärt.

2.

Ilgm» /arm 5ecöi,

åfvenfl.

h
Spirit.panis Secd

litet futårc,.

i*
Spit.Pimii trhtcei

äfvenlå.

Sfirit.Vixiolh Nf-

trit $a!is^ film.

Ålum.Acet. intet.

intet. intet. iatet.

©ch praccipkerar

ISngfamt,

åfvenlå. åfvenfS. trouble fomOpal,

Lma. Sach. Sa-

turni. Vitr.Vene-

rift&Solut. Vene- intet, intet. intet.

rit. intets

frhr.Martisfihit.

hel fvart brun. ifventö. fvart lett. hel fvart brun»

Solat, Man. tiock

fvart. {Vartaktig;. mera fvart. dito.

Sal Tartari effer-

vefcerade ganika
litet.

intet» intet. foga ändring.

Solutio liefina. hel

brunlett.

hel grummlogt.
coaguler. hel tiock. tiock.

Scor.Reg. antimon.

prsscipiterades

med ftark röd-

achtighet.

brun med (tank. hel rod brun. hel tiock rod me4
ftank.

Lah viva. intet. intet» intet.
I

intet,,

Sulpbjölnt. c. Cal-

ce viwi:

hvit med ftank.

åfvenla'. SfvenQ, afyenfå»

bpir* SaL avm. ef-

fervefcerar litet,

blir mörkare.
något trouble. något trouble.

i,

intet.

iirwjp. y iol. r6dt. til r5ät incline-

rad. til.rodt. til ro dt.

tflf«wf. iiusrcdr.| dito.
|

dito. { dito.

So/jtf. Galtar, intet.
|

.

'

,
intet.

i
mtet. \ 'intet.

Håraf feer man faft, huru de i ålt öfverens

ftåmma, och ganfka litet ifrån hvarandra diffe*

rera*

Följande
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Följande beOaifningar af detta Hedegrafet
hafva Botanici gifvit, hvilke £ro Månde til

Kongl Vetenfkips Academien af Herr Profeffor

Linn&us.

Mitfats quiäam crijptf la£inc£ jimilis minor Zf
per amhitus tenuiter aciileatus. Cord. Sylv.

22J> . ; %sk\ ''V'^'^
'

Puhnonarig alteriim temfire genus. Cmier. epit,

7&M 2 > bi/lw.j^.fig. 2 -

Mufcus cathartiais. Borrick in afc ha$n. i.

p. 126. defcr. utanfigur. Sikbäld. Scct.z. p.jp,

Mujcus iflandicus BarthoiinL. Kaj. hifl. 114.

Mujcofiifigus terrefiris, fuperne timrens ijlanäu

cus. Monfi bifi.j. p.6j2.

Mufcus puhnonarius terrefiris fanguineus Breyn*

in aft. imperial.j.p.fåp. medfigur.

Coralloides cornua dairne referens. Tournef ekm.

442. infijéf. parif42j.

Mufcus terrefiris intybaceus crijpus duriufculus

Cupan.Juppl. 1. p. 248*

Mufcus ijlandicus purgans Bartholini. Kaj.fyn. 2*,

P-333* °PP-3<>>

Lichen terrefiris pinetorum rigidusfoliorum eryn*

gii <emulus, bafi purpurqfiente Juhftantta ad
fufcum vergente* Kupp. Jen, u p* 34i. & 2.

p. 2py.
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Lichen terreftris, foliis eryngii. Buxb. cent. 2.

p.n. t, 6. fil.

Lichen pulmonarius minor anguftifoliis fpinis te-

nuiffimis cel. Mich.gen. $j. t. 44./. 4.

Lichen foliis oblongis laciniatis
y marginibus con-

niventibus ciliatis. Linn. flor. lapp. 44$. obf
Stall. heh.jj. Rog. lugdbjog.

Lichenoides rigidum eryngio folio referens. DHL
mujc.20j).t.28.fni. dejcr.tffigur, opu Raj.

fyn.j.p.77.

Detta få kallade Hedegråfet år en vårkelig

mofsa, och kallas derföre rättare Hedemofsa.

Den våxer öfver hela Riket uti en ofrucktlåm

mark, i gamla tallfkogar och emellan enebuskar,

©ch år nu for tiden mycket bekant. Åfvenföm
det nu ocklS år mycket brukeligit at koka välling

af denna mofsa, och almånt antagit at den tr

god for dem (öm häfva lungföten. Mofsan kal-

las ockfå på fomlige ftållen Limgmofsa.

Denna år denfamma mofsan, om hvilkens

nyligare uptåckta vårkan Herr Profetior Spöring

gifvit en beråttelfe uti KongL Vetenfkaps Acadc-

miens handfihgar för 1743. p. iotf*

Befkrif-
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Beftrifhing uppå et flags Skogsfogel
fom af Skyttar i Småland och Våfter-

giotland kallas

-Rackelhanar.
af

G. A. RUTENSCHIoLa
Ehuruvälden allvifa Skaparen i forfta begynnel-

len (kapat -alla Kreatur lå vifligen , at hvarjc

flag innom och for fig fielf , ei a lena äger

(in befynncrl (kapnad, natur, (kick och ordning,

utan finnes ock vara forfedt både med hanar

och honor , at vidare kunna alftra af (ig och
fortplanta fitt (lagte ; Så finner man likväl at en

del kreatur af olika (lag undertiden nalckas och
hafva lammanb-andning med hvarannan , hvaraf

hinder , at de framfkaffa ungar , fom icke en-

(kylt ratt liknar något dera (laget, hvaraf de hår-

ftamma , utan forer likhet af dem bägge.

Prof härutaf, hafver jag i fynnerhet fådt

tilfålle at fe och erfara, under det jag i näft for-

fiutne vSrtid en gång var på jagt , då Skogsfo-

glen hade fin ypperfta leke tid, hvarvid jag jäm-

te de (lera goda vänner jag med mig i fälfkap

hade fingo fe ett (lags Tiäderfoglar , ibm jag väl

hördt omtalas och af Skyttar i Småland och Vå-
ftergictland nämnas får Rackelhanar , de der

(kola hafva Orre til fader och Tiäderhöna til

moder ; men fielf aldrig tilfårerie fådt fe.

Men (öm lyckan fogade fig , at vi fingo

(kiuta 2ne ftycken af dem , få företog jag mig
atj det nogafte befkåda både deras fiorlek och
(kapnad. N Til
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Til kroppens florlek voro de ungefärligen

fom en gammal flor Tiudcrhöna*

Näbbet var til fkapnaden fom uppå en Or-
re räckt, och helt i vart, i flållet för at näbbet
uppå Tiådern år mer liuft eller gräackfigt , famt
ganfka krumt, och hutvudet liknade helt och
hållit hufvudet pä en Orre, fart ån .flörre , haf-

vandes 2ne flora röda flackar på fidorne lika fom
Orren , i det Hållet Tiådern har allena en final

röd remfa eller ftfima på hvarje fida om hufvu-

det. Hallen liknade til fårgen en Orre , men til

flor- ock tiockleken en Tiåder; ty den var emot
kroppens florlek både långre och tiockare ån up-

på en Tiåderhöna. Under bröflen och öfver

hela kroppen liknade han helt och hållit en Trå-

der, at jag derpä ei kunde finna någon annan
fkilnad, ån at i flållet för det, at Orren år alde-

les hvit bak under fiådrarne i fliårten och Tiå-

dern hafver deremot helt flora fpråcklor, få vo-

ro fiådrarne uppå desfe få kallade Rackelhanar

helt fmå ipråcklige på famma ftålle,

Skiårten eller rumpefiådrarne voro vål til

fårg och långd lika med Tiåderns, men til (häp-

naden liknade de mera Orrens : ty Tiåderns

ftiårt går lika fom en båge, och år högft mitt

uppå famt lågre vid fidorne då den utfprides

;

men deremot var fliårten uppå Rackelhanen lå-

gre mitt uppå ån på fidorne , och formerade en
krok eller ett fåt fidorne lika fom uppå Orren.

Benen och fötterne liknade i proportion a£

kroppens ftorlek aldramåft Tiådern.;

Men det befynnerligafle at mårcka vid den-

ne fogelen , var fielfva lätet eller ipeiet 5 hvilc-

ket
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ket liknar hvarcken TiMer eller Orre , emedan
hau ei något annat fpel eller late hafver , ån

fitter och fkrålar ur naifen , lika fom den grof-

vafte karl i mälet fkulle rapa , dock i langa ra-

der, hvilket faller omoijeligit at närmare kun*

na b.eflkrifva , och bar lig i alt öfrigit åt under
ett fådant rapande , likiöm Tiådern når han
fpelar. Jag och mitt fålfkap markte och det,

at desle Rackclhanar funnos på det ftållet vi vo-

ro, til en myckenhet, och höllo lig ftåndigt

bland honorne dels pä det ftållet , hvaråft Tiå-

dern fpelade , dels ock ibland Orrarne der de
ipelte, och blefvo vi i öfrigit eivarfe, at nägon
hona gafs af det flaget, eller til ftorleken i pro-

portion mot desfe Rackelhanar, Denna min väl-

menta och enfaldiga befkrifning täcktes den KgL
Svenfka Vetenffcaps Academien ei ogunftigt up«

taga. Stockholm den 2 Julii 1744.

Herr MOUNSEYS Beråttelfe om
Curen fom han förrättat uppå den Quinnan,
hviiken varit hafvande uti 13 års tid , och om
de ovanliga håndelferna fom tildragit fig ifrån

det hon blefrådder,tildes honblefförlosfad.

(See detta årets handl. p. 102.) %

ofverfatt ifrän Engelfkan af MÅRTEN TRIEWALD.

XTaturens värkan ftråcker iig vidare, än at den
r\ kan inftångas innom gråntfor af vårt fvaga
*• Begrep. Och då hon ofta hindras eller

brifter i des fyftemåhl, få at Låkarenas bemödande
at hielpa henne, åro fårgåfves, då börjar hon nyt

Na arbete.
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arbete, at vifa ofs vägen i det hon ibland viker

ifrån fina vanliga Lagar. Vi bura derföre vara

mycket flitiga och acktiäme , i hennes Lagars ut-

forfkandc, tolmodiga och var/amma at göra an-

märkningar, hvilka ofta åro tvetydiga och varit

tillika kiållan af fanning och af villfarclfe : Likväl

böra vi ej lita allena på fina argumenten at vi icke,

igenom någon ofs Imr favorit mening, bemöda
ofs at komma naturen til at klemta efter vär inbild-

ning, och lålcdes blifva hennes otrogna tålkar,

och på flutet med en rädd förundran, öfvergifya

våra Patienter iufoni oboteliga, de der fecicrmera,

fly til gamla kiäringar och Quackfalfvare, läledes

förgås-, ja ibland blifva af en flump curerade,

elierock förblifva uti et fä eländigt tilflånd många
Sr bortåt, var adla Vetenfkap til ej ringa vanheder.

Lärdoms och Vetenflkapers fortkomft beror,

näft myndighet, uppå en allmän antagen fmak,

om den blir fördärfvad, dä hindras de i deras tiU

växt, och falla af, iöm omogea fruckt: Läkare-

fconften ibland andra, tror jag lider rnäfi Ty ej

allena den nmmelkantiga gemena hopen, utan

ofta folck af högre ftånd förledas , at befodra

Quackfalfvares, Ckryt och undervärk, och det långt

mer ån upricktig och val grundad kundfkap och
ofning i Låkarekonften lamt en iann Lärdom*

Detta gör at de lbm med alfvare all fin tid

lagt på en lä adel Vetenflkap,. ledsna och bli för-

fummelige, at bruka den kundfkapen de redan

forvårft fig, och at vinna mera, emedan de le dage-

ligen Quacklalfvare, och deras oförftånd och fkryt

mera vördas och fkattas, an all den kundfkap och
Lårdom de någonfm aga eller förvårfva kunna.

* Ifrån
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Ifrån det GrekifkeKåyföredömets tid, begynte

denna gudomeliga konften, med annan Lårdom
at aftaga: Och. pä flutet ftadnade i intet annat ån
i RotvAifka, låg ock i mörkret, forquafd och
obrukad, ti] det fifla hundra åra talet, då ätflkilliga

med ftora fnilicgåfvor beprydde, åtogo fig all-

manna vilfarcller at optåcka och blotta naturen

fielfvan och bevifa hvad fanning van

. Vetenfkaps Societeterne uti London och Paris

blefvo inflicktade, hvarigenom kundfkapen i na-

turen har tiltagit med undrans varde påfund; och
det (kulle vara en fvår fyfla , at råkna up alla dc

förmåner, fom til flyta det mennifkeliga flagtet

igenom deras arbeten. Defle framfteg har op-
muntrat andra nationer til et flikt företagande

hvarigenom många naturens hemligheter, åro

blefne uptåkte: Och fom borgare i verlden, få

bpr hvar ock en bidraga alt det han kan, til det

allmånna båfla, och Efterkommandernas nytta.

Då den Kongliga Academien hårftades fick

kundfkap om detta ovanliga målet» giorde den fig

flor möda, at blifva rätteligen om lanningen och
omftandigheterna deraf underrättad

,
ej allena ige-

nom bref och mundtcliga beråttelfer; utan åfven

relationer, famlade af deras Ledamöter, en dels

af den lärda Do&or spöring, Medicine Profes-

sor i Åbo , och en annan igenom den lårde och
mycket berömligc Archiatern ribe, hvilken

afven prefenterade fielfva quinnan för Kongl Aca-
demien, den der efter en noga examen, låt henne
refa hem igen, ej utan en ganfka mild och heder-
lig fkiånck.

N 5
Och
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> Och fom Kongl* Acadeniien giort mig den
åran at begära min beråttelfe angående denna Ta-

ken, iå finner jag mig förplicktad at infånda föl-

jande.

Som tilfållen af en lådan befkafFcnhet fellan

tima, och måfte upvåcka förundran
,

ja ofta ej en
gång bli trodde afgemena man; emedan fådane

Phoenomena yppa fig därvid, fom gå vida ifrån

den allmänna naturens väg: lå har jag giort mig
all möjelig omfbrg, at blifva rätteligen underrät-

tad om alla omftåndigheter fom hafva tildragit fig,

åfven forän quinnan blef min patient, hvilka jag

ock framftelt uti deras naturliga ordning, få at

hvar ock en, må kunna äga lamma förmån med
mig, at raifonera och draga flutfatfer efter egen
åftundan.

Den Caefariflke Operation fem vi läfa om uti

gamla hiftorien (i). Och fom i vår tid af några

med framgång blifvit pradiferad (2). Vi hafva

många exempel af döda barn , då de blifvit rut*

nade uti moderlifvet, benen hafva federmera up-

väckt inflamationer , ibland hafva lökt deras väg

igenom Recium (3) och andra under Naflän (4).

Vi hafva exempel af modrar fom burit mänga år

deras

il) V

1

1 N I x hiftoria »aturalis Cap. 9. lib, 7. SOLINUS in

Polyhifior. & CAIUS SCHAV Italicus lib. 13*

(2) HUDAN Opet. fol. 893' THÖM. BARTHOLIN. cent. 2.

Hift. 8. Memoires de PAcademie de Chirurg, a Paris Vol L
P. 623.

,^(3) Memoire de PAcademie des Sciences 1702. 234. A£h Liter.

Suec. 1723. 373.

(4) albucas Chirurg. lib. % cap. 76* Felix platerus
Obf. lib. L p. 218. MaR

e

CELLUS DONATUS Hift. Med.

Mirab. lib. 4* c. 22, Medical Eflays of Edenburg Hift» Vol. 5.

'/"'••>V :

' v,vr.
•

, .. ''tät-i '<'-

^'Sflif* '

h
' Wfiyytf.f'; ''if'lV :

" -
-
:V

'

'"^ ^ifflH



deras lifs fruckt i kroppen: Och vid deras dod
funnits i åtfldlligt tilftänd (y). Vi låfä om Her-

nias, Rupturer af Uterus (6), at Ovula blifvit

impregnerat uti Ovario (7) om des fallande uti

Caviteten tå abdomen (8) om des faftnande uti

Tuba Fallopiana (9). Som vi hafva orfäk at tro

det vara håndt hos vår quinna ; men ftjllkomliga

bcråttelfer om iådane håndelfer åro rara, och med
famma omftandigheter, och lyckelig utgSng , tror

jag ganflka få finnas, om någon,

Walborg Johans Dotter föraflkedade Solda-

tens vid Åbo Låns Infanterie - Regemente $uran

Höks huftru, cn quinna af medelmStig ftature-,

född af friflka och funda föråldrar, och intet-någon
befynnerlig fiukdom underkattad i fin ungdom;
Vid det i7de ålders året har hon kant de förfta

marken til fin månads renfelfe, hvilken haft fin

gilla och ricktiga gång federmcra^ 3 ne dagar hvar

månad: hon blef gift når hon var 27 år gammal,
och blef moder til tvånne barn , fom hon bragte

til verlden uti goda barnlångar, men då hon adie

gången blef rådd, aflopp det ej lå lyckeligcn.

N 4 Ifrån

(5) SCHENKii obf. lib. 4. obf. 8. 20. 21. mänga Exempel uti

Philof. Tramsaét. Memoires de PAcademie des Sciences etc.

(6) senert: Inftitut. lib. 2. part. j. cap. 9. h I L P. obC 64!
cent. 1. b l B G n 1 1 Traöat. M

(7) Memoires de PAcademie des Sciences 1701. p. 147.

(8) Hift. de PAcademie 1716. No. 4. stansii & LAUL-
HlERi defcript. Fcet. Mufiponlarii , bi ANC HUS p. 164*

p e y E r u s exerc. p. 75.

(9) Riol an us p. igo. Philofoph. Träns. p. 216. No. 251*

ELSCHOLTZ differt. de Concept. Uibaria, HOR Ni i

Opufcula p. 271. GRAFFp. 770»
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Ifrån flutet af November 1730 förfvan hennes
tid, och vid Juletiden började hon vamjas och
klaga öfver belvårligheter, fom förbytte lig til häf-

tiga upkaftningar, med vårck och fpånningar öf-

ver lifvet. Hon mente at hon var hafvande; men
hennes granquinnor öfvertalte henne at det var

opftigningar af modern och kunde blifva hulpen
igenom deras brukeliga badande och ftrykande i

Badftugan.

På forfök blef hon vårre, och ftraxt hånde
en häftig vark och knipande i inelfvorna, famt

dånade bort i deras händer. Når hon åter efter

detta kom fig före, få kråcktes hon häftigt, dö
förde henne hem, och då måfte hon merendels

hålla fig vid lången ; hade dageliga upkaftningar.

Den helanedra delen af Buken
,
Ryggen, och af-

ven hennes hela kropp var få i olag, at hon var

kånflös af någon fynnerlig vårk.

Efter 14 dagars tid, blef hon litet båttre, oGh
nöden tvingade henne at gå ut ibland. Den 19

Januarii 17 3 1 blef hon vårre igen , och den 22 då

hon (kulle käfta fitt vatten, blef hon häftigt beta-

gen at vårk och tryckningar utföreät, hvarpå en

quantitet vatten gick igenom Vagina^ och med
detfamma fölgde en påla låfom en liten Pung, af

en blåaktig färg, men ingen blod. Denne hån-

delfen (kramde henne nog
,
blefderpå vårre och

klagade lig öfver mycken vårk tvårt öfver lifvet,

nederom Naflan: och förblef ftåndigt i ct fiukligt

tilftånd många veckor bortåt; men fant hennes

börda taga til, fom rullade ifrån den ena fidan til

den andra, alt efter kroppens ftållning; eller når

écn var orolig i et rum, blef med handen fört til

et
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et annat, likval ville det hälft hålla til på den

högra fidan.

Quinnan blef litet bättre, och vid Påflka tiden

fant hon at barnet quicknade. Ifrån hvilken tid

hon mådde val, blef fet och modiga gick ut, och
kunde beftyra alla hennes husholds fyflor, utai*

någon olagenhet; allenaft hon var tioekare, och
troddes gå med Tvillingar.

Vid Bartclmeflan, och den förventade tiden

hon (kulle komma i barnlång ; fick hon ondt i

kiörkan, af häftiga vårkar, liklöm hon med en låg

blef fönder (kuren tvårt under lifvet: och deffc

Turkar komma IMftahls. DS hon kom hem blef

hon vårre, och led mera vårk tvårt öfver buken,
ån någonfin i hennas förra barn våndor: Men in-

gen vårck i ryggen , ocli utan at de trångde ne-

deråt: Detta gick öfver quellen derpä, då hon
fteg op utur lången igen; menandes at hon hade
förråknat figj och lå begyute fe efter fit lilla hus-
hald. .

Härefter började hennes bröft at fvålla, och
gåfvo miölk uti ömnoghet, och 1 4 dagar derefter

mårkte hon likfom hon hade fått fin vanliga må-
nads renfelfe igen, hvilken fortfor uti 14 dagars

tid, och begynte tiltaga, förån hon talte derom.
Hon låg ånnu ej ftåndigt til långs, men klagade

öfver mathet och ohållä utan vårk.

Straxt efter detta, blef hon häftigt tagen med
famma vårkar fom tilförendc, men de voro mera
häftiga : blodftortningen tog til ; fom ofta gick i

klimpar från henne, och hennes buk blef mindre:
hon fökte all den hielp i orten kunde fås, men
utan någon flor båtnad 5 och man rådde henne at

N s K»-
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låta ypperfta Jordgummor underlåka henne, men
de kunde ingen ting finna eller flata.

Denna blodftörtning hölt an uti en fådan

myckenhet, åt det år nåflan otroligt, fången och
fungeklåderna voro fom doppade i blod hvar dag,

och et kiårell fattes under at emottaga det fom
rann igenom. Hon åbällenaft en gång i veckan,

och då mycket litet, drack intet annat ån kalt vat-

ten. En hel månad var hon lä fvag, at -de vän-

tade hvar tima det hon fkulle aflida ; hon kånde
ingen, eller hade krafter at tala eller röra fig; få at

der var lif och intet mer. Vid Juletiden förord-

nades för henne några medicamenter , fbm hon
tog' $ nc" gången om dagen, hvar efter blodttört-

ningen ophörde. Hennes hud var blefven guul,

och hon få fvag, at det fyntes fom hade hon ej

mera blod quar. Hon dånade ofta bort, och en

fvimning varade ane timar pä en gång, då man
trodde henne vara död.

Vid kyndelsmefsan 1732 började hon tala och
komma til fina finnen igen, men var ånnu mycket

belvårad med Phantafier, och brakande dån uti

öronen: men blef dageligen båttre, och hennes

buk började igen at fvålla : men var likväl derhos

få fvag, at hon i 4 månaders tid ej kunde komma
"af fangen. Men efter den tiden kunde hon ibland

flisa op och fick krafter igen, hon började arbeta,

och hennes tid kom igen , men ganfka fparfamt,

få at då hon var nödgad at ligga til fångs, fant

hon inga tekn dertil föran hon gick uppe igen.

'Uti "detta. föränderliga, och mycket fiukliga

tilftändet, lefde hon hela 10 åren: under, hela den
tiden
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tiden var hennes börda rörlig,. och rullade ifrån

fida til ilda, alt fom hon vände kroppen.

År 1741 uti September Manad, fant hon en

värk pä et ftålle under Naflan, fom 311c veckor
• derpå började blifva högre, och Tynas röd ; denna

röda flecken tyktes förbyta lig i en liten böld, hvar

vid hon hade mycken vark och flor oro. Hon
kunde intet förmå någon at öpna denfamma, och
blef fielf hindrad at göra det med en knif; men
hon ftal figat flicka honom op med en fyl: hvarpä

guult färgad vatten rann ut, utan någon iuckt, och
continuerade få för jne veckors tid förän det be-

gynte gifva rutnad och ftinkande vatten. Emedler-

tid continuerade klimpen at vara rörlig i buken,

til des vatnet var utrunnit.

Uti junii månad 1742 kom förft ut sne fmå
ben, hvilka blefvo gifne ät Fåidfkiåren fom be~

fökte henne, hvaremot han fom andra låt vara det

nog at gifva henne en bit plåfter, och betygade

omöjelighefcen at kunna hielpa henne; efter detta,

kommo flere dylika fmå ben ut igenom det lilla

fåret.

Nar hufvud quarteret af vår Armea var i Åbo
1742, uti O&ober månad , kom denna arma quin-

nan fil mig; uti hennes beklageliga tilftånd;

giorde en beråttelfe om hennes fiukdom, och
vifade mig några fmå ben bitar, fom kommit utur

det lilla låret efter båldan; lom var fiftuleus, och

4 finger bredt neder om Naflan; något til vanfkr
om linea albä> Igenom hvilket jag förde en fonds
och kände benen ligga bara.

Sedan jag fulleligen hade examinerat henne,

och hon dageligen bad mig om hielp, löfvade jag

at
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Ät fcrloffa henne igenom operation, alt annat, var
Mångt. Hon ville intet gierna deran, for någon
tid, men fom hon hade lidit lä mycket i få många
år, och hennes elende dageliga tiltog; görandes
lig hopp at blifva förlofisad, bad hon mig intet

öfvergifva henne, och hcmftalte Gud fitt öde.

Jag recommendcrade denna arma Quinnan
til Hans Excellences General keiths barmher-
tighet och medlidande , fom gaf henne pennin-
gar at upehålla lig med och åfven intet hök fig

lör god at göra henne befök uti hennes hydde,
beledfagad af mänga förnäma Ståndsperfoner, me-
dan hon var under Curen.

Herr geitei.
,
Regemcnts Feltfkiar vid Åbo

Luns Lif-Dragoner r fom bodde i grannflkapet,

och år val bekant för des fkickelighet i des konft,

tilböd härvid kårligen fin tiånfi

Dagen til operationen biel faft ftåld , och alla

nödiga tilredningar giorde , en ihålig fond fördes

in uti fiftulen, uppå hvilken bemalte feltfkiar med
en Biftorie giorde incifion, up åt och fhegt ifrån

lima albäj fåfömuti Tab. V. fig. 5 ifrån A til B.

Denna öpnade fig i caviteten af buken , men fom
hon var oregerlig. och operationen gick intet for

fig efter min håg, få fköt jag up reften til följande

dagen; tagandes allenaft ut några löfa ben, för-

bandt få fåret med vhelar och comprefler, at in-

nehålla omentum, och hålla fåret öppet. Men
hon ville en tid bort åt ej lämtycka at vidare något

fkulle göras, til defs hennes vårk och befvår blefvo

olideliga, och tvingade henne at famtycka til vi-

dare operation : och då giorde vi incifion itrån A
til C pch ledan til D. Jag regulerade deffe incifio-

ner
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ner alt fom jag farit adhsfion vul Peretoneum af

den PäfTan eller fecken, hvaruti Foetus^ måft ftråkte

fig. Jag bemödade mig at fpara det yttra fåret fä

mycket iöm någönfin möjeligit var, at förekomma
det tarmar och feethinnan ej måtte komma ut,

och at fuppuration af detta ftora i året ej mätte

öfvtrfkrida naturens förmågo, hvilken nu mera
var lä tilfåjandes redan uttömdcr. Nu var väl-

den yttra öpningen ftor, nien det rutna foftfet var

f å mt omgifvit af des egen hinna, at jag ej torde

vaga til at draga det ut med kraft, af frucktan at

färga och fåra med de bara benen: fördénfkul

förde jag med fingren af den våriftra handen,

fpitzen af en fax, och utvidgade denna Pofsen,

borade och fkar hufvudfkälen uti ftycken
?
hvilka

jag uttog : men fom hon då varit långe under ope-

ration, dånade hon bort, fä förbtiiido vi fåret.

Samma quell hade hon opkaftning-, och jag för-

ordnade henne en hiertftyrkande lindrande drik,

et k lifter, famt dukar doppade uti varmt vin, och
fedan utvridne och Jagde öfver hela lifvet, hvilket

fedan ofta ömfädes, fom gaf henne nog lifa.

Följande dagen tog jag ut rygg kiiötorne och me-
rendels alla öfriga ben, med deras ligamentér och
rutit kört.

Förluften af bl©d var ganflka liten under hela

operation: materien fom förft kom ut med många
membraner och fet rutit kiöt, luktade ganflka illa.

Når hufvudfkälen blef fkuren, kom hiernan ut,

och hade fin naturliga fårg, rrien af den kunde
jag inttt mårka någon lukt, emedan rumet var få

opfylt af den förra ftanken.

Materiea fom kom ut, några dagar bortåt,

var
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var aj en mörk brun färg, fom härrörde af bloden
fom utdrefs igenom de ypna och utvidgade kiåril-

len af förbemelte Polse. Fårgen af des innra

fida var mörk röd, och når den förändrades,, få

ändrade lig jämväl materien fom utflöt.

• Och jag inbillade mig, at detta var iftållet

för afflaget efter barnsböra: ty få jfhart detta rut-

nade förtret blef uttagit, få var det ganfka mårke-
ligit, at hennes bröft fvulnade och gofvo miölkj
och varade uti 2ne månader efter, låfom vid en
naturlig barnfång, til vanlig myckenhet, fårg, och
egenlkap.

Som jag ånnu var ovifs om denna Polsans

råtta Ikaplynne, få underfökte jag denlämma med
mycken flit med mina finger, medan han ånnu
var tunn och intet fammandragen; faft dån inuti

var fkrynklog: igenom hvilken jag kände råta-

tarmen, vattublålan, och fom jag tyckte botn utaf

modren. Der lågo ånnu många fmå ben uti ryn-

kiorne, men fom hon ej mera klagade öfver någon
vårk, iå brydde vi ofs intet om dem, til fuppura-

tion kom på: undantagandes dock de, fom Pos-

len, i det han drog lig tilfämmans, ut fkiöt.

Vi omlade fomentationer, och fåret blef för-

bundit med en mognande ballam, och lämman-
hållit med et flört hefte plåfter. I början bruka-

des renande iniprutningar til at aftvåtta den orena

materien, och federmera fkiölja ut de benbitar

loin dölgde% uti follarne af Pofsen.

En dag då det trängde til ftolgången, fant

hon at något flank igenom flidan (Vagina)^ hvarpå

hon fade mig at moder mun var mera öppen ån

vanligen, och få nedertryckt, at hon fruktade, at

den-
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denfamma ville komma ut, om hon med möda
och Ivårighet Ifculle komma at käfta vatnet. Vi4

underfökningen fant jag modren uti fin naturliga

Parönformiga fknpnad, men något ftorre: mo-
deröpningen tillät endan af mit finger , och jag

kände en kropp liklöm en half böria innom hallen

af aterus, jemte några andra ojämnheter, men
intet härda. Hvad defse voro kan jag ej val låga,

antingen kiörtlarna i uterus voro fchirreufa, eller

allenaft opfvulnade efter denna nya inflamation.

Hon markte aldrig någon materia oftare komma
denna vågen, ån dä hon gick til fiols. Jag för-

fökte alla medel at utipana denna communication
förfl: med infprutningar, men kunde aldrig komma
nägonfin at gå dcrigenom, hvarföre jag begynte

fatta den tanckan at detta var allenafl materia ifrån

defse kiörtlar,och utvidgade kiåril, famlad uti ute-

rus, fbm lälédes utdrefs igenom kryftning : men fom
moderflutet (os tinas) var iä öppe^ och afgångcn

iå ojämn, kunde jag inter faft ftålla denna tanckan.

Sedan jag några dagar fökt , hittade jag ånte-

Jigen på en träng vag, fom jag medelft en liten

Sonde fant gå in uti ihåligheten af uterus. Detta

pröfvade jag ätfkillige gånger, men fant altid igen

vågen med mycken fvårighet. Jag kånde åndan
af fonden igenom halfen af uterus, men des krök-

ning hindrade denfamma at gå igenom moder-
flutet. Påfsan eller fecken drog fig dageligen til-

famman, blef flat ock liten in uti, til fbpnad af en

tratt, och det fmalare alt fom denlåmma nalkades

uterus.

Vid pafs lex veckor efter operation, voro
fåren helade; henjaes månads renfélfe kom igen,

och
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och varade 3ne dagar, fom tiliörende uti hennes
ungdom, och fortfor alt fedan mycket ordente-
liga. Sedan hon var förlofsad ifrån fitt förra ålende,

blef hon fet, mådde val, och åger nu en god
hålla.

Ärret har öpnat fig två eller tre gånger fedan
vid des nedra del, men utan någon fmårta eller

fiuklighet, löm tvingat henner at hälla fig inne,

men fedan en liten iplittra af et ben, fom varit i

fåret förvicklat, kom ut, flöt det lig igen, och
varit fl alt fedan förleden Jul.

Af alt detta, tror jag det vara fkiåligen at

fluta det lifsfruckten aldrig, legat uti fielfva mo-
dren ; men vid aflelfen måtte det upfröade ågg#t
faftnat uti moder trumman; och derftades begynt
fin tilväxt och varelfe lå många år bortåt. Och
at et annat fiuckt eller oupfröat agg (Ovula) fullit

inutimodran (matrix) och derftades blitvit vat-

ten fiukt, men federmera nar denna vattublåfa

(Hydatis) brått fonder, fördes bort med en vat-

tenflod.

Vi fe fåledes at inflamation under Nafvelen

var ej begynt igenom förtrets förrutRelfe, eller at

de blotta benen ville föka och trånga den vågen

;

ty det måtte hafva legat helt i många år, utan

fullkomlig förrutnelfe; och åfven fedan des delar

kommo uti fria luften, få togo de åfven få lång

tid uti en lådan vårma fom ét frifkt fnbjedum,
föran de gqfvo tecken til röta.

Det ojämna bryne jag fant uti fielfva modren,
kommer mig at tro, at der torde vara något annat

å iårde, men ingen ting Utom anatomien af födflo

Lem-
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Lemmarnes delar, etter hennes död, kan förvilsa
och lätta laken utom alt tvifveismål. Hvart och
et fårfkik tilftånd af denna ogemena bindelfen
gifver enom nytt tilfålle at utgrunda och efter-

tänka, men lom det intet ar min fylla at nu gg m
uti Phyliologiea, utan endaft at gilvaen fmocfi
lann beråttelié, lemnandes hvar ock en fielf at
döma e/ter behag; lä vil jag allcnaft bifoga quin-
nans närvarande tilflånd hårtil

Hon var nyligen uti Stockholm, och blef pre-
fenteradförKongLAcademien uti mycket god hålla.

Hon har ingen kånfla af någon iluklig uterus
undantagandes at hon då och då har något af det
hvita.

#

Bråk fynes pä ömfe fidor af Ärren, och hon
har ännu ftåndigt en binda med en flor metal Plåt
tor bråkens fkul.

Når man trycker något härdt pä Årret, fom
nu ar helt miukt, lä fiunker fingret in til andra
ledet; och dä höreset kurrande afvåderitarmame
Deslikes dä fingret föres runt omkring kånneS ^en
ftlrd ringinnom buken, tiockare å den ena &4m
an den andra. Detta vet jag vara Pofsen, utiir
hvilken foftret blef tagit

Det utvårtes närvarande anfeendet vifsr Ta»
bellen.

förklaring ofver Fig.j. Tab. V.
A. Den lilla fiftuleufa- båldan,

B. Den 6fra delen af den forfta Incifion,
C. Den nedra andan af Årret,

D. Den ofra andan af Årret.

E. Brkket å hvardcra fidan ajf Årret.
F. Sidoftållning af hegra fidan.

G. Sideftållning af den vånftra fidan.

0 Rön
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Ron Tid Trampkranar.

' PEHR ELVIUS.

Et ibland de brukeligafte fat at nytja manfkap
eller handtlangare vid bygnader, til mate-
rialers och grofva ftenars upfordrande, år

trampning. . Det beft-Sr der uti, at man läter 2, 3,

4 a ^ karlar marchera in uti et botnat hiul, få at

igenom delsa karlars tyngd , hiulet tillika med
des axel och linkorg blifver drifvit jämnt om-
kring, och i följe deraf tyngden jåmnt upfordrad,

medelft linan fom lindar lig omkring linkorgen.

Hår uti Stockholm feer man detta dageligen

vid Kongl. Slotsbygnaden , och på andra ftållen

der de hafva flora bygnader för hånder. Åfven

der det pålas under bygnader blifver håjaren eller

tyngden, hvarmed pålarna nederfläs, på detta

fåttet uphilsad. Vid Glasbruket hår på Kungs-
holmen, drifvas oc^få på detta fktct ftamparna,

hvarmed materialerna til glafet fönderftampas til

pulfver. Sådana machiner kalias i gemen tramp*

Kranar af bygningsfolket, men efter deras åtskil-

liga bruk kallas de Upfordringskranar, Pålkranar,

Stampkranar.

Sedan Herr Ammiralen ankarcrona förleden

viras anmodade mig at examinera Stampkranen

for Glasbruket, och gifva vid handen, om det

(kulle vara något at forbåttra der uppå, hvilket då

fkulle fkie vid des ombygnad, fom man ämnade
foretaga ; få tog jag mig före* at utröna effe&erna

vid åtfkilliga trampkraäar, nämligen huru ftor
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tyngd fom upfordras eller lyftas
5
och med hvad

häftighet tyngden upfordrades, och at derjemte

taga i ackt trampkarlarnas gång uti hiulet, låföm

den, hvarefter effeften måft rattas, alt efter foni

den år häftigare eller långlämmare, eller ock mera
eller mindre brandt uti hiulet. De rån fom jag

giort och hvarutaf jag kunnat fluta något , vil jag

altlå hafva den åran at anföra jämte fluten, förmo-
dandes at de kunna lånda til någon råttelie vid

trampkranars inråtning.

I Rönet, vid en Upfordringskranfor Kongl
Slotsbygnaden.

1. En Gotland? ften, huggen i form af et para!-

lelepipedum, lång 6 fot och 5 tum, bred 13

tum och friock 1 1 tum upfordrades til

2. cn högd af 30 fot vid pafs, under

3. en tid af 4 minuter accurat eller 240 fecunder

4. af tvånne karlar, Ibm gingo i bred uti

f. ettramphiul af 12 fots diameter, deruti

6. de (äledes togo fina fteg, at den eftre foten ftod

fom nogaft lodråt under tramphiulets axel nåft

for ån han lyftades,

7. under hvart omlop togo de t 8 fådane fteg, och

g. hiulets omlop fkedde under 1 8 lecunder nåftan.

Hår utaf utfåttes.

Tyngden fom upfordras 461 Lispund, och det af

des rymd efter måtten uti n. r, famt af Got-
lands ftencns (pecifica tyngd fom jag funnit

vara 2! gäng ftörre ån vatnets oth at en
«qbic fot vata våger 3 Lisp. ,vid pas,

l

%

O 2 Häftig*

\
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. Häftigheten i upfcrdrirtgcn år | fot under livar

ock en (eCund^ efter rih 2 och ?,

Effe&ert af en karl år ? Lisp. nåftan, fbm up-
fordras til en fots högd under hvar ock en
iecund:' nämligen den iundna tyngden år

multiplicerad med den fundna häftigheten,

och afproduden år hälften t agen, efter tramp-
karlarna varit tvånne*

Trampkarlarnas gång år fådan* at de taga 68 fleg

under hvar ock en minut, och hvart fteg 4
tum eller fot högt och 2 fot långt. Hvilket

alt år utfått efter n, <;. 6, 7 och 8* *

Häftigheten i tramphiulets peripherie år 2| fot

under hvar ock en iecund, efter n. s och 8.

IL Rönet, vid Stampkranenför Kungsholms

Glasbruket.

i» Stamparna åro 4 st beftåeiide hvar ock en af et

ekefkaft långt 8 fot, bredt 6 tum, och tiockt 4
tum och af et jåmhufvud fom lades våga ig.

fkolp, lyftades

2. en högd af 10 tum, ibland litet högre och
ibland litet L

e

gre, alt fom det var nier eller min-

dre göds under ftampen

3. giörde 100 flag under 4 minuter, och drefs

4. af tvånne karlar fom gingo i bredd uti

f. et tramphiul af 13 fots och 5 tums diameter,

hvaruti

6> Stegens ftålning var fådati* at den eftre foten

ftod i ä i~ quatter bakom lodlinian fom fåls

ifrån hiulaxcln, nåft för ån foten lyftas, och

7, under hvart omfop tagas 14 fådane fteg, men
g. omloppet (kedde undtr i % fecundér.

- Hår
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Hlr ufaf utfåttcs.

Tyngden af al 1 a 4 ftgmparna tillammans i8t

Lisp. efter matten uti n> r; och at en ctibic

fot torr dk våger 24 Lisp. foni kommer öfver-

cns med des Ipeeitica tyngd uti H. Capitaine

trievalds Xlte föreläsning p/i<2<r* Tom. IL

Häftigheten i lyftningen år 4" tum eller \ fot +
under hvar ock en fécundj nämligen jag haf-

ver dividerat högden.i n. 2 med tiden emellan

hvart ock et flag uti n. 3,

Effedlen af en karl Sr få flor fom der 3 Lispunds

tyngd upfordrades med cn fots häftighet un-

der hvar ock en fecund , hvilken jag hafver

räknat på fanima låt ibm i foregående ron, i

det jag anfet al!a 4 ftamparna Jåföm en tyngd

hvilken blifvit jämnt och ftåndigt upfordrad

tH få ftor högel, fom hvar ock en ftamp lyftas

under hela den tiden fom år emellan flagen,

hvilket jag hår vid defsa omftåndigheter kan
giöra, då tramphiulet år viét och tungt vid

peripherien, eller hafver ftark fvang, och at

lyftningen ej fker mycket häftigt i, ISfom jag

hafver vifat uti Traélaten om Effe&er af
Vatndrifter Prop.IX, och Corok 8. Prop.XL

Trampkarlarnas gång år fädan at de taga 70 fteg

under hvar ock en minut, hvart ock et fteg

år 4 a f tum högt och 3 fot långt
5
hvilket

alt år grundat på 11. £ 6.7 och 8,

Häftigheten i tramphiulets peripherie år gjf fot

på hvar ock eri fecund, efter h. y öch &
I bagge defse rön år högden af karlarnas fteg

utfått efter deras ftålning i tu -g och det fåledcs,

O 3 Låt
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Lat fteget AB uti tramphiulet, hvars axel år C
(Tab* VI fig.i) vara delat mit i tu iF, och emedan
man då igenom rånet vet AE, nämligen den cftré

fotens diftance ifrån lodlinean CE, når han lyftas

ifrån A , få vet man ockfå EF eller CHr fom år

dragen perpendiculer mot lodlinean HF, emedan
de fkiljas föga i längden, når karlarna komma at

gå lågt under hiulaxeln, men för likheten emellan

trianglarne CFH och ABD förhåller fig fämma
CH til hiulradien CF Tom ftegets högd AD til

des långd AB. Det år vift, man hafver något fvårt

före at någa obfervera ftegets ftålning i tramphiu-

let, men få år dereffiot felet i ftegets högd fä

mycket mindre ån felet i obfervation fom ftegets

långd år mindre ån hiulets halfvä diameter.

Emedlertid hafver jag någorlunda törfåkrat mig
om ricktigheten hår utaf

,
igenom det jag jåmn-

f6rt Eiffe&en med Driften, hvilken jag pä detta

fåttet fökt, at jag multiplicerat högdeni fteget med
ftegens tal under hvar oc\ en minut och dividerat

med 6o
y

til at hafva häftigheten eller högden fom
karlarna lyfta fin krop eller låta honom följa til-

baka med biulet igen under hvar ock en fecund,

och når jag fedan multiplicerat denna häftigheten

med 8 Lispund. Som jag tagit för tyngden af en

karl Hafver driften fvarat tåmmeligen nåra mot
effe&en. En karls tyngd tages val medelmåttigt

för ro Lispund, men hår har han ej kunnat tagas

högre ån 2, på det at det öfriga måtte Jvara

emot fri&ioner och andra förhinder, fom jag ej

kunnat uptaga uti Effe&en. Det hade kommit på

ct ut, och gifvit femma öfverensftåmmelfe om
jag hade confidererat jåmnvigten emellan tyngden

lbm
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ibm upfordras, och trampkarlarnas tyngd > nämli-

gen multiplicerat den förra med GC hvallens halfva

diameter, och den fennare med diftancen CH
emellan hiulaxeln och lodlinean HF föm fåls til

medelpun&cn af karlarnas fteg, der de tynga nar

de årö mit i fteget.

IIL Rånet, vid en pälkran for Jlusbygnaden hår i

Stockholm
y
inrättad afHerr gerdes.

n Håjarn, etotkantigt prisma af gutit jurn, hvars

hogd år 2| fot, och tiocklék tvårt emellan de
parallela fidorna i| fot vid pafs, men hafver

inlånkningarpå fyra fidor, få at jag funnit des

rymd eller foliditet vara 44 cubic fot, upfordra-

des til

z. en hogd af 124 fot; under

3. en tid af ?f fecunder

4. af s karlar, fom gå uti

et tramphiul af 15- fots diameter, hvaruti

6. de förfta tvånne togo fina fteg i bredd inemot

halfva broftet af hiulet, eller at de ftego med de

främre föttrcn til 40 a 45- grader ifrån lodli-

nean fom fåls ifrån hiulets axel, hvaruppå de

öfri^a tvånne få folgde, at de höllo et fteg emel-

lan lig och de förre, fåföm uti Fig/2, varandes

7. hiulets botn eller peripherie indelt i 36 fteg

igenom tvår flåar

g. hiulets omlop fkedde under 40 fecunder.

Hår utaf utfåttes.

Tyngden fom upfordras 99 Lisp. efter rymden
uti n. 1, och at en cubic fot gutit jårn våger

22 Lisp, fom på et Lispund når kommer
O 4 ofvcr-
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öfverens med det fom finit jåra floilte väga
sfter des fpecifica tyngd uti törenåmde Hr.
TRiEVALDs föreläsning.

Häftigheten i upfordringen § fot + under hvar
ock en fecund, efter n. % och 3.

Effe&en af hvar ock en karl är få flor fbm der

4f Lisp. upfordrades med en fots häftighet

under hvar ock en fecund* DS man ej gör
någon åtfkilnad emellan de främre och ettre

karlarna. Men i atifeende til desfe karlars olika

gång år effe&ea utaf en af de främre si Lisp.

+, och af de eftre 3 Lisp, +
Trampkarlarnas gång år fådan* at de taga <;6

fteg på en minut, ftegen åro ii fot länga, och
de främre 9 a 10 tum höga, men de eftre 41
a s tum. Och detta efter n. och 8.

Häftigheten i tramphiulets peripherie år if fot

under hvar ock en fecundL Efter n* 5- och 8.

IV. Rönet, vid en pålkranfbrfammaJlutsbygnad*
Inrättad af Herr Commercierådet polhe m,

u Håjaren af famma ftorlek ungefär med den i

förra rönet, blef upfordrad til

2, en högd af 12 fot under
en tid af '3? fecunder. Och det

4. af 4 karlar fom gjugo alla i bred uton på

f. et tramphiul af s tots och 4 tums diameter,

hvaruppå
<i. de togo fina fteg perpendiculert vid bröftet,

fåfom man kan fce uti Fig. 3, hafvandes

7. hiulet 24 fteg beftäende i bräden fåftade per-

pendiculert vid des peripherie.

g. Hiulets omlop fkedde under 20 fecunder.

Hår
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* Har utaf litfåtfes.

Tyngdefi fom upfordras 99 Lisp*

Häftigheten i upfardringen f fot under hvar fe-

cund
Effe#en[af hvar ock en kar

1

, § lisp.

Trampkarlarnas gäng är fåclan at de taga 72 fteg

på en minut, ftegen åro jo tum höga.

Häftigheten i tramphiulets peripherie år | fot

under lécunden.

Nar nu desfa EfFe&er jåmnforas, finner man
at de uti de tvånne förfta rönen , varit de minfta,

nämligen vid upfordringskranen for KongL Slöts-

bygnaden och vid Stampkranen för Glasbruket,
och at den ftörfta varit uti det fierde rånet vid

Pålkraneri fom R Commercierådet polhem in-

rättat, och det med få ftor åtflulnad, at trenne
karlar allenaft på denne fennars kranen hafva för-

matt åfven få mycket fom otta uti de förra bägge;
och fåledes hafva de förmatt mera med et litet

hiul, åri med et af dubbelt ftörre diameter, hvii-

ket likväl år emot det fom allmänt hålles före*

Skulden hårtil, at effeden varit IS liten vid

desfa tvänne kranar vid Slottet och vid Glasbru-
ket, har ej varit trampkarlarnas, ty af deras gäng
finner man at de nog gripit fig an at taga, lå val

flkyndfamma, fom länga fteg, lädana fem de pläga

taga uti en vanlig och medelmåttig gäng, dock
hafva ftegen uti Glasbruks kranen varit längre,

nämligen 3 fot, der dc medelmåttigt plåga vara

allenaft 2, men de hafva ockfä lättare före at taga

länga fteg uti tramphiul, der foten få väl foTn

fallet, hvaruppå han fkai ftiga, avancera emot
Oj .

hvar-
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hvarandra. Men om man vidare betracktar tratnp-

karlarnas gång, har man ej fvårt före at uj>tåcka

felet, hvilket haraltfå beftåtderuti, at de ej tagit

nog höga fteg, och orfaken dertil hafver åter varit

en alt för liten laftning eller tyngd fom de i desfa

kranar haft at upfordra eller lyfta, hvilken ej , til

des balancerande, förmått karlarna at begifva fig

längre fram mot bröftet af hiulet, der de kommit
at taga högre fteg.

Hvad Slotskranen vidkommer, få fåger det

fig fielft huru ftor tyngd fkal upfordras, beftående

uti en vis huggen ften, men det kommer an på at

råtta hvalfen och -linan med blocken efter desfe

•åenars tyngd, fådsa fom [den medelmåttigt' plågar

förekomma. Hvad äter Glasbruks ftampen vid-

kommer, få kan [laftningeh förökas få vål igenom
tyngre ftampar, fom igenom långre ock flere lyft-

armar.

At det år mögeligit at taga åfven få höga
fteg in uti et tramphiul, fom utan på> efter Herr

Commercierådet polhems inråtning, det finna

vi af det tredie rönet, der de tre främre trampkar-

larna åfven tagit 9 a io tums höga fteg, men at

efte&en af en karl uti den förra kranen åndå varit

ftörre ån éffeden af en af desfa tre uti den fen-

nare, det hafver beftådt uti den fkyndfamhetenr
hvarmed karlarna måfte taga fina fteg på iidan utan

på et tramphiul, at* undvika at bryta benen af fig

emot trampftegen. Och ftå trampkarlarna ut at

fä (kyndfamt taga fina fteg uti den ena kranen , lå

finner jag ej hvarföre de icke fkola ockfå ftå ut

ned detfamma uti en annan. Jag fäg ockfå vår-

keligen prof deraf uti denna påikran, ty nårtramp-
kar-
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karlarna märkte, det jag fårdeles gaf ackt på deras

gång, och tillika obierverade tiden på uhret, grepo

de fig få an , at de upfordrade hajaren på 40 ie-

cu-nder, der jag förut fant , närde hollo fin van-

liga gäng , at det geck ut pä s s fecunder, llföm

jag vid fielfva rånet anfört. Emedlertid är det en

ftor förmån uti Hr, Commercierådets kran at den

det at et mindre hiul igenom fri&ionen uti de$

trappar cj beröfvar fä mycket af efteftan, forn

et ftort; och fördenflkul böra desfa flags tramp-

hiul föredragas de uti de vanliga kranerna , vid

alla fådana tilfällen deruti altid en lika fbr
tyngd upfordras, och det jämnt; ty här måfte kra-

nen förut få inrättas at karlarnas tvngd måfte fom
nogaft balancera tyngden löm upfordras , efter de

allenaft hafva et vift ftålle på hiulet at ftä, nämli-

gen vid bröftet, hvilketi de vanliga kranarna flrier

igenom karlarna fielfva, fom avancera iå mycket
närmare eller längre ifråa bröftet fom tyngden kan

vara ftorre eller mindre. När effeéten är ojämn,

äro desfa hiul ockiå förfmå och lätta at hålla ma-
chinen i jämn gäng med fin fvang.

Jag hade haft ftor åftundan at jämnföra fådana

effe&er af trampdrifter af mantkip, löm fåiedes

fkie igenom deras tyngd, med eflfe&er af deras

ftyrka, (åfom igenom handkraft, eller på något

annat fått fom dé bruka fin ftyrka. Men ännu har

det ej yppat fig tienliga tilfällen, der jag fäkert

kunnat obfervera hvad löm fordras at determinera

efFedten af lådana hända driftqr. Emedlettid vil

jag likväl anföra et förlök fom Hr. sauveur af

KongL Franfka Vetenfkaps Academien, har giort i

denna
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denna faken. Han har fåftat en trisfa öfver et

diiip af en tienlig högd, och hängt Mulliga
tyngder på den andan af et rep, fom gick öfver

trisian neder i diupet, medan den andra drogs

horizontelt af en karl, hvarigenom den på hängda
tyngden upfordrades. Men nar han hängde der-

uppå 2f Franfka fkolpund, farit han at karlen hade

deraf en lagom hörda at draga, lä at han med det

arbetet kundeila ut en eller tvånne timar i fänder,

och det med en häftighet af 1000 Franfka famnar

om timan.

Denna Bffe&en, fåfom jag igenom räkning

funnit
y

är fä ftor fom der 24 Lispund Franfkii

fkuile upfordras med en fots häftighet under hvar

ock *en Fecund. Och altfå näftan i a ftor fom den

fiiinfU effeclen af trampdrifterna.

Anmärkning öfver Hr. LEOPOLDS
förbättring, pä det pumpvårk, fom år infört

Uti des Tbeatra Machmarum Hydraulkarum

Cap,V, $.uo.T.XXXU,F,n.
,

af

CARL I^NIG.

1, TJumpvårket fom Herr%EOPOLD velat för-

f bättra, år iäfom haa l||lf berättar, inrattat

uti Harts , utaf en déy berömda Svenfka

Mechanici por.hammars di/cipel, ochfedan uti

Mansftldti och anBra orter ejterfÖlgt, ock brukas

med ftor nytta,

ö. Sam-
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2* Samma figur fom han brukar, år hår in-

förd, Tak VL F.4. AM år en dragbom, BD år ca
Hvefftång, C år hvefven, K år den hvefftången,

fom ftraxt fattar i konftgårtgen; men BD fattar i et

vinkelbfått DFE; fom rorer ftången EH, af hvilken

vinkelbråttet GHI föres, fom fédan rörer ftångea

IL, hvarvid ftångången år häftad.

\. Herr leqpold håller nu fére, at efter

fom, ftungren BD oeh CK fkiuta bågge, på en

gång en fierdedel af hvefvens omlop, och draga

bägge en fierdedel af omloppet, få måfte häften

hafva dubbel få ftor tyngd at draga, den ena gån-

gen, fom den andra. Nu /kulle kon/len (fager

han) varafå inrättad, at altid en Hvefftång drog

allena, eller Jkiot, ftv eljeft blifver Jaften dubbel,

)

hvilket likväl hår icke fker, ty altid en fierdedel af
Cirkeln, nämligen ifrån a til b y draga bägge ftån-

gren tillikd, och ifrån e til d tillika fkiuta, hvilket

går arbetet den ena gången tungt, den andra lått .

4> Men detta ar e<t mistag af Herr leopold;
ty han laftar det, hvarutinnan förmånen af putnp-

vårkets inratning beftär. Antingeij ftångren

BD och CK (F.4.) fkiuta eller draga, få år tyng*

den i puiiipniiiggn lika ftor; efter fom hvar ftåii-

gäng rörer et brott abc (F, f .) hvilket drifver 2:ne

pumpar e Och/ fkiftevis, antingen1 nu hvefftån*

gren CK eller BD (F. 4.) fom fitta faft vid hvar fm
ftängang, fåledes fom (F*f,) utvifar, fkiuta eller

draga, pumpar det åndå i en pump, för hvar ftån-

gång; få at em bågge hvefftångren draga tillika,

eller fkiuta tillika, eller den ena drar, och den
andra fkiuter, göra de åndå fåmma effed, och
behöfs derfdre altid lihå mycken kraft at drifva

dem.
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dem* Formånen af detta pumpvårkets inråtning

beftår altfå deruti, at ojämnheten af hvefven år

någorlunda förtagen, få at häften har lika mycket
at draga, den ena gängen fom den andra, hvilket

fker nu, når bagge hvefftångren göra med hvar
^ndra en råt^ vinkel; ty når den ena hvefftången

måft drager, 'drager den andra intet, fom fes af

F. 4.. der hvefftången CK, fom år i råt linie med
hvefven ej kan draga något, men Ed drager med
hela häftigheten 5 låt ofs nu taga häftigheten i

pumpningen , fom exprimeras igenom linien gk
för f. (F 6.) och tyngden af vatnet fom dragés

må vi kalla P, fä år effe&en, då hvefftången har
direktionen ke lika med Px/ och då hvefftången

har diredionen b b lika medPx<?~0, och hela

efte&en derföre Px/, hvilken ocklå år denminfta

vid detta pumpvårket; men når den ena hvefftån-

gen ftar mit .emellangk och gb, eller 4?
0 ifrån gky

exprimeras häftigheten igenom bd~ y/i och
eftt&en, fom då år den ftörfta vid detta pumpvår-

ket blir aPxy^- Nu förhåller % derföre den

ftörfta Effeden- til den minfta, fom 2PxVr til

Px/, det år fom sj<z til 1 eller fom 1 414 til 1000;

men detta gör ingen mårkelig fkilnad for håften

uti des drågt.

f. Herr ieopolds förbättring, förbåttrar ej

ojämnheten af hvefven; ty hvefftångren på hans

invention, åro ftålda emot hvaranna.n i en linie,

hvayigenom man ej århåller den omtalte förmånen,

at den ena hvetftången litet drager, når den andra

drager mycket , utan antingen draga de bågge

mycket, eller bagge litet

6» Jjoinu ftörre jämnhet i arbetet ^ århålles
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igenom det pumpvårket, fom Herr Commercie-
Rådet polhem tanker inråtta vid Slusbygnaden,

.

hår i Stockholm och nu vifes uti model

7. Det år nödigt at inråtta et värk fåledfes til

en jåmn effed , når Driften (ker igenom häftar,

och der ingen ftark fvang år af något ftort hiul,

men vid Vatndrifter år det föga nödigt der ojåma-
heten löm hvefven förorfakar, undrar eller för-

minfkar Effe&en nåftan ingen ting, faft ån vatn-

hiulet (kulle vårkeligen hafva någon ojåmnhet i

des gäng. Sålöm Herr elvius hafver vifat uti

des Traaat omEffeffer afvatndrifter^ty det fkulle

allenaft förloras T
X

T af Effe#en, der likvål ojämn-
heten uti hiulets gång vore iå ftor, at den minfta

häftigheten kunde vara til den ftörfta fom 8 til 9,

och faft ån ojåmnheten fkulle ånnu vara ftörrc,

nämligen den minfta häftigheten til den ftörfb

fom 2 til 3. Så (kulle det åndå ej mera förlora^

ån låfom man vidare kan fee uti Art 31, Seéi
III af törenårade Tra&at.

Nya Påfund at bruka Slådar fl

menföre.

Herr jon as westbeck hafver tilKongl.Ve*

tenfkaps Academien inkommit med en be-

råttelfe, hutu löm han, ianfeende til alla

de fvärigheter de relande måfte utftå med fina flå-

dar når vinter föret uphörer, hafver varit betånckt

på åtlkilliga medöl fom der emot kunna vara tien-

liga.

Hvad
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Hvad latt-a rcsflådar vidkommer , få hafver

feem*iltc Hr. westbeck ocfrfl gifvit et mycket
bequåmt «iått dt lämpa fyraimä hiul, af en fots dia-

meter vid pa% til vanliga resflådar, låledes näm-
ligen al dea ibm äker kan fielf, utan at ftiga utur

flSdan med et enda handtag, hielpa fiadan på fina.

hiul, nar fl omtrånger, eller då föret uphörer, och
dä föret återigen möter, kan han pä fåmma lått

flappa fladan ne,der at dragas på fina medar, låfom
förut. Och föm detta läter fig göra med mycken
färdighet, och utan flor möda, lå förmodar han,

at man (kal kunna belåna fig af mederna at åka

på hvar ock en lis flack , föm lian förekomma,
ehuru liten den ock måtte vara.

Hr. westbec k påminner, at vid vändningar,

kan ocklå fladan dertöre låtteligen flåppas neder
1 på fina medar, emedan liiulen ej hafva någon
vandbäncke, och det fkulle eljeft vid vändningen

kanna alt ,för mycket på de fmå fl/aga hiulem
Hvilka mäfte vara lå låtta och tunna, på det d@
ej mätte vara til mycken laft och til förhinder uti

diuper fnöd, dä de och kunna låtteligen tagas af

firiå ,a*dar och låggas inuti flådan.

Hela inråtningen för hiulen eljer riijiningen,

ibm han den kallar, år giord af jårn och kan låtte-

ligen, fä vål fattas til ibm tagas ifrån flådan, alt

ibm den finnes vara nödig på refan eller ej/

Vptå LoftJad bruk ur ocklä enflåda vårkeli-

gen på' detta futtct inrättad med lådana fyra hiul,

hvilktii år förfökt och funnen brukelig.
-

.

Men til KongL Vetenfkaps Äcademien år in-

Ondt, et model, fomnu ockfä der förvaras, hvar-

efter hoosgäende ritningar^ uppå VI:te Taflan åro

giorde. Fig* 7*
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Fig. % vi/arJlådan medfinafyra hiuL

A, B, vifa den ftålning hiulen böra hafva når de
göra tienft, men

a, b, vifahiulens ftålning, når de ej brukas ^ utan

åro updragne , iå at flådan kommer at ftä på
fina medar.

DE, år armen hvarmed flådans fyra hiul föras

utur den ena ftålningen i den andra*

E F, år en järn ten \ hvarmed denna arm fåftas

uppå en krok på botn af flådan > når hiulen

brukas^ men
de, vfar armens ftålning når hiulen åro updragne*

då

ef vilar huru tenen år fåftad vid flkårmen fram

på flådan.

Fig. S* vifar tydeligare inratningen ochJärnmän*

hanget af hilllens regering.

ACC A, år en krokug axel för bakhiulen, fom år

få fåftad under flådbotn^ med mårlor uti

C, C, lådan a fom fig. 9 vifar, a t han iftnom

desfa mårlor låter vrida fig omkring.

DD, år en flå fåftad pä famma lått Under flådbotfy

och tienar til axel för

B DE, B DE, de tvånne krökuga armarna
>
uppå

hvilkas fredra andar franihiulen hafva fina

axlar vid B, B> varandes dé öfra andarna fam*
manbundna med

EEE, en flå, uti hvilketl

EF, tenen år ledigt fåftäd
5
kvar med denna rege*

ring hakas fkft efter den ftålning hiulen böra
hafva*

7
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AB, AB, åro tvånne fliar fom ledigt binda fram-

och bak -axlarna tillammans, och böra desla

flåar vara juft lå långa löm diftancerna D.

Huruledes bagge hiulparen kunna lyftas up
och flåppas neder igenom et enda handtag, finner

man nu låtteligen ; ty få fnart den fom litter inuti

flådan fattar uti tenen och fkiuter fram armen DE
mot fkårmen, föras med detlämma och likaledes

hiulaxlaraa för bagge paren tilbaka och upföre vid

fidan af flådan, eller rättare medan hiulen hvila på
marken få fånckes flådan förft neder , fä at me-
darna komma at ftä på marken tillika med hiulen,

men fedan lyftas hiulen upföre under det fielfva

flådan hvilar på medarna. Och tvårt emot når

flådan fkal högas,

At ockfå hielpa våra böndersforjlådar i men-
före, hafver Herr salberg, Ledamot af KongU
Vetenfkaps Academien , åfven långt för detta fö-

reflagit at bruka fyra fniå hiul, och det igenom et

model fom han ingifvit, , hvaruppå Kongl. Acade-
mien ej kunnat underlåta at ockfå vid detta tilfålle

gifva ritning, lådan fom hår hos följer uppä Tafl.

VL fig. 10.

Hvarvid tages i ackt, at bagge hiulparen lam-

pas til flådan igenom tvånne löfa jårnaxlar, hvilka,
når hiulen brukas, kunna inträdas uti dertil giorda

hål eller mårlor uppå medarna,

Förutan et fådant lått, at bruka fyra hiul un-

der forflådar, hafver ockfå Herr westbec k gif-

vit det förflaget at man kunde föra^ på Lasfet et

ar tråmedar af grantiur, fom, der fanden möter,

ehåndigt fkola tunna fattas under jårnipångren,

«ch vore få vida någon hielp, fom man vet at en

trå-
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träfkod (lada ej ar få fvår at draga på bara marken
(öm en järnfkod. Men än et båttre förflag håller

han före det vara, at man fäftar tvänne rullar eller

kaflar, näflan på (amma fått fom förut år vifat för

resflädan, den ena framföre och den andra bak-

fore (lådan, hvilka då (kulle kunna låtteligen med
en handfpik föras under medarna.

Rön angåendeTenns proberande och
angifvande vid des fijnhet.

giorde af GEORG BRAN DT.

Et flycke fijnt Tenn fom vog ^31 as, förlorade

af des vigt uti vatten 7 ?! as.

Et flycke fyra-ftamplat Tenn af famma vigt,

förlorade i vatnet 724 as; varandes af 1694 års

Kongl. förordning, angående Kangiutare-Embetet

hår 1 Riket bekant, at det fyra ftåmplade Tennet
bör innehafva 97 del fijnt och j del bly,

Et ftycke lika tungt treftamplat Tenn, förlo-

rade i vatnet 6%± as, börandes i följe af högbe-
make forordning det treftåmplade Tennet hålla

8} del. fijnt och 17 del bly*

Et ftycke två-ftåmplat Tenn af famma vigt,

förlorade i vatnet af des tyngd 64. as , och måfte i

följe af famma förordning detta fiags Tennet vara

iämmanlätt af 66? del. Tenn och 3^4 del. bly.

Förenåmde trånné Tenn -Sorter voro tagne

af Prof-Tenar eller Stänger, fom med flit i dea
proportion fom förordningen forefkrifver , blifvit

med bly fämmanfmälte, til at fedan tiäna til rät-

tefnorn, at deremot jämföra annat förarbetat

P 2 Tenn,
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Tenn, om det dermed har en jämlik halt och
jfijnhet

Sedan blefvo en hop ftörre ©ch mindre for-

arbe-ade Tenn - Kiåril af årfkillig halt och fijnhet

förlökte genom hydroftatifke vågningar pä en
dertil afmig inrättad våg med tilhörige inftrumen-

ter, få at jag deruppä få val uti luften , iöm i vat-

net kunde våga ftöfre ftycken , utan at der af be-

höfva utklippa fmårre ftycken eller pä något fått

(kåda det förarbetade Tennet.

Efter fkeclde vågningar, befunnos alla hafva

fin behörige halr och fijnhet efter deras ftåniplar,

undantagandes allenaft en liten två-ftåmp;ad ba-

gare, hvilken vog i luften ^2 as mindre ån 9 lod

Vi&ualie-vigt, eller 24? 61- as, och uti vatnet 7-J

lod, Si as; få athan allenaft af des vigt förlorade

«2Sf|as5 men borde, i an/eende dertil at t;i as

två-ftåmplat Tenn af prof- flänger, förlorade i

vatnet 64 as, med råtta i famma proportion hafva

förlorat 293-ffr as, eller i det nårmafte 293-*- as,

gifvandes denna differencen af 8 as, nogfamt til-

kånna, at famma Tenn- bagare innehade mer bly

ån förordningen tilläten

Til at vidare beftyrka detta förfökets richtig-

het, giorcles dera prof genom giutning uti en ften-

forma på det hos Tenn - giutare brukeliga idtteu

och befants det deruti giutna profvet våga r ty as;

deremot det två - ftåmplade Tennet af prof-ftån-

gen allenaft vog ii? as, och fåledes en ätfTkilnad

röntes af 4 as uti vigten emellan desfe tvånne

ftycken Jföm hade en lika rymd och ftorlek hvar-

före och fådant behörigen angafs fåfom emot
förordaingen ftridande.

Nägon
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iNågon tid derefter, fedan genom giutnings

profver en ftor hop allehanda flags infånde prof-

ftycken af åtfkillige förarbetade Tenn-Kiåril utta-

gne, blifvit til deras fijnhet examinerade och rick-

tige befundne, förutan et två-ftåmplat ftycke,

fom vog \2oi as, oeh altiå si as mer ån prof-

ftångs Tennet, fom allenaft vog p? as under famma
rymd och ftorlek; få vardt åfven detfamma iäfom

emot förordningen ftridande, angifvit.

Efter förråttadt giutnings -prof uppå famma
Tenn, var allenaft et litet ftycke med des derpå

flagne ftumpel öfrigit, fom vog 233 as uti luften,

och genom föriök på den lilla hydroftatifke vä-

gen, förlorade i vatnet 27 as af des vigt; deremot

233 as af den tva-ftåmplade prof- ftängen, förlo-

rade uti vatnet 29 as; få at en åtfkilnad der emel-

lan af 2 as på et få litet quantum fkionjas kunde*

I anfeende der til, at hydroftatifke vågningar vifa

en åtfkilnad uti köld och vårma, fom jag genom
erfarenheten lårdt; lå kunde jag nu ej aldeles för-

lita mig på den vågning, fom någon tid förut

fkiedt, nämligen då 5-31 as två-ftåmplat Tenn
marktes förlora uti vatten 64 as af fin vigt, fom
har framman före nåmdes, hålft jag ej kunde på-

minna mig uti hvad för en köld eller varma fådant

dl fkiedde : utan giorde jag nu til få mycken ftörre

fåkerhet, vågning uti vatn fä val af det ena fom
det andra.

Vil man hår emot jämföra de tilförene vågne

J31 as, och i famma proportion, i anfeende til de
då i vigten förlorade 64. as, fådant uppä de - 2? 3 as

två-ftåmplat prof-ftåags Tenn nu beräkna, finner

man allenaft 2$±± as, i ftållet för 29 as, hvilken

P 3 åtfkii-
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Stfkilnad jag i fynnerhet tilffcrifver den olika Tarma
eller köld \ hvaruti' bågge forloken kunna hafva

blifvit giorde.

Til at igenfinna, och kunna angifva huru
mycket Tenn, och huru mycket bly uti hvardera

af forenåmde tvånne oricktige och minder-haltige

Tenn-fiycken fig befticker, få kan genom applica-

tion &i reguh alligätionis fådant utletas på följande

fått.

Genom giutningar af fijnt Tenn för fig, och
bly för fig fårfkilt uti Teonprofs forman , har jag

funnit at 99^ as Tenn, och 1 5-4 as bly fylla mätfet,

få at gråvitas (pecifica af den lättare, har fig til

den tyngre metallen fom 99^ til 1 5-4. Til atnu
deraf få en blandning, fom under famma rymd
och ftorlek våger 119 as; kanii9 fåfom mindre

ån 174* och ftörre ån 994, ailigeras med hvar-

dera af famma tal 5 då deraf differencerna varda

35, och 19I, hvilka ihopa lagde göra fumman 5-4^.

Som nu denna fumman fig hafver til den

fökta mixtion eller blandningen
,
nemligen af 119

as til prof- formars fyllnad; altfåmäfte den förfta

differencen 3? as, lig hafva til det fierde tal

y6T%% as.

På (amma fått erhälles, genom de gifna ?4l-:

19:: 119: det fierde talet 42/0V as.

Desfe tvånne tal, nemligen 76/0*9 och 42/0?
as, tilhopa lagde, göra 119 as;

Och fynes altfå deraf, at 1 19 as fådant prof-

vat Tenn, innehåller y6T%% as fijnt, och 42/^ as

bly; deremot efter förordningen 2 del Tenn och

en del,bly böra finnas uti två-ftåmplat Tenn tiU

fammans: få at hår $T%% as Tenn fela til at kunna
utgöra
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utgöra SStö\ as fäfom et dubbelt ftörre quantum
ån de%2/oV as bly årö.

PS fämma fått appliceras alligations-reglan iii

den fednarc håndelfen, hvareft i2o£ as fåfito

mindre ån 15-4, och ftorre ån 99I, alligeras ined

desfe tal, dä differencerna varda 33, ocn ao~, och
differencernas fumma f 3 i.

Af denne fumman, blandningen 120I, Dch
differencen 53, upkommer p^r regulam trium det

fierde talet 74TVy as fåfora Tenn; och af famma
fumma sdi n

blandningen 120- och differencen

20^, det fierde talet as iåfom bly: hvilka
tvånne tal 74AV oc^ 46S\ as tilhopa, göra den
fökta blandningens compofition 120^ as, och gifva

tilkånna, at blandningen på förberörde fått beflkaf-

fad år, lamt at i$t4? as Tenn hår fela, til at lik-

måtigt förordningen kunna utgöra as fåfom
et dubbelt ftorre antal uti Tenn, ande 46^-^ as

bly åro.

Vid metallers proberande i anfeende til deras

gråvitas fpecifica eller egentliga tyngd, har jag

genom åtflullige rön erfarit, at med giutningar a£

lika rymd och ftorlek uti de brukeliga rten-profs

formor, intet närmare kan kommas, ån til angif-

vandetaf de fel och differencer, foni olingefårli-

gen göra del af det giutna prof- ftyeket: ty

profningen genom giutning uti fådana formor
låter % ej nogare göra, ån at med fåkerhet

kunna angifva en åtfkilnad af et as utaf de 100,

fom hela form -mättet innehålla plågar utaf fijnt

Tenn. Det fom derunder år, kan få mycket
mindre angifvas , fom en ftor acktlamhet uti giut-

ningen och fkrodningen brukas bör, om fiere prof

P 4 på
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Så

fådant fått uppå et flags Tenn giorde, få nåra

varannan komma, at allenaft en åtflrilnad af | as

dem emellan blifver. Vil man åter göra form-

måttet dubbelt, eller flere gångor ftörre, få okas

och felet i proportion dereften

Eljefthar jag och förfökt til at draga förbendc

lammanmångde metaller til tråd och afpasfa läng-

derna med en fpitzig krum- cirkel uppå en fijn

Scal y til at dereiter göra afdelningarna, i mening
at närmare träffa volumen eller florleken; men
härvid yppade fig en fvårighet, fom hindrade, at

föga närmare dermed kunna komma, ån genom
giutningar uti ften~ forman, och derjåmte går

profningen på detta fåttet ganfta iångfamt och
mödofamt för fig.

Men uti cn liten kuhl« forma, hvaruti 67i as

fijnt Tenn rymmas , har jag förfökt at göra mänga
giutningar efter hvarannan utaf et flags Tenn, och
med en fkarp tång genomen enda afflkiårning på
lika fått fkrodningen förråttadt, famt funnit at

man på detta fättct ånnu närmare komma kan

med ftorlekernas afpasfände. Ty uppå en fijn

kornvåg, uti prober-konften brukelig, voro en

del af des fe kulor hvarannan accurat lika, och
den åtlkilnad fom emellan de öfrige var, gick

intet til § as 5 fä at jag intet kan förflå, hvårföre
icke Tenn-profven allmänt fke på detta fhtet,

fåfom mycket behändigare, båttre och lättare ån

Uti ften- forman; hafvandes jag ej ånnu genom fä

många uti kuhl -forman fkiedde giutningar funnit,

at något fel derhos fig befluckit, fom icke varit

fynligit på kulans yta, och altfå genom en om-
giut-

/
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giutning rattas kunnat, åfven Ibm vid giutningen

uti ften- forman fom oftaft lig tildrager.

Förutan detta prof- fättet uti en kuhl-forma,

har jag och förfökt, at forråtta profningen genom
giutning uti en form -tång, beftående af tvånne

halfva cylinder, Ibm genom tångens [hopkläm-

ning göra en hel cylinder; och på detta lattet fkier

profningen aldrafortaft, och milslyckas giutningen

ganfka lållan: deremot ofta hånder, at fä val uti

den platta ften -forman, fom kuhl- forman giut-

ningarna ä nyo fkie böra , dock likvål oftare uti

ften -forman, i fynnerhet af tvä-ftåmplat Tenn,
fom fvåreft år at utan fel giuta, Enår fkrodningea

fedan göres pä enahanda fått genom afklipning

med en hvas tång, kan ej fela, at ftorlekernas lik-

het i det nårmafte tråffas.

Hvad igen! okandet af kroppars gråvitasfpeci-

fca genom hydroftatrfka vigningar vidkommer,
få, emedan alt det fom uti vatten våges , allenaft

viler en difference uti. vågens utflag i proportion

efter vatnets tyngd, och iåledes mer ån 7 gängor
mindre utflag gör, ån den låttafte metall (Tennet)
uppä en väg-mSI uti luften emot vatnets vigt; ty

följer deraf, at quantiteten fom hydroflatice vågas

bör få mycket ftörre vara mäfte, til at kunna göra

defto ftörre utflag. Men alt fom quantum ökas,

få minfkas deremot vågens kånfla, at af fliiS vigter

röfas, och gifva något utflag, i fynnerhet uti et iå

många refor tyngre fluido ån luften. * Fördenfkul,

emedan uppå den lilla brukeliga hydroftafiflka vå-»

gen för fmå ftycken vågas , til at deraf kunna ut-

röna huru vida utflaget genom hydroftatiflka för«

föken fig ftracker; lå har jag uppå en annan ftörre .

P T våg
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väg til prof uti vatten vågit et ftycke förarbetat

tre - ftåmplat Tenn , hvars vigt uti vatnet var 12

lod as vichialie-vigt, eller 332 as, vågande
famma ftycke uti luften ij| lod och 18 as, eller

3 8 1 9i ås 5 få at forluften uti vatnet var 4944 å%
löm genom calculation derå noglåmt tilkånna gat

Tennets ricktiga- halt efter des ftåmpel. Men
fom affickten härmed var i fynnerhct, at i det no-
gafte i ackt taga vägens utflag i proportion af des

laft uti vatnet; få befants genom inånga itererade

föriök, fä på den ena löm den andra fidan af vå-

gen, at ingen mindre vigt ån 1 as kunde hk göra

någon ändring eller utflag.

Det torde i anfeende til det angifna halfva

asfet, fynas, fom fkulle ~ as giordt utflag på vågen,

hälft 1 2 lod vi&ualie-vigt ej innehafver något bru-

tit as; men få år härvid at märka, at taglet hvarpå
Tennet hängde, vog j£ as, genom hvilkas afdrag

det angifna i asfet hårrör.

Håraf fynes, at utflaget på vågen giorde T/TT
del af hela tyngden uti vatnet; i anledning hvaral,

någon torde påftå , at åfven lå iåkert och ännu lå-

krare och närmare genom hydroftatiquen, ån fom
genom prober-konften prof göras kunde på Silfv.

och Guld til deras fijnhet, aldenftimd ej mer uti

Guld ån aldrahögft f gran, och uti Silfver | gran

efter marken angifvas, och en mark myntevigt

allenaft innehafver i6lod eller 288 gran, fom göra

Pfi fierdedels, eller 2304 ottondedekgran. Mm
detta lämnas i fitt värde, och påminnes allenaft

hårvid>
at uti prober-konften möjeligit år, til at
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efter en ftörre Centners invigen mafla, ån vanligit

år, kunna angifva £ dels gran, enar vigterna der-

efter åro inrättade tillika med prober- kiårlen och
vårktygen; få at på fådant lått | dels gran fkulle

göra ^s-öVö- d^l af en Centner, (eller 100 f§) fom
med fåkerhet angifvas kunde, utan at Centnerens

vigt behöfde öfverlkrida R lod vi&ualie-vigt

Åtminftone år af föregående rön uppenbart, at

prof uppå förarbetat Tenn genom hydroftatiquen

båttre och nogare uti ftörre ftycken , ån genom
den lilla brukeliga hydroftatifke vågen uti fmått,

an flållas kunna , famt at man dermed åfven långre

gå kan, til at dymedelft uptåcka imå fel uti Ten-
nets förblandning med bly, ån genom den van-

liga prof-giutningén uti ften -formor,

Desfutan har jag til beftyrkan håraf, genom
rön uppå åtfkillige andra ftörre och fmårre vågar,

til igenfinnandet af deras utflag i proportion af

deras laft, erfarit , at de Imå och fijna vågar ej at

få fmå vigter gifva utflag i proportion efter deras

laft-, fom de gröfre våg balkars. Ty en liten uti

prober-konften brukelig korn-vig, laftad på
hvardera lidan med 107 lod utaf lilla markvigten
tillika med fkålens och inläts fkålens vigt deruti in-

beräknad, kunde ej få något rent utflag af mindre
vigt ån l gran, fom gör t1?tz del af hvarje lidas

laft,' balkens oberåknad.

En annan något gröfre och ftadigare korn-

våg, laftad på hvardera fidan med 324 lod utaf

lilla markvigten, (kålens och inläts (kålens vigt

derunder inberåknad, fick et rent utflag af 1 gran,

fom var —y* del af hvarje fidos Iaft«



224 *744- Jul. Aug. Sept.

En annan ånnu gröfre våg, laftad på hvar-

dera fidan med 7000 mkr* af Prober-Centner-Vig-
ten, fick utflag af 1 mkr.

En annan ganfka fijn och öfver vanligheten
fiibtil korn -våg, i lynnerhet tienlig til de åjnafte

vigters jufterande fom uti prober-konften -brukas,

laftad pä hvardera fidan med 234 lod af lilla mark-
vigten, fick utflag af | gran, fom gör Ty\^ del af

hvarje fidas laft.

En deremot mycket flor våg -balk, laftad

med et Skieppunds tyngd på hvarje fida, fick et

rent utflag af | lod, fom giorde ärrl^ del af
hvarje fidas laft.

Förfok ochlyckeligitRön atGlycyrr-

hiza eller Spanfk Lakritz kan växa i Sverige

och uthärda våra Vintrar. ,

anftålt och profvadt af MÅRTEN T R I E V A L D.

At vi i vårt kalla Clima kunna aga många nyttiga

Träs Fruckter och Rötter, lom vi med myc-
ken Penning fpilla ännu nödgas införfkrifva

ifrån främmande Länder, lår ingen förnuftig kunna

neka, löm efterfinnar at alt det vi uti våra kiöks

Trägårdar aga åro främmande växter, och at intet

våra förfäder en gång vetat at kåhl och morötter

kunde växa i Sverige, ej längre tiibaka ån den ftora

Kong 4 Guftavs den férftas tid.

Montro
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Montro ej ratt få val många Medicinalifka

och til fårgerien tienliga orter och rötter, åfven

iå vål, hos ofs kunde vinna Borgare rått Ora
man allenaft ville vaga något utur fin Pung och
göra fig möda för det allmänna och Efterkom-

mande, hvartil man ingen ringa opmuntran kaii

hafva af de vackra rön fom vår flora Botanicus

Dodlor iiNNAEuså daga lagt, och då man betin-

nar: at Lucullus efter det Mitridatifka kriget var

den förfta fom bräkte ifrån Pontus kiårsbar uti

Italien , de våxa nu uti våra Bonde täppor och de
vi kalla Spanflka, åro båttre hår, ån de fom våxa

uti Spanien, alla åplen åro förft komne ifrån Alien

och Syrien uti Europa, Plommon ifrån Aflnenien,

Syrien och fårdeles ifrån Damafcus, o.Lv.

Det vore fördenilml önfkeligit, at de fom
hafva mera råd och opmuntran un jag någonfin
hatt, ville varda fig om det fom kunde lånda vårt

Landtbruk til forkäfran och Efterkommande til

fromma , utan affikt på juft egen vinft och nytta.

Uti en fådan affikt har jag ock endall giort mig
mycken koftnad och möda, hvaraf jag nu et för-

fök ibland de fom lyckats, har den åran at fram-
MÉå.

Som det mig ej var obekant huruledes man
på ganfka många orter uti England hade ganfka
fördelacktiga Plantagier af Spanfk Lakritz, men
fårdeles omkring Ponrefracl uti Yorkshire och
Godliman uti Provintzen Surrey, iämt vid Barn-
berg uti Tyik- och Frankenland,

Så
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Så låt jag om våren år 1741 inkomma ifrån

England et partie Plantor af Glycyrrhiza Jiliquofa

hijpanica : CB. Glycyrrhiza Jtliquis glabris bort

Cliff. c. lin na ei pag.494. Desfe planterade jag

uti min Trägård , til at fe om de uti kalla jorden

ville utan den ringafte Täckning uthärda våra vin-

trar , och då jag låg, at de ej giorde desfe rötter

det ringafte meen, planterade jag nu i våras år

1744 et litet åkcrflycke därmed, och ehuruväl jag

hoppas kunna efter 3 års forlopp, betiena våra

Apotheque med et godt partie frifka Lakritz- rot-

ter, få regeras jag likväl få litet af någon egen
nytta, at den allmänna nyttan lom häraf på mitt

äfventyr och koftnad kan géras, år mig långt

kärare.

Til den ändan vil jag opricktigt meddela alt

hvad vid Lakritz-Plantagier bor i ackt tagas:

Denna fcythifka Plantan och Roten, fom af lötma

äger fitt namn, växer frodigaft uti en rik, lätt, fan-

dig jordmån , fom ätminftone måile vara half an-

nan aln diup , emedan den ftörfta förmån beftår

uti denna fota Rotens längd och tiocklek.

En få befkaffad Jordmån fom man ärnar plan-

tera Lakritz uti, måfte året förut, väl med gammal
rutten ko-dyngia gödas och med den opgrafde

Jorden noga blandas.

Om våren då 'man år finnad at plantera rot-

tren, mäfte Jorden grafvas of 3 Spadtag diup, och

där fådan diup Mat -Jord ej fkulle finnas, måfte

Trägårds -fångar af åkren göras med få breda

gon-
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gongar emellan fångarne, at Jorden, fom af de-

lämma pä fångame kartas, måtte föröka deras Mat-

Jord til il aln.

Bårta tiden för denna Plantagien, år om våren,

få fnart kiålen år vål utur Jorden, och fkier ledan

man förfkaffat fig friflka Plantor, fom tagas på

lidorna af de gamla Röttrens hufvuden, omtrent

10 tum länga, och de der aga åtminftone et öga,

på följande fått

Sedan fångarne åro, fom förrbemelt, tilredde

och Val med en Trägårds harka jemnade, utrtråc-

kes fnöre mitt på och långs efter f ången, fom
ågcr en alns bredd > hvarefter Plantorne fåttas en
aln ifrån hvarandra men ganfika Lodrätt neder

och ingalunda på fned fom numblerötter* ty detta

har jag med fkada rönt, och bör fordenfkul gran-

ne!igen acktäs.

Til den åndan göres et Lodrätt -hål, med en

lådan p!anter~rtack fom brukas at plantera kåh !

,

och hålet görs få diupt fom plantan år lång til,

få at hufvudec af denlåmma kommer allenaft en
tum diupt under Jordens bryne.

Når Planteringen pä detta fattet år förrättad,

fom nu Lakritzen intet våxer högt öfver Jorden
det förfta året, få lår man röd Löks frö öfver alla

fångarne på vanligit fått, då man dåraf får iå god
och ftor Lök, fom om ingen Lakritz uti fångarne

voro planterad, emedan denna Roten går på dju-

pet néder i Jorden, och Lökens rötter fom intet
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gå diupt, kan fåledes ej på något fått hindra den
forras våxt, utan når Loken af ogräs rånlås, lä

rånfas och Lakritzen med detfåmma, vid Kvilket
tilfålle man ock rånfar bort de unga Lökar fom
åro nårmaft til Lakritz hufvuden, om höften når
Löken inbårgas och når Lakritz fkotten öfver
Jorden förvifna, kan man fprida vål brunnen ko-
dyngia på fångarne, fomiiindrar ogråiet at våxa
nar ej tidig vinter infaller, regn och ihöen (köljer

och muften neder i Jorden, fom .ej ringa befor-

drar Röttrens tilvåxt.

Vid början af följande våren må/le man grafva

neder den qvarliggande dyngian omkring plan-

törne, noga acktandes at intet fkada röttren af

Lakritzen, fom fktille mycket hindra deras tilvåxt,

igenom detta gråfvande biifver Jorden mor och
lös för rötternas tilvåxt, och ogråfets tiltagande

hindras jemvål för en tid.

Mången torde mena at diftancen af en aln

emellan hvar planta vore foF mycket, men fom
rötternas myckenhet och tiocklek gier ftörfta vrn-

ften af denna Plantagien ; få år ock det bafta me-
dlet at lemna dem tilråckeftgit* rum , jemte den
förmän at kunna grafva omkring defamma, hvar-

igenom deras tilvåxt aldramåft befråmjes.

Desfe Plantor måfte trånne års tid ifråtj det

de blifvit planterade, förbi itva orubbade i Jorden,

då man fedan opgråfver få mycket man tåncker

föryttra, noga acktandes at det ej fkier om höften,

föran

c
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för5n ftielkarne ofvan Jorden börja vifsna, eljeft

torka de for mycket in oeli förlora uti vigten.

Sedan denna Roten fädt trenne är inrota fig,

grafvar man hvart tredie år efter denfamma fom
en annan (katt, och år lå fvår at aldeles utöda uti

tienlig Jordmån fom Pepparrots

Omkring Staden London planteras Lakritz til

en flor ömnoghet i Trågårdarne, hvareft Röttren

af den rika och ganfka feta Jorden blifva ogement
tiocka, men når de opta^as hafva de en ganfka

mörk Färg, och fe ej iä val ut fom de hvilka våxa

på fandiga åkrar och öpna Falt omkring Pontefraä

och Godliman.

Hvad fom våxer öfver Jorden år ganfka godt

för miolke kor, torkat eller grönt allenaft de blifva

litet vahna därvid.

Lakritz - Plantagier måfle granneligen för

Svin - Creatur förvaras och agnas; Ty de åro

ogement fhåla efter desfe löta Rötter och kunna
göra en ganfka ftor flkada*

Ron vid Ängars rödjande.

af

NILS KYRONIUS.

Ängen år få angelägen för en god hushållare

fom åkren, emedan den förre år den fena-

res moder.

Q. Ångs
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Ångs fkiötflens å fido låtjande ar få allmän,

at man i Sverge har foga kundfkap om konfteii at

ratt uppodla fin ang , utan lemnas den til dalkar-

len , at hvart tionde eller tiugunde år rödjas och
fedan af Bofkapen at hållas vid mackt.

Vettenflkapen af Ångs fkiötfel håller jag få

nödig, at mig tyckes det alla våra Landsman med
famlad hand, borde komma in med hvad. de for-

fökt, at deraf (kulle med tiden kunna uthämtas

det gagneligafte. iag vil for denne gängen alle-

naft lemna , det jag funnit påliteligit at i ackt

taga fedan en ang på vanligit fått år af rögd.

Når en ang, fom år full af bufkar och lof-

tråen, blifver en gång uprögd, våxer året efter

på famma ftålle och jemte ftubben få många tel-

ningar up, at de ofta ftå ibm en hamp åker, hug-
gar man detta året åfven. dem bort , blifva de det

tredie ån (larkare, och våxa få utan al ånda, tils

Landtmanaen blifver ledfen och uttröttad och
omfider låter dem våxa*

Jag har håraf fedt ftor olågenhet, blifvit

rådd, at rothugga i ny och nedan, om våhr och
hölt, alt har dock varit fåfångt ock lika når, in

tildefs jag påtänt, at med klubba aldeles utöda

(katten eller telningarne fom upvåxta efter röd-

ningen.

Hela
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Hela vettenfkapen år denne:

En liten klubba med långt fkafft, for defto

ftörre bequåmlighet, förfärdigas, med hvilken

man efter törfta afrödningen om våhren, bultar

de telningar neder vid roten , fom upfkutit, emot
et dcrtil låmpeligit bräde eller tia ftycke, fom
man fkiuter til roten det nårmafte man kan; når

man med någre flag bultat och krosfat telningen,

at han blifvit lös fom en vid ja , dock utan at man
behöfver bulta af honom, låter man honom fritt

ligga, ty fedan torkar han bort både öfver och
under jorden , fä at han aldrig blir mer i ftånd

at våxav på detta fåttet fortfares ofver helaången^

der någon uprinnande telning fig vilar.

Klubban kan man göra af god torr biörk, få

blifver hon defto ftarkare och varacktigare.

Til detta arbetet nyttjas poikar och barn,

fom dertil inråttas, allenaft et på liteligit arbets

hjon följer dem åt och fer til, at ingen telning

lemnas obultad.

Detta medel har jag endaft fårfökt om våh-

ren, derat jag år låker, at det flår an, men ej om
höften förrån nu, hvaraf jag nåfta år vantar le

efieden, den jag ftraxt (kal hafva den åhran

med Kongl. Vettenfkaps Academien at commu-
nicera* _

Imed-
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Imedlcrtid vil jag bedia mina Landsman,

fom hafva Alp lundar, at de på dem likaledes

-öra förfök, och med forföken til Kongl. Vetten-

Jkaps Academien inkomma, at man åtmmltone

denna Taken kunde få afgiord, och ledan nyttia

den bafta och bequåmligaftt

tiden.
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Fram-



Framledne Hr. Major rosenstens
Anmärkningar om Kummins Aflande

och Tilvåxande.

Uti
Skåne omkring Lund, och uti de två

der nåft liggande Härader , aflas denne
flags låd, uti anfenlig myckenhet, ibm
dock icke förflår til hela Sveriges Rikes

förtäring, iårdeles ibm denfamma myc-
ket upköpes af Kråmerfkor från Köpenhamn och
Helfingör. På flere orter i Skåne aflas och denne
fåd, men allenaft til fielfva ägarens och några defs

grannars förnödenhet Prifet på denne varan vid

Lund, år altid 1 8 daler filfverm. tunnan på agarens
" loft, fedan fliger prifet val dubbelt uti andra och
tredie mans hand; få at jag törs fåga at årliga

Confumtionen häraf i Riket fliger til iooooo daler

filfvermts. bekoftnad*

IL Men faft ån uti Skåne vidj Staden Lund,
fåföm fagt år, Kummin endaft uti Riket aflas til

falu, få år dock jorden dår, til Kummin obequåm,
nämligen alt för feet och kat: födandes af fig.myc-
ket fint gräs fom år Kummins hufvud-fiende. Ty
hvareft gråsvall tilvåxer dår måfte Kummin: ofel-

bart förquåfvas , hvarföre folkefs flit och aktfam-

R het

\
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het dar, i få måtto måfte vara defto ftörre , men
uti Halland, Blekinge och ak det ofrige af Sveri-

ges Rike, hvareft magrare Jord ar och Backar fin-

nes af ör, fand och fmå kampftens båtten med
någon mull och lerja blandade, dar aflas altsingen

Kummin, faft fådan Jordman år den råtta, löm
Kummin egenteligen fordrar och bör hafva.

III. Til följe håraf, bör en Kummin haga

fålunda beredas fom följer : Man intager dårtil en
nfippa til ftorlek , efter hvars och ens behag och
förniågo , af fådati Jordmån fom hår kort förut,

uti flutet af andra punden år förmält* famma
tåppa måfte fä vål ingårdas, fom den båfta Trå-

gärd, ty fvin åro ganfka begårliga efter Kummin-
rötter och kunna knapt hållas derifrån, om de en

gång få vana dårpå, utan om det år möjligit, grafva

de fig in, under fyllen på plankvårk eller den Båfta

Gårdgårds grundval.

IV. Sedan platfen fåtedes år ingårdad, måfte

den famma om det år ny jord, fom icke forr

varit upodlad eller bruten, ganfka vål upårjas, plö-

jas eller och aldeles uphackas ftrax vid Vårens be-

gynnelfe, alla JLiung- och grås- rötter måfte ut-

piäckas och upbrånnas, och fedan med vidare flit

anfas; Men år det gammal jord eller åker, fom
man til Kummin haga ingårdat, fä måfte man
denfånima ock ganfka. vål ftrax om våren upårja

och från alla ogrås och grås-rötter rånfa, fäföm

iårfkilt af mig och nårmare, om hvar flags jord

fkal förmålas.

V. En PJatz af ny jord, anfas fåfom fagt år,

med upårgning och rånfhing, ftrax om våren, iå

at alt i fä måtto år färdigt til April Månads flut,

H
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få fhart fom May Månad kommer, föres god
fticke dynga eller annan vålbrunnen giödning pä
hela Platzen, fom fedan upårges rått val och diupt

ä nyo två gångor, nämligen på läng och tvårs, och
der uti fås Kummin, hvilken harfvas val och
jämt neder, och alla ogräs -rötter utplåckas då

noga , fom både vid fidfta upårgningen och harf-

ningen oförmodligen kunna finnas, få år det fär-

digt och Kummingen rotar fig (terkt och fnart,

vexandes frodig utibladerna, den förfta fömma-
ren, men gifver dock altsingen frukt af fig; An-
dra (bmmaren hafver man ofelbart med Hugnad
at vånta af detta fit arbete fulkomlig och rik lön,

fä at man af et fkåppe- eller # tunneland korn-

jord, fom år ungetår f o alnar i quadrat eller på
hvar fida af| tunna i fyrkanten, ofta kan få 30 men
gemenligen 20 (kappor Kummin. Denna fåd

mäfte ungefar fås den 10 eller 12 Maii däfruckt-

tråden blomftras, et par dagar förr eller (ennare*

aktas icke, ej heller hafver man anfeende pä ny
eller nedan

,
ty hårvid hafver det icke rum ; o-

brunnen gödning dåger icke til Kummin hagar,

utan ar högft (kadelig för dc många gråsfröns (kul,

fom altid deruti finnas. Detta år ofelbart det

båfta och tiånligafte iåttet at inråtta Kummin ha-

gar, hvaruti och finnas en ofelbart national båt-

nad; Ty om få mycken ofruktbar Jord af Liung-

och ödemark blefve giord til få fulkomlig god
åker , at icke båttre uti Riket (kulle finnas til Råg
fåde, den altid med tolfte eller femtonde Kornets

gröda kunde löna arbetet, i fall ladan Jord fedan

(kulle låggias til beftåndig åker för Rågfåde och
Bokvete, (å kunde och fådan Rikets Jordmån, al-

R 2 drij
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drig båttre och nyttigare inråttas, och fedan

kunde åter mera '
ny jord til Kummin Land upar-

betas, men Korn bär fådan mark fållan eller aldrig.

Om denfamma fåledes "flkal brukas til Råg fåde,

få niåfte Larsmeffo Rågen lås förft i iieiiva göd-
ningen och andra grödan fås i finom tid

"med bokhvete , fom bagge löna mödan, ledan

måfte jormed äter hvila. Kummin halm år och
god och växer ymnig, han brukas til tak

pä uthus, och til ftrö under befkapcn, ledan

fcaftas han ut och blandas med hackat Ale- Furo-

Grane- eller Biorke- Ris och någon kodyngaj iå

brinner alt -pä et är fimman och blifver då den
båfta gödning for moder jorden, fom fåledes

altid låter nöja lig med fitt egit fett, ledan hon
blifvit förfta gängen inrättad, detta år nog om ny
jord.

VI. Nu följer huru gammal åker och få til

famma bruk, vål (kal kunna inråttas , hvilket Iker

på tvånnehanda fått. Förft, et fådant äkerftyckc

ledan det år vål ingårdat, måfte man om våren in

Aprili detiamma vål upårja, två gångor nämligen „

på long och tvårs då alla ogrås-rotter plåckas rent

ut och uprånnas, några dagar därefter harfvas

jorden vål och ykmt til ; flimmaledes handteras

jorden in Majo en omgång, och lika lä in junio*

Efter Micilommar tiden, antingen ftraxt uti början

af Julii Månad, fedan ogråfet antingen år utrotat,

e ler ock dels rötter blifvit vanmåktige at fatta

gröda igen, få måfte valbrunnen gödning föras

på denna åker, hvilken ftraxt årjes neder på tvårs

och lång, och dåruti fäs Kummin, löm harfvas

ftraxt neder, val och jåmt, få rotar han lig ftarkt
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och val växer i bladerne til nåd följande Michae-

lismeffo, nåftföljande lommar bar han god groda,

men icke fulkomligen förrän tredic iommarn;

det tages och uti akt, at til gråfets defto bättre ut-

rotande, mälle man hvar gäng, når denne jord

årjes, vånta med harfningen några dagar, på det

åt alla- ogrus -rötter defto båttre måge förvisna,

hvilka icke blifvit utpiåckade, men vid fifta arg-

ningen , nar Kummingen år ladd, måfte Jorden

ftraxt tilharfvas. Det andra fulbordas lålundaj at

man bereder jorden pä fått och vis, löm lagt år,

in til Junii Månads flut; Vidare upårjes jorden in

jiiedio Atigufti, och ånteligen ftraxt efter Michae-

lismeffo , vid hvar upårgning harfvas Jorden v ål

och jåmt til, dä år det ofelbart, at alt ogrås för-

fvinner, och ledan blifver Jorden liggandes, til

harfvader öfver hela vintreti} få fnart våren och
urens tid därefter

,
infaller, nämligen den 10 eller

iz Maii föres behörig gödning på åkren , hvilken.

ftraxt årjes nederpå tvårs och lång. Kummin fås

och harfvas ftraxt neder, dä hafver man nåftföl-

. jande år och (ömmar iåkert at hugna fig af en åfven

få god och fulkomlig gröda, löm af ny Jord.

Somlige tyckia, at det år for Mrt, uti få lång tid,

nämligen två hela år, at ingen gröda niuta af en
fä vål beredder åker, dårföre få de dår,uti råttan

tid, hampefrö, tillika med Kummin, och harfva

alt neder på en gång- Hampefröet fäs förft al-

lena, och Kumminen blandas uti fand, och fås

dar åfvanpå. Sedan harfvas alt neder, hampan
våxer dä makalöft vål, förfta lömmaren, och
Kummingen rotar fig lika vål därunder 5 Når ånte-

ligen tiden kommer, at hampan fkal bårjas, då

R 5 måfte
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måfte han upfkiåras, och icke upryckias, och
några dagar därefter, får man med nöje fe huru
Kumminen, grön fom den flkiönafte ang, ofver-

vuxit hampe dubben, och denfamma aideles öf-

verfkyler. Samma ftubb rutnar fedan i Jorden,

fäfom enganfka god giådning, och nåftföljande

år gifver Kumminen lin fulkomliga vålfignada

gröda,

Deffa föreflkrifna maner at handtera Kummin,
åro de dråktigafte och ofelbarafte*

VIL Några åro ånnu konftigare til at vinna

tiden, men göra och mera omkoftnad, med min-

dre båtnad, til at bringa Kumminen uti häftig

och paffabel god gröda, på följande fatt; Medan
åkren beredes til Kummin hagen, uti April och
Junii Mänader, fåfom lagt ar, få de Kummingen
uti Trägården på fångar, infora felerie frö, och
få fnart det lider til Midfommaren, låta de grafva

Jorden rått val en half aln diupt, pläcka denfamma
ren å nyo, och käfta ftdan ränder dåruti, med
fpadan efter fnöret, uti hvilka Kummin-rötterne
transporteras, lafom felerie plantor, lemnandes de-
juft et quarters fkilnad, emellan hvar planta, fedan

lågges mullen dårtil , och det planterade Jordftyc-

ket, vatnas allenaft en gäng val, ftraxt efter plante-

ringen, fä rotar denne Kummin % ftarkt^ För

ofrigttil at ftyrkia nåftföljande årens gröda, ftrös

ochplatfcn öfver med lös Kummin, blandad uti

land, fom frater fig fielf i jorden, och fattar rötter,

fä år arbetet färdigt, och frukten dåraf, kommer
god nåftföljande år,

VIII. Ån vidare finnes, de fom uti flutet af

Julio eller Augufti Månads begynnelfc, få Lars-

meffc



1744- Q&Nov. Dec. 239

mcflb Råg och Kummin tillamman, uti vål bered-

der Jord, då Rågen ofelbart, nåflföljande år blif-

ver härlig, men huru den Kumminen blifver,

vet jag icke ännu förviffo, ty jag har förft i flutet

af fiflledne Julii månad, detta på nybruten Jord

förlökt, och gifva både Rågen och Kumminen,
god liknelfe til anffenlig gröda, hvar ifinom tid.

Vid detta Maneret aktas, at om Larsmeffo Rågen
gör fig IS luftig, af det at han lås lå bittida, at han
ftraxt efter Michaelismeflb tyks (kiuta til ax, IS

mäfte man ftraxt låta afhugga topparna af all Räg-

bradden, lå innehålles med flik växt, och Rågen
blifver defto ftarkare, uti Båtnen, til grödans fram-

bärande, nåflföljande lommar.
IX. At hvar och en må veta , huru mycket

utfåde af Kummin årfordras til et viftftycke land

eller jord, få år detta ofelbart , at et fkåppe korn-

lands Jord, vål och rikeligen kan belås, med tre

Svenfka flop Kummin, fom blandas uti en .{kappa

fin och torr land, och dår i med, belås Jorden

vål och jåmt; når nu Kumminen ufar fig, kan

man ftraxt fe: om någon mifta eller obcfådd flack

år, fkullc fådan mårkas, då måfle man flrö Kum-
min dår åfvanpå, fom Ijelf fattar rötter* För
denna ordfaken (kul, år det nåftan båft, at få Kum-
minen allena, oblandad med annan låcL

X. Nyvuxen Kummin måfle tagas til utfåde,

eller om jag vil befåen haga i flutet af Julio, m
måfle jag taga dår til den Kummin , fom mognat
uti nåft förut ledne Junii månad, vil jag åter belå

et Jordftycke om Våren, få måfle dårtil tagas den
fåd, fom år vuxen nåfta fommaren £$rut, åldre

utfåde dåger icke.

R 4 XI. Se-
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XL Sedan Kuraminen låleds ar kommen
uti behörig växt, lä mognar han vid Midfommars
tiden och dä måfte han ganfka noga paffas up.

Nar den ena tredié delen af Cronorne ar mogen
och brun, den andra tredie delen gulbrun och
reften grönaktig , då måfte man honom affkiåra

och ftraxt uti et eller flera Bryggekar afflå, fedan

torkas han dageligen, emot fölen, på lakan eller

tacken, få mognar och torkas alt fnart nog, få at

han icke brinner iamman, utan kan uti tunnor

inpackas» Om något af den gröna Kumminen
(kulle blifva faftfittiandes på halmen vid förfta

afflagningen , få bör man lägga halmen emot fö-

len, några dagar, fä mognar fåden, och kan

afflås, då den fenare, blifver lika fä god, Ibm den
förfta. Det tages och i akt, at Kumminen måfte

affkåras , mårnar och kvällar, medan daggen ur

på honom, ty eljeft faller han alt för mycket bort
XII. Sedan Kumminen låledes år bårgader,

bör man ockfå ftrö ny lös Kummin, hel tunt öfver

hela platzen, nämligen hälften iå mycket fom af

början varit utlådd, hvar vid lårdeles gifves akt-

ning om någon mifta finnes. Ty fäfi Kummi-
nen nog faller af vid atflagningen, ehuru aktfamt

man därmed umgår, få är likväl denna til ökoin-

gen god , och ftyrker näftfaljande årens gröda
\
ty

;ju lättare denna låd växer, ju dräktigare blifver

han, och defb båttre förkvåfver han alt ogräs,

fom % altid hos honom intränga vil

XIIL En Kummin haga vil och hielpas ark

med gödning af flicke dynga eller fmått hackat

Ris , fåfom lagt år uti £ punä: hvilket ihart rut-

nar, då det om vinteren på föres uti bar froft.

XIV, Når

\ '
. ... ra

\
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XIV. Når en kummin haga fåledes handtc-

ras , bår han fulkomliga grodor , uti de förfta

fyra åren , uti det femte och fiette tager han
,
af,

ty jorden trötnar, och behöfver hvilo uti et år, då

hon likvål emedlertid kan om arbetas, rånfäs, glö-

das oeh befas, fålom fagt år. Så får och jorden

fin förra kraft igen , och vålfignad gröda blifver

icke ute; at man altid må niuta en få hugnelig

gröda til godo , få år det båft för en man , fom
måktar göra fig förfta inrättningen, at antingen

göra två kummin hagar , eller och en få ftor at

hälften eller "trediedelen dåraf må kunna låggas i

hvilo , når fådant behöfves , då den öfrige delen,

dockaltidbår lamycket,at den lönar mödaiyiåml
Fredningen, och det nya arbetet. Det år val fant,

at kummin aldrig, aldeles kan utrotas , eller för-

quåfvas af grås lå långe han befredas, likväl ledan

han burit de 6 förfta grödor, lönar han knapt mö-
dan , falt mindre finner dels ågare någon nytta,

nöje eller formän vidare dåraf.

XV* Jag halver fagt at ogrås,fom hår betek-

nar det fina grälet, år kumminens vårfta motftån-

dare, Tiftel, Törne ochnåflor, åro icke mäkti-

ge, at göra hålften lå ftor Ikada, fom fintgrås.

Til at afvårja denne fvårigheten, måfte man ranla

denne kumminen , vid Vårens begynnelfe, hvart

år, då ogrålet ftraxtvifar fig förr ån kumminen
begynner ftarkt at våxa* Til denna rånsningen

brukar man taggiga hackor af Jårn fåfom fingrar,

hvar med man kan updraga alt ogråfet med röt-

terne eller åtminftone aga det få hårdt,atdetmåfie

blifva kraftloft til at utvidga fig eller gifva frö

Rf ifrån
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ifrän fig det året, och kumminen, växer igenom
en flik ränsning defto ftarkare.

XVI. Så ihart kumminen år affkuren öch
bårgader , då vil ogråfet med makt taga fina

krafter igen, dårföre måfte man då ftraxt äter éf-

verfara och rånfa hagen, oeh efter denna råns-

ningen, ftrös den nya kumminen ut; hvar om
uti tålfte. punden år förmält ; På fädant fått

blifver altid Jorden ren och ftark til fin groda,

til defs hon måfte hvila, och både Jordens och
fådens natur, fådant årfordrar.

XVIL Många mena atman om höften kan
afhugga Kummin bladerne til fin nytta och gifva

kor, Töm deraf trifvas ganflka vål och at Kummi-
nen lika fult (kulle behålla fin fulkomliga drift til

nåftkommande års groda 5 Men^ fådant ogillar jag

aldeles
,

ty Kummin våxer ofta ojcmt
, lomliga

rötter ftå diupt i Jorden , fomliga rötter ftå et

ftycke öfver Jorden , hvilka fenare Ihart kunna
afhuggas , och fåledes förderfvas , defsutan bör

Kumminen behålla fina blader öfver vintern , at

rutna på, ty det år ofelbart defs båfta gödning.

Mera vet jag mig icke at påminna hårvid, ei hel-
'

lerkan någonfin mera god fkiötiél til Kummins
aflande erfordras. För öfrigt om detta mitt för-

flag få mångfaldigt och val uti Riket vårkftåltes,

fom jag alt af troget och välmenande hierta be-

fkrifvit, få vet jag låkers, at innan tre års förlopp

hådan efter, finnes fä ftor myckenhet af denna

£åd uti Sverige, med ringa möda och mycken båt-

nad , at vi då dåraf icke ailenaft hafva nog fielfva,

utan och kunna meddela alla fråmmande , fom
denne varan behöfva, hvilken och nu från Norige

myc*
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mycket efterfrågas och åftundas

,
ty den Svenflka

Kummin hålles och före at våxa bättre och ftar-

kare , an den fom fås ifrån några orter uti Tyfk-

land, Jiutland, Långeland , och Låland etc hvar-

före folket på Seland , lå gierna tilhandla fig den
Svenfka Kumminen» Hvar och en vet huru dyr

utlånfk humbla, var hår uti Riket för en tåmmelig

tid fedan, och alla hushåld afvarde voro nodfaka-

de med ftor bekoftnad fig den famma at förfkaffa,

i brift af Svånflk humbla 5 Men nu ånteligen ige-

nom fkiedde planteringar , finnes god öfverflödig

humla har uti alla Skogsbygder, f ä at Slåtbygder-

ne ockiå der med, emot lått och fkiålig betalning,

blifva hulpne* Samma beskaffenhet finner jag

med Kummin och mycket annat hår uti Riket,

når jag betraktar hushäldningen med den goda
och mångfaldiga Jordmån/om Gud gifvit at bruka^

Ron angående den läckra Roten fom
Holländaren kalla Aard Ackeren, ingifvic

MÅRTEN TRIEVALD,

Som denna låckra och ganflka nyttiga Roten, kan

råknas ibland de ypperfta i Köket, och monga
hushåld af den famma kunde hafva en ange-

näm fpis, få har jag ofta förundrat mig, at han fä

litet hos os af Trågårdsmåftare planteras, dår lik-

väl denna Roten ; Som Höllåndaren kallar Aard
Acker eller Aard Muyfies, mesn afBotanici Lathy-

rus pedunculis muhifloris diphylli$,foliolis evdlibus,

radice tuberofa. Hort. Clffi 367. Lathyms ärvenfis

repens



244 I744*' Öå. Nov. Dec.

repens tuhehfus C. B. 334. Terr<zglandés Död.

fcmpt. $jo, i Skåne kallas de Jordmöesf , kan ut-

tarda de ftarkafte Vintrar, och då de en gång
kommit in i en Trägård, gå de intet gierna ht. At
hu giöra mig få raycke mera härom föriäkrad ; Så
införfkrefjag år 1736. några af deffe Rötter ifrån

Holland; Men då de anlånde,rådde en och annan
mig, at intet plantera dem i min Trägård, iåijan-

hela Trägården , och fom jag då hade planterat

70 Mullbärs Tråd i deniämma, få vågade jag det

icke, utan fylde en Stor Lår af f Alnars längd,

och en Alns bredd med god Jord, i denna Lådan
planterade jag bemelte Rötter, uti hvilken Lår
deftodo ute i fria Luften uti 17 97 , 1738, 1739
och 1740 års Vintrar, men höften 1741. flod mig
denna Låren i vågen , ville fåledes flytta denfam-
111a pä annat ftålle, och då Jorden uttömdes, fant

jag at deffe Rötter fig anfenligen förökat , bottnen

af Låren var aldeles förrutnad och en flor dehl af

Jördmoeften krupne et fpadtag neder i Jorden.

På det jag nu af denna förfarenheten måtte ~

giöra mig ftörre nytta , låt jag om Våren 1742
komma mig et godt partie Jordmöefs ifrån Am-
fterdam , lör hvilka jag hår nödgades betala en

ftörre- Tull , ån både inkiöpet och Frackten be-

fleg fig til , dur dock inga för penningar i Stock-

holm vore at tilgå.

Deffe fäddejaguti en fåndig fä belägen Åker-

lapp , at denfamma med helleberg år aldeles pm-
gifven, Jordmöeffen, blefvo nederfade, och of-

van på låddes det förfta Året Rofvor, når de om
höften optoges, plögdes åkeren, och fåmonga

Jord-
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Jordmöefs började fom efter Plogen vilade &l
fedan harfvacles Åkeren. Vären 1743. -Hördes,

denna Åkern igen och Uddes med Arter , iäni-

* maledcs detta Året med Linfer 5 Så at denna Åke-

ren gifvcr mig hvart År en groda jemte denna
nyttiga Roten , den der uti detta Åker ftycket

näppeligen lårer tryta, denna Åker godes vål med
brunen ko-dyngia, och lönar på detta fattet longt

mera ån et ätta dubbelt ftörrc Åker ftycke lådd

med Råg/, korn eller hvete.

Halmen af deffe jordmöefs, år et af de båfta

foder for Häftar och miolkc Koor, hviiken likval,

for fin ganfka flora fetma och frodighqt fkuil,

..mäfte utblandas med annan magrare halm. Des-
utan år våxten ofvan Jorden for fina alt for {kö-

na röda Årtlika blommer och blad v intet mindre
angenäm at pryda blomm-krukor, ån den Imake-
liga fota roten giör cn god rått pä bordet.

Beråttelfe om et fårdeles ftort Hagel,

fom föll i Mofcou den ^o, ixdllledne Jprii.

Ingifven af

PEHR K ALM»

Denna fynnerliga håndelfen uti våderleken,haf~

ver jag tyckt vara fä mycket mera vårdatup-,

föras til minnes , fom vi uti Sverige , Gudi
lof, fållan eller aldrig hafva tilfålle at fee nogon lå-

dan. För utforfkandet af orfakerna ti! detta hagel,

hafver jag funnit nödigt at anföra IS vål den för-

utgående lom följande väderleken med fine om*
ftandigheter. Störfta delen, ifrån börjao, af April

Hlånad

1
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månad var klart vader och Sollfceri, lamt om dagar-

na en ganfka flor hetta, hyilke*' jag noglämt fick

förmårcka under mina fina t$l6r öch Ipatzer-gån-

ger nu på den ena lidan^ om Mofcou , nu på en

andra, hvareft jag fökte föröka mina lamlingar uti

ffiftoria Naturali.

d. 23. ApriL S* i- merändels Solfken, dock
ibland mulit, nägoHundo varmt,

d. 24. SSW. k förmiddagen Soitken, men blä-

fte ledan ihop moln alt mer och mer

5

KL 7. om aftonen begynte det på attämel.

rägna, fom varade långt in på natten,

d* 2?. SW. o. Solfken och angenämt vader*

d. 26. SSO. % Solfken,varmt och vackert vader,

d. 27* N. 1 . Solfken och gantka varm väder-

lek.

d, 28. N. o. Solfken och ganfka varmt,

d, 29. SO. i. Solfken, varmt och angenämt
väder* Kl. 4. e. m. begynte mulna ftarckt

til SO. hvarifrån fedan et fvart moln
kom

5
fom gaf något litet rägn med nå-

gra gångors blixt och åfkedunder; KL 6.

blef klart igen, men vid Solens nedgång
upkömmto återigen moln, från SO. med
rägn, fom varade en ftund på natten.

Sådan var Väderleken förut ; Nu vil jag änte-

ligen komma til den 30. ApriL

Om morgonen var klart öfver alt; vädret var

från SO. fom blåAe ganfka läckta, och hade ef

färdeles tiyrcka; deremot var Solenes värckaa

defto ftörre , löm 11 baddade på , at man hade

Mrt före at gä pä gataa för den häftiga hettan.

Vid middags tiden begynte fmå moln ftiga up
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alt mer och mer i Sud-Oft, fom fmåningqm öf~

vertåchte himmelen, och förtogo Solen des klara

flten, fåmt förminflkade des värkan. Kl. % efter

middagen kom en fvart molnvägg eller en molnijl

från SO* föra med litet rågriande och 3 eller 4.

gångors åfkt-brak gick ofvér Staden och få fin

koos; derpå klarnade det litet upp; men en annan

tiock och fvart molnvägg kom ftraxt annalkandes,

då litet för des framkomft en häftig vaderijlning

kom farandes, hvilken knapt hade hunnit gifva

fin ankomft tilkänna, förr än honom ftraxt pä hä-

larna fölgde några rägndroppar, och få på ögna-

blecket et lä förfärligit haglande, at jag deslike

aldrig ledt

Sielfva haglandet continuerade en god otton-

de dels tima med fådant fulande och hvafancje, at,

då man flod ute i Farftugan \ den ene med den
ftörfta möda kunde höra hvad den andra fade, fart

de ftodo brecle vid hvar andra, och ropade ftarckt

Befynnerligit härvid var det, at vid fielfva haglan-

dets början begyntes tillika et åfkedundrande och
- liungande, fom continuerade hel tätt på hvart annat
hela tiden det haglade, dock var haglens prafslan-

de och fiifande få ftarckt, at man ei. flört kunde
höra af det korn-gubben, jag menar Sfkan, kiörde,

faft man altid fSg blixtandet Tillika nicd haglen

föll ock något fmått rägn. Under haglandet bkifte

och hvinade tämmeligein

Då hagel -ijlet gått förbi, fölgde ftraxt och
derpå et ftarckt regnande med flora droppar, fom
continuerade fedan en half tima, då det änteligen

började klarna upp i SO. Under hela detta ftarka

rägnande , var et 11 tätt liungande , at jag vet mig
aldrig
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aldrig fedt maken; ty det var knapt en handvån-
ning emellan hvart blixtande , få at det ei var an-
nat

f
ån blixt på blixt; dundrandet var ock lika

tytt, dock ei mycket ftarckt ock hårt*

Så fhårt det ftarckafte haglandet facktat %
(ty under fielfva haglandet var ei råclligit at våga

% ut) fprang jag ut på gården, fom nu 13g fnö-
hvit af hagel, at le efter huru ito ra Hagel-kornen
måtte vara, och befinn jag dem fädana:

De llörfta jag kunde fä voro richtigt få flora

fom Vålflka nötter , om ei ftörre ; de flålta voro
ftörre åh Haffelnötter : til fkapnad voro de något
trinda ; Men de mafta voro eliiptica, och på 2:ne

emot hvarannan fvarande fidor iiågot hopkrama-
de : fomliga voro utan på knagliga , andra flata

:

de bsflodo naftan hel och hållne af tat och fkarp

ijs ; Men innerft uti deras medel-punci lyntes en
löfare materia , likafcm en Inö, af i, ibland ock af2.

Rhenlåndfke Lineers Diameter.

Jag ar öfvertygad derom, at defle Hagelkorn

i begynnelfén, och då de förft komrno ned på
marken, ånnu varit flörre, ån omrört år; ty den
flärka hettan , fom hela långa tiden , och åfven

'

denna dag, gådt förut och upvårmt jorden, länlt

det häftiga rågrtande,hvilket fölgde med och flraxt

Eå

haglet minflkade altid något af deras ftorlek
y

vilket man kunde ögonfkenligen mårka deraf, at

oanledt marken var fhöhvit af hagel, fom fömlig-

flåds, enkannerligen vid vaggar och plank, låg til

en tvärhands tiocklek, få varade dock knapt half

annan timå, förråa de allefämmans voro upfmalte.

Ja faft ledan 'mycket flora vattupulfarflodohår och
dera! det uplmSlte haglet och nederhöfla rågnet

,

hant
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hant likväl kläckan nåppeliga blifva f. om aftonen,

innan alt fammans var återigen uptorkat

Nog hade jag onfkat , det jag haft någon
VigtMhi vid hand

, på hvilken jag fått våga

de ftorfta Hagel-kornen ; ty derigenom har man
ånnu kunnat inhämta nogare vifshet om deras

tyngd , ftorlek och kraft ; men fom lådant intet

var til fångs, och man i den häften ei kunde för-

färdiga något v&g-itiftrument , få måfte jag låta

bero dervid.

Vårckan, fom detta ftora Haglet hade med
lig, var denne:

De Fönfter , fom lågo åt våderfidan r och
der man ei i haft handt lägga Lukorna igen, blefvo

måfta dels fönderflagne ; lömligftåds, faft fonftren

voro på det fordom dags brukeL {*X£ztiMofcoufti

fom hos Qfs vid fielfva yttre fidan af muren, utan

vid deh inre fidan , och altfå ofver en aln innan-

före i muren, med jerngallror utan fore , blefvo

de likväl det oacktat , med den häftighet åndå
fönderflagne, at Hagel-kornen Iprungo tvårt öf-

ver hufet til andra våggen.

Fruckttråd , fom Åppel - Påron é Plommon-
Kiersbårs-tråd, Hågs;, Vinbårs4mfW, med flera,

hvilko nu ftodo i båfta Blomma , ledo ftor (kåda j

ty på våderfidan blefvo nåftan alla blomfter nedfla-

gfie, och på de andra fidorne fingode och dryg kän-
ning hårat, lå at hela marken under tråden låg fnö-

hvit af Blommor, hvaribland låg hår och der hela

klalén af blomfter tillika med fielfva qviften på
hvilken de futo,

Åtflfcilliga qviftar afVinbårs -bulkar och af an-

dra tråd blefvo flagne tvårt af*

S I*6fvsa
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Löfven af tråden bafades få ned, at man ei

kunde le marken under traden derföre.

Blad af frodväxt gräs och andra örter voro
fom londer tröflkade.

Sparfvar ellerTättingar blefvo fundne ihiäl flagne.

En och annan af det gemene folcket , ibm
varit ute , och ei få fhart kunnat få något fkydd,

iådes blifvit litet fkadde.

Väderleken , fom fölgde på detta haglande,

denne och denäfta följande dagar,var fådan,nåmL
In emot aftonen och litet för Solens nedgång den-

ne dagen komå nyo cn moinijl från SO. medtäml.
rägn : vid Solens nedgång blef åter klart öfver alt.

d. t. Moji OSO. t. nu Solfken, numulit med
åflkedunder och rågm

d. 2. SO. o. Solden, varm, e. m.ftrömoln : fe~

dangingo parmolnijlar förbimed duncler,men

rågnade ei,

d. 3. SSW, % Solfken, varmt,

d, 4. SO. o. Solfken ,
ganfka varmt, e. m. ftrö-

moln : en moinijl gick mot afton öfver Staden

med åfkedunder och rägn*

d. s. SSO. o. mulit, fvalt i Luften : Kl. 5. Sol-

fken ; Kl. 12. började Thordön höras i SO.
derifrån et mörkt moln upkom , fom gaf braf

rägn ; KL & klarnade upp ; men litet derefter

hördes åfkan åter derifrån,då mycket och fvatt

moln upkom, fom gaf rägn., hvilket räckte

in til afton, dådet klarnade upp*

d, 6. SW. t. nu Solfken och varmt j nu och märt
mulit» i

Dylik omväxling dagel. af Solfken , moln , åfte-

dunder, rägn, varade in til d^ 1 6f då ledan ble fvo

.

klara och heta dagar, Vä-
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Väderväxlings Machin.

påfunnen och ingifven

MÅRTEN TR1EVALD.

Man (kulle billigt tro, at Mennifkian den Sk&*

paren begåfvat med Förnuft , (kulle vara

mon om, at låra kanna det Elementet hon
lefver uti, och ej en enda fåyareknåpp kan vara

förutan, likvål fer man j huru fä ganfka fä, giöra

fig underkunnige om Luftens Egenflkaper och
fkaplynnen, hvarpå likval helfa och Lif til ftörfta

delen beror, mäntro fådane månnifkior i det mä-
let kunna fåya fig aga någon förmon, för de oför-

nuftiga diuren? de der åfven draga andan och
Luften i fina Lungor, fä val och på fämma fått

fom de, men veta ey mera ån de förra, huru
Luften fom de andas, bör vara befkaffad då de
(ku må val af denlamma.

Som denna veten(kapen hafver gifvit m/g
anledning til detta Påfundet , få (kulle det fynas

vara nödigt at förut handla oni denfämma ; Men
fom jag nu ey får lof at (krifva en book , utan

allenaft uti Kongl Vetenfkaps handlingarne, giöra

en befkrifning af fielfva Pärundet eller Machinen,
fä nödgas jag förvifa de fom åro mone at veta an-

gelägenheten och grunden til detta Påfundet, til

den tredie Tornen af mina Förelåsningar, Ibm i

monga Års tid legat färdig för trycket, och lår fe

dagsliufet, få fnart et blidare öde, vil tillåta mig
med (kada, at låta trycka flera Böcker^ emedlertid

S 2 . kunna
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kunna de låfa, hvad jag om Nyttan och Bruket af
Väderväxlings Machinen på Kongl. Maj:t och Rik-

fens örlogs -Flotta korteligen författat, och på
Kongl. Maj:t allernådigfte befalning År 1741, til

Trycket befordrat.

Så fnart tog det lifta olyckeliga kriget ey fin

början, och örlogs - Flottan feglade atblocquera

Ryfke hamnar, förån jag kom i håg, hvad jag i

förra kriget erfarit, nämligen den olideliga ftanc-

ken och ofunda Luften , löm emellan Decken pS

årlogs-fliieppen finfies, iårdeles då de i Iungt

och varmt vader ligga for anckar, jag började

då ftraxt at efterfinna om icke något bättre, min-
dre koftfamt och varacktigare medel kunde ut-

fpanas, at förekomma denna fkadeliga olågenhe-

ten, ån at med ättika ftåncka emellan Decken, jag

fant ock på åtfkillige Machiner, hvarmed jag fielf

ey var nögd, fom de voro koftfamma, togo in

mycket rum och voro ey nog varacktige, omfider

blef jag vid denna Machin fom jag nu vil be-

flkrifva , fom den aldralimplefta
,

varacktigafte, af

liten rymd och minft koftlam, fåledes ägde intet

fehl fom des nyttjande kunde hindra; vant för-

denfkul af vår AllernådigfteKonung fielf, och hela

Rådet, vid profvens anftållande, det nådigafte

bifall jag någonfin kunde önfka, men huru denna

machin blitvit efter höga öfverhetens befalning

nyttiad på örlogs - Flottan, år en läk fom mig ey

angår, det år nog at jag ey har efterfätt min Skyl-

dighet. Det nöye hafver jag deffutan haft at Ko-
nungen af Frankrike befalt, at alla Franfka örlogs-

fkiep (kulle med denna min Machin föriees, fedan

den i ftort öfverfånde Machin både af den Kongl.
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Franfka Vetenfkaps Academien och hela Ammi-
ralitetet blifvit berömd, gillad och för ganfka nyttig

erkiänd, jag ock fådf hugna mig af en hederlig

vedergällning. Tvänne motiver komma mig at

igenom denna befkrifiung göra detta påfund al-

mänt bekant 1:0. Förmodar jag at Efterkommande
torde veta mig tack för detta Påfundet, om det ey

vid närvarande tider (kulle få komma at nyttias,

fom det oförgripeligen tyckes förtietra. 2:0. At
mina Landsmän, om de ié i främmande Land
denna Machin ayttias, må veta at den haft fin

förfta ophofsman i Sverige, $:o, och kunna jämn-

föra detta mitt IStfund, med det föm Engellända-

ren Do&. hales igenom rycktet afmin Machin,
til famma ändamål inventerad, famt en egen Book
därom fkrifvit och År 1743 trycka låtit, under Ti-
tul : A Defcription of Ventilators whére by great

Quantitys of Fre/b Air may vitb Ease be conveyed

into Mines, Goals, Hofpitals, Workkouejes &
Ships

y
in exchange for their noxioiis Air an Acount

alfo of their great Ufefuhefs in many other Re-

4
fpefts: a* in preferving all forts of grain dryy

*

Jiveet; and frie from being åestroyed by Weevels,

both in Granaries & Skips, and in preferving many
otherforts ofGoods. As alfo in dryingCorn, Malty

Hops, Gtmpowder etc. Sf for many other nJéfuU
purpofes i by Stephen Hales D D. & F R S. Den
fom läfer denna boken, lärer kunna bli öfvertygad
til huru ganfka monga nyttiga bruk, en Väderväx-
lings Machin kan användas, lå til allmänn fom
cnikylt nytta, hvar och en i Mechaniquen erfaren,

lärer jämnväl lätteligen kunna döma hvilketdera

Påfundet år fulkomligaft; det vet jag, at om min
S 3 Våder-
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Väderväxlings Machin ägdt de felacktighetcr fbm
den lärda Doéh Hales, Tå hade den aldrig blifvit

vårkftåld, utan barnet blifvit i Lindan förquaft

Min Väderväxlings Machin år ingen ting annat ån

tvånne ganfka flora Luft -Pumpar, den ena deraf

kan når det tarfvas, uti en handvändning förvandT

Jas uti et Luft tryckvårk, och äger följande förmå-

ner för den Engelfka, nämligen:

1. Tager min Machin longt mindre rum öp,
når denfamma nyttias , och ey ottonde delen af

det rum fbm Do<ft Hales, och dä den ey brukas,

kan Machin tagas ftycke för ftycke ifrån hvaran

och packas tillammans, hvarerrfot hans, måfte

altid olifva på et och famma rum neder i fkieppet

fållad, hvareft intet rum år til öfverlåps*

2. Struduren af min Machin år fä fimpel, at

c
1

en ftörfta ey koftar öfver 5-0 dal. fylfverm. och 13

varacktig fom fielfva fkieppet

3. Min Machin kan placeras på et örlogs-

flkiep dä den nyttias eller arbetas, få at den år

intet i vågen för något annat arbete. Se Fig. U
Tab, VIIL

4. Luftrören åro få giorde, at de ey allena

kunna draga ut den qualmblandade och (kadeliga

Luften emellan hvart och et Deck , utan jämväl

de (kadeliga ångor fom dunfta ftåndigt ifrån Pro-

vianten, den der igenom Machinen preferveras

iå vä! fom, Segel, Tågvårke och alt annat fom
ned i flueppet ligger, fe Fig. 1. Tab. VIIL

f • Den ftörfta Machin kan arbetas med ringa

möda af fyra man, och år dä en hålfofam mo-
tion för manfkapet, til at förekomma fkörbiuggen;

6* Min
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fy 6. Min Väderväxlings Machin kan »yttias til

Siös och til Lands uti Min -gängar, med en

gaafka liten åndfing af de två förlla Luftrören,

och fom uti en handvändning den ena Luft-Pum-

pen kan förvandlas til et Luft - tryckvårk , fä kan

denfamma ey allena på en gång draga ut den

ofunda Luften i utan uti mycket vagiia Climater,

fvatka hela Luften under Decken i fkieppen, jäm-

väl i Mine-gongar, det man med Do£t* Hales

Machin ey formar göra, och flledes aldeles otiän-

lig fä för flriep fom föra felavar ifrån Africa til

America, fom och at bruka i Felt, men väl at

tprka Krut, Malt^ Humbla étc. fom han har för-

fökt. Det är ganfka lätt a t (katta vurkan af min
Väderväxlings Machin, om man förft calculerar

*

huru mycken Luft hvardera Stöfvelen innehåller,

när den at våg armen oplyftes; fom nu Diame-
tern af hvardera Stöfvelen af en Machin för et

örlogs -flriepp af 90 Stycken är 36 tum uti Dia-

metern inuti, och hvar gång oplyftes och neder-

tryckes en fot, få innehåller hvardera Stöfvelen

något mfer än 7 cubic fot, men at undvika bråk,
* vil man allenaft räkna 7 cubic fot, fom nu deflc

Stöflor fyllas och tomas af den qualmblandade Luf-
ten 60 gånger hvardera om minuten, 11 lefverera

de och om timen f0400 cubic fot, eller på 24
timars tid 12, 09600 cubic fot, hvilken är tilräc-

kelig för en befattning af 900 man til andedrägt

på 24 timars tid , då för hvar oek en år räknat

4f cubic tum luft at draga in i andedrågten, eller^

1296 cubic fot pä 24 timars tid, efter en månnifkia
gemenligen gör 20 andedrägter under minuten,
hvilken Luft fedan den pafferat, våra Lungor år.

S 4 alde-
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aldeles otiånlig får vidare andedrågt

?
och fl

ganfka ofund och flkadelig, få at mennifkior böra

få mycket foka at undfly en fådan andedrågt forn

fielfva peften, hvilken ju af ingen ting annat ån cn
fördårfvader Luft, åger fin oprinnelfé.

Når man uti ganfka varma Climater eller til

Mine-gångär uti Fålt, cy allena behöfver ny utan

ock en fvalkader Luft, då förvandlas den ena

Stofvelen til et Luft-tryckvårk, och den trycker

då in hälften nämligen 6, 04800 cubrc fot af kall

och frifk Luft, medan den andra Stöfvelen drager

ut et äfven få ftort quantum af qualmblandader

Luft, denna Luften är ey allena fördårfvad ige-

nom andedrågten, utan man har ock igenom för-

farenheten funnit at 12 untz af materia dunftar

utur en mennifkio kropp på 12 timars tid, lägger

man dårtii at 648 cubic fot Luft på famma tid

andas igenom en månnifkias Lungor, hvilken

fedan til all andedrågt år otiånlig , få år ey heller

underligit at man aldrig kan gråfva longt horizon-

telt under Jordém
Sedan jag fåledes vift Machinens effeél och

vårkan, få vil jag nu förklara dis ftrucktur och
fedan , huru denna machin på fkieppen och vid

belägringar kan nyttias.

Uttolckning på Figurerne r och Fig. 2.
-

afTab.VII.
Fig* t> år en grundritning af Machincn.

Fig, & år Profilen.

ä och uti grundritningen Fig. i. famt A och B
uti Fig. 2. åro tvånne Luft-Stoflar eller Luft-

Pumpar, botnarne af trå och fidorne af miukt,

men ftarkt och våi linort Låder.

A, år
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A. år altftandigt en dragande Luft -Pump,

B. år åfven en dragande Luft -Pump, få långe

Ventilerne eller Luckorne C, C får öpna lig,

och dä når de runda hålens undra Låder Luckor
eller Ventiler igenom jårn-pinnorne i

y
c årö

tilflutne, och den rörliga Ventilen V år uti en
fSdan ftållning , at denfamma vetar och öpnar
fig emot Pumpen B.

Denna och lamma Pump B blir et Luft-tryck-

vårk, fä fnart Ventilen V utdrages, omvändes och
få åter infåttes at Luckan opnar fig emot opftän-

dareiraf MachinE, och man fedan lemnar Luc-
korne D, D frihet at få fpela, i det man bortrycker

jårn-pinnorne hvarmed de förut voro fåftade,

och deremot igenfluter Ventilerne C, C förme*
delft deras vreder och då drager Stöfvelen

frifk och kall Luft in igenom de runda hålen JD,

D, hvilket fker då når Stöfvelen B lyftes op af

våg -armen W, och når den åter af denfamma
nedertryckes, få drifves all den frifka Luft fom
Stöfvelen infupit, neder i fkieppet dier långft in i

> Min -gången.

F. F. Åro de öpningar under Machinen, hvareft

de perpendiculaire Rören med Splinter fåftes>

fom gä neder i fkieppen, hvaraf en långd Fig.

och de rått vinklade fom dontiftneras in uti

Min -gången Fig. 4. Tab. VII. föreftålicr. Det
pfriga fynes ey fordra någon befkrifjiing* utan

kan nogfamt af Fig. 1.2. Tab. VIL aftagas.

Sattet huru denna Väderväxlings Machin på
örlogs-flueppen ftålles,kan fes afF.T3.T.VIII.fom fö-

reftåller tvår Profilen af en Tredeckare. A år fieiiva

S 7 Ma-
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Machin ftåendes öfvcr en del af ftor Luckan,
hvarifrån Luftrören gå Lodrätt utföre likfom C, C,
och tvårrören D, D, D, Di et ffycke under dec-

ken, hvilka kunna forlångas til hvad rum i fkiep-

pet lom maft ined den ofunda Luften år opfyld,

fä fort nu den (kadeliga Luften igenom Machi-
nen oppumpas, i låmma mon flödar ock den
frifka Luften in igenom alla öpningar, hvilket

omöjeligen för kan erhållas, förån den varma och
ofunda Luften af Machinen utpumpas, hvilket til

fullo bevift i min föromtalte befkrifning om nyt-

tan och bruket afVäderväxlings Machin på Korigl

Maj;ts örlogs -Flotta, hvilket ock Dod. Hales uti

fin vackra Tradat oemotfåjeligenbeftyrkthafven

Väderväxlings Macbins bruk och

nytta i Felt , och vid Belägringar.

Den Svårigheten at icke kunna föra en nii-

negång öfver ?o fleg eller något mera under

jorden förn'man varit tvungen bära hål til da-

gen at derigenom få frifkt våder, har varit för-

nåmfta orfäken hvårföre man icke få upodlatVet-

tenfkapen om minor, fom den tyckes fortiåna.

De förra medel man brukat at (kaffa mincuren luft

igenom fmed puftar, drag-hål, med mera åro otil-

råckeliga. Nu ledan man igenom Väderväxlings

Machin icke allenaft kan föra en mingäng yoo

utan om det behöfdes yooo fteg , få år denne

Svårigheten uphåfven , och Herrar Mineurer äga

nu inga hinder flere i vågen , ån at kunna arbeta

iå tyft at icke fienden igenom hörflen uptåcker

deras gallerier. Detta år ettmycket lättare påfun4
ån
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4n det förra fbmlkaffar demtilråkelig luft igenom
väderväxlings Machin, hvilken nu befriar dem från

den mödan at båra hål up i dagen, och derjåmte

hindrar fienden at uptåcka minegSngarne igenom
iynen. Nu kan man i en råt linea föra under-

jordifka löpare grafvar utan manfpiilan, i ftellet

man hit intil måifte föra dem öfverjord och dervid

förlora mycket folk. De torra fattnings grafvar

torde och nu mifta mycken förmån härigenom.

Mineurernes krigspufs at kofta in til hvar andra

ftinkande fyrvårk förlorar och mycken vårkan.

Jag lämnar til dem at upiöka alla de förmåner lönn

af denne invention hårleda fitt urfprung , och blir

vid den grund hvarpå machins nytta fotar j(ig.

1:0 Machinens värkan vid andan af rören år ena-

handa, antingen de åro en famn longa eller 500
famnar ; Sä at om rören förlånges alt fom man
avancerar med min -gången eller underjordifka

Löp-grafven, få kan den redan befkrefne Machin
draga ut 251200 Cubic fot qvalmblandad luft

utur fådana vårk om Timen, och trycka in äf*

ven få ftort quantum af frifk och kall Luft, -hvil-

^ken fkulle vara tilråckelig för 900 Man, men fom
få mycket Manfkap på en gång til arbetets fort-

f åttjande natt och dag ei kunna brukas , lå i

ftålletför hvar Man fom mindre nyttias,kan man
under arbetet betiena fig af få monga Lius : Ty
et brinnande Lius fordrar få mycket friflk Luft,

om det annars fkal brinna, och ånnu något mer,

ån en Mennifkias Lungor förtårer , och hvareft

et Lius kan brinna , der kan ock Mennifkior
fritt andas och lefva utan befvår fom fees med
mera Kongl Vetenfk^ps Academiens handlingar

föl
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fol.?Ri.T. 2:oSomMachinen blir Mende under et

gådt bröft-våren frit för kulor och bomber, och
rören ftåndigt forlångas och liggas neder i en

rånnil uti jorden , det ena röret å den ena

lidan af -min-gängen och det andra på den an-

dra, få kan hvarken fielfva Machinen eller rören

förorfåka det ringafte hinder til Jordens utfö-

rande eller arbetets fortfåttiande , hvarmed kan

fortfaras få långt man vil , allenaft rören giö-

ras tåta af en bråd-långd, och tått i hvarandra fo-

gas, famt förlångas få fnart man hunnit et ftycke

längre med min - gången ån hvart Luft - ror år

långt til, hvarvid förftås at Machinen måfte ar-

betas ock hållas i jåmn gång.

På det man lå mycket båttre måtte kunna
inhämta min mening vil jag meddela , en plan

af et ftycke arbete i en Belägring.

Fig* % Tab, VIII. Föreftåller en Attacque,

hvareft man med vanliga Löpe-grafvar hunnit
nalkas Fattningen, til andra parallelen, vida eller

på något annat iiålle af denfamma, kartas op et

gådt bröft våren ^ under hvilket Väderväxlings
'

Machin kan ftå fåker, men ftraxt brede vid, och
når b, börjar man at öpna en underjordifk Löp-
graf, fom med de prickade linrerne utmårkes,

medan denna underjordifka Löp-grafven föres i

en rått linea tram, få continueras med de vanli-

ga Löp-grafvar C, C at blinda fienden; men på
den under jordifka arbetas ftarkaft , hvad på-

folgden kan blifva låmnar jag hvar och en at

dömma.

För-
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Förtekning öfver de rarafte Våxter i

'

.

:
.

SkSrie,
*

Ingifven af

JOHAN ly ECHE, M D,

Sedan Dom-probftcn HerrJDöÖor Celsius gif-

vit ofs förteckning på de Upländfke Växter,

Herr ProfefTor Ltnn^us pä de Lapfka, Göth-
låndfka , ölåndflka och Smoländfka , lamt Herr
K \lm på några af de rarafte uti Bohus-Lähn, tycks

jag ei böra förackta eller i länger mörcker lämna

de Skånfka , dem jag med mycken flit upföktoch

med få mycket ftårre fägnad funnit, fom de hos
ålfkare af det växande Riket låra vitna. om flkånfka

climatets mildhet ianfeendetil de öfvre Provincer.

Men fom det (kulle blifva alt för vidlöftigt
9 at

upteckna al den prydnad , hvarmed vår Skånflta

Flora fmyckar lig , få har jag denna gången den

H ähran , at för Kongl. Vettenfkaps Academien up-

vila et kort utdrag deraf
,
nämligen allenaft de

Växter, fom afbemälte refpediive Högtärade Her-

rar ei annoiftädcs äro fundne och anmärckte;

Hvilka måge vara fålöm en förftlingaf dels pracfct;

och tillika et klart bevis , at ån mera vore at up-

finna, om tilfålle gofvos at med vederbörlig up-

märklämhet igenom föka de ftällen , hvilkas be«

lägenhet lofva mycket
?
fom torde vara ännu

rarare.

1. VERONICA foliis qlternis
? inferioribus quin-

que-

1
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qnepartitis fuperioribus tripartitis^floribusJo~

litariis. Linn, cliff. j). Linn. gen. ed. 2. n.20.

Veronica verna triJjdovelquinquefidojolio.Tour-

nej. in/t. 14J.

Alfine triphyllos coerulea* Bauh. pin. 250.

Vax, i Maj månad uti fandig jordmån bland få-
den vid Sandby i ofverflod 5 eljeft ock vid
Öfvids-Klofter och Fogle fång.

2. VEKBENA foliis multifido-lacinatis^fpicisfilu
formibus. Linn. cliff. tu gen. 26.

Vevbena commimis, flore cocrnko* Baub.pin.2^

Verbenaca re&a. Dod. pempt. iyo.

Växer vid Helfingborg belynnerligen på Vallar-

na utom Tulle porten.

I Apothequen brukas örten och Vatten der af

deftillerai;

Om denne örten inlägges medGurcker få de
defto angenämare fmack* Se Adel. öfn.

3, VALERIANA caule dichotomo %foliis lanceola* ,

tis integris 9 fruäu (implici. Linn, cliff. 16I

gen. 37-
Valeriana campeflris inodora ?nqjor. Bauh.

pin. i6f.

Valerianella arvenfis pr<ecox humilis,femine com-

pre(jo. Toumef. inft. 132.

Finnes bland ftrandflenar vid Ålaboderna imeU
lan Landserona och Helfingborg, famt vid

Vomfiö utmed öfvids Klofter i Fårshårad^

3 mil ifrån Lund*

Brukas
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Brukas til fållat , fåfom La&uc och blifver ofta

til famma bruk lådd i Tragärdar
5
dereft den

af Trågårdsmåftaren kallas Fettekoos.

4. HORDEUM flo/culis låteralibusmafculis arifta-

tis. Linn. cliffl 24. gen. go.

Gramen hordeaceum minus et vulgäre. Bauh.

pin. g. theat. 134.

V'xer i öfverflöd pä Vallarna 1 Malmö, Lands-

crona och Helfingborg.

f. SHERARDIA. Ditt. gen. $6. Limu clif. 33.
gen. oz.

Rubeola arven/is repens coerulea. Bauh. pin. 334 .

Finnes på Åkrarna kring Ramlöla Surbrun och
öfvids-Klofter.

6. PLÄNTAGO foliis lanceolato -lincaribus^fcapo

longitudine foliorum, fpica oblonga. Linn. chjffl

36. gen. ioj-

Plantago anguftifolia alha. Dod. pempt. ut.

Holofieum hirfutum albicans majus. Bauh. pin. ij)^

.
Växer på torra vågar vid Malmö och Rå.

7. PLANTAGO gramineo Jolio mqjor, Tournef.

inft.i2j.

Holoftewn firiftisjtmofolio majus. Bauh. pin. ipo:

Serpentina. Dod. pempt. iqp.

Våxer vid hafvet vid Landscrona och Skeppa-
kroken i Barkäkra Sochn.

8. PLANTAGO jolii linearibus pinnato* de?itatis.

Linn. cliff. £7t

Coronopus Jylvefiris hirfutior. Bauh. pin. i#o. «

Våxer vid Lomma derman upfkurit torf til taken,

iämt på andra fUilen ut med haivet.

9, CEN-

1
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% CENTUNCULUS. Dill. gen. 111. Linn. gen. io^.

Anagallis paludofa minima
, foliis rotundis alter-

nis, Vaill. parif l 4 f. 1.

Anagallidaftrum. Jbicb. gen. 14. t. ig.

Växer vid Sandby, Ramlaiä och Vegehohn.
1 o- SYMPHYTUM foliis ovato-lameolatis, Linn.

tlffi 47* g™.M
Symphytum

,
Conjohda major. Bauh. pin.

2fj}.

Symphytum magnum. Bauh. htfi. *\ jpj. Dod.
pempt. 134.

Växer i dammar kring Lund, och i många fid-

tenda trägårdar är denna växten, få fvår at

utoda iöm Petafites Netzlor och Saponaria*

Defs nytta är nog bekant uti Apothcquen , och
fkulie blifva älfkad af Bruks- Patroner och Sme-
der, om ock förfarenheten ftadfäfiar det herliga

beröm, fom Tabernarmontan och efter honom
Mappus tilägna des rot for den fmidighet (kuld,

fom den fkaffar lädret, fom ernås til blåsbäigar.

Roten grafves up i Odober, och kokas deraf )of§

i et ämbar vatten til defs halfdelen är inkokad.

Med detta fpadet öfverftrykes lädret, fömdyme-
delft blifver mer varaktigt än det fom pä annat

'

fått tilredes efter det fåledcs behåller fin miukhet

och blifver aldrig mera hårdt

11, ECHIUM caule Jtmplici, foliis cmäinis lån-

ctolatis hifpidtSj floribus Jpicatis låteralibus.

Roy. kgdb.40j. Linn. gen. 13c/.

Echium vulgäre, Bauh. pin* 2J4.
Växer nog kring Lund, och på magra trades

åkrar.

0 PR IMULA foliis denticulatis rugofis : limbo

coroUarum piano. Linn. cliff.ju gen. 144.

Pri-
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Primula veris pallidoflore elatior. Cluf.hifl i.joi.

Tourn* inji. 124.

Verbafeulum pratenfé & fylvaticum inodonim.

Bauh* pin. 241,

År funnen allenaft vid öfvids- dofter,

jj. LYSIMACHIAfoliisfubrotundis, floribusfolL
tariis, caule procumbente. Linn cliffjz.gen 14^

Lyftmachia humifufa, folk rotimdkre ? florq
luteo. Tourn. inft, 141,

Nummularia major lutea. Bauh. pin. jop,

Växer på fumpiga ftållen i trägården och annor.,

ftades vid ölvids- dofter; få ock vid Biure*

fjöholm, limit Bailtoffta vid Malmö,

Agerius fåtter denna ibland de förnåmfta får

läkande växter, fom brukas invårtes,

14, LONICERA ftoribus capitatis terminatrku
bus

, foliis oirmibus diftinföis, Linn. clij/fj$<
gen, 174.

QaprifoUum germankum, Dod. pempt, 411.

Periclymenum nQti perf&Hatum germanuwnt
Bauh* pin. 302.

Växer i öfverflöd i alla fkogar fåfom vid Fogle-

fång och Simontorp For blomornas figring

och flkjunq luekt fkuld, blifvcr denna ofta

planterad i trägårdarna uti Amboks hk^ar
låfoin på éfvids- dofter.

DATURA pericarpiis ere&is övads, JJmu

Solanumjoetidwn) pomofpinofo oblongo^ flore a!b&.

\ Bauh. pin. 16$*

Växer wtom portarna v*d Luijd o^JUadscrona,
T Öm
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Om Fröet f onderftötes och upblötes i Vjn^

blifver deraf en kon(Hg
,
phantaftiTk och Magift

tin&ur, fom Bartholin lager, hvilken gör den lam
iädant intager fånig, och förorfakar Jikfom rus

iamt många Iöyliga och underliga inbillningar}

ibland glattughct, fomn eller upkaftning. £)et-

famma gör | quintin af fröet lönderftott och i

maten blandat. Men \ lod år yifia döden.
Motgiftt ar en drick ättika (efter ingifvit vo-

mkiv) hvarpå ock luktas. Fötter och händer tvät-

tas uti kalt vatten och gnidas väl

Det ena få vål fom det andra har man lårdt

af Oftindiflka Frucntimbret.

16. CHENOPODIUM ereHum ramocijjimum , jo-

liis trianguläribus dentatis, racemis ramojis

caulem Juperantibus. Linn.cliff. $f. gen.jjo.

Atriplex diffus pes anferinus alter, Jive ramqfior.

Baub. hift.

Våxer jåmte vaggar och planck i Lund och
Landscrona.

17. CHENOPODIUM foliis triangulärt -ovati*.

Linn. cliff. 84*
Chenopodiumfcztidum. Tourn. infi.joif.

Atriplex jcetida. Bauh. pin. 11$.

Vuharia. Dalech. bifl.j4j.

Våxer nog i Lund pä ftyrkio-gärden famt på

ftengiardsgårdar dår i kring.

Defs vederftyggeliga lukt har gifvit Engelsmån-

nerna anledning at bruka denna växten mot mo-
derljuka. Se Fulleri Ph^rmac* cxtemp. p. m. 6o.

ig. GENTIANÄ caule dichotomo, corollis infun-

dibuliformihus quinquejjdis Jccpius claufis , la-

ciniis lanceolatis* (Linn. gen. zj£)
Cenr
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Centanrium paluftre minimum, Jlore inaperto*

Vaill. par% 32. t. 6f. 2.

Växer vid vågen emellan Lund och Malmö, lå

ock emellan Ramlöfa och Surbrunnen.

Defs nytta år lika med det andra flaget tufend

gylienört, fom brukas uti Apothequen.

19. SELINUM pinnis ad angulos öbtufbs pinnans,

pinnulis incijis non fevratis. Hall. helv. 44.4*
(Linn. gen.

Oreofelinum apii folio minus. Tourn. infi.jig.

Apium montanumfolio ampliore. Bauh. pin.ifj.

Våxer på en höglånd ång bland bufkar vid

vågen emellan Jordberga och Hafgård ftrax

vid källan der de många Storke nåftea åro*

StåUet heter gabillon.

Topparna af denna växten gifven en angenåra

hikt, om de gnuggas, fedan fröet år aftagit.

Fröet, då det kokas i vin, drifver vatnet och
den månatliga rcningen, år ock nyttigt emot kali-

pis, fom hårrörer af nytt dricka,

ao. OENANTHE foliis caulinis injlato-fiftulofis,

teretibus. Linn. clifflop. gen* 267.

Oenanthe aquatica Bauh. pin. i6z.

Våxer i båcken vid foglefång, få ock vid kokål-

lan på Lunds betes mark. Nu i lommar har

jag ock funtiit denfamma uti Herr Grefve

Horns trägård på Kungsholmen»

21. OENANTHEfoliis omnibus multifidisobtujis,

J-ere <equalihus*. Linn* elijf.99.

Oenanthe ckut<zfacie,fucco virofo crocante. LA

Oenanth ch&rQphyllifoliis. Bauh pin* tfa*

T 2 Fin-
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Finnes vid kokållan, hos den förra.

Tyckes vara giftig*

22. PASTINACAfoliis /impliciter pinnaris. Linn.

rtff*

ty. genast-
Paftinaca latifolia fylveflris. Dod.pempt 6$o.

Paftinaca Jylveftris latifolia. Bauh. pin. nj.
Tourn. inft. jjp.

Växer omkring gamla Engekoffta.

I Apothequen brukas roten och fröet.

23. AP IUM joliis caulinis tuneiformibus. Linn.

dijf.iog. gen.2$f.

Apium pahtflre & Apium officinanim. Bauh.

pin. jj4.

Apium vwgare ingratius. Bauh. hift.j. iöö.

Sellerie.

År funnen vid Landscrona uti giårdsgårds gro-

parna ut med hafvet, och uti innerfta graf-

ven omkring flottet.

Fröet bladen och roten finnas i Apothequen*

Om fröet ftötes fint och ftrös bland håret, få

dödar det på en natt, alla löflfen, om allenaft mös-
fan bindes tåt ät hufvudet.

Denna vilda växten år gifftig; men dl den om-
plantas i god och fet jord

,
förbyter den icke alle-

naft fin gifttiga art, utan ock, i ftållet för fin hårda

och ftrånga Imak , får en långt mildare. Hvilket

fä val Rqjus fom C&falpinus och Dodonms intyga.

24. TULIPA. Linn. cliff. 118. gen.331.

Tulipa minor lutea gallica. Bauh. pin. 63.

Våxer ymnogt vid gärdsgårdarna i Lund.

2 $* A SPARAG US inerms foliisfetaceis, caule

herhaceo. Linn. élijf. ioj. gcn.33^.

Afpa-
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Afpavagus fylvefiris tenuijjtmofolio. Bauh.pin 4$?..

Afparagus praten/is. Baub. bift.3. 725".

Växer i Alnciups fkog vid Malmö ; men i of-

verflöd vid Yftad.

I Apothequea förvaras frö och rot.

26. RUMEXfioribus hermapkroditiS) valvulis den-

tatis, foliis linearibus. (Linn. gen. 337.)
Lapathum aquaticum anguflijfjtmo acuminatofoli®.

Bocc. mufiz. p.i43-f- 104*

Växer vid hafvet, vid Lomma och Landsctona.

Nota. B!aden åro final a fåfcm pä Luteola, fora

af färgare kallas Wow; men mycket långer

och vågade i kanten
i
men utan fkuror. Fré

fodret har längs åt mklet af lina tre iidor en
final och fpitzer ftifFt, löm är mycket länger,

ån fjelfva frö fodret.

27. EPILOBIUMfoliis lanceolatis ferratis. Linn.

Cham&nerion vtllojiim^ magno fiore ptirpureo.

Tourn. inft.303.

: Lyfimacbia Jiliquofa birjuta, magno fiore. Baub.

pin. 243.

Växer vid Krageholm och på många andra Ital-

ien i flcogsbygden , altid på fucktig jordmän.

&%. HELXINE caule ere&o inermi, foliis cordato-

fagittatis. Linn. cliff. 131. gen.3^2.

Fagopyrum vulgäre erectum. Tour. in/i 311.

Eryfimum vulgäre
, folio hederaceo. Bauh.pin. 27.

Finnes offta växa vildt på vågarna.

Men lås ganfka mycket i Skåne, befynnerligea
i flcogsbygderna hvar ländjord år.

T 5 jag
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Jag har afvenvål vid Lidköping fedt Bok-
hvcte frodigt våxa , hvareft nog fWolandad och
högland jord finnes, och tviflar ingalunda uppS*

st ju denna rlyttiga våxt flkulle uti flere ar de
norre provincerna fågnä fin fådcsman med en
*ymnog flkjörd; befynnerligen deÅhren, då vin-

tren ej begynnes för häftigt innan fröét hindt

mogna, eller lemnar efter fig för många froft nät-

ter vid vårens flut. Torde hånda, at man härvid

han råtta fig efter hvart tjonde Ihr, hälft förfaren-

heten fynes bekråffta, at vintren då blifver ftar-

kare, åiven fom Summan af högden utaf ? Ihrs

ragn år funnen lika med högden af vatnet , fom
medelft ragn eller fhö nedkommit i ? andra Åhr.

Om ock höftfroftet fkulle bortfkjårna de rnåfta

fröen, få har man dock vid Bokhvetet en andan

förmån , om det fäs i fkogsbygder hvareft blom-
fler ej åro få tilråckeliga lör Bien fom på andra

ftallen. I Tyfkland och Lithoven brukar man
lägga fina biftockar mitt i Bokhvetes åkren; fälc-

des blifva de defto för upfyldaj medan bien ej

behöfva använda någon tid på upfökande af vidt.

aflägsne öeh kringfpridda blomfter, och Bokhve-

tet kommer fnarttil blomma , och blomftras til

des det afhugges. Några vilja påftä, at denna

honungen ej blifver få angenäm fom annan. Men
då man betracktar 1:0 at honungen får fhiak efter

fom han handteras, då han fkiljes från vircket,

12:0 at bien hafva få fina fmak- och luckt-redfkap,

at de nog veta gjöra åtflkilaad på godt och ondt,

och 3:0 at honungen mäfte utan tvifvel få fin ful-

komlighet och råtta fämmanhald uti biets ho-

,
nungs-blåfåj få bör man intet anfe et fådant

inkaft
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infcaft för annat, ån en värkan af et mjeltfjukt

mHstroende och cn afvog luft til genfågelfe, til

des f akra röti derjemte kunna andragas.

29. DIANTHUS caule unijhro
, flore breviore.

(Linn. gen. 430.J
Caryophyllusfylveftris humilis, flore unico. Bauh.

pin. 209.

Växer på fandmark vid Lackelenge ochBarfe-
beck.

Denna blomman år vård at flytta in i blomfler-

quarteren, hvilket ock eiiTrågårdsmåftare i Lands-
crona gjordt.

30. SCLERANTHUS radice perenni. (Linn.

gen. 432.

AkhymiUa gramineo folio, majoreflore. Tourn.

ht/i. joj?

Polygonum cocciferum. Baub.pin.2S1. Breyn.hift.

nat. Cocci radie, tin&or. Gedan. ijji. ^.to.

Knawelfolio &flore albicahte. Rup.jen.yö'.

Våxer på fandiga åkrar vid öfvids-clofter och
Veberöd.

31, CERASTIUM foliis calycibusque hirfiais.

Linn. clijfF.174 gen.44S.

Ceraftium hirfutum flore magno. DHL gijjl 46.

Caryophyllus arvenfis hirfutus , flore majore.

Bauh. pin. 210.

Finnes nog pä fandiga åkrar vid Simontorp hos
Hyoferis (No. 63O fl ock vid Foglefång,

32, CERASTIUM fioribus pentandris^ petalis

emarginatis. Linn. cliff. ijj.

Cerafiium hirfutum minus\parvoflore. Dill.giJJ $o.

Alfine hirfuta minor. Bauh. pin. 251.

Våxer på Lunds Betesmark , och eljeftnog,

T 4 33. SE*
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33. SÉDUMfoliis obfufis teretiufculisJefilibus en*
Bit) panicula rmmfä* Linn. ciijf.ijy. gen. 4jj.

Våxer bkrtd klipporna på Stenshufvud i Skäne,

få 'ock ömkrkig Götheborg och i Söderman-
land vid Lagmansö.

Detta Sedura år til våxt och blomma mindre ån

det älnidnnare , fom år bittert. Stammen, bladen

och blomfodret åro rödbruna > och blomman
blekgul

34. ASARUMfoliis cordatis petiolatts. Lhm.dijf.
tyg. gen 461,

Afarmn Bauh.pin.iov. hiftjjfå. Docl pempt,jj$.

Våxer i Häckeberga (kog.

Om män lägger rötterna i vatten och låter

frin deraf dricka blifva de defto fnarare feta. Och
11 *r hons hafvä den fjukdoalen, fom vi kalla Pipp,

t lifva de genom fåmma dryck curerade.

3^ BYKUS foliis ferratis^ pmik bafi produBis*

Linn. äijf.201. gen 4$i>

Pyrus fylvefiris. Bauh. pin. 43$.
Pirajler fen Pirils fylvéftns. Raiih. hijl. hJJ*
VLxer i Simontorps fkog.

Fruckten år helt liten, men mycket ftråf, och
fnyrper ihop halfe% om man dcrafuter.

% 6* PÅPAVER folm tetnåio - pinimtifidis ,
fructit

mgiilatö, Linn. cliff.iöt. gen. 4$$.
Päpävtf trfäticjim^ tapiiiäo longiofé hijpidö*

YoumJnJkz^
årgéMöné täpitulo hngiore, (Batih. pin. IJi>)

jpinofh. Batik hift.

Växer ymriogt kring Lund pä fordvallar och
äkerrenan, få ock i fåde^

17, A-
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37. AQUILEGIA Linn. gen.j^i. cliff nj\ FucbJ.

htji. 102, fyheftris Banh. pin. ij.4.

Växer bland bufkarna på det berget fom gar
- ISngs ut med liranden emellan Helfingborg

och Pälskjöp*

1 Apotheken finnes bladen, bloman
y fröet och

des deftilterade vatten*

38. ANEMONEJhninibus acutis, foliis incifis^

petalifjuhrotundii, caule j&pius bifioro. Linn.

diff.22j.gen.jjo.

Kanunculus nemorofuS lutms* Bauh. pin. 178.

Växer om våren uti alla fkogslundar y iåiöm vid

Fogleiång, Simontorp, och Ber ftallen.

39. THALICTRUM Jeminibris triangulartbus

pendulis, ftipulis ad fubditijiones petiolorum.

Linn. cliff226. gen.jj2.

Thali&rum majus fiorum ftaminibus purpura*

fcentibus. Sauh.pin.jjy.

Våxer i humlare lyckan vid Simontorp och på
många andra ftallen på väta buflkiga Engjar.

40. BALL O TA. Linn. gen.j80. cliffju. Ballote.

Tourn. inft.iSj.

Marrubium nigrumfeetidum. Bauh. pin. 2jo.

Finnes nog i Lund, Ramlöfä och på många
andra ftallen vid gjårdsgårdar.

41. LEONURUS foliis ovatis jerratis acutis*

Linn. cliff.jijygen.jSj.

Gakobdolon< DHL gen. ioj. t. 6. gijj. 40.

Laftiiiwtj fdio oblongo, luteum. B@m>. pin. 2jt.

Våxef om våren vid Refften, Foglefång, Si-

montorp, Häf^ård, altid i finä bufkar meren-
dels på ftallen fom luta mot foder.

T f 42. BE*
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42. BETONICA. Linn.gen.j71. cliff.310. Fuchj.

Inft jjo. Dod.pempt.Ao.

Betonica purpurea. BauL pin. 2jj.

Våxer j)å engjar vid Stehag , fä ock nar Lund.
Håraf finnes i Apothequen, Blad, Blomfter,

Conferv, Syrup, och vatten.

41 , SIDERITIS (Linn. genJ(fy) alfmes trijfaginis

folio. Bauh. pin 233. prodr. Ill

Marrubiaftrum vulgäre. Tourn. infl, igo.

Stachys aroenjis minima. Riv. irr. m.

Växer vid öfvids- dofter uti den lilla tappan der

gungfan år, bland föpor och Mner, få ock
1000 fteg utom Helungborgs kulleport, in-

nom en ftengjerdsgård vid ftranden,

44. OROBANCHE caule Jimplicifftmo. Lim. clijf,

321. gen.jpfc

Orobanche major garyophyllwn olens. Bauh.

pin. 87.

Våxer bland bufltar emellan landsvågen och
åkrarna intet långt från grinden vid Rä.

Bruyerinus Campegius flkrifver (in de re cibar.

p.jöo.J det Frortandet har lämnat få fä iäker ofor-

16Kta,at det ockbetient fig af denna Skid-våxternas

a^gafte peft och fortryCKerfka. Man åter dqn-

famma rå (utan tvifvel £äfom fållat) och koKad

fälöm Spargis.

4^. LEPIDIUM foliis övato-lanceolatis integris

Jerratis. Linn. cli^.jji. gen. 64J.
L0pidium latifolium. Bauh. pin.^7.
Lepidium pliwL Dod. pempt. 716.

Våxer ofvcrflödigt kring fåftningsvårckpn i

Landscrona,

45. CO-
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46, COCHLEARIA foliis radicalibus lanceo-

latis crenatis, caulinis incijis. Linn. cliff.333,

gen. 646.

Cochleariafolio cubitali. Toum. inft. 213.

Raphams rufticanus. Baub. pin.$6.

Armoracia Rivini. Rupjen. 6y.

Våxer ofverflodigt på åkrar och i dammar i Lund*
Pepparroten brukas både på Apothequen och

i kjöken.

47. ALYSSUM caulé ereBo^ foliis lanceolatis

incanis integerrimis, fiorihus corymbofts. Linn.

dffi ti2 - Sem
AlyJJum fruticofum incanum. Tourn. inft. ny.

Tmafpifriiticojum incanum. Baub. pin. 10g.

Våxer pä trades åkrar ofverflodigt kring Lund.

48* L UNARIA foliis coräatis. Linn. cliff.333.
gen. 632.

Viola lunaria major,filiqua oblonga.Banh.pin.103.

Bulbonäc radice rediviva^flore cinereo.Rup.jen.yo*

Våxer på fidlåndta ochfkugrika flållen påLybeks
öen vid Krageholm och i öfvids-clofters (kog

i Frualid och vid Svanfjö*
År en anfenlig våxt: Blomftren åro lika dem

|)å trägårds Hefperis och hafva lamma luckt

49. CARDAMINEfoliispinnatiSj pinnisJiibro-

tundis angulofis. Hall. helv.jjg. (Linn.gen.660*)

Sifymbrium - cardamine^ fe% Nafturtium aquati-

cumy magno jlore, elatius* Baub. bift. 2. ggj.

Våxer i ofverflöd i trägården på ofvids - clofter^

der backen rinner igenom gjerdsgården , få

ock kring Simontorp. Denna har jag åfvcnle-

des funnit på dåmningenvidMariseftads quarn.

Hvar-
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Hvareft Nafturtium aquaticum, fom i Apo-
thequen brukas, intet finnes, kan man med lika

fordel betjäna fig af denna både til Conferve, ock
om våren, til Sallat

50, CARDAMINE hirfuta minore flore. Dill

gifl 7*-

Nafturtium aquaticum minus. Bauh. pin. 104.

Växer vid vågen emellan Lund och Malmö, fä

ock bland itenarna vid Simontorps Halle-

möllä. >

01 SINAPIS filiquis glabris, tetragoftis. Linn.

^ifjSS gen. 662.

Sinapi rapi folio. Bauh, pin.jjp.

Växer vil i éfverflöd emellan Lund och Lom-
ma och på flere ftallen på fkånflka flåtten,

altid på vallarna omkring åkrar.

Senapens nytta år nog bekant både i Apothe-
quen och i kjökem

f2- GERÄNIUM columbinuiri diffe&is foliifj pedu
cuiis fiorum longijfunis Kaj. hift. iojp. VailL

pärif.yj). t.ij.f.4. (Lifin.gen.6j3.)

Växer på trådcs åkrar ftrax vid Lund öfterut

?"}. GERÄNIUM columbinwn vilfojiwi, petalis

bifidis purpureis. Vaill. parif.jp. t.ij. f.3.

Växer i Lund på kraflfts kyrckjogård, och uti

åtfkilliga' trägårdar*

54; FUMARJA., crnäe Jimpliei diphylh, fioribus

calyce deftitutis. Linn. cliff.331* gen. frgj.

J
Fwnaria bulhoflimrad ce cavä major. Bauh-. pinJ42.

Fumaria bulbofa radice, flore purpurqfcente &
ulbo* Bauh. hift. 3*204.

Växer
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Vixer om vären bland bufltar uti Blentarps lille-

våiig, och vid FogieiSng*

Heter Äriftolochia fabacea på Äpothequen,
hvarcft roten förvaras^

tf. SPAKTIVM ramis inermibus angulatis^ joliis

ternatisjblitariisque. Linn. cliff.356. gen. 6po.

Cytifo-gemfta fcoparia vulgäris > flore luteo.

Tourn. in/i. 64$.

Genifta angulofa &fcoparia. Bank pin jpy.

Växer pä högland fandig jordmån, fåiöm på en
backe emellan Sofde och Sofdeborg, vid

vågen emellan Gualof och Ifvötoffta, vid

Höya och flere ftållen.

År en flqon våxt och får en anfenlig högd då
den planteras i trägårdar. Blomftren på denna
beiynnerligen, åfven ock pä den toljande, afploc-

kas innan de opnat fig, och inlaggas åiven fom
Capparis , den de gifva intet efter i imaken,

$6. GENISTA foliis lanceolatis, ramis teretu

bus ftriatis. Lipn. cliff.^y. gen.
(jfri.

Geni/la tinBoria Germanica. Bauh, pin.jyj.

Tinftorius flos. Rauh. hift. 1. p.jpl.

År fkickad til mig ifrån Albohårad i Skåne, men
på hvilket ftålle hon växer, eller uti huru
ilor ymnoghet vet jag intet, efter jag ej hafft

tilfålle at derefter föka. Men i Valsbohårad
i Vaftergöthland emellan Börftorp och Siat-

tevalla vid et torp har jag funnit denna nyt-

tiga växten tåmmeligen ymnog. Med denna *

famt Wow och Skjårda, fårgas gult i fabri-

querna , den förra Växer vill vid Lund, Hel-

fingburg, Sofde och Vemmeahåg;; men af

den
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den fenare har man i alla angår i fkogsbygder
fådant öfverflod, at man förlåljer denlämma
utrikes.

77, GENISTAfoliislanceolato-obtiifis, caule tu-

berxulat

o

». Linn. clijf. jjy.

Genifta ramofa foliis hypericu Bauh. pin.jpy.

Genifta piloja. Baub.hift.i.jc/j.

Denna har jag intet funnit i Skåne; men fom
ingen Svenfk Botanift har henne anteknat, fä

fär hon hår fitt rum; fart hon våxer inne på
Hallåndflka gråntzen bland Ljung. Emellan
Stjernarp ochllsberga kyrckja bekläder, hon
hela backarna med lina gula blommor,

fg. ONONIS floribus jere JeJJtlibus (blitariis late-

ralibus, cauleJpinofo. Linn* clijf.gjp. gen. dp<£

Anonis (pinofa, fiore purpureo. Bauh. pin. $8p.

Våxer alt för ymnogt på hoglånta åkrar vid

Lund och Skinnatorn lamt flere ftållen, hvar-

eft den kallas Ljungpinnar, men på andra

orter heter hon Plogbåffta (aratri remora,

eller Kefta bovis. Tabern. ic.jzg.J

I Apothequen finnes håraf Rot, blad och vatten.
*

Roten kokad i vatten med något honung, drif-

ver ftarkt värnet, men fpadet mäfte drickas varmt.

Hår igenom åro åfvenvål häftar blifvit botade for

vattenhåfta. \

59. VI ClA fyhatka maxima ^ pifo fylveftriJimé-

lis. Bank hift. 2. jiy. (Linn. gen. yoif.J

Pifumfykeftre minus. Tab. ko. 4$j}>

Cvacca jylvatica. Riv.

Våxer bland bufkar vid Krageholms fjö, få ock
i éfvids- dofters fkog.

60. TM-
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60. TRIFOLWM pavvum hirfimtm , flore

parvo dilute purpureo in glomerulis oblongis^

femine magno. Raj.hift.943. (Linn. gen. 713.

J

Växer hos Orobanche (n. 44,), få ock på trades

åkrar vid Krageholm*

6u ÅSTRAGALUS leguminibus lunatis biven-

tricoJiS) caulibus procumbentibus. Linn. cli$.

361. gen. 717.

Aftragalus lurens perennis^ procnmbens vulgäris

feu fylvejlris. Mor. hift. z. p.ioy.

Glycyrrhiza (ylveftris, floribus lutet) -pallejcenti-

bus. Baub.pin.3y2.

Växer vid Foglelähg, Ramloui, Ry%5rd, Hörte
fkog vid Dybeck, lä ock i Veftergöthland pä
Billingen*

Rotens linak och dygd kommer tåmmeljgen
når in til Lakritzrotem

62. PICRIS calycibus imbricatis. Linn. cliff.387.
gen. 745.

Hieracium qfperum majort flore , in limitibus

agrorum. Bauh. hift. 2. W2p.

Cichoreum pratenfe lutewn hirjutie afperum , vel

Hieracium hirfutum^ foliis caulem ambienti-

bus. Bauh. pin. 126.

Växer på Åkerrenar vidRamlöfaoeh Krageholm.

63. HYOSERIS caule divifo nudo. Linn.vliff.

3S6.gen.74e.

Hyoferis latifolia vel mafeula. Tab. hift. 1. 472*
Dtä gifl.jit* nov.pl gen. 144* t. g*

Hieracium minimum. Ciuf. hift. 2. 142.

Växer vid Simontorps quara i Björket, på fapd
och ler blandade åkrar, och eljeft intet.

*4- Cötöf?
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64* GNAPHALIUM caule dichotamé ere8o,flori*

bus in altsfeftlibus. Linn. lapp 2$p. gen.

Gnaphalium germanjcum. Rauh. hifl. 3. ij$.

Gnaphalium vulgäre mqjus. Rauh. pin. 263.

Filagofeu impia. Dod. pempt. 66.

Växer på torra backar utom Helfmgborgs kul-

leport

6 f . GNA PHAL IUM paniculatwn hirfutum

:

Filago incana tomentofa ereffa. VailL a&. iyiy.

P 3L
Växer på torra trades åkrar i Blentarps lille vång
och på flere (tallen* Denfamma har jag fedan

fedt emellan Stockholm och Upfafa,

66. TUSSILAGOfcapoimbricato thyrfifiorOjflofcii-

lis omnibus hermaphroåitis . Linn cliff.^u.g.^Sj.

Petafites major & vulgaris. Rauh. pin. iyj.

s Växer på åkrarna och i trägårdarna i Lund, 0
ock i Silåkra , och i Markftad i VertergpthL

6j. TUSSILAGOJcapo imbricato, thyrfo fafti-

giato, fiofculis femininis nudis paucis centra-

libus hermaphroditis. Linn. cliff. 411.

Petafites minor. Rauh>pin. ipy.

Våxer vid Foglefang pä et vått och ftugrikt

Mle. Annorftådes har jag ej fedt henne.

6g, SOLIDAGO (Utm.gen.yg/.) caule fimplici,

corymbo terminante
, foliis fubtus tomentofis^

fiofculis femininisfedecim.

An Jacobsa nemorenfisflaiiore^ rigidiorg & hir-

futofolio. Rup.jen. 142?

Virga aurea five Sdidago Jarracenica htifolia

férrata. Rauh. hift. 2. 1063?

Vker vid Liliö, iatet iån^t frän Chriftanftad.
* 69. SO^

1
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69. SOLIDAGO foliis inferioribus lanceolatis

ferrato-finuatis, fuperioftbus integris amplexi-

caulibus. Linn. cliff. 410.

Conyza aquatica laciniata. Baub, pin. 266.

Conyza medi^Jpecies altera. Dod. pempt.yz.

Våxer vid Simontorp, Krageholm i kjerr, mos-
lär, och hafsfylt öfver alt

70. CONYZA ramis fecundum fiores gradatim
enajcentibus

,
foliis lanceolatis, obtujis. Linn,

div- 4°S- Sen - 78°-

Conyza major, flore globofb. Baub. pin. ifö.

After palufiris^parvofioreglobofö. Tourn. infl.48j.__

Våxer vid gjerdsgårdar och plank i Lund,

71. VIOLA acaulis, ftolonibus téretibus reptatri-

cibus
,

pedunculis radicatis. Linn. cliff. 427.

gen. $n.
Viola martia purpurea,florefimplici odoro. Baub,

pin. ijjp*

Växer vill i Lund innonr gjerdsgården vid val-

len, der man går up til all Helgons - kyrkja,

få ock på Kraffts kyrkjogård, och i många
gamia trägårdar.

I Apothcquen förvaras blad, frö och bloma;
man fiir ock der tillagat Viol- Conferv- Syrup-

Julep- Honung- Olja.

72. QRCHIS bulbis indivifls, m&arii labio qua*

drifido crenulato, comu obtujo. Linn. aU. Up/.

Orchis morio mas, foliis maculatis. Baub. pin. 8i.

%
VAx^r pä un^iar emellan Lund och Sularp.

U 73. SjU
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73. SA TYR IUM bulbis fafciculatis
, foliis lan-

ceolatis, necfarii lahio triftdo acuto: intermedia
majore. Linn. aä. Upf.1740. p.ip. gen, 824.

Pfeudo-orchis .alpina* fiore berbaceo. Micb. gen.
jo. t. 26.

Våxer vid Lilla

74. XANTHlUM caule inermi. Linn. clij}. 44J.
gen.$)$.

Xanthium Doä. pempt.jp. Lob. hift.jig.

Lappa minor , fen Xanthium Diofcoridis. Bauh.

pin. ip$*

Växer i Lund föder ut mot vallen , och vid

Yftad.

7?. AMARANTH USfoWsovatis emarginatis.

f
IÅnn. ciiff. 444. gen. $61.

Blitum album minus. Bauh, pin. ijf. hifi. z. Jtffj.

Raj. bi/i. 200. defcr. opt.

Våxer nog i Lund bland Tobak och köks kryri-

der.

76, CARPINUS fquamis ftrobilorum planis. Linn.

cliff.447-gen*87&
r 7 7 n

Carpmus Dod. pempt. 841. Lob, hifi. (foy. Tourn.

inft.j82- Boerb. Lugdb.2.ij(f.

Våxer vid Blentarp och eljeft måft i alla fkogar.

Håraf har man i Skåne håckar och lufthus.

Trået år hvitt, hårdt, tungt, faft, och ftarckt

Användes af mölnare til dref och kuggar, af Snic-

kare til höflar och andra vårktyg.

77. BRY0NIA foliis palmatis utrinque callofc

fcabris. Linn. clijf.djj. g?n,'88p<

' Bryonia qlha baccis nigris. Bauh. pin. ioy.

VitisJive Bryonia nigris baccis, Bauh. hifi. 2.

Våxer
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Växer öfverflödigt pä gjårdsgårdarna i Lund

och Helfingborg.

I Apothequen finnes hårafRot, Bår, Fro och

78, SALJX anguftis & longifftmis foliis crijpis

fuhtus albicantibns. Bauh.bift, 1.212. Hallbeh.
tjy. (Linn. gen. $$2,).

Växer vid vågen intet långt från Fleninge och

pä mänga andra (Milen, planteras ock om-
kring byarna på Slätten.

79, VISCUM. Linn. gen. 8$S- 4W{ 44*- Dod.
pempt 740. Lok bift. jfi.

Vifcum haccis albis* Baub. pin. 4.23.

Våxer på Ekar vid Chriftianftad , men i Blekin-

gen (kal det finnas i öfvcrflöd. Heter på
Skånfka Miftelten.

80, POP UL USfoliis deltoiäibus acuminatis Jiy-
ratis. Linn . clijf. 460. gen.cjoj).

Populus nigra. Bauk pin. 4.29.

Populus nigrafeu Aigeros. Eanb. hifi* 1. ijy.

Våxer vid gjårdsgårdar och på quarndammarj
men ar mycket felfynt i andra provincer.

Man planterar detta trädet, fåfom pil; ty grenen
(om fåttes i jorden, fattar ftraxt rötter.

s
Det blifver -nåftan högre och tjockare ån alla

andra trå, och mycket fikuggrikt. Men år mycket
mjukt och til få faker dugeligit Barken år tjock,

lått och tjenar båttre til at fåttja på fifke-nåt, ån

Furubarken*

Knopparna brukas på Apothequen til en falva,

fom af detta trädet har fitt namn.

U 2 ti. A-
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8 i* ATRIPLEX (Linn. gen.$30.) caule fruti-

cofo, foliis lanceolatis obtujis Roy prodr. 21$.

HalimusJeu portulaca marina. Baub. pin. 120.

Växer pS oen Hveen, vid Ålaboderna (vid Glum-
flöf) och i kullen.

82- ATRIPLEX maritima fcoparia folio. Raj.

fy*- VS; _
Ätriplex maritima folio integro anguftijfjimo.

Herm. Lugdb. y$.

Våxer vid Landscrona firande på fylt

83. ATRIPLEX maritima laciniata. Bauh.pin.120.

Atriplex maritima repens. Lob. ico. 2JJ.
Växer på famma ftålle»

§4. EQUISETUM (Linn. gen. $3J.) nudum
lävius noftras. Raj.fyn. 131. hift.Jupl.103.

Våxer i Fohlahagen vid Simontorp.

OSMUNDA frondihus caulinis fimpliciter

pimiatis
,
pinnis lanceolatis. Linn. cliff. 4J2.

gen. 23$.

Ofmunda vidgaris & paluftris. Tourn. inft.j^y.

Morif. hijf.3. p.jpf. 1 14. t.j. f.1.2.3 4J*&
'

Filix ramofa non äentataflorida. Bauh. pin. 3J7.
Våxer vid Lillö.

g 6. OSMUNDA quk Filicaftrum jeptentrionale

& paluft/e. Commeni. Ac. petrop. tom. p.

ubi figura & defcriptio. Amman, ftirp* ruth.

Filix pajuftris maxima. Bauh.prodr.ijo.de/cr.

Våxer ut med en back vid Simontorp , åfven

ock i Veftergåthland mellan Enebacken och
Biérfåtter.

87. PTE-
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87. PTERIS (Linn. gen. 940.) fronde pinnata,

foliolis linearibus parallells. Roy. prodr. 4.97.

Polypodium angujlijolium
, folio vario. Tourn.

inft. ?4>

Lonchitis minor. Baub. pin.

Spicant Tragi & Germauorum. Rup.jen. 27$.

Växer i Simontorps Folahage vid en rindel ut

med vägen. ~ %•?
*

Ruppius berättar at man uti Schlefreifen, en ort

i Tyflkland, lägger bladen uti dricka , hvilket fkal

vara mycket hållöfamt

88* ASPLENIUM frondibus enjiformibus inte-

gris
, bafi cordatis inflexts, petiolis hirjutis.

Linn. cliff. 47
r

4 .
gen $43-

Lingua cervina officinarum. Baub. pin.jjj.

Växer vid öfvids- dofter på fteniga backar

I våra Apothequen heter växten Herba Scolo-

pendrii.

Fortfåtning om Vitriolehs nytjande.

af

JOH. JUL. SALBERG.

Nyttan utaf Vitriolen at forvara trävärke ifrån

röta, hafver jag redan gifvit vid handen uti

Kongl. Vetenfjkaps Academiens handlingar,

få val uti Tom. III. p. 244, fom uti denna V. Tom*
p. n-> och åfven derjemte vifat uti Tom. IV.

f).

161. huru rapningen på ftenhus igenom vitrio-

en kan göras Mde varacktigare och vackrare ån
igenom ockra fom gemenligen brukas, hvilket

U 3 ockfä
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ockfå år et flags förvaring för ölägenheter utifrån

af vädrets värkan.

Nu vil jag ockfå hafva den åran at anföra en
nytta af Vitriolen, at för invårtes ölägenheter för-

vara få val träväggar och annat vårke, foni Ilen-

hus murar, nämligen för matk och i fynnerhet

våglöfs. Och fom denna olågenheten år mycket
kånbårare ån den förra, få vil jag ockfå råkna

detta påfundet högre ån de förra.

Vitriolen allena fkulle vål göra ttlfylleft at

förvara alt nytt vårke ifrån flika ohyrors inro-

tande, men likväl at föröka des vårkan tagas s a

6 fl. Coloquint åplen med kött och kårnar, hvilka

fönderrifvas med fingren i fmå ftyc!<en, ock kokas

uti en kanna vatn til des bitterheten år v'l utdra-

gen, uti detta vatn, fedan det år filat, lågges i!

fkolpund gemen vitriol, fom man fåledes andra

gängen låter koka til des vitriolen år uplöfl

Så hett fom det då år beftrykes alla fogor

och fprickor, ju hetare det år ju båttre biter det

fig in. Bequåroaft år det, at uti fogor och fpric-

kor infpruta detta vatn med en liten blecklpruta

och fedan med en borftpenfél öfverftryka dem,

der få nödigt år. Vårkan deral, at uti nya trå-

bygningar fådana ohyror ej fkola trifvas, fkal man
fåkert röna. Tråvårket , efter öfverftrykningen,

blifver vål litet fvartgråt, men det år båttre at tåla

ån deffa kråL

För ftenmurar och kalkade våggar inuti

hufet blandas detta uplöfta och tilredda vitrio*

värnet med litet fiktad Gotlands kalk til en hel

tunn vällings confiftence , hvilken vid öfverftryk^

ningen fynncs grönacktig, men når väggen blifver'

j
torr,
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torr, fpörjer man en behagelig gul färg, fom til-

lika pryder rummet, och förvarar det för denna
ohyran, hafver ingen luckt med lig,, år halfolam-

mare än hvita kalken. Defla vaggar kunna, fedan
de åro vål torra beklädas, utan at fkada tapeterna»

Detta år fåledes et fått at förvara nya vaggar
för matk och våglöis. Men at förtaga fådan
ohyra dereft den redan år inkommen, hafver jag

åfven funnit pä et medel, fom år fördelaktigare ån
de fom förut åro bekanta, och det fulieligen förfökt,

hvilket jag i nåfta års handlingar årnar utgifva.

PETIVERIA en Americanfk Våxt.
beflkrefven

af CARL LINN^US.

Academifka trägården i Upfala, på hvilken jag
använt all möglig flit och arbetfamhet, be-
gynner nu ånteligen at växa up utur fit öde,

i hvilket han för min tid hvilat.

Jag har at tilflmfva de måfte Botanifter alt
lof, fom, fins emellan, likfom tåflat at fkarTa mig
1 denna nya trägård myckenhet af åtfkilde växter,
hvaf igenom denna academifki trägården redan
hunnit til den högd, fom fnart nogon trågård i

hela Tyfkland.

Men ibland alla fom hår til bidragit, har jag
ingen få mycket atprilä, fom Kongl. Academiens
nu varande Prcfes, Herr Gref claes ekeblad,
fom under den tiden han vid Kongl. Franflka
Hofvet var Svenlk Envoyé Extraordinaire, utur
Kongl. Trägården i Paris mig tillkickat många

V 4 hun-

\
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hundrade fiags frö, därigenom at uphielpa Bota-

niquen i fäderneslandet, ock at fkaffa materie

til nyttige rön för KpngL Vetenfkaps Academien.

Jag gör nu begynnelfe med Gref. ekeblaps rare

växter ock tager mig förft en Planta, fom i den
lärda verlden fått det namnet Petiveria.

carl plumier en Munk ock KongLBota-
nift i Frankrike, blef af Kong LUDVIG XIV fläc-

kad n gånger til Franfka länderne i America, at

befkrifva alle de växter där kunna ärnäs; dl denna
plumier kom tuedie gängen tiikika til Paris,

titgaf han fm Bok, kållad Genera plantarum , där

han uptäcker en ganfka ftor hop växter löm förut

aldrig i verlden Varit bekante, ock dem befkrifver

efter Tourneforts dä (1703) nya method, i hviU

ket värk denna växten förft blifver kallad Petive-

ria, efter en curiös ock lärd Apothekare jacob
petiver i London, hvilkens Mufeum giort

honom namnkunnig i verlden. Af genere Peti-

veria har plumier funnit allenaft et enda Ipe-

cies, ej heller äro flere til denna dag deraf up-

takte. Hennes namn äro:

PETIVERIA. Hört. cliff. 141.

Petiveriafölanifoliis^ loculisfpinofu. Plwmgenjo.

Verbens aut Scorodonis affinis anwnala
, fiore alho,

calyce afpero, allii odore. Sloan..flor. 64. bift.i.

p.iyz. Kaj. app. z87-

Hon växer uti (kuggrika fkogen af öen Ja-

maica, ock uti Franfka länderne i America , där

de äro hetafi

Alt hvad man fått veta om denna växt är det,

at plumier kallat henne med förenämde namn,
hvar-
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hvartil slöa ne wptakt at hon våxer i Jamaica,

gifvet en kort ock ofulkomlig beflkrifning med
något litet om des kraft utan figur; hvilket alt

ra
i
us afcopierat pä latin; hvartil kommer den

korta befltrifning jag uti Horto Cliflertiano pott
efter et torkat fpecimen, fom tants uti Herr
cltffots herbario; altiå fattades en fulkomlig

befkrifning ock figur , den ingen mig vitterlig

Autor ånnu framgifvit.

Fröen af denna växt fåddes förleden Martii

månad uti drilhufet af Upfala Academiae trägård,

dår de redan upvuxit til den &apnad , fom föl-

jande befkrifniqg ock figur innehålla.

ROTEN, ftår år från år, år tradig ock grenug.

STIELKEN, fom beftår årligen ock gör at väx-

ten blifver en Bufke, år nu 13 tiock fom en
gåspenna, af 2 alnars högd, ankel, ock med
fina hår beftröd. Han fkiuter ut fmå grenar

innom de gamble bladen, fom nu uti Decembri
fticka ut med blekare blad,

BLADEN, åro aflonga Cibverje ovato - lanceolata

)

y

på bägge endar fpitfige, iårfikilte Cilterna) hela

i kanten , pä bågge fidor gröna, med nervis aU
tertiis råflade, fåfte vid korta bladfkaft.

ÄX fluta alla grenarne; deife åro långe, altid

lutande, råtandes lig ut få fort de blomma, på
det fåttet , at axet förft lutar vid bafin ; når de

blommor fom dar fitta, hafva bloinftrat, blif-

ver det ftycket på hvilka de fittia, rakt, ock
fäledes continueras, til des hela axet på flutet

blifver upprått, Blommorne litta (%lternatim

)

U $ den
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den ena efter den andra, helt tått vid axet,

utan fynnerlige blomflkaft

BLOMMÅRNE, beftå af 4 aflonge, något trub-
bige, jårrnifinale (linearia) 'hvite och Me

: blad, töm ej affalla, utan mifta efter hand lin

hvitafårg, blifva gröne, hårde och fafle.

STAMINA åro 6, tiocka fom et tagel, liklånge,

halfparten kortare ån blommorne, ock pä fpit-

fen förledde med antheris fom åro råte, fpit-

fige ock gole,

. PISTILLENS ämne (germen) år runt, hårigt,

förfedt med 4 {lyler.

FRÖHUSET, år en capfel fom år fmalare ne-
derft, aflongt, hopatrykt på fidorne (ut in Burfa
paftoris), med et rum inuti, pä öfra fpitfen har

4 tilbaka bögde taggar.

FRÖET år et , fom altid år tåckt med fröhufet,

emedan det fig ej öpnar.

Märkvärdigt i denna våxt år luckt ock fmak,

fom nog ftöter på Hvitlök, nåftan fåfom i de ör-

terna Alliaria eller Scordio kallade. Hon åtes på
Jamaica intet giårna afBofkapen, men fom hon
har en lång rot, fom ftiger diupare neder i jorden

ån de andre, fker at hon ftår grön, då de andre

åro förtorkade af den brännande hettan , altf

å

åtes hon af bofkapen i nödtrång af annor föda,

fom eljeft flår för dem helt fri. Men fynnerligit

år det, at bofkapens kött blifver inficierat af

örtens både luckt ock fmak, då de komma at för-

tära henne : Man vet eljeft at niåft altid förändras

maten i 'magen' på ofs ock diuren, få, at dåraf
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blifver en hvit iafft utan fmak eller luckt* fom
kallas chylus , ock foder våra ock deras kroppar}

blifver denna fafft ej få af lifskrafterne öfyervun-

nen at han mifter fin fmak eller luckt, agerar han

på kroppen fåfom etmedicament eller gint. Ock
göra fädane faker åtfkillig efFed, alt fom de åro

befkaffade. Då Scammonium eller Tithymalus

åtes af getterne, purgerar miölken iriennifkan,

lålbm g alen us fager. Når Amman tager pur-

gation, purgeras barnet. Når Kramsfogtar åta

båren af getåple ,
purgera dc, åtne uti flek, ock

Rapphbnerne
\
fom åta ' fröen äf pruftrot

,
göra

convulfioner. Men fållan går detta få långt,

at man kan i fielfva de folide delar af kroppen

mårka någon fynnerlig fmak fom fig infinuerat;

allenall vet man det af medicinen, nar patien-

ter långe brukat chiha , det deras kött blifvit

betfik , ock at fårköttet blifver betfkt fedan fåren

åtit malört; Fårens kött i Montpellier fmakar af

Rosmarin helt våt; dåremot fmakar Harköttet helt

illa, fedan haren en tid blifvit föd med rofvor;

alt detta vifar mögligheten, at födan har influence

på diurens kroppar, ock huru medicamenter
agera. Men denna våxten år dåruti befynnerlig,

at den betflka fmaken fom af henne intränger fig

i köttet, årfäftark, at då oxen , fom henne åtit,

blifver flacktad, har då öckfa frånt och flinkande

kött, at ingen mennifka det kan förtåra, befynneiv

ligen blifva niurane odrågelige. Hvarföre måfie

ock den bofkapen på Jåmaiea, fom köpas af fläck-

tarena ifrån de orter der Petiveria våxer, förft födas

med rent hö flere veckor, '
dareft flacktaren vil

blifva afmed köttet, fom éljeft år oåtligitj hvilket

ét



292 1744- 0£t Nov* Dec.

alt år exempel lbm man eljeft aldrig hört talas

om uti naturen. Om denna våxt vil hos ofs

föröka fig
5

(kal jag göra förlök om ej denna torde

blifva et dråpeligit medicament uti frofla, eller

förpodagra och ftenpaffionen, hvartil jag tycker

mig hafva anledning.

På Jamaica år brukeligit at af roten lågga et

litet ftycke uti en iholig tand, då man vil förtaga

tandvärk*

TAB. VIL PETIVERIA.

Fig. i. År en gren af växten.

2. Blomman i naturlig ftorlek.

3* Blomman fedd igenom microfcope*

4. Fruckten i naturlig ftorkk.

Fruckten förökt til fin ftorlek.

6. 7. 8. 9* *°* 1 *• I2* Åro af ehret i London
afritade.

6. Blomman genora microfcope feddpå fidan.

7. Denfamma mitt uti fedd.

g. Et blomblad med 2 ftamina.

9. Piftillcn fedd på olika tid.

10. Blomman i naturlig ftorlek.

ti. Fruckten fådan fom han år då han nyfs

blomftrat.

12. Fruckten nåftan fulkomlig.

För-
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Förtekning uppå Barnens årliga antal

fom äro födde uci U,*„ Stad under de lift

förtiutne 50 åren. Jemte anledning til an-

märkningar deröfver.

af

PEHR ELVIUS,

Följande förtekning hafver jag utdragit utur

U.... Stads kyrkeböcker , icke fä mycket at

uppå den endaft göra nogon beiynneriig

upmärkiåmhet, emedan jag mycket Val vet at uti

fådana underfokningar fordras en ftor fåmlang af

cataloger och förtekningar, utan mera at fée hvad
fom iKulle ftå at hämtas utur våra kyrkeböcker,

och at fedan gifva andra anledning, fom hafva

tilfälle, och behaga åtgöra dylika förtekningar*

De famma (kulle fedan göra Kongl. Vetenfkaps

Academien et fynnerligit nöje, om de inlände

til henne bemelte förtekningar, på det de måtte

komma til allmännare och fulkomligare tienft.

Denne förtekning, låfom man finner , beftår

af fyra columner, den förfta innehåller ferien af

åren, den andra de deremot fvarande antalen af
alla barnen, och den tredje och fierde, antalen af

barnen af hvart Kön färfkilt. Men at man finner

har och dår uti förtekningen en liten fkildnad

emellan « antalen uti den andra columnen och
funimorna uti de af båda de öfriga , det härrörer

derutaf , at namnet, hvaraf jag endaft kunnat fluta

af hvilket Kön barnet varit, ej fants på et ock
annat fiälle.mT

:
' .

> . Ar
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Ar Barn Goflfar Flickor Ar Barn Goffar FlickorJS. i i V f*u t

*<*94 64 30 27
*

1710 88 5o 3 7

95 99 5^ 39 20 1 o< 42 61

^

.

87 38 4(5 21 n<5 60

97 91 54 3* 22 104
•

41

98 9 1 4i 47 23 9i 4.0 < 1

99 88 46 37 24 1 lo 62 .« *

1700 104 5o 53 25 98** 48
1 101 <52 39 26 118 (59 48
2 92 38 54 27 106 <4J T*

3 7* 3i 40 28 94 42

4 93 5o 4^ 29 135 6Q
< 11 I n£1U ) ^4 49
6 84 49 3 3 31 122 58

7 94 52 42 52 I 17
•

48

8 7 1
• 34 37• 3 3 127

<
5 3 73

c a
j
™9 •77 46 30 34 I03 42

10 69 33 35
- 132 60

1

1

84 38 4S .103 54 45nr v

12 (54 29 12035 37
13 83 41 42 0 c 122 61 58
14 81 47 34 39 10$ 54• <2

15 87 42 45 40 I20 63 57
16 90 39 5i 41 ii(5 66 49
*7 92 44 48 42 125 5i 7.3

18 102 51 5° 43 100 51 45

Det vore fördenfkul val, om fådana for-

fekningar bleive utdragne utur kyrkeböckerna

ofver hela riket, det fktiile ej allena landa at ful-

göraen blott vetgirighet, utan iielfva Regeringen

ikufle ockfå derutaf få anledning at göra åtflkilliga

högft nyttiga upmårklämheter. Man (kulle der-

utaf kunnaiée 0111 icke Rikets invånare naturligen

böra föröka fig, och om de för nogon tid hafva

aftagit, om icke dertil varit utvårtes orläker vål-

lande, fåfom krig, allmänna fiukdomar, hunger,

1



1744- 0&.Nov..Dec. 295

med mera fom kan förftöra och rubba månni&o
flkktet , hvilket nian låtteligen kunde lee vid få-

dana förtekningars jåmnförande med Hiftorien.

Man fkulle derutafockfå kunna Huta, huru
flor forluft lådana allmänna Landsplågor kunna
förorfaka på Landets inbyggare. Ja man (kulle

åfven utaf barnens antal fom årligen födas , öfver

hela Riket, nogot når kunna Huta huru folkrikt

Landet måfte vara , fom eljeft icke utan ftor fvå-

righet lat fig göra. Itminftone fkulle man med
mycken lakerhet derigenom kunna jåmnföra ftå-

deraesoch orternas folkrikhet fins emellan,

1 Antalet af Barnen for alla deffa femtio

åren tilfammans hafver jag funnit, at det ftiger

til 49245 hvaraf man fltulle flutaför hvart ock et

år, at det vore naftan ico lödda, det ena året

mera och det ändra mindre. Men om man jämn-
förer de födda på de* 25 förfta åren med de på de

o,<; lennare finner man öfver alt en mårkelig St-

Ikilnad, et medelmåttigt antal för de förfta blifver

då 8s allenaft, der det för de lennare år tu.

Skulle di fkildnaden emellan defla antal

tilraknas munnilkornas naturliga förökelfe , få

kunde man ockfå låtteligen ^utfåfta den medel-
måttiga Itilvåxtem ' Det medelmåttiga antalet 8f

för de förfta åren måfte man då anfe fåfom det

fvarade emot år 1705, nämligen det medlerfta

året håraf, efter man antager en jåmn tilvåxt, och
åfvenfå det medelmåttiga antalet 1 1 1, fåföm det

fvarade emot det medlcrfta året 17 31 af de fennare

2> ä-r
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W åren j fördenflkul når man råknar ti]växten lika

#orför hvartock et är, kommer det allenaft an
på at dividera diferencen 26 emellan de medel-
måttiga antalen, med antalet af åren emellan 1705
och 173 1> nämligen 2?, hvaruppå denna tilvåxt

år giord, til at hafva den årliga medelmåttiga til-

Vuxten, fom altfå blifver 1 litet mer , det ar fä
mycket fagt, at uti U . . < ftad fådes et barn mera
det följande året ån det föregående.

Dock år det icke utan at denna diferencen

ockfå måfte våxa, och det proportionell fora

barnens antal våxer, fom ärligen födas, ty deref-

ter mäfte antalet af ftadfens invånare redan förut

hafva våxt, och i följe deraf barnfens föråldrar j

fåledes at denna funna årliga diferencen af et

barn bör raknäs eller hade rum under det året,

fom år mit emellan 1706 och 1731, fom fåledes

var 1718, då barnens medelmåttiga antal varit

100 vid pafs; eller i gemen (kulle man i anledning

hårutaf kunna råkna 1 på ioo, fom månniflkorna

förökas når de fä vara uti ro.

Det vore mycket lått at accurat utråkna

denna tilvåxten, når en fådan grund år antagen,

at tilvåxten år proportionel efter de föddas antal 5

ty delTa årliga antalen (kulle då göra en Geome-
trifkprogreffiori, hvars termers förehållande gif-

ves jiår den förfta och fifta termen åro gifna, i

det man extraherar en radix utur deffa bågge

termers förehällande, hvars index år et mindre

ån alla termernas antal, hvilken extra&ion låtteli-

gen låter göra fig igenom Logarithaier, men i
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anfeende til den noghet fom åftundas i deiTa .flags

underlökningar, och den man åfven kan komma
til, få kan den method jag brukat vara tilråckelig,

hälft når barnens antal fom årligen födas, redan

har ftigit til en hög numer, och diferencen ej

tages på mänga åt.

Sådan borde altfS uträkningen vara om
ftadfens inbyggare hade fådt föröka% jämnt, fäle-

des fom man (kulle tycka at naturen ville hafva,

och den ej deruti hade blifvit förhindrad af nogra

utvärtes orfaker, men få fnart man löper igenom

catalogen, i fynnerhet för de 2? förfta åren, fin-

ner man ingen ting mindre än en jämn tilväxt

;

ty ifrån 170 1 hafver barnens antal förminfkat fig,

och hållit fig ringare ån förut, och det alt til 171g.

Men hvad fom varit orfaken dertil, hafver man
ej fvårt at gifla, når man påminner fig, at det var

juft den tiden fom kriget päftod, och desutan

geck branden al-månt öfver ftaden 1702 , fom val

hafver kunnat nödga åtflkilliga familier at flytta

derifrån: hårtil flotte ockfä peften, fom varade

under bägge åren 1709 och 1700, fom mycket
förminfkade ftadfens invånare.

Men om U..*. ftad hade få fådt för-

öka fig på defia so förflutne åren fom naturen

ämnat, få vifer räkningen at der varit öfver Soo
barn mera födda pä denna tiden ån det nu vårke-

ligen år, och i följe deraf hade ftaden kan fk®

varit öfver 400 inbyggare ftarkare. Men det kan
väl hända atför brift af tilråckeliga näringsmedel,

invånarenas antal hade ändå ej yåxt mera på deflk

x 50 &»
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fo åren un det nu giort, dä likväl krig, peft och
brand infallit. Den ofverflödiga delen af inväna-

rena i iynnerhet den tilvåxande ungdomen, nod-
gas då löka lin näring på andra ftalfen , dcreft för

dem lagenhet kan vara öppi&n. HSrtil* tyckes

ocklä catalogen gifva anledning; ty den växer ej

iå ftarkt på defla lifta åren, iÖHi den giorde i bör-
jan ftraxt efter kriget.

At finna antalet af invånarena, fom Aro

bofafta uti denna ftaden, vore mycket l&t% om
jag finge beti'na mig af den proportion fom ar

emellan invånarena och de årligen födda uti Lon-
don, hvilken vi hafva af Mr. maitland uti

Fhilojbpk TransaB. No. 470, fädan nämligen,

at det året, då der varit 72^900 invånare, åro

3 100c barn födde. I anledning derutaf fkulle då
invånarenas antal har i ftaden vara öfver 2600,
nu för tiden, emedan de föddas medelmåttiga

antal på de ? lifta åren hafver varat 114. Men
det kan val hända at denna proportion år olika

på olika orter, ty den hårrörer af folkets olika

åldrar, hvaruppå de giftas och dö, hvilka åter

kunna komma an på olika lefnads fått och olika cli-

mater på åtfkilliga orter. Jag hafver derförte velat

fluta, huru denna proportion vore hår i Sverige,

utaf förtekningar uppå de dödas årliga antal , der

deras åldrar varit utfätte, hvilka jag velat utdraga

utur kyrkeböckerna. Men det år illa , at åldrarna

blifva der ej införda fom jag ledan funnit, åtmin-

ftone på lömliga orter, hvilket likväl låtteligen

kunde fkc, i Iynnerhet uppå landet, der man
altid
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altid hörer den dödas ålder uti perfonalierna, fom
uplåfas på predikltolen vfd begrafningen.

Det hålles allmänt före, at flere flickor Sa

goflar födas, hvartil förfarenheten ockfå tyckes

gifva anledning, emedan man meråndels i alla

lörfamlingar feer mera quiiifolk ån manfolk,

emellertid hafvcr man tvärt emot blifvit öfverty-

gad, at det föds flera goflar ån flickor, och det i

fynnerhet af en catalog öfver barnen , fom blifvit

födda uti London på 82 års tid, hvaruti man fin-

ner, at det ej hafver varit nogot år fom flere

flickor ån goflar åro födde, och at det medelmåt-
tigt föds 18 goflbr når det föds allenaft 17 flickor.

Utaf denna lilla catalog, hvareft jag fårfluk anfört

Goflarnas och Flickornas antal, finner man val,

at under det ena året varit flera goflar födda och
under det andra flera flickor. Men når jag fam-

manråknar alla årliga antalen af goflarna och af

flickorna , hafver jag funnit fummorna ungefärli-

gen lika flora. Af de förra ftiger hela antalet til

24; 6, men af fennare til 2409, få at, om man
fkal fåga, år goflarnas antal åndå litet ftörre åa
flickornas.

Efter jag fmt at uti kyrkoböckerna vjr

anteknat, hvilkä barn varit födda utom åckten-

fkap, få giörde jag mig åfven den möd», at

derjemte göra uppå defla barn en fårfkilt mrtek-
ning, hvaraf hår bifogas allenaft antalet af dem,
fom åro födde uppå de iörfta 19 åren af defla

och afdem, på de fift&te, til at géra en jåranfö-

relfe deremeuan,
X z k
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Ar Karn u ollar Flickor
0

Ar Barn Goflar

2

Flickor

62 1732 8

5>5 4 ' 3 1 33 9 3 6

96 1 1 i 34 5 2 3

97 5 3 2 55 8 4 4
S>8 2 1 1 36 7 4 3

99 2 2 37 4 2 2

1700 7 4 3 3 8 6 4 2

1 6 5 1 39 6 3 > 3

Jj A.
"T

T O /C 4
fy 2 1 I 41 3 3

4 1 2 42 9 4 5

,
5 2 1 I 43

«p

3 !

a

40 21 19 80 4© 4©

Utaf denna föttekning finner nian fåledes,

at uti denna ftaden föds nu för tiden dubbelt

flera oåckta barn , ån för so år fedan
i
och at an-

talet deraf kan nu raknäs ärligen emellan 6 och 7
barn, och efter alla barnens antal år nu för tiden

114 fom årligen födas, få kan man åtminftone

råkna et barn utom åcktenfkap ibland 16 fom födas.

Men under alt detta finner man huru riktigt na-

turen åndä håller fin lag; ty åfven af detta flaget

föds nu få val fom tilförende ungefår lika många
barn af hvardera Könet.

Herr Arkebifkoperis Do&or eric
bentzelii Minne.

Eric bentzelius föddes uti Upfäla den 27
Januarii 1675-, han var Arkebifkopens Doft.

Eric Bentzelii den äldres, och Fru Marga-

retha Odhelias åldfta Son, men af deras tretton

barn var han det tredie.

At
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At ftora natursgofvor och iörglållig upfos-

trän hafva hår rakt hvarandra handen, vifte den
unga bentzelius uti tidiga prof af (kickelighet

och lärdom, fårdeles genom en academifk diipu-

tation, om Ebraernas Sickel, den han utgaf i

Upfiila på fit adertonde år.

Vid 22 års ålder anfägs han redan vårdig at

fä et rum bland nogre mogne Theologiflke ämnen,

fom den tiden benådades med underhåll af Ko-
nungen til utrikes refor. Dem fulåndade Herr-
.bentzelius på tremie år genom TyiMand, Hol-

land, Frankrike och Engeland* De gångfe, få val

fom de lärde Språken , voro honom dels förut

bekante, dels och ingen fvårighet; få at han dcfto

fnarare giorde bekantfkap med de lårdafte mån i

fin
j
tid, och nytiade deras fortroliga umgänge til

fin förkofran uti all den mångfalliga vitterhet, fom
fedan hos honom få ymnigt framlyfte, Sådane

lårde mån funnos, til den tidens heder, flera, ån
man hinner upråkna*

Til de fornåmfta Bibliotheker hade han
deffa åren ganflka fri tilgång, och fåledes tilfålle at

oåndeligen föröka fin myckna kundfkap uti hifto-

rien om böcker och lärda lakcr, fämt at måtta fin

lyftnad med rare och nyttige manuferipters fram-

dragande i liufet Af hvilka han ockfå ftraxt efter

fin hemkomft, i Upfåla utgaf en af Chryfo(iomi

Grarkifka homilier, med egen latinfk, öfverfåt-

ning och anmärkningar, hvilken han funnit uti

Bodlyg&a Bibliotheket i Oxford, och aldrig til-

forende varit utgifven.

Hiftorien , lårdeles om kyrkehandlingar, var

jemte Theologieh hans ålfkade Studium, Det
X 5 //: vaj
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var honom lika fom i arf gifvit; ty fal. Ärkebisko-
pen hans fader , fant honom redan i förita ung-
domen få mogen , at han kunde hafva hielp af

honom, vid den til Printz CARLS nytta förfat-

tade korta kyrkohiftorians utgifvande, hvilken han
fedan i mångfaldiga mål uplyfte genom frnå aca-

demifka arbeten , och utydningar i finaallmånric

föreläsningar* Och huru många prof hafvcr icke

Hr.Dod. bentzelius lagt å daga af diup infikt

i deffa faker? Han kunde möta de Påvifka Lärare

med fin vidt begrepne läsning i de gamla kyrkefå- *

dernas flkrifter, och fäledes flå dem med deras

egne vapn*

Vid hans hiftorifke arbeten hade likväl fäder-

neslandet företrädet Defs tackfamhet bor ock
blifva evårdelig emot den, fom uppä våra forna

håfders uplyfning anvåndt lå mycken möda. Hans
kundfkap i deffe ftyckcr var befynnerlig. Den
förnögde fig ej med gisningar om de äldfte tiders

mörker och ovishet, utan ftödde fig på gamle
handfkrefne krönikor, flaktlineer, parmebref, fi-

giller och andre fådane fäkre archiv-monumentcr; ^
Myntvetenfkapen hörer åfven dit, och förden-

fkul innehades af honom i fk>r fullkomlighet.

Denfamme hade derute banat honom vägen til

bekantfkap och brefvåxling med Riksgrefven Aiu
ton Gunter af Svartzhurg^ i Arnfladt^ fom för

honom öpnade iit Myntcabinet, den tiden det

koftbarafle och talrikafte i Ty (ka riket.

År 1702 forordnades han til Bibi "othecaritis vid Acadc-

ttiifkä Bibliotheket iUpfala, efter den i hela lårda vci Iden be-

kanta Norman. Denna heftålning fatte honom aldeks uti fit

element Sådan Bibliothecarius tiente for detta vackra biblio-

theket. Hans luft och ofortrutenhet i 22 ars tid, at gagj?a"Upfala

ungdo^m

\
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ungdom dervid, hans förforg hvtirigcnoni det på mångfalligt fött

blifvit förökat, utzirat och i ordning bräckt, kunna aldrig för-

gatas» Sparfvmfeldts och PahnfchoLls koftbare famlingår 1 rare

böcker och manufcripter åro derat ftore, men ej de endaite prof.

Den dyrbara Ulphilanfke Codex , fom der förvaras, och nu af

tiden få mycket lidit, öfverfalte han med mycken forgf Jiighet

på Latin, och år nu under preffen i Oxford, tillika med des

nödiga anmärkningar deröfver, under denna tiden fom han fcre-

ftod Upfala Bibliothek, utgaf han ockfå i klarare dag Vajiov/i

vitis aqui/onia 1
eller den NovJijha Martyrhijhrien och Vallena

kloflers dagebok. Af honom hafver man ockfå den gamla

Sverifka Kyrkans niinnmgs marken.

tippa detta bibliotheket giorde ockfå Hr. Doc>. c E N T-

ZELlUs den förfta början med Vetenfkaps Socictetens faniman-

komfter. Ty når peften 1710 hade Hungrat ftudenterna ifrån

Upfala, hvaraf förelåsningarna på en tid ftannade,. öfvertajade

han Profeiforerna Rudbeck , Harald Valkrius , Vpmark ocfi El-

vins , famt bröderna Johan och Göran Vallerier, at der en elp-

annan gäng om veckan plåga famtal om vi tre faker, fat-nt bref-

våxla med Herrarna Polhan och Svedcnborg. Hvad uti detta

lärda famfund förehades , finnes dels uti den fiftnamdas Dcedak

HypcrboreOy dels uti en faml ing af Hr. Commercie- Rådet Pol-

hems bref til Hr. Doc~tor bentzelius,

Ånfkont Mathematike» q var Hr. Arkebiikopens ftudium,

hade han likval om alla des delars nytta i det allmänna (ä god

iniikt, och til alt gagneligit få adel håg, at han aldrig efterlä,

nogot, fom kunde landa til defla vetenfkapers tilväxt hos ofs.

f>ch til upmuntran för deras idkare, fä vida det hos honom ftodt

Han giorde deruti få mycket, ock geck få långt, at man ej låt*

tel. g får hans like.

En man af fådana rara egenfkaper, och tillika af myndig-

het, hvilken Hr. Arkebilkopen vårkeligen allmänt ägde, kunde
dertöre Vetenfkaps Academien ej annat, än räkna för en fardeles

vinft, der hon fkulle få honom til Ledamot, i fynnerhet vid

början af des inråtnftng. Det drögde fördenfluil intet långe, för

ån han blef kallad dertil , inträdde ockfå vårkeligen uti Acade-

mien Ar 1740. Uti fammankomlterna, fom han fedan under fit

varande hår i Stockholm vid de tvånne fifta Riksdagarna, nog

X 4 t ida



304 i744« Nov. Dec.

tida biviftade, hade han vid famtalen en behagelig tipmårkfam-

het, ej mindre at fielf håmta lins der utur, ån at gifva egen up-

lyfning. Han vant ockfå igenom fina kloka och förfiktiga råd,

då Academiens båfta förenades, des fulkomliga förtroende, fa at

han blef 1743, for April, Maj och Jun ii månader, utvald til

Praefes. Academien !hade då ockfå , efter all liknelfé , vunnit

derutaf all önfkelig fruckt, om ej de aldrafvårafte omftåndighe-

ter för vårt fädernesland juft denna tiden hade infallit, jemte

des egen fvåra fiukdom, fom nogot derefter drog honom til

grafven, hvilken ockfå betog Academien det nöje, at höra et

tal fom han redan til ftor del hade utarbetat och vid Praefidii

aflagande , årnade hålla om hiftorien af Vetfafkapemas upkoiiifl

kär i Sverige.

1703 ingeck han i åktenfkap med fin efterlämnade Maka,

Fru Anna Svedenborg, Bilköpens i Scara Hr. Doclor Svedbergs

dotter, med hvilken han under en liuf fammanlefnai ågde tin

barn> af hvilka fex ännu lefva.

1709 antog hanPråfteåmbetet, och på tionde året derefter

Doélors värdigheten. 1723 förordnades han til den fierde

Theol.Profefibr uti Upfala. 1726 til Bifkop i Götheborg. 1731
til famma ämbete i Linköping ftift, och 1742 til Arkebifkop.

Huru hans förtienfter aldeles fvarade emot de yppierfta

hedersftållen uti vår Svenfka förfamling, til hvilka han blef up-

högd: huru ftor ordningsman han var uti fina ftift : huru forg-

fålligt han vårdat fig om de trenne af honom få kallade Jine pn*.

piller, Förfamlingarne, Scholarne och Hofpitalerne vet hvar ock

en at omtala. Sena efterverlden (kal och det med vålfignelfe

ihogkomma. /

Vid de fex Riksdagar fom han biviftat, och fårdelcs vid

de tvånne fifta , då han fåfom Taleman för Rikfens Pråfterfkap,

förde ordet, ville han få mycken kårlek för fäderneslandets båfta

och fift under de fliprigafte ömyndigheter, få mycken arbetfam-

het, få ftor nit för Sveriges urgamla åra, at de til åfventyrs

(kyndade honom i grafven.

Det (kedde år 1743 dera 23 Sep t. då han efter fin onfka11

på en öfver honom flagén (kådepenning genom en ftilla och falig

död feck LoJJaJfo fartyg $eh fkilj&s hädan.

Regi-
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Regifter

Öfver de Ron och Obfervåtioner fom
finnas i Kongl. Vetenfkaps Academiens

Handlingar för År 1744.

A A.

ard Ackeren en låcker ^olUndft rot växer har
i Sverige pag. 243

Arfenikens metallifka natur p«*2,o

Arfenik chriftaller
P«3S

Aurora borealis artificialis
f* tij

Barnens ärliga antal fom aro födde uti II**. I ftad på de
fiftledne 50 aren

p. 293
Barometerns hogder i Upfala for 1743 p. 142

BENTZElii ( Dö£h E R x C ) minne p. 300

Blånde och Rodflag ar en Zinkmalm
# p* 5 9

Bokhvete Siberifkt beflkrifvijt p. 1 17
Bögningsradien at finna uti Seétiönes Conicae p, j - -

Campher et medel , at bota månads rafande månnifleor p. 5 3

för hufvucl yr;i i febrar p. 92, 97
Cur uppå en quinna £bm Varit kafvande uti 13 ars tid p. 111,191

:~ X 5 Foder

1
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Töfter fem hyftes hos en Qninna uti 13 års tid p^g. t6t, i g 3

= G, '\ •

Öalmåja kan fås otur blånde fom fins manp ftåds i Sverige p, 5 9

Glycirhiza, fec Lacritz.

Gradernas ftorlek i Lat 1 /.iden eller Meridianen p, 167

i Longitudeh p. 16g

Gråvitas fpecifica af åtfkilliga materier i fynnerhet mine-

ralier p. 29

Gödning af Kalkften \ p. 6$

Hagel, fårdeles ftort, fallit uti Mofceni den 3© fiftledne

April p. 245

Hedegråfet chymice underfokt p. 176

des beikrifningar eller namn p< 1 7 9

Humlegårds ikotfel p. 99

.
i. / \ '

•

'~'"'*%
\

Invanarenas antal i Sverige p. 6i'

Jordens figur och ftorlek p. 149

axelns proportion til aequatorns diameter p, 165

xquatorns diameters ftorlek p. 1 66

Jord moes , fee Åard Ackeren.

/ ~ • ^ .
" '

!

Kalkften til gödning p. 6$

Kranar at påla med efter et nyt påfund inrättade P«49
hvad manfliap förmår vid deras dritvande p. 198

Kumins
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Kumins anande och tilvåxandc pag, 233

Kärr uptagit til åker p. 64

Lacrit* (Spanfk), kan våxa hår i Sverige p. 224

tiufetz häftighet p. 1 3 %

Luftens befkaftewhet for år 1743 p. 145

omväxlande uti Örlogsflkep p. 25 i

Lungmoffa, fee Hedegrås;

M.

Magnetnålens inclinatio» obfertferad i Upfala p* 10

Kraftens proportion til tyngden p,2o

Mineraliernas indelning i trenne flockar p»2i

Mufcus Island i cus, fee Hedegrås,

Metheorologifke obfervationer hålne i Upfala for är

1743 p. 14*

Nordfken artificklt p. 1

1
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Sr. '
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Operation på en quinna at uttaga des foftcr p. i 1 1, i$l

Oftron (kal fom innehade finkar p. 12g

Oftron angående, ea minnes fkrift p. izp

.. P. :
: « - Ä * .1

Pendelens (fecund) längd i Upfala p. 4g

Petiveria en Americanilk växt bdkrifves p. 287

Phyfäpus
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Phyfapus en infeö af et nyt flågte beikrefven pag. i

Plog at dermed Ikara ttifvor p. i%%

Pumpvårk huru det kan jämnt drifvas
p. 2og

at utdraga den qualmblandadc luften p, 2 5 i

Fålkranar inrättade efter et nyt påfund p. 49

Sff^:.:"^'..^'/? ,
R.

i:0)^^-f.: :̂

'

Rackelhane, afvel af orre och kaderhåna beflcrefven p, 1 % 1

Radius curvaturx, fe bogningsradien*

Rågns och fmåltfnos hogder ofver horizonten, for ar

1743 p. 144

Rodflag och Blände Sr en Zink eller Gallmäje malm p. 59

Siukdöm fmittofam uti Upfala fcefkrefven
p. 7^

på hvad fått den botades p. 94

Slädar at bruka i mcnföre ,
- p. 2 1

1

Sädesväxten i Sverige, om den kan blifVa tilrackelxg at

foda des invånare p, 6z

Tenns proberande och angifvande til des finhet p, % \ $

Termometerns hogder i Upfala obferverad for ar 1743 p. 14 5

Trampdrift af manfkap utrönt til des florlek p. 1 93

v. TRIEWALDS ( Stats - RgJefö ) minne p, 6 5

Tufpl@g ny påfunnen v J>»
IZ2

Tyngdens tillagande emellan Upfala och London • p.4 1

1

Vitno-
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Vitriolens nytjande at forvara vagnshiul för rota pag. 5

1

at förvara nya vaggar och murar för matk oeh )

våglöfs p. 285

Våg-ar huru noga de gifva utflag p. 22 %

Väderleken i Upfala for år 1743 p, 14$

Väderväxlings machin befkrefven p, 2$ 1

htini den brukas på örlogsflkep p. 2^7

i falt och belägringar i p. % 5 §

Växter dc rarafte uti Skåne upteknadfc p. a di-

Yra *ti en fiukdom, tecken dertil p. 8

1
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Zink innehålles uti blånde och rödflag p. -9

o
A,

Åkerbruket i Pommern, Mcklenburg och HoJften be-

ikrifvit P*i*5

Ångers rödjande p. ^9
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Förtekning

På de Academiens Ledamöter och
andra Autorer fom gifvit ut nogot arbete i

detta år, och hvareft det igenfinnes

i handlingarne.

BRAND T. Ron angående tenns proberande och

angifvande til des finhet pag* 2 1

$

BRAUNER» Ny påfunnen tufplog p. 1 %z

BROVALlius. Forfok , ron och anmärkningar,

angående Arfcniken , och i fynnerhet des metal-

lifke natur p, %o

celsius, and» Magnetnålens inclination , ob-

ferverad i Upfala p. 1©

Obfervation om tyngdens tiltagande ifrån London til

Upfela p, 41

Metreologilka observationer halne i Upfala for 1743 p. 142

E L V i u s* Ron vid trampkjanar p. 1 9

g

Förtekning på barnens årliga antal, fom åro födde uti

U..*t ftad under de fiftledne 50 åren, jemte

anledning til anmärkningar derofver p,

V u N C K> Anmärkning ofver Zinkmalm
P» 57

DE G E E R # Beflkrifning på en Infe& af et nyt flågte

kallat Phyfapus p. 1

HEIKE, Om fifkar funne i Oftron p. 11%

HIERNE. Wtdrag urur A&is Laboratorn Chymici
testarn. VI. mm Hedegrafet p. 17®

KAL^
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K A L M« Bérattelfe om et fårdelcs flört hagel fom foll

i Mofcou den 30 filtledne Apr. pagt 245

KliNGENSTIERNA. At finna Jordens figur och

{torlek genom tvanne i Meridianen afmåtte gra-

ders jåmnförande p. 149

KYRONius. Ron och forfok vid humlegårds ftåtfel p. 99
vid ängars rödjande p. 229

K 6 Ni G. Anmärkning ofver Hr. Leopolds förbättring

på der pump värk, fom år infort uti des thea-

trum Machinarum hydraulicarum p. 208

LECHE. Fortekning pa de rarafle växter i Skåne p, 261

LiÄN^us. Om Siberifkt bokhvete p. 1
1

7

befftrifning pa Petiveria, en Americannk växt p. 287

M O U N s E Y. Beråttelfe om etiren fom han förrättat

på den quinnan i Åbo fom varit hafvande i 1

3

års tid p. 1 8 3

OEDMAN. Minnesfkr.ft om Qnrron, i anledning af

Kongl, Vetendiaps Academiens åftundan i andra

quartalet 1743 p. 129

POLHEM, G A B» Nyt påfund til förbättring af

Pålkranar p. 49
'

ROSeN. Beråttdfe oj», en fmittofam fiukdom, fom
geck i Upfala ifrån September månad 1742 til

Maj Månad 1743 p* 73

rosensten. Anmärkningar em Kumins aflande

och tilväxande p. 23 3

rutensChiöld, Befkrifning på et Hågs fkogs-

fogel, fom af fkytrar i Småland och Vaftergot-

land kallas Rackelhanaf p, 149

SALANDER. Forfok ooi Sverige kan med egen vå*t

föda fina inbyggare 6%

SAL-

1
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SALBERG, Fortfätning om Vitriolcns nytjandc pag. 5 2, 2 g

5

SPÖRING» Beråttclfe om en Quinna vid Åboftad,

fom i 13 år hyft et folier i (it lif p. 102,

T 1 L A S. Tilågningsron om Arfeniken. p 4 3 g

TRlEwALB, MÅlf-TEN* Ron om Campkcrts

goda värkan hos en månads rafaridé p- 5 5

Anniårkningar ofver åkerbruket i Pommern, Mek-
lenburg och Holften p. 125

Förfök och lyckeligit ron at Glycirhiza eller Spanlk

Lacritz kan våxa i Sverige p. 224

Ron angående den luckra roten Aard Ackeren p. 243

Väderväxlings Machin p, %$ \

von triewald, samuel. Experimentum Äti-

rorx borealis artificialts
P- 115

TÅ^P* MATS LARSON. Ron och forfok at up-

taga et kärr, [och at dervid nytja en ovanlig

gödfel p. 64

VARGENTiN. Anmärkningar om Liufets häftig-

het p* 132

WESTBECK, JONAS, Nyt påfund at bruka flådar

i menforc p. 2

1

1

























i

X

v










