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PÅFUND at fhrbinåra HÄSTARNAS SKE-
NANDE for vagnar.

Af

CHRISTOPHER POLHEM,

tilfälie at uti KongL Vetenfkaps

Academien hvarjehanda olycke-

liga håndelfer omtaltes
3

hvartil

häftarnas fkenande vant vållande,,

jemte åtfkillige medel fom pläga

brukas at förekomma dem, be-

rättade älven jas hurudant fått jag

uptånckt til den^ndan, och varkeligen brukat på
mina vagnar, JStfliilliga af Academiens Herrar

Ledamöter yttrade då flraxt (it välbehag der öf-

ver > och åfven åftundade det famma påmnd (kul-

le göras almånt bekant. Jag har derfore tyckt

min fkyldighet vara at efterkomma deras Mun-
dan, och llledes lämna til Kengl. Academien en
befkrifning och ritning på famma påfund at in-

foras ibland des handlingar,

Gemenligen brukar man , til förhindrande af
hädarnas och vagnarnas alt för häftiga lopp ut-

a ti**



226 1745- Oftob. Nov. Dec.

före branta backar, at träda en bom eller ftake

emellan ekrorna af bakhjulen
, hvarigenom hiu~

len lålas vid Blanqvardema och aldeles förhindras
i deras omlopp

, på det vagnen måtte fakteligen

komma" at flåpasutfore, och den åkande vara få-

ker for all fara af hattarnas (kenande. Men hvat>
ock en lårer finna huru mycket hiulen måfte lida

genom et fådant flåpande uti ftenar och på en o-
iåmri våg, och åfven huru mycket håftarna måfte
uttröttas.

Ej mindre komma hiul och häftar at lida,

igenom et annat fått , föm ockfå plågar brukas

vid fädana tilfållen, Det beftår uti tvånne tra

hoar eller fä kallade fkor, fom man förer med lig

på relor^ at deruti ftålla bakhiulen, når branta

backar förekomma och der man befarar flkenan-

de , hvarigenom hiulens omlop likaledes förhin-

dras*

Det befvår man desutan hafver at betiånafig

af deffa fått., gör at man efterfåtter, ofta vid de

farligafte tilfållen, at bruka dem, och låter det

kamma an på kuffkens fkickelighetoch håftarnas le-

dighet, hvaruti man likväl blifvit rått ofta bedragen.

Jag hafver fördenfkull tånckt up en lindrigare

utväg, få väl til bequåmare bruk, fom mindre
'känning for hiul och häftar, hvilket jag ockfå
förmodar lårer väl löna den koftnaden iöm der
vid kan vara.

Detta påfund vifas uppå Tab, XIL igenom
figurerna i. 2. 3. 4. och och år af iådant läm-

aaanhang : »nder bägge blanquarderne, invid bak-

hiulen
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hiulen (Fig. i.) ar fåftgd en fyrkantig jernaxei

ACCA (Fig.2.) fom hafver tvånne krökte blad

AC, AC vid fina andar, fåpaffade, at de kunna

ftryka på bakhiulen , och ftyra deras ftarka fart \

når Kutfken bak för fig flåpper neder et par jåra

* armar BF, BF(Fig.4.)i fom löpa ifrån törenåmde

axel ACCA, och, tillika med en liten tvårflåBB,

åfven af jårn, fammangöra en fyrkantig ram BB
FF.- denna tvårflå hafver mit uppå en jarnhake

BF (Fig. 1.) med åtfkilliga tånder och et handtag

öfverft
,
hvarigenom Kutflken , alt efter fom det

behofs, kanläta bladen ftryka ftarkare eller iva-

gare på hiulen , eller ock föra dem aldeles deriirån

,

igenom ramens uphakning. Hår igenom förhin-

dras ej aldeles bakhiulen i deras omlöpande
5
når

man ej låter ramen med hela fin tyngd trycka der-

uppå , utan tvingas allenaft at gå långfammare och
ivårare omkring , och vangen , i följe deraf, at

råtta fit lopp derefter, och taga en vanlig långiäm

gång utan något flåpande , fåleds hafva hvarken

hiui eller håftar någon vidare känning utaf et få-

dantftyrande ån detiögnablecketfom ändringen i

loppet flker, fom man fmåningoin förråtta kam
och ej tvårt på en gång.

De fom för koftnaden fkull ej villja betiåna

fig afdetta fåttet at förekomma håflarnas (kenan-

de, kunna -göra en annan inråtning på fina vag-

nar, fom år vål långt lindrigare , men ej fä fåker

i branta backar der vagnen vil fielf, af fin egen
tyngd, (kena.

Den jern buken A (Fig. 6>) fom vanligen går
igenom tiftelen BB och framdelen af undervag*

Q^2 nen,
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nen, vid B, fåftas aldeles faft vid tiftelen, och
hålen vid fklorna på undervagnen göras öpne un-

dervårs ? deremot at uppehålla bulten, iåttes en

tråklots EF, fom hafver en led F vid den ena ån-

dan och enkrokug hake HCE vid den andra, rör-

lig omkring en axel C , lä at han igenom Kutlkens *

påtrampande uppå des ena ånda CH , fom ligger

under fotpallen , kan låtteligen fä foras at den an-

dra CE flåpper klotfen
H
och tiftelen får falla frit

ned på marken , hugga deruti med fin lilla jårn-

bild G, och fåledes på lått fom et plöjande gö-

ra vagnens dragande få mycket Ivårare fom lands-

vågen år hårdare ån åkren och bilden kommer at

ftä helt tvert emot drågten.

Skolmäftarens Herr ANDERS HELLSTRÖMS
FÖRSÖK at förbättra Sariings -> Machiner.

Ehuruvål jag icke år någon åkerbrukare
?

el-

ler har fynnerligit tilfålle at flikt fattia i öf-

ning, har jag Tikvål fattat et belynnerligit

tycke för Herr Magifter Westbecks påfundne få-

ningsfått, och altfå något tånckt på de Machi-
ner, fom uti Handlingarna åro vid handen gifne,

och dår vid haft den lyckan, at af alla tre flagen,

ehuruvål något ändrade fä dem alla brukbara, be-

fynnerligen den trcdie och fidfta , lom nu etter

hosgående modell år förbättrad och åndrad
,

hvar af man fig med fult nöje har kunnat betiå-

na. Jag går aldeles förbi at nåmna de ändringar,

fom pä de s:nc förra afmig åro giorde, och , efter

någras tilftyrckande härden åran at denne fidfta fö-

rete
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rete och framgifva, med full förtröftan at den

mångom til behagelig tienft och nytta landande

varder, eller åtminftone gifva androm anledning

til ån ytterligare ryckt och förbättring af et 1 å al-

deles nyttigt påfund. Och beftår nu denna Machin

1. Af tvånne fkalmar med a. flyeken tvår-

flåar, famt förckor, hiul och axel

2. Af en qvarnflkrufj fem öfverft ifrån alt til

fkalmarna år en afflutande fyrkant: men nedan

for fkalmarna pä fram -och bak- ftdorne år fam-

mandragen til en aflång mynning, fompaffarfig

uti den på hångflor vid fkalmarna hängande fkoen,

hvilcken fko åter igen har et bråde ned om iig åf-

ven hängande på hakar, hvarpä åro de fyra rän-

nor, hvarigenom fåden med gödflen fkal i fi-

na fåhrar fpridas.

3. Et fkakvårk, fbm beftår oc af en jårnten,

hvilken löper tvårs under fkalmarna fram för tru-

ten paralelt medflåarna, fittiande ledig å ena fi-

dan i en marla och å andra fidan uti en gångjärns

hafpe: Mitt uppå famma jårnten fitter en faftvåld

jårnarm f fom pekar gerad til fkoens öfverfta

mynning, dar han fedlar på en pinne, fom löper

tvårt igenom fkoen , och defslikes tienar at binda

et fnöre uti til fkoens fånkande eller högande.

/3 Skal famma jårnten fom löper mellan fkalmar-

na, vid utan fidan af den ena fkalmen krökas^

och andes med fkalmen åt hiulet löpa hälft ffå

långt, fom han mellan fkalmarna år, då han räc-

ker in uppå halfva Eckrarnas långd. 7 En fmålla*.

re, giord, fom et latinfkt T, hvilken med tvån-

ne mårlor ledigt fåftas vid fkalmen, dårdes ut-

? pekare
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pekare fkal vid hiule-kratitfen eller lötarne röras

afeckrarne, hvarigenom jårntenen kommer med
des arm at fåttia fkoen i behörig rörclfe. Hång-

florna, hvaruppå (koen hänger, fkal icke allenaft

fåttias val ttlbaka pä fkoen, få at främre delen

af (koen val kommer athångi på fnöret och ban-

det, fä tramt (koen fkal lyda Hållning; utan böra

ock (amma hångflor fåttias val tilbaka på fkalmar-

na emot axulen eller forckorna , få göra de fam-

ma nogfamt (kål för fig , jämväl för den fting-

fiåder, fom Mag. Westbeck talar om pä fin för-

fia fkottkårra pag- 79* uti 1741. års handlingar,

§. 4. Ånnu fåttes mellan den fråmfte fiåen

och den nyls omrörde Skakvårks jårntenen en

rund kafla, med vande-nålar vid åndarne, hvil-

ken kafla har omkring fig det fnöret, fbm löper

ofver jårntenen faftbundet vid (koen , och tiånar

at höga eller fålla (koen,

§. Strö -rännan år å öfra fidan lika med
fköen bara en mynning: men å nedre fidan af

fyra öpningar eller trutar, hvilka uti Handlingar-

na åro befkrefne och afritade år 1742, pag. 29^
Hela ftrörånnan hänger ledig under mynningen
af (koen på tvånne gångjärn , och har bak om fig

en flyl , fåftad under (koen , fom kan vridas af

och til at dar med höga eller Tänka ftrö- rännan,

hvar få behöfves.

§. 6. Underredet beftår <& af två nåftan mitt

uppå krökte frålångder, hvilkas främre ändar haf-

fas med mårlor eller krokar ftraxt bek om äldrags

hålen , dår felflickorna plåga fktias : men den
tiockare, dock ftåckre andan, bakom krökningen
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{kal racka litet bakom fkoen , åfven med två ftyc-

ken tvårflåar , den fråmfta ftraxt bakom kröknin-

gen och juft mit under fråmfta fläen på öfverre-

det, oeh i famma fråmfta flå fåftes en amian ftän-

dande flå, hvars öfra anda löper lått up och ne-

der igenom et dar til giordt hohl på den fråmfta

flåen af öfverredet, och ån et dylikt hohl på en
annan lika flå, iomiattes på flående- flåen; den-

ne går ledigt på flående -flåen, och fåftes intet på
någondera ändan; men på åt-fidan har denne löfa

flå et handtag, och pä från-fidan fåftes på flkal-

men en klots, at man vid vändningar kan lyfta

hela underredet. På Stånde- flåen båras många
(må hohl, hvar i kan fåttias jårne- pinnar efter

behag , i a vål för öfverfte löfa flåen , fom ock
vid den fafta flåen uti öfverredet , då man vii

hafva underredet opfatt. Uti underredets fråm-

fta flå fåftes 4 ftycken mulftretar af jårn eller tråd,

fom helt tiocka harfve-pinnar juft mit för trutar-

ne af fkoen, fom göra fohror för låden fom rin-

ner utur trutarne, hvilket låtteligen figgöra låter

uti en åker, fom redan med körande och harf-

vande år beredd til fåning. Bakflåen af famma
underredet har ftycken dylika mullftretare, få

pallade , at de gripa jorden mit emellan de främ-

re ftretarena pch altfå årja igen, hvad de förra

öpnat , hvilket aldeles väller, at hvart endafte

hvarf, fom köres, man 4. fårar på en gång kan
förfärdiga , hvilket alt vifar denne Machinens för-

män framförde förriga, ät hvad, fom med den
förfta beftåltes med 4* häftar oeh 8* karlar om
dagen , med den andra 4. häftar oqh 4, karlar,

och med den tredie f? häftar och lika mänga

Q 4 karlar,.
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karlar, det uträttas nu om dagen med en håft

och én karl , och ar redan i förledet är med
$or b?qvåmlighet brukad, och (kal åter i deffa

dagar tvånne fådana komma i full gång.

Anmårchiing.
t: Sielfva öfverredet göres det kortaft man

kan för vändningar fkul , i följe hvar af axulea

kunde gå in til fielfva (kaknings truten.

%. Har man ock årfarit huru lom imållaren

T velat göra förhöga fprångochhopningar, hvik
ket hindras om man mit öfver på flåta (kalmen
fpikar en tryckare af tråd, fom flika miff-fprång

Jiåmmar: dock flås famma fpik icke hårdare til

ån tryckarn kan vridas undan, då man vid vänd-

ningarna eller eljeft bör hafva fmållaren oppreft

och ledi|.

3. Av at mårka, at uti Modellet år ingen Ba-

lance hvarken i et eller annat, och derföre kan
flållningen eller fkakningen icke lä mårckas , fom
i fielfva Machinen*

få Til Scala har jag hår brukat Svenfk tum
för Svenfk aln.

Stora Tuna d< 1* Ang,
*74t

Denna Såningf-Machinvifas uppa Tab* XTIL
ech år afritadefteretafH:rhUtsTKÖu :ffi
modell, fom fårvaras i KongL Academien til deras

tienfl fom det behaga fe,

Academiens Ledamot H:r Kyrkoherden West-
mc%har inkommit med följande påminnelfer vid

Senna Handling.

Före-



1745- O&ob. Nov. Dec. 233

Foregående fkrift har jag på KongL Acade~

miens befallning genomlåfit och med nelfva Mo-
dellet noga jämfört, famt dår utinnan funnet hu-

ru Schole-Måftaren Herr Andreas Hellström
efter Sin, mig tilförene bekanta frågd och fhille

hår i mycket vunnet och förbättrat både i anfeen-

de til tiden och befvåret vid de förra Machiner.

Det allcn.ajft har jag ej undgå kunnat at påminna,

at, om fkaknings-vårket på detta fått flkal gå för

fk, måfte fmållaren til fin ytterfta del vara giord

aftråd, och fittia i cn hylla, på det, då trådet år

utnött man ftraxt mä kunna låttia et annat tråd dit

igen: Men Eckrarna måtte ånteligen vara fkodde,

eljeft nötas de ftraxt ut. Vid denne fkakningen

har man ock at befara, det hiulet låtteligen kan

flå fig , komma i olag och dymedelft orfaka en
ojämn ryckning för fkoen. Kunde man hår finna

jiågot fåkrare ifått vore det ganflka vål.

Det fkulle ock tyckas ät underredet fkulle

tarfva någon mera ån fielfva virckets tyngd, eller

åtminftone at mulftretarena fkulle koxa mer fram,

|>å det de båfctre måtte gripa uti och blifva qvar i

jorden, eljefl om ingendera af deffa påminnelfer

acktas , torde ftretarena ej göra full nytta.

Utom alt detta fkulle man tro at underredet

behöfde någon förbättring i anfeende til mycket
ftora och mycket fmå häftar, fem ibland för nöd
Ckul & måtte ymfas,på hvilken håndelfe Bakftre-

tarena icke gltid hinna taga jorden, då framftre*

tarena göra gagn och få tvärt om : derföre til at

pä en gång håfva den olägenheten voro b$å at

göra underredets (fcdmar mycket krokiga vid den
fråmrta
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fråmfta filen, och fedan dar under håkta fåföm
en ny bakdel at underredet, i hvars fidfta flå ftre-

tarena kunde fåttiås hvilken bakdel kunde hö-

gas och fånckas juft fom det tarfvade emot den

öfra bakflåen , fom nu redan på underredet fit-

ter: detta år, iom jag har vid har kunnat påmin-

na y och , då det i acht tages förmodar jag (kali-

gen at denna vackra- förbättring af min Machin,

blir mångom rått nyttig.

ÅGGoch UNGAR af SNECKOR och MUSSLOR
junäne i petrtficerade MusJeUJkal.

HERM. D1EDR. SPÖRING.

Ar 1729 fkickade mig framledne Archiatern

von Bromell en afo med petrificerade

Musfel/kal , dem han fådt til flriånks af

Hofrådet Dod. Wolfahrt i Hellen. De voro

af det flaget fom kallas Chani£.

Af deffe voro fomlige hel tomme 5 Somli-

ge äter voro upfylde med et gula.chtigt fint grus,

iom hade gyttrat lig tillamman. I detta grufet

blef jag med blotta ögonen varfe några ftycken af

allahanda Conchilier, Det retade mig at Ipana

efter, om dar intet af dem (kulle finnas fmä Un-
gar , emedan det rann mig i hågen , at jag fedt

dylike hos Herr Seba i Amfterdam för många år

iedan*

Jag fatt akfå an med microfcropet, och fe-

dan jag tagit få mycket af detta gruiet iom behöf-
des
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<3es och lagt det på ett ftycke fvart papper , at få

mycket båttre kunna åtfkila des Delar , blef jag

varfe åtfkillige fubtile Muffel-fkal. Af deffe voro
fomblige hel flåte, och lika det flora fkalet, ur

hvilket gruiet var tagit; Andra, ehuru fmå de

ock voro ; hade fina reflor, fulkomligen fom flo-

ra reflade Mujfelfkal .

Ibland detta grufet fant jag vidare ganfka Cmh
långligt vredne Snackefkal, turbinishvilka genom
niicroicopet fedde , i deras lilla kropp , hade ful-

komliga fkapnaden både til virflar och reflor 9

fom flora Sneckor fom det flaget pläga hafva.

Jag blef ock varfe några fmå runda Kroppar,

uppS hvilka jag i förflone intet giorde någon re-

flexion, emedan min håg måft lekte på de fmå
Sneche fkalen , hvilka voro alt för vackre ; Men
omfider då jag fant flere , tånkte jag, at de kan
fkie torde vara fielfva Aggen

:

Jag flotte fordenfkull med udden af en fin

nål på dem , och de brufto fonder och voro ihå-

lige lo 111 torna ågg-fkal , hvilket fatte mig i den
tankan at tro , det de måft vara fanfkylte ägg , hvil-

ka antingen ånnu intet hade hunnit til deras mo-
genhet , eller och varit ofrucktfimie eller Vind-

ägg, emedan uti dem, ehuru mycket grannlaga

jag ock efterkikade, intet fants något fpår afMuj-
fel eller Snecke fkal , hvilken omftandighet föra

aldraoftaft finnes i Creaturens agg.

Sielfva Originalen af ieffe Snevk och Muffeh
Ungar tillika med aggen, åro Jånda til KongL
Vetenfkaps Academien, hmrefl de/kvarns.

Ndgre
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Någre RÖN och FÖRSÖK.
4ngäendc

HONUNGS DAGG.
Samt

Tanckar och Anmårckningar åer&fver.
l

.

U:
.

1
'

:" u
Af

:

V *

E. A, A.

I anledning af Kongl. Vetenfkaps Academtens
åftundan och begår, om en fåker och tilför-

litelig Undcrråttelfe om den få kallade Ho-
nungs Dagg\ har jag hår utinnan fökt aga det
nöjet at kunna utröna något, och for en annan
bana vågen at båttre och mognare utforfka den-
na Saken.

År 1 74 1 den 2 Junii begynte jag förfta gån-
gen ganika noga gifva akt når Honungs Daggen
(kulle falla. Jag viftades den tiden 1 mihl utom
Stockholms Stad och Skantz tullen. Hvarje af-

ton emellan 1 o. och n, enår vackert vader var,

och ej regnade, var jag ute at efterfe om denna
Honungs Dagg vore fallen, åfven fom hvarje

morgon innan Solen var upkommen.

Den 21 Junii, "då jag om morgonen, cniil-

!an 3 och 4 efter vanligheten , kom ut på gärden,

hvilken var kringfatt af ftora Lindar, Lönnar,
Alk-ochRöntråd, fant jag på deffa Tråns blad

någon Honungs Dagg vara fallen, dock ej fårde-

les mycket

Klåckan 6, då jag åter utkom begynte den-

na D^lmåningom borttorkas aflöfven, befyn-

nerligcn
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nerligen pådenfidan af tråden, fom ftod emot
Solftrålarne; Klåckan to voro- lötven deraf helt

fldnaude och blänkande, fora en Glazur. Enar

jag gick ut i mareken , fant jag ock at den fallit

allena på Ekarne, men ej pä andra Lofträd i in-

garne, och hemma uti Trägården , på ej annat ån

Humlan. Som ganfka litet denna gängen var

fallen , lä kunde den ej eller tilfoga växterna nå-

gon ftada ,
ty der til fåg jag ej det ringafte tekn ;

För ro (kul efterfåg jag oek om morgonen , med
hvad väder Honungs Daggen kommit, och fant at

det fkiedt medSydOfV* Och någon lindrig blåft.

Den 27 Junii , var åfven denna Dagg fallen

och något mer ån förra gången , men måft på
Humlan och Lönträden. Den dagen var Syd Ort:

vind med mulit väder och fmått regn, dcrfore

var han vid klåkan 10 aldeles borta.

Den 13 Julii var han til anfenlig myckenhet
fallen. Jag bröt af ct blad och fmakade derpå

,

och hade han en fot och rtark fmak, men en vi-

drig och oangenäm lukt; Han har fallit med
öftan väder denna gången. Så väl denna lom för-

ra dagarne var en förtreffelig ftark Solhetta. Ju
närmare det led til middagen ju tiockare begynte

denna Dagg blifva på löfven , och likiom krypa

tilfamman eller draga fig ihop, fåat på fomliga

ftällen var helttort. På det löfvet jag afbröt och
hade uti mitt Cammar fönrter , torkades Daggen
platt in* Hvad för ändring härmed vidare på da-

i! gen fkiedde , kan jag ej berätta, emedan jag re-

!
fte pä en förrättning in til Stockholm,

Doch
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Doch når jag den 1 6 om aftonen var tilbaka

kommen , fåg jag , at den förtärt det gröna af

några löf, Pä Humlan fyntes ingen fkadafkiedt,

i följe hvaraf
, ingen Dagg der på tallit

Detta Ar föll ingen vidare Honungs Dagg.

Av 1 742 den 2 5 Julii föll derma Dagg med
Våftan Vader til ftor myckenhet Åkrarne ledo

hårat detmåfta; ty jag gick dagen efter, eller den

24, at en håndelfe ut på Åkergardet deråft Rå-

gen var, och då märkte jag oförvarandes något

ntja på axen, hvilket nar jag nögare efterfåg^

fant jag det vara Honungs Dagg
y
fomtiocknat och

klibbat lig helt tätt in til iielive kornrander-

ne* Jag kunde ej finna at deraf biet några

matkar, men det ar vift at Sädeskornen i Axen
förtärdes ^ och blef i ftållet et fvart åmne , tort

och flygtigt fom mioL Jag frågade efter vid de

närliggande gårdar, om någon blifvit varfe flika

fvarta Ax , det de bejakade, men at det maft fynV
*
tes ibland hvetet * hvilket jag et par dagar derefi

ter fielf närvarande låg , at det fig fä hade, men
de vifte ej hvaraf det härrörde.

Medelft det långvarige regnet fom ftraxt ef-

ter begynte at falla , och varade långa tiden , kun*

de denna Dagg ej falla mer detta Året.

År 1743 föll denna Dagg tvånne 'gånger

,

tämligen den 11 och 29 Julii, men ej til någon
myckenhet, utan ganfka litet förra gången, fåat

det allenaft var flack tals på löfven fallit, ooh få-

ledes ej kunde giöra någon (kåda. Denna gån-

gen kom han ined Sunnan våder.

Den
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Den fenare eller den 29 föll han med Syd

Oft, ejfårdeles mycket, och fyntes på Lö&trå-

den^allena.

År 1744 föll den forfta gången , vid famma-
tid fom Ar -

174.1 ,
nemligen den 21 Junii , och

til ftor myckenhet, fä at på de tråd den fallit, vax-

te matk på lofven följande c:dra dagen. Hum-
lan var denna gången fri men frukttråna fingo um-
gållat, i dy at uti knopparne fatt den nog tiockt,

få val fom pä bladen , nvaraf Kartarne anfenligen

follo af. Detta år hade jag uplatt på taket en tal-

rik, i tanka at derpå lamla något , hvilket oekfå

den gången gick an
,

ty Daggen var derpå nog
tiock , men fom på talriken hade åfven ftadnat

af den vanliga aftondaggen, fä var den förra up-
blandad af den fenare , kunde doch fä vida

fkönja at Honungs Daggen fram mot middagen
begynte fmäningom tiockna och draga fig tilfa in-

man : Eftermiddagen begynte han at få en vidrig

lukt , och mot aftonen förtärde lig mer och mer
at om morgonen var intet quar, utan tvifvei

dera

f

3 at han blef beröfvad den fria luften, eme-
dan jag hade honom i minCammare; etjeftharjag;

haft luft a t fi någon forådnring kunnat fkie.

Den 24 Junii var Honungs Daggen och få
fallen, mefi fä liten at alleiiaft en Seghet kändes
vid Fingrarnedå man' tog på lofven j Denna gån-
gen har han kommit med oftan vader. Althvad
jag hade härvid at taga i akt, var, at jag på in-

gen växt låg denna Dagg mer fallit ån på Afk och
Löntråden;, hvilket at bladens glantz och klibak-

tighet noglamt kunde fynas då det var något li-

dit på dagep. Den
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Den 9 Julii föll denna Dagg något mer med
Syd Oft väder , och fants måft vara fallen på Åp-
le och Päron tråden , lamt något på Humlan

;

Men vart af den kläckan g upftigande Dimman

,

lom fedan iöll ned, aldeles af våxternefördrifven.

Förmedelft det myckna regnet , fom nu be-
gynte och in pä fida höften varade, kunde man
ej giöra vidare Rön och Förfök. .

I År, eller 174^, har jag viftats i Våftergiöt-

land, och har tånkt förnöja mig med flera Förfök
uti denna Saken , men det regn-vådret fom hela

Sommarn har varit
y
har giordt mitt hopp om

intet.

Detta år nu ak hvad jag i defla förflutna ?

Åren har kunnat utröna om HonungsDaggen , och
det til följe af Kongl. Vetenlkaps Academiensför-

fta Iräga. Min fågnad {kulle ej vara ringa om jag

uti detta målet kunde hafva giordt Kongl Aca-
demien något åftundat nöje med defla mina Rön,

Jag tilftår at 'de kunnat blifvit fulkomligare, om
jag haft tilgång til det jag vid etflikt tilfåile åftun-

dat och behöft»

i:mo Af detta omrörde kan jag fåkert fluta

och finna , det Honungs Daggen faller alla År innom
enviis tid, ifrån medio Julii til och med flutet

af Julii Månad. 2:do Skadan lom denna Dagg
föroriakar, år ftörre eller mindre, alt efter Dag-
gens fallande myckenhet j ty tå den faller tiockt

,

tärer den fig få mycket mer in uti vaxrerne , ärt

då den faller tunt, ty då afföres den dels af vi-
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dret, dels faftnar ej få llarkt, förmedelft afton-

daggens quarliggande, dels och torkar fnart in af

SoTfMlarne.

?:tio At några viffa våxter, (kola vara fram-

for andra , mer eller mindre underkaftade denna

Daggen , det har jag ej funnit; ty det år få med
denna Dagg, fom med den vanliga Afton -Dag-
gen eller en regnfkur, befkaffad, allenaft den åt-

örilnad at Honungs-Daggen faller tun-och lättare.

Det har jag dock formårkt, at de växter, fbmftå
når vid jorden, aldrig, åtminfione mycket fållan,

åro deraf belvårade ,
undantagandes fåd , men

eljeft alla flags tråd och höga våxter; och af alla

deffa år ingen fom mindre tol Honungs-Dagg ån
Humlan, ty defs fina blad tol for ingen del at den
kommer vid dem*

Ju mer en våxt har af den almånrta Afton-
daggen, ju mindre kan Honungs-Daggen fålla fig,

utan afflyter ftraxt, och åfven af den minfta vå-

derpuft affores* Men de högre våxter, fomtrån
med mera /de afllåppa af lina nedhängande blad

afton-daggen, då den til någon myckenhet år fallen ,

och lemnar den fega och låtta Honungs-Daggen
at fåfta fig få mycket bettre,

At ju alla de våxter, fom på Jordene våxa

,

genom fina fina och fmå öpningar utdunfta och
utgifva de ofverflödiga våtfkor lom de uti fig hy-
fa, år en fak, fom år fä mycket mindre nödig
at bevifa , fom det år éfvertygande och oflridigt*

Under all den tiden, fomblomftren ftå uti fin bå-

fta våxt och frodighet, utgifva de och likfom ut-

lvetta fira fina exhalationer och utdunftningar,

R hvilka
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hvilka enar de uti luften upkomma förvandlas uti

ett fådant åmne, til beskaffenhet, lukt ochfmak
med fina blommor de kommit ifrån. Til beftyr-

kande håraf
,
giör förfök om Sommaren då Bien

draga och famla fin Honung utur blomftren, tag

då af de klimpar fom fittia vid deras ben, gnug-

ga dem emellan fingrarne , luckta och fmaka fedan

der på , (kall man finna at fmak och lukt år ena-

handa , lukten år dock uti Honungs-Daggen litet

ftarkare och vedervärdigare*

At å något fått förekomma och hindra Ho-
nungs-Daggens fkadeliga värkan, eller at fördrifva

den fedan han nedfallen år, år en fak föm år åf-

ven lålått at vårkftålla, fom at vilja hindra en regn-

ffkur eller en afton-dagg* Utan år det fåkraft
,

at han ingen fkada gior, dä dagen år mulin, el-

ler en regnfkuroch blåft fordrifver honom, och
fåledes förhindrar at Solftrålarne ei giéra honom
tiock 3 och frucktbar til matkars födande.

Således har jag genom detta intet annat fökt,

ån jemte egit nöje , bana vågen och gifva anled-

ning åt dem fom årofmera hemma uti Naturens

fldek och ordning , at med mognare utforfkande

fullgiöra Kongl. Academiens åftundan*

Så mycket fom min lilla infikt uti Naturkun-
nogheten vil tillåta fkal jag uti alla möjeliga och
uptånkeliga mål , biuda til at giöra några rön
och förfök , til Kongl Academiens nöje,

Herr LINNAlUS har lämnat följande an-

märkning angående Hmungs-daggen.

Märkvärdigt år hvad jag i Sommar fåg kring

Fahlun, nåwiligen huru Hu»blan fått den fvarta

råtta
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råtta Honungs-daggen där han växte jemte kop-

.

par roftarne och koppar Hyttorne, och dår fta-

digt var en ftark fvafvel rök ; jag frågade folket

noga nar han kom , då de berättade mig at famma
dagen fom han kom vär den ftarkafte roftrökdår>,

omkring; aitfä lårer vål aldrig rök fördrifva Ho-
nungs-dagg, då ej fielfva roftröken kan det 5-

ftädkomma.

FÖRTEKNING på nagre Inhemfka FÅRGE-
GRÅS.

<-
:

) i

<v|, 777>i ! Af :

päf-
PEHR KALM.

TTppämina iSbmmaffefctf har jag bland annat

i trugat efter > hvilka af våra inhemfka Örtet^ de på Landsbygden boende bruka til Fårge-

rier> och deraf bekommit en vacker famling :

Men loin en Hor del af de famma åro införde få
vål uti Dodl Linders Sven/ka Fårgekowft , fom
och uti vår Stora <Hiftorici Naturalis> Herr Pro-

feffor LiNNisi Förtekninq af de Fårgegrås
b fom

brukas pa Gotland och Öland , hvilken år införd

uti KongL Vetenfkaps Academiens Handlingar

för År 1742* p. so, och följande 5 Så vil jag för

denna gången endaft upråkna de .-Fårgegrås ^ fom
af bemålte Herrar, antingen aldeles intet åro nåm-
de, eller och hvilkas brukande at dem atifores

på hek annat fått*

Mitt körta héihmäviftändé öm Sorniiiårtr

den
i
då deife borde fatalas

5
hafver t) tillåtit mig

at underlökä dera alla 5 jäg vil fördeftfkul äiiforä

R 2 dem
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dem merendels med famma ord , fom jag af ido-

ga och omhogfna Landtqvinnor dem bekommit»

Röd Färg.

CALLlUMfoliis quarternis lanccolatis trinerviis,

caule ereäo Linn. FL Saec.

Rubia prätenfis tevis
, acutofolw.Bauh.pin.333.

Rötterne håraf tagas anten våhr eller höft
,

gioras val rena från mull, torkas val
,

ftampas

iönder, maies fedan på handqvarner fonder til

miol, blandas få med miol af malt, hvilket ock

kan malas tillika med rötterna; Hafver man ej

miol af malt, tager man Svagöl, lom giör det

jfämma ;
derpå låggerman et hvarf med garn, ftrör

få ofvannemde miol och rötterna deröfver, at

det blir jemt ,
lägger åter et hvarfgarn , och deröf-

ver befagde miol , hvarmed man fortfar hvarftals

efter den myckenketen af garn man hafver, detta

kokas up i vatn en god ftund, garnet tages ledan

up ,
fköljes i vatn , torkes. Tyget och garnet

man hår til brukar bor vara af ylle , emedan det

ej biter på linne; Tyget kan tilförne vara både

hvitt och gult , doch blir det fkönare om det förut

varit gult Det fom med deffe rötter år färgat ger

i fkönhet näppeligen efter det fom blifvit färgat

med Kräpp, ombyter oek ej gierna fin fårg.

CALIUM foliis plurimis linearibus, ramis flori-

feris breuibus. Linn. FL Suec. n(f*

Gallium Cuteum. Bauh. pin. 335*
Med rötterne af denne fårgas på famma fått

rödtfom med föregående j Fårgen blir ock ndg
Täcker,
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vacker. Rötterna böra vara val torra, få framt

det (kal bita val på.

LICHENfubfcyphifer ramojtffimus^ ramisxylindrL

cis, calicibus integris. Linn. Flor. Suec.jy/g.

Lichenoiäes coralliforme ,
apicibus coccineis.Rqj*

fy?n 3.p.<fg.

Med denne fårga fomlige yllet rödt på fått

fom brunt med annan Sten-MåfTe,

LICHEN leprojiis candidus
,
Jcutelliisjufcis', mar-

gine cdbo. Linn. Flor. Svec.^42.

Lichenoiäes tavtareum jarinaceum
,

fcutellarum

umbonefufco. Dill. mufc. 131. t. iS.f. 12.

Denne MåfTa år hvit, finnes hår och der, i

fynnerhet iBohus-Låhn, få uppäfompåfidorne af

berg , och kan jag ej båttre befkrifva honom for

en löm honom ej kånner, ån då jag fåger, athan

fer juft ut fom hopklibbat miöl. Denne tages och
fkrapas löft af berget, hvilket beqvåmligaft låter

giörafig, då det regnat litet förut, emedan den
då båft går lös ; derpå lågges den i vatn , och rö-

res omkring ivatnet, få atdet finå ftengrufet och
annan orenlighet, fom år vid honom må falla ned
til botn, och fkiljas från honom; derefter tages

hanup, lågges i Solfken på berget eller annor-

ftåds at torkas; och då den år torr, males den
fonder til et miöl

;
derpå lågges den åter i vatn

,

och röres om
«,

at den orenlighet och det fvarta,

fom fitter in uti måflen , må (kiljas från honom *

då den å nyo torkas* Hårpå lågger man honom
i en kruka med Urin, och låter honom flå en hel

R 5 Månad.
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Månad. Når man nu vil bruka honom ,. tager

nian et fkedblad eller mera, alt fom man har
mycket at färga , och lägger uti vatnet i en gryta,

låter det fä koka litet , och derpå lägger man ty-

get , fora man vil färga rödt
,

deri, efter en liten

ftund tager man det up , och hänger det at tor*

kas. Denne måffa tyckes vara den famme, fom
Dodi Linder i fin Sven/ka Fårge-Konji p. 45%
kallar hvitt StenmåfTe.

ALNUS. Linn, FL Svec. yjy. AL
Albarck tages, torkas, ftötes fmå, kokas få

långe tils lagen blir tiock, derpå lägger man ty-

get, fom (kal fårgas brunt, deri; frucktar man,
at tyget ej blir mörkt nog, torckarman detfam-

ma, och lutar fedan.

Något dylikt, fom Herr Profeffor Linnteus

nämner om uti KongL Vetenfkaps Acaåemiens

Handlingar år 1741. p. 22, angående en rod färg

af hafsvatnet pä Fucus eller Tång, har jag och
obierverat om Sommaren 1741* på klippan Biörn,

hvilken ligger några mil norr om öregrund , famt

på andra klippor der i någden : uppå deffe klip-

por voro i fieifva berget hår och dår lmå gropar;

cn del af hafsvatnet hade genom ftorin och vå-

gornas ftötande mot klippan flagit upp i bemålte

gropar; Solen hade derpä torkat ut en ftor del af

lårberörde vatn, få at endaft något litet låg qvar

uti botn; i deflfe gropar låg nederfi på botn en rod
materia fom den rödafte Cinnober til et knifs-

blads tiocklek; når man tog på den , var den flem-

migoch haal; jag tog något deraf och ftrodde på
papperet, hvaraf papperet blef på det påftrukna

ftållet
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ftållet fårgat hel rodt, och fitter (amma fårg på
papperet ånnu til denna ftund, utan at den låter

på .något lättare lått taga fig bort, ån annat ordi-

nairt black. Hvaraf denna ganflka roda materien

haft fit urfprung, kan jag ej vift fåja: fielfva klip-

porna, der denne röde fårgen fans hade ej den
ringafte grund af måffa på lig, utan voro af vå-

gornas continuerliga lqvalpande och {totande der-

eraot hel flata och hala, få at man måfte med
mycken varfamhet gå derpåjinga andra orter vax-

te pä dem : klipporna beflodo af gråberg : men
nedan for de famma vaxte i hafsvatnet åtflkillige

(lagsFucL Ho vetom det ej löntemödan, atman
gofve något närmare acktnig på deffe ?

Blä Färg.
VACCINIUM caule angulato^ feliis occatis Jer-

ratts deciduis. Linn. Fl. Svec. j/j.

Vitis id&a,joliis obknps crenatis
y jruffu ni-

gricante. Baub. pin. 4JQ.

Blåbär..

Man tager fårflka Blåbår, ftöter dem fonder
fmått; men förut måfte yllet eller linnet betas i

alun, hvarpå man låggerdet ihop med Blåbåren,
kokar det fedan iå långe , tils man fer det år nog,,

torkar det fedan , och drar det fift genom lut

;

denne fårg ler violett ut, fitter braffaft, och bru-
kas i fynnerhet at fårga flrumpor med*

SiPart Färg.

ALNUS. Linn. Flor. Svec. 77/,

^ Man
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Man tager Al-bark , kokar den lamma val,

lagen deraf tages ; derpå blandar man deri det

ivarta, fom under flipandet nötes af Slipftenar

och Jernet, hvilket flipas, fåtter det fä på elden

,

kokar upp
,
garnet lågges deri , läter ligga til des

nian mårcker det blir nog fvart. Härmed fårgas

både ylle och lingarn*

Grön Färg.
SENECIO foliis pnnato-lyratis , laciniis lacinu-

latis, caule ere&o. Lin. Flor. Svec. <f$8.

jfaeob&a vulgaris laciniata. Bauh. pin, rji.

Stånds.

Man tager denne for ån hon fpricker utmed
rot och alt, hackar fonder, kokar en flund i vatn,

lägger yllegarnet deri , kokar en ftund; vil man
hafva fåfgen mörckgröii , lådrar man garnet fe-

dan genom lut. Fårgen blir nog vacker morck-
grön, men tol ej hafvas uti Solfkenet Örten

bor brukas til färgande medan hon år grön.

KHAMNUS inermis, florihus monogynis herma-
phroditis. Linn. Fhr> Svec, 1^4.

Frangula. Dod. pempt. y$jf.

Brakved.

Man tager lofvet och båren, flöter fönddr,

kokar i en gryta; når det år upkokat, lågger man
ullgarnet ned deri, och låter iå koka. Vil man
halva det mörkgrönt, få lutar man det fedan;

men om man vil hafvat liusgrönt, lutas det ej.

Det blir tåmmelig vacker ^rönfårg, menfitterei

braf på, om man går i Solfkenet,

AGRO-
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AGROSTIS petalo exteriöre ariflam re&am firi-

ffam longiffimam exferente. Linn. FL Svec.jg.

Gramen capillatum. Baub. bift. 2. p. 461.

Åker-bven.

Man tager håraf Paniculam eller de bruna
ludna vippor, eller blomfter, fora fitta på andan
af ftielken, och färgar med det famma grönt juft

på famma lått , lom D:r Linder uti fin Sven/ka

Fårgekonfl p. 101. lager at man (kal fårga grönt
med Röörvippor eller Beenvals,

Gul Färg.
LYCOPODIUM raule repente, ramis triquetro-

planis. Linn. FL Svec. géb*

Sabina Jylvefiris. Till. ic. 6jp.

$åmna.
Denne märkes lå val afD:r Linder lomHerr

Profeffor Linn^eus
v

vara brukelig til gul färg; men
fom min belkrifning på des brukande går något
ifrån deras , få vil jag införa den : Jämnan ta-

ges hälft om våren, når Ihön nyls gått af honom,
torkas mycket val; och då man vil bruka honom,
mårar man den lönder emellan händerna, läg-

ger garn ren kopparkettil hvarftals, och ftrörder-

emellan af den föndermårade Jämnan , låter det

få ligga några dagar at fyras, til man ler, at gar-

net tagit färg til lig; vil man fatta det på elden at

kokas litet, (kadar intet; ledan tages det upp,
fköljes och torkas ; fomliga bruka at alun-beta gar-

net förut, andra ej, dochår det förra båttre,

HYPERICUM fioribus trigynis, caule ancipiti
y

joliis pun&atis obtufis. Linn, FL §véc. 625.

Hypericum
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Hypericum vulgäre. Bauh. pin. 2jp.

Johanni$-brt.

Knåpparna med en del af ftielken tages förr

ån de (lä ut, och torkas, då man fedan kan Ipa-

ra dem huru långe man vil, och bruka dem pä
det fått, at yllegarnet , fommanvil fårga, betes

ialun-vatn, tages upp och torkas, lågges ånyo
tillika med förenåmde knäppar i lammaalun-vatn,

och låttes öfver elden atkokas, til man ferat gar-

net bekommer en vacker guhl fårg.

THALICTRUM caule foliofo fulcato^ pcmicula

multiplki eretta* Linn. Flor. Svec. 4fj.

Ruta pratenfis. Till ic.

Yllegarnet betes förut uti alun, torkas, fc-

dan tager man fårfka blad af Thalidrum , kokar

yllegarnet tillika med dem, dä det blifver gan-

fka guhlt

RHAMNUS inermisj floribus monogynis herma-

phroditis. Linn. Fl. Svec. 1^4..

Frangula. Dod. pempt. J84-

Brakved.

Man tager barkenom våren , då trådet fafvar

;

denne barken giommer man få långe tik man
behöfver bruka honom; når man nu vil fårga,

bryter man den något fmå
,
lågger den då anten

i fårfkt fvagdrieka eller i fårfk oft-vasfla at blötas

i 3. dygn; derpå kokarman den upp i famma våt-

fka, fom man blott den uti, lågger ullgarnet

deri, och låter få koka en liten ftund, fårgen blir

nog vacker } men går man i Solen, få mörknar den.

t>m«
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PERSICARIA fioribus hexandris digynis. Linn.

Flor. svec. jip.

Perficaria mim. Bauh. hift. 3. p. jyy.

jungfru- tvål.

Med denne fkal fårgas liusguhlt fåledes, at

garnet alun-bétes, torkas, Jungfru-tvålen hackas

fonder, lågges hvarftals med garnet, kokas upp,

fkoljes i åvatn.

LICHENfilamentejiis pendulus , ramis implexis
,

fciitellis radiatis. Linn. FL Svec. $84.

Mufcus arböreus villofus. Bauh. hift. 3. p. 303.

Laf.

Man tager laf af Biork eller gran
, lägger i

en gryta, kokar det famma , alun-beter tyget för-

ut, och lägger i famma gryta, låter koka enftund:

om man lägger grått ullgarn häri, lågs det

blifva grönt»

BERBERIS fpinis triplieibus. Linn. Har. Svec. z$o^

Berberis dumetorum. Bauh. pin. 4^4.

Barberis, Barbruris. •

Man tager barken af rötterne medan den år

fårfk, (emedan den eljeft éj (kal duga) fköljer vål

jorden från honom, lägger honom ofonderftott

i vatnat koka; derpå lägger man ullgarnet deri,

och låter blifva deri en liten ftund.

GALLIUMfoliis plurimis linearibus, ramis Jfo-

riferis brevfbus. Linn. Flor* Svec. 116.

Gattium lutemn, Bauh. pin. 335.

3unfru Marw Sänghalm.

Man
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Man tager dennes hlomfler, (kår dem fon-

der
,
lägger i en gryta at koka; yllet, fom manår-

nar färga, betes uti, alun, hvilket ylle fedan tilli-

ka med alun-vatnet lågges uti grytan, och kokas

tils man fer v at det blir gult, då det tages af el*

den, yllet fköljes i vatn, och torkas.

HIPPOPHÄE. Lim-FLSvec.

Rhamnus falicis folio angufliore , fruBu flave-

Jcente. Bauh. pin. yyy.

Hafstorm. Haftorn.

At man med detta Trädets bår fkal kunna

fårga gult, gifver mig följande Förfok anledning

at tro: Förledit år plåckade jag vid mitt viftande

vid Grifelhamn en hop af des bår, i mening at

forlöka om deraf kunde pråffas vin, eller någon
annan behagelig dryck , eller åtminftone ättika ,

hålft fom deffe bår hafva en kylande och veder-

queckande fmak, faft något fyrlig. Vid min hem-
komft pråffade jag faften genom et linnklådo ;

Når jag derefter låt tvätta klädet rent, kunde jag

ej få bort den gula färgen, fom blifvit deri qvar

utan Linnklådct behölt en flor del af den famme
uti fig. Jag har ledan ej fått tilfåile at bekom-
ma flera bår, hvarmed jag kunnat giöra nya prof;

Det ftode doch at forlöka, om det icke torde bi-

^a bättre på ylle
,
befynnerligcn om yllet Alun-

bettes* Hvad den utpråffade faften angick , få

jåfte den , och artade fig mycket vål , lå at jag

började få flora tankar der om ; men då jag fom
båft fågnade mig håraf, råkade Trådgårdsmåfta-

ren af lörfeende at flå fonder kårillet, deruti den-

na
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11a faften uti Källaren förvarades
i och giorde all

min glädje och hopp til intet Vore önfkeligit

,

om de, tom hafva tilfålle at viftas och bo vid

hafsftranden, der detta Tråd i yinnoghet växer,

och hvarefi: de låtteligen kunna få det, ville ån.

vidare giora Forfok, lå val hvaddes bruk til fär-

gande både af båren och barken, fom ock des

nytta til vin, ättika eller någon annan dryck vid-

kommer, Skulle endera eller bågge af deffe träf-

fa in, tank hvad nytta man tå icke hade af et tråd,

tom våxer i flor myckenhet i våra fkårgårdar pä
de magrafte ftållen och i hårda ftenklappuren , der

ej andria tråd och orter kunna komma fort och
trifvas. Man bör ej fammanblanda detta hafstör-

ne Haftorn med Hagtorn , emedan de til alla de-

lar åro vida vågaar flkildc från hvarandra.

Den FlERDE FORTSÅTNINGEN
om rå Silkes Afvelen i Sverige.

MÅRTEN TR1EWALD.

i.§. ^Tpil en grundelig Kundfkap af Silkes-Mat-

I kärnas råtta värd,ans och (kiötfel fordras,

at man gior fig deras undransvårde Skap-

Lynne> om icke i det nogafte likvål någorlunda

bekant, fördenfkul fedan jag låft rått monga Au-
dorer, fårdeles Marcelli Malpighii de Bombyce,

tryckt i London i 4:0 1669. fom handlar grunde-
ligen om ingen ting annat ån deras Anatoinie

,

Levenhook de Animalculis. Franc. Redi <f Åreir
zo. Hiftoire des Inféfits de Svannerdam. Godart

hiftoires.
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hiftoires generales des InfeBes Le Recueil de Monfi
Aubrit Deffinatuer au fardin Koyale Hf la Bibit*

otheque du. Rot. Levenhook Arean, nau tom. j>
Derhams TheoL Pbyjl Memoire deL Academiedes

Åcienes ijzg. Monf. de Reaumur. Philof. Tranfa»

thins. Petroä Crescentii $ Agricuitura Venet*

Anno ijjfz: L.J L14. Signar Vinzenzo Tenara di

Bölognia de piaceri della Villa. Augustini Gal-
li Isnard des Vers a (bye. På Konung Ludeviö
XIV. Befalning och ftor Belöning, fkrefne Tra-

dat om Silkes-Matkarnes Ans och SkiötfeL Så

har jag i Samfeke 10 års Tid med egen hand

flkiöt och anfat Silkes-Matkar
> på det jag fulleli-

gen måtte utröna alt hvad derti! fördras , lamt

hvad Au&orer i Sanning om dettra undransvår-

de Kräkets Lynne, och invårtes få våi fom ut-

vårtes beskaffenhet anfördt hafva ; och ibland

mycket annat til fullo rönt. at vår rena Luft och
Våderlek hår uti Stockholm , den Tiden derasr

Lefnad i May och Junii påflår, år mera enligmed

deffe koftbara Krakens Natur, ån den qualm och
Svafvelaktige Luften uti Italien och de Södre

Landfoaper i Frankrike, fämtat ren Kiöldårdem
mindre Skadelig, ån ftärfc och fuktig vårma , eme-
dan en ren och tempererad Luft, bidrager mera

til deras trefnad, ån någontingjag vet;, hålft iom
detta Kråket drager mera Luft uti fina Lungor >

och det otaliga många relor, ån något annat lef-

vande Diur , fom af den korta Beflkritning jag af

des invårtes Reflkaffenhet giora vil, liögiämt (lu-

tas lårer , den fom ytterligare vil hårom blifva

underrättad kan låfa den förfhiemd© Marcelu
Malpighii fom fkrifvit ea hel bok öm Silkes-

Matkens Anatomie. ä. §.
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2. § Silkes-Matken raknäs bland Skridfa, iom
kallas Infe&er, alla Arter af Infeåer åter, antin-

gen de krypa eller flyga , fördeles i gtne Slågter ^

den förfta, åroiådane fkridiå, hvars Krokar be-

ftå utaf många och fordelte Ringar , iom nalkas

och fkrida längre ifrån hvarandra , hvilka Ringar

åro innoni en allmånn Hud eller en Membrane*

inneflutne, af detta flåktetåro alla Matkar, fom;

åta Bladen och Frukten af Trån och Jordvaxter*

Det andra flåktet åro de Yrfån, fom aga ätfkilli-

ge affkurne Hornaktige Skal , de der flinta öfver

hvarandra, låföm By
5
Bromlar och lådane dei

der åro pä Kroppen lik fom med Harnefk förled-

de , affamma befkaffenhet fom Harnefken på Ar-

mar och ben fordomdags latte voro*

Och den tredie Arten af Yrfå åro fådane

hvars förnåmfte 2 a 3 delar åro1)lott fammanfoga-
de med en Trå liklom alla flags Getingar, Af det

förfta Ikaplynne åro allartoidfå, få vål de fom åga

fötter, iom de hvilka inga hafva* DefTe fenare

då de vele fkrida fram ifråili det ena ftållet til det

andra , få förlånga de litt Mujculeufa Skinn, fom
då fkiljer de förfta Ringarne ifrån de följande,

och dymedelft framföra de den förfta Ringen an-

tingen den fom årnårmaft Hufvudet, eller den
fom år nåft til fkiårten til en vis Diftance, ledan

draga de åter ihop Huden åt den fidan, fom den
förfta ringen blifvit förder

,
dymedelft den andra

Ringen framföres , på famma fått föra de ock
fram den 3:die Ringen o. £ v. hela Kroppen. På
lådant lått har den Alvifa Skaparen vift at Kräk
fom inga fötter åga , icke desiiiindre kunjia kom-

maV :
- TV
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ma ifrån det ena Rumet til det andra, och be-
qvåmligare op och neder i Jorden alt tom deras

nödtortt det någonfin fordra kan. Silkes - Matkar
(Latin Bombyces') hora til det forfta Släktet i det

defamma, liktom andra Trå-och Kal-Matkar beftå

af åtfkillige Ringar, til Antalet ellofva med Huf-
vudet och ftierten fe Tab. XIV. Fig. A. omgifne
med en ganfka fin , dock Mufeuleufe Hud, famt
val förfedde med 8 Fötter under Kroppen , hvil-

ka^Figurerne B och C i ftort afbildar. B år hela

foten på en fida men C fielfva fot fälan , deffe föt-

ter aga ock 4© benaktige krokar hvarmed Mat-
ken kan hålla fig faft, hvarefi det höfves, defie

krokar föreftålles ganfka flora igenom Fig. E De
hafvaock et litet Perkranium , jföm betäcker de-

ras Hiernor, hvilket ftiger neder åt, och har fér-

medelft fina Kiånne-Strångar (Vertebresy finCom-
munication med hela Kroppen ifrån den ena ån-

dan til den andra.

3. § Silkes-Matkar har val et ganfka litet huf-

vud Fig. A lit men likväl i Munnen tvenne ra-

der Tånder, hvarmed han intet fkiår up och ned

fom de flefteDiur; Utan ifrån höger til vånfter,

de fpela fördenfkul lik fom fä många Saxar, och

åro des tienligare at hålla fart, klibba och fkiåra

fonder Mulbårs-Löfvet; Ty når Silkes -Matken

föder fig af det famma , dä klipper han fmå half

Circlar utaf Bladet, eller åfvan ifrån kanten neder-

åt , liktom en mennifkia med en Sax {kulle vil-

ja klippa utaf et Löf
,
ganfka fmå rimfor, och det

efter någon del at en Cirkel. Det år ock ganfka

undervårdt, huru oförlikneliga fkarpa och vafla

defle
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defte Tänder måfte vara. Och det redan då, når

Matken år få liten at han rymes i fitt Egg, fåftort

lom et Knappnåls hufvud le Tab. Xli Fig.L. lit-

m. och förmår likväl åta fig ut igenom fkalet af

detta Egget , fom i anfeende til des ftorlek år Millio-

ner refor ftarkare ån et Hönfe Eggfkalj Ty man
kan näppeligen med nageln på Tummen förmå
krama iönder et Egg , hvarutinnan Silkes-Matkea

år ånnuinnefluten och ej framkommen; Svantfer»

af en Silkes-Matk liknar ganfka mycket ftierten af

en Kräfta»

4.$. At detta Kråket Silkes-Matken åger et hier-

ta, må man få myeke mindre tvifla pä^ fom man
helt grant kan fkiönja och kiånna det flå , hvaraf

nödvändigt följer ; At hans Hierta intet kunde
flå, utan at detfamma igenom tienliga kiåril kom-
mer en faft (Humor) at Jkrinelöpa uti des hela

Kropp 5 Ifrån HulVudet anda til den yttra andan
af Stierten , ftråcker fig en Tarm eller en Nerve
hvilken uti fina knutar hvaraf den fämma beftår,

inneflutef en ganfka fin Mårglik Mierna. Denna
Nårfven fom i längden råcker få lång (öm Krop-
oen år, och mit uti denfamma fig befinner, op-
låller tvenne andra kådior eller flrek, fom nog
iiknaRaband. Den ena Kedjan fom årHiårta,

år ihopfatt af åtfkillige Ringar, emellan hvilka
man finner fmå häl förfedde med ganfka Subtila

Ventiler , de der öpna fig in åt, och Ivara juft

mit emot de hålen , fom man fer Matken aga på
begge fidorne af defs kropp, och rått väl med
blotta ögonen kunna Ikiönjäs fe Tab. XII. Fig,

A- lit, a, a, a. a. a. a. a. a. a. ; igenom defle hålet!

S går
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går Luften in i Lungorne, öch förmedelft fin ut-

vidgande kraft utpöiér defamma, famt dymedelft

bidrager til kretsgången af Chyfas , eller den veb-

(kan tom föder Siikes Matken: At det lig fåledes

därmed förhåller, har förfarenheten lärt mig

5

Ty då jaglmort Olja pä Hufvudet, Ryggen eller

Buken på Siikes Matkar, med en fin penfel, få

dogo de intet? Men tog jag bomolja, fmör, el-

ler någon annan fet Materia, och, fmorde därmed
Matken iongs iidorna , hvareft förbemelte Luft-

hålen åro, få förftoppades de, och Luften hin-

drades dymedelft, at fara in i Lungorne, hvari-

genom Matken på ftunden fick Convulfioner,

öch det ganlka häftigt , och om man intet ftrax

åter befriar Luft-hälen ifrån det fom dem förftop-

par, få dör den/amma ganfka fort, finörjerman

äter allenaft en lida , få får Matken och flag pä
ena lidan: hår ler man huru vifeligen Skaparen

ordnat, at Matken lom tarfvar draga myckeftarkt

ändan
,
drager den in igenom få många eller 1 8.

hål pä des kropp , aldenftund Munnen fkulle på
longt når ej vara tilråckelig , emedan den år alt

jämt för mycke fyfielfatt med födan, hvilket va-

rar få långe Matken åger fin Varelfe*

S. §. Omkring de förenåmde Radband eller

blåle kedjorne, hvaraf den ena tienar för hiårtat

och den andra för Lungorne , år Magen och In-

elfvorna , hvareft lödan tilredes och fmåltes. Alla

delTe kiåril åro omgifne i kors och kröke och med
otaliga vändningar af en liten fåck, den dar år

ganfka long, hvilken innefluterde Materier hvar-

aifedermera Matken fpijinerfit filke 5
hvilka Ma-

terier
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terier intet blifva mogna föran Matken fådt firt

fulkoniliga våxt, och intet tager nägon föda me-
ra; Til färgen blir da bemeite Materia hos defle-

fte Matkar gul, mycket fkiar och klar, hos deå-

ter fom fpinna hvit Silke , blir den äfven klar ocli

hvit, få at fielfva Matken blir helt och hållen

durkfiktig, når man fMller honom på Fingret
,

och ledan håller honom emot Dagen.

6. § Silkes-Matken har ock under Munnen
et iårdeles och mycke undervårdt Vårktyg, fom
liknar en Drag-klinga, det år, et Vårktyg fultmed
ftorreoch mindre hål, fom Guld och :

andra Trå-

dragare plåga draga fin Träd igenom; Men detta

Vårktyget fom Silkes Matken har under Munnen
,

ågcr aflenaft tvenne (må hål r hvarigenom han
drager tillika tvenne droppor af den i förra §. nåm-
de Silkes Materien, h ilken i Silkes facken innom
des kropp blifvit tilredder , och hvarmed denfara-

ma år opfylder ; Deffe Droppor åro likfbm tven-

ne Spånnråcks-hufvuden eller flåndor, fom ftån-

digt fournerä Materien hvaraf lian giör fin Tråd.

Denna Naturens Drag-fkifva öfvergår vida deqt

fom konften tilreder, fom Matken i et ögnablick

kan giöra des häl ftörre och mindre efter behag*

Han förmår ock fåfta bemålte droppor hvareft

honom lyfter förmedelft des gum aktiga vålende

och Egenfkap; fedan drager han bort fithufvud

eller låter fig falia neder. Dä den gumaktiga Ma-
terien fom flyter igenom de tvenne hålen af det

förut beflkrefne vårktyget, blir få tiok fom hålen

årö, och .förfångar fig likfbm en dubbel Tråd,
den der på et ögnablick förlorarfliiidheten af den

S 2 flytande
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flytande Materien hvaraf denfamma har fin kiåila

och oprinnelfe, lamt undfår en fådan nödig ftadr

fa
at bara Markens kropps Tyngd, och når Tider

lir at kunna innefluta honom i fit Silkes hus,

hvarutinnan Matken undergår fin fidfta och ytter-

jfta Förvandling af en Matk til en Puppa fe Fig. F*

Tab. XIL och en han Fiåril Fig. L och en hona
fom vårper fina Egg Fig L. Märkvärdigt år ock,

at Silkes Matken aldrig bedrager fig, når det kom-
mer an på at öpna hålen at des Dragflkifva til (tor-

re eller mindre vidd , och följackteligen huru

tiok hans Tråd bör vara ; Ty han gifver Tråden

itådfe en ftyrka lom fvarar emot Tyngden af des

egen kropp, dä den år ftor eller liten fe Tab.XIL
Fig. M,

7, §. Silkes Matken famlar ock begge Tra-
derna fom går igenom des Drag-fkifva , i det han
limmar dem på hvarandra, förmedelftfina tvenne

fråmfta Fötter hvilka åro fkapte fom Fig. D. Tab.
XIL i flört och igenom fkådeglas fedde föreftul-

ler, på hvilka Fötter han ågerlikfom Finger, och
ftår tiden kommer at Matken (kal Ipinna fit Sil-

kes hus (Cocon), få tiena bemelte Fingrar Mat-
ken ej allena, at bringa de tvenne Silkes Trä-
darne tilfammans , fom få fnart de nalkas blit-

va en enda Tråd , förmedelft deras gumaktiga vå-

fende, utan jårnval at fåfta floret Silke ftundom
påetftelle, ibland på et annat, hvartil bemelte
krokar eller finger giöra honom en ganfka flor

och nyttig Tienft. Man kan då intet utan ftör-

fta förundran fe, huru Inåit han betienar lig af

dem, och med hvad Id och behageligit Snille-

bragd han ipinner och förfärdigar fin Silkes Graf.

8- St
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8. §. Det vore ej mindre behageligitat veta

,

huru och pä hvad fått, Silkes -Materien förme-

delft des Kropps underbara Chymie tilredes af

Mulbårs-Löfvet innom Matken , och hvaraf fe-

dermera denna kåftbsra Tråden blifver, fora ige-

nom en ännu fordold Luftens-Egenfkap förvand-

las ifrån en flytande til en faft Materia , 'fom al-

drig igenom någon upfunnen Konft blifver åter

igen flytande
5

undantagandes då når deniamme
af Elden fortares, brånnes och uplöfés. Det år

ganfka märkvärdigt; At ånflkiönt Silkes- Matken
ingen annan fodo ätniuter, ån hvad et Löf ho-
nom gifva kan

i
det likväl af den enda Sa(tQn , få

mänga lårfkilte flags Materier i des lilla Kropp
blifvit tilredde; Ty utom de mångahanda flags

Materier iom fordras til des Kropps-delars våxt,

få finnes i des Silkes Suck 6 hända Materien 1:0

den hvaraf han fpinner Floret eller blår Silke fe

Tab.* XII. Fig. C. lit g. 2:do Den Materien hvar-

af han Ipinncr clen rediga Silkes-åndaa eller Ny-
ftanet, af omtrent 4^0 alnars långd fe Tab. XIL
Fig. G. lit. e. 3:tio Den hvaraf han förfärdigar

fin Silkes blåfa, fom inneflutar Nymphen
, Chry-

faliden eller Puppan le Tab. XII. Fig. F. 4:0 Gum-
mi hvarmed alla delfe trenne Sorter åro lik fom
imorda. y:o Den roda Saften lom år få frätan-

de at den fräter fönder Silkes huiet, fe Fig. H,
når fiårillen vil båra fig utur detfåmma. 6:0 Den
roda våtflkan fom det nya Creaturet flåpper . kort

efter det kommit utur Matkens Graf , fe Fig. I.

hvilken dä den torkar blifver en rödaktig Kalk,

af nåftan famma Egenfkap, fom bläle Sten hos
Mennifkan^dår til kanman ånnu räkna deVattftdrop-

S 3 porne
3
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porne , Tom Matken flåpper kort för ån han bör-
jar, fitt Spinn -Arbete Tvifvelsutan lårer Saften,
iöm Födan af Mylbårs-Löfvet gifver Matken

,

blifva påiammaiätt fördelad
; (Separerad) filad

och filtrerad, iöm Saherne i .den Menniffceliga
Kroppen, den dar uti Hår, Ben

, Senor, Kiött

,

Naglar och oendeliga fårfkilte flagsfafte och fly-
tande Materier förvandlas. Jag år för min del
nåftan öfvertygad, at Silkes- Matken år förfedd
vid ingången af den långa Silkes-Såcken

, om
hvilken jag tilförene nemt hafver , med Imåglandu*
la ,

hvilka Iöm de i början redan iniupit Silkes-Mate-
rien, få torde då ock allena paflera in uti bemålte
Såck, det fom finnes i Mulbårs-Löfvet, af ena-
handa Natur och Lynne med famma Silkes-Ma-
teria, och fåledes igenfluta öpningen af Silkes-
Såcken för alt hvad lom åger et annat fkaplynne.
Likfom det händer dä Chymici vela Sila och (kil-
ja tvenne blandade Materier ifrån hvarandra , fl
våta de deras gråa Papper i den flytande Materien,
fem de vilja fkal gä igenom detiamma, hvarige-
nom flder, at famma flytände Materia går deriee-
nom, men den andra af et annat Kynne blifver
tilbaka. Det fom åter af Silkes -Matkens Födo
öfverblifver, och tienar til des Kropps underhåld
och våxt med mera, torde fördes finhet fkul af
de fmå Kiårillen filas , iöm föra Cbijlus eller den
närande Saften til Hiartat; Det öfriga torde finna
Lönngångar, fom åro proportionerade i anfeen-
de til des grofhet

9- §• Silkes -Matkar kunna fördelas i tvenne
Arter, i Vilda och Tama 5 Så vida jag kunnat er-

fara
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fara få famlas ej på någon Ort i den bekante verl-

den Silke efter Vilda-Matkar fom föda fig afMul-

bårs-Trådet, Men den Chinefiflke Au&oren utur

hvilken jag i min fidfte och tredie forrf åttning.

åtfkilligt anfört hafver, giör ei vidare åtfkilnad

pä Matkarne fom de lita föda lig i fria Luften

,

an at han kallar dem Stora vilda Silke/ Matkar

föm inne uti hufen utklåckes , och federmera f*.

ger at Buftan Tche , kan få cultiveras at dårpä

kunna födas tama Matkar. Jag vill anföra hans egna

Ord fom få lyda: »Mulbårs Trån fördelas i

»tvenne Arter , den ena fom år den råtta kallas

»Sang eller Ti Sang. Men man mUfte intet in-

billa fig at de bara ftora Mulbår föm ud Euro-

pa; man tarfvar endaft deras b!ad, få at förnåm-

„fta Afiikten år at få dem i ftor myckenhet , at

,,man bemödar fig til at cultivera denna Arten af

„Trån. Men man har darftades andra vilda Mul-

lbärs Trån, föm de kalla Tche, eller Yefang:

„De årofmåTran, fom aga hvarken Löf eller

„Frukt lika Mulbårs Trån •> Utan deras Lhf aro

»fmå, och flråj-va til kiånjlan , af en rund Figur

,

»fom jiuter fig i en Punkt. De aga i Contouren

»delar af en Cirkel in åt Lofvet. Frukten af
»Tehe liknar Peppar , och kommer fram under

»fiielken afhvart Blad:-, Qviftarne åro Jläcklige

»och tiocka, famt formera en naturlig krona^

»våxer ock gierna på hbgder och backar, och dar

»formera en Art a} fmå jkög. Silkes Matkarne

„fom föda fig på defle fidftnåmde Bufkar , åro

„inne i hufen föga utklåkte , iörån manfåtter dem

,,på defle Bufkar, hvareft de fielf föda fig, och

„fédcrmera fpinna fina Silkes Egg eller hus, des-
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$fe Felt eller Landt Matkar åro mindre kraftiga,
^och blifoa mycke Jjårre och längre, ån de fom
^fbdas inne uti hufen, och ehuruvål deras Äfvel
„och Arbete inte kommer op emot de fenares,

„få har det likväl lit goda varde och nytta, fom
„man kan döma , af hvad jag lagt om Tyget det

, 5
de kalla Kientchou, man giör och af det Silke

„fom deffe Matkar fpiijna, ftrångar til Muficalifkc

„Inflrumenter, emedan det ar ej allena flarkt,

„utan ock mycket liudande.

„För öfrigt måfte man intet inbilla fig, at

„deffe Bufkar fom kallas ffiche eller vilda MuSbars

„Tråd, intet fordrar någon Åns och fkiötfel, och
„at det giör tilfylleft, det man förfeer dem med

5
,utkläkte Matkar. Utan de måfle tiireda fig en

5
,myckenhet vågar och ftigar i deffe Bufkagier lik—

.»fom andra Alléer. På det de må kunna renla

„bort ogråfet och andra Växter, fom våxa under
^Tråna, hvilka växter ej allena kunna hyfa andra

^Infé&er, och fårdeles Ormar, de dåråro myc-
3,-ke fnåla på deffe Stora vilda Sifkes- Matkar.
„Deffe ftigar åro åfven nödiga på det Väcktarena

?5
utan återvåndo må kunna vandra igenom denna

, 9
Skogen , och hafva om Dagen en Böffa och ftaka

„i handen, at fkiuta och fördrifva fåglarna , lom
„åro flora fiender af deffe Matkar, och flå om
,5
Nåttren på et flört koppar becken, at afhålla

^Fågtarne fom flyga Natte-tid. Denna omforg
„mäfte de hyfa Natt och Dag til des Tiden intal-

„ler at de fä infamla Silkes hufen fom defie Mat-

„kar fpunnit. At nu giöra deffe Trån Tcbe få

5,mycket tienligare at föda de tama eller hus Mat-
„karne,
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„karne, lå mafte de cultiveras nåftan pä famma
„fått fom de länfkyldige Mulbars Trän , fårdeles

„år det godt at fä häriekorn i det Landet hvareft

?
,man planterar deffe Trän longt ifrån hvarandra*

Det koftbaraTyget fom förfärdigas afdetta vilda SiW
ket och kallas af Chinefen Kientchou bäres allenaft af

de förnäma i China, år grått til FårgenTamt å-

ger ingen glantz, tvättas åfven fomLerft, men
år ofvermattan ftarkt, och flackar få ogierna, at

åfven Olja lemnar ingen Fleck.

10. § De tama Silkes-Matkar kunna forde-

las i trenne Species, 1:0 de gemena fom fpinna

gult Silke. 2:0 DeSpanfka, fom åro (kackade och
hafva bruna och hvita flackar ofver hela Krop-

pen, de Ipinna åfven Silke af åtfkillige Fårgor, lä-

lömGult, Pommerance Fårg, Ilabele och Men-
niCkiö Fårg , Celadon och SvafvelFårg, de fom
åga defla flags Matkar de der fpinna alla delfe får-

gor, (kilja intet Coconerne eller Silkeshufen ifrån

hvarandra , utan reda det til(ammans , emedan
då Silke år redat och tvinnad la kommer det dock
Tit på en gul fårg; Men det tredie (laget

j
Silkes-

Matkar, iom Ipinna hel hvit Silke och jag tillika

med de fkåckuta fädt Frö ifrån Spanien p. pofto,

fynes vara af et fårdeles fkaplynne
;
Ty oack-

tad de flefte Audorer Iom (kritvit om Silkes-Mat-

kar fåga ; at de Matkar löm åta hvita Mulbårs-löf

fkola (pinna hvit Silke, få förhåller det lig inga-

lunda lä, utan de (om Ipinna hvit Silke, giöradet

likäfult, faft.de ej födas med annat Löf, ån det

fom våxt på fvarta Mulbars - Trån , hvilket jag

tilfullo rönt och ofta förlökt hafver. Det utvår-

tes
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tes anleende af de Matkar fcm fpinna hvit Silke,

och jag facit ifrån Malaga , år ock ganfka märk-

värdigt; Ty de åro ej allena af en hvitare Hy he-

la tiden de foda lig antingen på Ivarta eller hvita

Löfven, utan på -flutet blifva de helt och hållna

af en ganfika lifvelig hvit Fårg , då de andra der-

emot gulna. Skaparen har och behagat gifva

deffe Matkar et förtreffeligare anfeende, i det den
fifte leden eller Riflgen nåft Hufvudet; ler ut fem
et Lejoii Hufvud.

Detra utfeendefom (kil jer mårkeligen ifrån

de andra Matkars, beflår deruti : At Naturen be-

gåfvat dem et godt (tycke åfvafi ötver det råtta

Hufvudet, Tab.XII. Fig Alitk. med tvenne lif*

veliga blind ögon lit o. (likfom vi dodelige plåga

måla blind Fonder på hufen) defs blind ögon åro

lå lika råtta ögon at man tager deras råtta hufvu-
den lit k. for Lejon-tryne, och de råtta ögonen
för Nåleborar. Min nåfta Fortiåttning bårer hand-
la om; Sättet at i början förfe fig med god afvel

af Silkes Matkar; ifrån hvad Ort man de båfta Sil-

kes Matke-Fröen eller Egg erhålla kan. Tiden
når man dem bör förfkrifva. * Huru och på hvad
Tid deffe Froen eller Egg utkläckas fkola. För-

månen vi i Sverige för andra Länder i dy mål aga;

och fluteligen huru de utklåkte finä kraken i

börj an (kola fldötas och anfas,

3K *

Herr
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Herr ANDERS HELLANTS
BERÄTTELSE om LAXENS ALSTRANDE.

I ackt tagit vid des jifkande.

i. §. T* axen , Salmo roftro ultra inferiorem ma-
I , xillam fape prominente , ar val til fina

ut - och invertes delar af vår flora

Ichthyolog, Sal Herr Artedi , få val lom flera

Fifoeflag i det noga (le befkrefven; men des ofrige

ceconomie eller Lefnadsfått, år hos honom få

mycket kortare , fom utom hans åndemål.

Herr Magifler Daniel Bonge har i Upfala

titgifvit 1730. en få lärd, fom Curieus och nyt-

tig Academifk Difputation, om Laxens natur och

des Fifkande uti oflerbotn. . 1 73 framgaf i Upfa-
la jåmvål jag en Diiputation trykt på Svenfka och
Latin om Ett nytt fått atfifka uti de Norrlåndjke

Elfvar, hvarvid mit fcrnåmfta affeende var up-

på Laxfiflket fåfom det ypperfta, och huru den
måfla afvel kunde iäs med minfta omkäftnad.

2. §, At (åra kanna Lagens råtta lefnads fått,

börjar man fkiåligen med underfökande om des

Leketid, hvilket innehåller grunden och början

til hela Fifkens lefnad,

Dervid anförer den namnkunniga Sweitfi-

fka Doétorn Gesnerus , hvilken lefde ungetårh

lör 2oo:de år ledan, fålomen figvål bekant lak,at

Laxarna vid flutet af Novemb.Månad upftiga til de
öfverfta fldlen , eller fielfva urfprunget och början
af elfvarna

?
och det få högt de någonfin kunna

komma, at der alftras eller föda, faft de ock läg-

ga lina ågg nedre uti Renftrömen och närmare
faafvet De begynna lager han fådant fitt arbete

ci
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ej långt efter Solftåndet, och fortfara dcrmcd i-

genom Vintercn; några och alt til Vårens och
Martii månads början : lamt utfe fig et bequåmt
ftälle der til uti fanden, hvaröfver ftrömen häf-

tigt rinner. Sedan vatnet utfallit * iynas hår och
dar vid bränderna gropar uti fanden fbm Laxarna

til den andan utgråfvit, 3. eller 4. fteg långa och

4. fot vida ungefårl. uti hvilka gropar Honan läg-

ger fina agg, flora fåfom arter, dem Hanan ra-

re fuo genitalt irrigat: De bygga gropen få in-

nan til ibm på iidorna förunderligen med flenar
,

på det aggen eller Rommen måtte blifva befre-

dade och ei af ftrömen fkingrade: fålunda ligga

de omgifna med Hanans miölk eller genitura til

våren , af hvilka fedan de blifvit upiifvade tilvä-

xa fmå 'fiCkar fom kallas Imå Laxar.

Om denna foregående Gesneri mening ut-

låter fig Herr Bonge i fin nysnåmda Difputation

p.m. 1 1. Det han icke nekar fådant kunna hånda

på de orter , hvareft Laxen viftas i elfvarna par-

turitionis tempore, eller Leke-tiden, och Aro-

mens mindre häftiga lopp tillåter Eggen och Rom-
men at ligga qvaroch fiilla; Men 1 våra eller Ö~
fterbotns elfvar, fager han, hafva vi aldrig an-

märkt fådana fåndgropar, dä det likväl händer at

våra elfvar få utlöpa och torkas at man på nå-

gra ftellen kan gä til fots , der Laxen någon tid

förut är fångad : läggande der til, iådantll myc-
ket mindre kunna flde, fom åter igen på en an-

nan tid y och då flodvatnet tiltagit
,
isgångenoch

isttycken jämväl upröra fielfva flora ftenarna utur

elfsbotn, och hvareft fannerligea de lätta Fifke-

roramcn ej kunna blifva qvare. St Jacobi tid,
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fortfar Herr Bonge vidare, börja Laxarna st van-

da tilbakas til hafvet, men fakta , och fåfom tvun-

gne, lämna det fota vatn et : Dem vi då fånga åro

fulla med ägg , hvilka åro mogna, flora fom år-

ter och med ringa påtrykning flyta utur buken.

På en del fiflkar år magen ock utan på rödaktig

lika löm Rommens flytande laft den (kulle ige-

nomtrånga
y
hvadan år klart at födelfe eller Rom-

iåtnings - tiden inftundarj fådane åro de vi fift

fånga* Herr Bonge fluter deraf altfå at Laxarna

börja flåppa fin Romm eller varpa uti November
månad uti Hafvet, och continuera dermed ige-

nom Vinteren - - med mera - ~ och vidare fram
berättar han at Laxen ofverpifver vare elivarmed

fulla Romkaflar och går ledan ti! Hafvet Han
lager ock at Laxen intet gnider fig emot något

fkarpt, leke-tiden, fåfom Mbrt och Sik giöra :

Stadfåftande omfider altf adantnled detfom den be-

römda Medicine Profefforen uti Montpelier Ron-
delet y fbm lefde litet för den förutnåmde Gesneri
tid föregifver. Denne , hvilkenifin tid i lynnerhet

om Fifkarna vål fkrifvit, berättar ock för vift at

Laxarna lågga fina agg, eller föda uti hafvet, der

de ock hafva fit tilhäll om vinteren*

Uti Savaris Di£Honaire de Commerce, up-

på ordet Sanmons, låfer man äter at Honan flåp-

er fina agg uti Odtober, November och Decem-
er Månaderna , (förmode], år hans mening uti

elfvarna) och at flikandet uti de Månader årför-

budit, dels derföre at afvelen må iå mycket båt-

tre få föröka fig, dels ock för fifkens mindre dug-
lighet uti den tiden.

Vår förutnånxla Herr ärtedi i fin Ichthyo-
logie p.;m. 31, fåfom den accuratafle och påli-

teligafte
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teligafte uti fina anmerkningar, fager deremot at

Laxens leketid ar mit uti Sommaren.

3* §. En ladan, och lå gammal ftridighet

Om Laxens aiftratide, ibland de Lärda uti natur-

kunnigheten, torde en hvar af den fä edla fbm
nyttiga Vetenfkapens alfkare lå mycket håldreön-

jfka at en gång le afflåten, fom de tviftande alla

.vilja ftadfufta fina meningar med a rfarenheten.

Jag fom upvuxit och en tid viftats uti en af de

ymnigafte Laxorter i Verlden, och hvareft alla

vilja väl vara med, famt beflira fig at fånga den

jfifken och gagna fig af des kiött, meningen bryr

fin garna eller gifver fig den mödan at lara kan-

na och utforfka des natur, har med flit fökt at

giörä mig härom i det nogafte underrättad. Jag

har ej haft andra at hålla mig til ån dem fom med
Liuftrande, eller fom det i den orten kallas, ftb-

diande, fånga Laxar hela höften, fäfom mina en-,

dafte Låromåftare, och dem j:ig kunde vänta lius

Utaf hårutinnam Efter anftalda förhör ifrån och
med dem fom bo vid Torne elts utlop i Botni-

{ka viken och hela elfven upfore , alt til de öf-

verfta byarna uppe vid elfvens urfprung, hvareft

och den mafta iiuftringen fkier och Laxen oftaft

ftår at antraffits , de der åro 20. til 30. mihl ifrån

hafvet belågne , har jag funnit allas beråtteliehår^

om ganfka enhällig , fom fålunda följer.

4. §. Efter S it Jacobi tid, eller emot flutet

af Julii månad, vil La en intet mera ftiga upfore

elfvarna , faft denna tiden litet andrår fig efter fi-

fkens tidigare eller lenare ankomft och upgäng

om åren. Men Sommar mttr^n åro åndä på den-

na orten eller vid PolCirkelen (fe Almanåchen til

Torne
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Torrie Horizont för ar 1744.) iå liufa ända til et

ftycke uti Augufti manad at liuftrandet dä förft

kan begynnas. Laxen håppar då ibland upp af

vatnet och begynner fedan vraka utfore , altid

med hutvudet emot ftrömen , och ftierten utfo-

re vand: ochfafthan ånganflkä häftigt blir flkråmd^.

få vänder han dock aldrig hufvudet dire&e utiö-

re ftrömen, utan fiiedt eller tvert emot, dock al-

tid med hufvudet något emot Aromen incline-

rat. Mit efter elfven vräker Laxen intet .gierna;

Men om få någon gång händer- föker han up
och ftadnar til en liten ftund neder om någon flor

ften uti virfvelen lom ftrönien der giör , hvilket

på Finfka kallas ko/let, och fäfom vilar fig der,

dröjer dock ej- länge , utan begifver fig derifråa

til de i elfven ifrån ftranderna fig utfkiutande grund,

de der beftå af fmå klaperften, eller grof Sand,

på Finfka kallade korfva. DefTe grund dem ftröm-

me.fi formerat åro grundare upföre ftrömen, men
andas med et litet brant fall utföre, Fiflken ftad-

nar juft på fallet eller 1 . 2. högft alnajr der of-

vanföre, uti ftrida ftrömen, på Finfka korfvarj.

Ni/ka det år Nacken eller det högfta af grundet.

Vid iädana grund, flun clom pä få grunt vatn

at ryggen af fifken fyns upp af vatnet, och ftun-

dom pä 14 2, til högft ? alnars diup ftadnar La->

xen , och går Larsmäflbtiden ellet in Medio Au-
gufti på det grundafte vatnet ochnårmaft ftrander-

na 5 der utväljer han fig det ftätafte ftäliet, och
begynner då til at gnida fig med buken emot
ftenarna, iå at ftenarna derjf blifva iå blanka,
at et dylikt ftålle , ei allena om nättren vid
liufter-eld, utan ock om liufa dagen kan fes och
fluljas ifrån den éfnga bom", på några famnars

diftancs.
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diftance. Ja ftellet blir få fliprigt och halt, at

man knapt der kan under fläkandet upföre ftrö-

men med båtarne, fom brukeligitår i orten, få

fåfte för bårlingen, hvilket ftålle eller grop, at

jag det (å må kalla, plågar vara val en famn bredt,

men litet kortare til längden. Hufvudet håller fi-

fken måft ftilla under gnidingen, då hän fram och
tilbaka kröker och Ivånger den öfriga kroppen 5

ftundom fins Honan der allena, men otta et par

Han och Hen, då de hålla fig få tått ihop fälöm
de vore tilhopa naglade, fida vidfida; och fom
den ena rörer och kröker kroppen, under ftåndig

gnidning, fvånger fig och den andra; få at de
otta flås begge med et liufter jern. 2, Honor (ko-

la aldrig finnas ihop, 2. Hanar ibland, men en

Han och en Hon oftaft och då flår Honan litet

nederom , eller långre utföre Aromen , ån Ha-
nan i ja ftundom gnider fig ock Hanan allena.

Blir fifken derifråh bortfkråmd, kommer den fam-
ma ofta efter en ftund dit igen ; blir den fångad

,

hånder ock at flera Laxar pä en natt komma ef-

ter at gnida fig , och kunna flås uti et Och famma
ftalle: i gryningen af dagen, afton och mårgon

,

år Laxens råtta gnklings tid; men intet om mid-

natten, dådet ei eller ftort lönar mödan at liu-

ftra. Under en fådan gnidning flåpper Hanan
fin miöik och Honan fina Romm eller agg; hvar-

vidlades at de jåmyål anmärkt det få vål afLaxen

,

fom annan fiflc
,
gifver Hanan för ifrån fig Miölken

,

blifver och den qvitt,ån Honanfin Romm;Men ftrö-

men förer det Fifken flåpper utur. fig , ftraxt utföre

,

ochfldngrar , få at man ej kan fehvart den tager vå-

gen, Bartholomad tid, dä rummen ur ftörft och
to



1745* O&ob* Nov- Dec. 273
itor fom ärter , (kattas den til en trediedel i

verde em®t fielfva Fifken., fom då år nog
fåmre til fitt Kott ån om fommaren, och kan kal-

las f å af fitt vrakande utföre flromen
9
fom min-

dre behagelighet utilmaken med alt fkål af fölcket

i orten Vrak - Lax.

Michaelitid, och i början af O&obcr, år La-
xen alcleles utom romm och utlekt, då ock elf-

varna vid Pol-Cirkelen börja fryfa til och blifva

brolagda med en h fom varar i 7. Månader > och
mäll 2. alnar tiock.

Det år ånnu märkvärdigt , at i defia elfvar

finnes et flagS fifl<, kallad Harr, och af Herr Ar-
tedi Coregonus maxilla fnperiore longiore

i
pm*>

na dovfi ojjlculorum viginti trium , hvilken ej

mindre ån Geddan år mycket Inål efter den få-

ledes flåpte Lax -Rummen, och kan ej allenaft

denne fifken Harr> fångas med Laxrumm, fått

fåfom agn på metkroken > utan ock hvareft Liuflra-

re finna Harr
,
giora de fig åfven förhoppning at

der når in til fås ock någon Lax
, på hvars rumm

han väntar: Vidnögare efterfrågan hår om, fädes

mig ock ^ at Siken åter pä famma fått Strålnings

Rumm i Hafvet på Siårgrunden , och kan då fångas

der med fiflkeredfkap , kallade i VMerbotn Små-
Nät, Lagnat af garn»

Men at komma til Laxen igen : få gnider

fig både Han och Hon få häftigt , at fielfva buk-
fenarna på dem blifva nårtan aldeles upnötta, in-

nan de lykta Leken. Laxen, fom lämnar fig nå-

gon gång utielfven, då den fryfer, under ifen
5

håller fig vid de ftridare ftållen, hvarefl elfven år

T längre
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längre tid ofrufen och öppen , och kan der fån-

gas med liuftrande , ofta ock emellan Juhl och
Kyndersmåfla , då de ftridafle foriar endaft åro o-

frusne , men år då altid utan Rumm.

§. Man (kulle väl i följe håraf naturligen

och med (kal hålla före, at alla Laxar, fom fin-

nas i öfterfion , jOkulle om Sommaren gå upp
uti elfvarna, och det få mycket fåkrare, föm man
uti Skargårdarna fållan efter Johannis tid, eller

flutet af junii månad, mera uti näten far någon
Lax , faft vål i ftrömarna. At fifken hafver hor-

lel, om ej ock öron med deras tilbehör , har jag

fielf ofta med fmårre och ftörre fifkar vid ftran-

derna årfarit, at dånet fkråmt dem, utan at de

fedt någon rårelfe hvarken af det fom giort dånet

ei eller af något annat; jag vil til öfverflöd be-

rätta', at 1743, om Sommaren, dåafdetlillaKongl

Svenfka Feldt-Artilleriet, fbm beftod af någre 3.

pundiga Metall Canoner, af et lårdeles tilfålle lås-

lades några fkått, fbm förmodeligen voro de

fkarpafte fom der någonfin fkedt Laxfifke ti-

den , fågo Fifkarena och Landsfolket otrol ftora

fkåckar af Laxar, fåfom compagnie-vis vid Tor-
ne elfsmynning vendaom tilbaka åt Hafvet, med
en ganfka fkyndfam flykt, hvilka då ofelbartfum-
mo på deras vanliga fått, kring om Holmarna,
och fökte fig upp i någon tyftare elf , de der fin-

nas på 2. a 4. Milers Diftance. Men icke des min-

dre torde kan fkie och några faft få Laxar uppe-

hålla fig hela Sommaren igenom vid elfsmynnin-

gen, utan at uppgå uti elfvarna, eller ock fedan

de fent på Sommaren kommit i elfven , då vatndt

blifvit
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blifvit varmt, och de latare at fimma , förr vari-
t

da om, och fnarare komma til hafvet, ån deras

Rummlågnings tid inftundar. Ty filkarei hafvét

hafva berattat for mig, atde, faft dock Jällan,

fedt Laxar om höften fbm förft häppat och vift

lig öfver vatnet , åfven fom fifken den tiden ofta

giör i elfvarna , och fedt dem fedan vid branta

grund i hafvet, der ftrömen ftåndigt går af och
an 5 pä 1. til su famnars diup ,

gnida fig och för-

fara på fåmrna fått, fom hår förut fågt är, Ode uti

ftrömarna*

€. $* Af hväd faledes anfört år, kan mao
fluta^ få framt Laxen år af famma natur och bru-

kar enahanda lefnads - fått uti Frankrike, Engeland
ochTyfklancl , fom uti de Norra orterne afSverige,

huruvida de i början håraf och§. 2. anförde Her-
rars Gésneri , Bönges , Röndelets , Savaris och
Årtedi meningar åro hvar för lig med ianningen

,

helt eller intet > mera eller mindre idtåmmande,

7» § Men män tro icke fifken åndrar fin na-

tur efter Climatet, ålVen fom växterna. (Ty
Svenika bomullen på Salices mognade i Torne i

fiol och förfvan innan jag det nägonfin förmoda-
de och var den i är mogen den 10. Juni i, juftuti

Solftåndet, lamt tö förflugen innan den 24 ^ ät

cleraf ei mera ftod at finnas , rattande % efter

vårmans grad utaf vatnet få at Rummen, fom
hår flåppes i Augufh och Septemb» då vatnet

kalnar
t

och Thermometern ftåid deruti nå-
ftan kommer til vatnfrysning ~ pundlen, til hvil-

ken grad den ej hinner för ån uti Decemb. och
T 2 Januari!
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Januarii Månader uti de oftanåmde tödre orter?

Men om vatnens få beflundiga fom obeftåndiga

vårmas grad vid norra Pol Cirkelen , hela året

om, det år, få under ilen om vinteren, fom
hela Sommaren igenom både i Hafvet , elfvar

,

beekar och de diupafte brunnar iämt rinnande

och otilfrusna Surbrunnar, jemte Laxens märk-
värdiga forehällande dervid, derom , låfom min-
dre hit horande , fkall jag hafva den åran at en
annan gäng iniånda mina några års anmärk-
ningar.

,
8- §• Jag har med all flit jåmvål efterfrågat af

Bondren lom liuftra , om icke de anmärkt, det

,
fom Herr ProfelTor Linn^us erfarit med flera flag

af Fifkar; Des mening år utförligare at fes uti den
mera nåmde Herr Artidi tchthyologie. Nåmlig
at Honorna upfluka med Munnen Hanans fåd eller

genitura ; Men de hafva Ivaratmig fig hvarken for-

ftåt at fådant anmerka, låra ej heller framdeles

gifva fig tid der til; ty de angripa utan vidare be-

finnande Laxen med Liufter-jernct, fåfnarthan

kommer i fikte och kan träffas : De fpå ock myc-
ken fvårighet, om ej omöjlighet at derom blifva

underråttad för den lom fig derom fkulle beflita

i anfeende til fynens mindre tilråckelighet uti vat-

net, faft ån ock Liufler-ölden vore utaf de flar-

kafte.

Af hvad fåledes om Laxen år vidlyftigare

berättat, torde man ej hafva ofog at giöra , för

framtiden
,
följande Anmärkningar eller frågor,

i:mo Om få mycken Lax långas nu i de

Svenfka, meniiynnerhet Nordlåndfka elfvar, fom .

förr
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förr i verldcn , och for ioo:de är eller mera, fedan

lä många nya Fifkerien blifvit uti dem inrättade 5 och
vid hvilkcn tid den ftörfta afvelen deraf varit

At Kongl May:t och Cronan nu får mindre
taxa i måft alla elfvar ån förr, år intet något påii-

teligit Ml til Afvelens förminfkning : ty det kan

hafva flera och bekanta ordlaker.

Och lås det ena året mera i ena elfven ån

i den andra; men at i alla deffa elfvar tiliammans

räknat .nu årligen fångas mindre ån i fordna tider,

det lårerman ej behöfva tvifla om; Ut-och in-

(kiepnings Liftorne med Tull-Specialerna uti Sta-

derna t men i fynrierhet Stockholm , kunde gifva

det iåkralle liufet i den laken , om någon derora

tviflade och det behagade underloka* Mån icke

afvelen nu for tiden , och framdeles ån mera, år-

ligen tager af? Kan man icke finna den råtta na-

turliga ordfaken dertil? och år icke möjligit at få

hushålla at Afvelen (jåmte den Hogftas vållignel-

fe , fom oförnekeligen lårer vara en fåker päfölgd

uppä förnuftigt arbete) med tiden tager til, och
eifvarne blifva framdeles fifkrikare*

2:do Har den alvifa Skaparen endaft derfore

gifvit Laxen åtrå at arbeta lig upfora de flridafte

elfvar
, på det han derigenom måtte falla menni-

fkiorna til rof : och mån Laxen fåfängt och til

ingen nytta har lå mycket omak med fin lek uti

elfvarna, och man icke med (kål kan tro at den
måfla om ej all Lax alftras af den rum fom der
flåppes? Det år val icke utan, at en Lax har gan-

fka många ågg uti fig, och at allena af en enda
' T 3 fom



278 1745* O&ob. Not. Dec
fora lägger fina agg uti hafvct , om de allena och
ef de andra i eliVen lagda

, qvicknade , blefve

jämväl en ftor hop Laxar.

Men i den förra och förmodeligen troligare

hånaelfen , borde icke , fom jag redan för 7 År
iedan i min förenåmda Difputation anmärckt, faft

ingen lårer derpå hit tils refle&erat , någon aiifen-

lig del fifk flåppas årligen upföre ftrömmarne , för

lorökelfens (kull, och alt liuftrande , deremot och
fifkande af den mindre dugeliga och oiixndare La-
xen förbiudas leke-tiden? hvilket det af Savaris
Diélionaire har förut åberopade Hållet gifver pre-

judicat til : at jag ej behöfver nämna hvacl om
Skog-fogelen uti Sverige

,
Leke-tiden, och om

Sill-fifke utom Lands uti dylikt mål år ftadgat*

3:tio På huru lång tid växer Laxen up af

Rummen til fkapnad afFifk, och huru gammal
han år, når han har fin fulkomliga ftarlek?

4tto Om den Lax , fom i fynnerhet tån-

gas uti de Nordlåndfka elfvar til någon del, kom-
mer in igenom Sundet ifrån Ocean , eller viftas

ofver vinteren uti ofterfiön och des ftora Vi-

kar
?
fom ;ag har flera fkial at tro? Ty derpä

fkulle den Speculationen om Laxens mera eller

mindre tillåteliga fångande ei litet bero , och
den frågan, fkulle jag tycka, förtiena få myc-
ket närmare underfökande, fom Laxfiffcet år för

det allmänna angelägit, lamt den andel af Lax
fom upftiger utur Öfterfiön och des Vikar i an-

dra Riken och Hcrrfkapers elfvar, ej lårer ftort

vara at förliknas « emot det, fom fångas i de
Svenfka och Finjka. yxo
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f:to Med det at Harven åter Laxrumm, lårer

val ej vara troligit at han bidrager något til des
förökelfe, utan tvert om, och i den håndellen,
vore det icke nödigt at förfölja och upfifka Har-
ren alt hvad möjeligit är ?

GIPSSTENS BROTTENS belägen-

het i Frankrike.

Bejkréfven af

CARL HÅRLEM AN.

Gipsftenen uti Frankrike och i lynnerhet vid

Montmartre tått utan for Paris, fåmt nå-

gre mil derifrån vid Marly, finnes under
Åfar och Jordhögder uti följande ordning.

Förft möter under Matjorden, den i Pic-

cardie och Ifle de France allmänt bekanta Jord-

månen, bcftäende af gulröd lerblandad fand,

tre, fyra, til fem famnar diupt

Sedan följer til fem åfex fots tiocklek, en

blekgul fin ländblandad lera, förmodeligen fär-

gad af den ofvanliggande Jordmånen.

Derefter vifer fig en ånnu blekare fin ochfaft

lera, ei olik en art Bolus, men år dock litet lari-

dig. Den räcker til 2. å 3. fots diup, hvaraf den

fifta halfva foten begynner blifva ftröningsvis

blandadmed Imä
,
fingers långe kiörtlar, fombe-

ftå af en brun fkierfvig lös flint? , hvars egenfkap

år derutinnan belynnerlig , at den åfven löm an-

dre flintarter flår emot filen , men har dock icke

T 4 1 den
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den hårdhet, at gifva eld emot ftälet, åtminfto-

ne ganfka fållan,

DeruppS följer ftraxt et hvarf af en fots mak*
tighét, beflående af lika lom uprefte och påfpets

ftålte lamt tått tilhopa trängde quarters och cler-

öfver länge kilar, hvilka åter beftå af en blekgul

nSftan helklar grotblåddrig felenites fora af arbe*

tarne i orten kallas Talk; hvarinunder*

Sedermera tager fielfva Gipsftenen vid , fom
fer hel blekgul ut med fine gniftrande felen itiflke

particlar , och til anfeende ei olik groft Toppfoc-
ken Han bryter fig i grofve hvarf, och räcker

pä diupet få längt man ännu hunnit uti defle vid-

lyftige trader at bryta.

Uppå deffe jord och fténarter kiånnas de uti

Franckrifcet bekante Gipsftens grufvor allmänt i-

gen. Samma Jordmån har jag ock blifvit varfe,

ftraxt utan för Wismars Stad uppå vågen til StraU

fund uti et Stalp eller backa der fyllning for vå-

garne hämtades*

Jag tycker mig ej böra tvifla uppå det i de
fodra orterne af V. K. Fädernesland, ju denna nyt-

tiga ftenart (kulle ftä at upfinnas , helft derftådes

fom oftaft les fpor och tekn til nåftan lika och ena-

handa Jordmåner och fténarter med dem , fom
finnas kring de Franflke Gipsbrotten. En val inrät-

tad Jordbår, fkulle vara den rainft koftfamme och
iåkrafte vågledaren vid et fä angeläget och hela

Riket gagnande årende.

POME-
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POMERANTZ med et innejlutit FOSTER. Iw
gifven af Hans Excellence , Riks - Rådet

,

Herr Grefve CARL G. TESSIN,

Och hjkrifvm af

CARL L INN ^ US.

Skaparen har förefatt hvart och ett ting fitt vifTa

mål , få uti diurens , fom växternas rike.

Nar et Frö utaf et Inled blifver utkläkt, var-

der har af errmatk* nar denna afklader fig fin

yttre hud , år han en Puppa \ nar denne aflagt fit

fkal blifver han et flygande kräk, och nar detta

änteligenlagt (Ina froen
, går det icke längre.

. Altlå* fkier ockfä med örterna ; de, upvuxna at

Fröet, rinna up uti en Stam ni, prydas med blad

och blomma , då den ftängelen, lom uplyfter

blomman får ånteligen fin Frukt, och Frukten fi-

na kiernor; vidare går det efter allmanne lagar i

naturen intet. Sker nogot emot en fådan ord-

ning, fom likväl mycket fällan händer , anfes det

gcmenligen fom et under, och man hafver åfvea

odäk at deruppå vara upmärkfam.

De Tråden man allmänt nämner Citrona och
Pomerantzer voro knapt for Chrifti tid til nam-
net bekante i Europa ; defie hårlige vinter

och lommar grönflkande Trån, deras vackra

och välluktande blommor, deras behagelige och
upfriflkande Frukter , med des flora nytta i mat
och Medicin giorde , at deffe Trän, en^gång in-

komne i Europa, lnart nog blefvo allnient vår-

dade
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dade och i alla Riken inbrackte och fkötte. Ja det

var ei långt, forr ån nian begynte, at endaft for

defia Tråd anlägga färfkilte Trägårdar, at för

dem bygga koftbare vinterhus, de Krönte Huf-
vuden, funno huruti fit nöje , dem de flora och
förmögna efterfölgde; lå at denna tidén ingen

Trägård kallas ,
- fom ei prydes och blänker

afdeffe gyldene Hefperidum Jiplen, och alla vin-

terhus i Trågårdarne kallas nu för tiden , afdeffe

Mala Aurea
,
Orangerien

Konftea kom hårtil , fedan Trägårds - Ma-
tarenas förnåmfta fyfla blef at fldöta defla Tråd

,

och med denna fkiötiél behaga fina Herrar; na-

turen med konft underhulpen giorde uti deffe

Tråd ftörre fägring, ftörrebehagelighet, och na-

turen fpelte med konften på tufende ovanliga lått.

Härigenom blef grunden lagd til en ny ve-

tenflkap, hvilken många Audorer vidlyftigt be-

fkrifvit uti de koftfamme böcker, löm fådt namn
af Hejperides ; fädahc åro :

LÅNZON11 (Jof.) Citrologia curiofa.

Ferrar. 1690. duod.

Ferrar* 1703* duod.

Lovifi 1738* quart.

STERBEECK (Francifc.) Agricultura.

Antv. 1682* quart. belgice.

PONTANI (Joh. Jovian) Horti Hefperidunh

Florent. 1^14. Duod,
Venet. if.33 Ö&.
Bafel ij 3 8. Oä.

TER-



I74v O&otx Nov, Dec. 283

TERRARII (]oh, Bapt.) Hefperides Belgien

Amll. i (S76.F0I. Belgice ,
figuris IpiendidifTt

Lond 1Ö83. Duod. Latinc.

YOLCKAMERS (Joh.Chrifl) Hefpmäes Nori-

bergenfes

Norib, 1 708 Fol Germanice y
figuris nilidis

Norib. 1711 pars pofterior.

At fortiga mindre folk ibra (krifvit om Orange-

tråd , Embitor , Grub , Monardus Maxi
med flere.

År altfå kunnfikapen om Orangeriers fkötfel och
om Orange-tråds åtfldllige lynne, en vetenikap

fom i alla riken äf Europa haft och haiver fine ål-

(käre. Och fall hår tils ,om detta tråd , mindre blif-

vitpå Sven&alpräketframftålt, lä aga vi likväl hår

hos ofs i Sverige många vittra och på naturen up-

mårkfamma mån
?
lomhafva hvarken omkoftnad

eller omak fparda for fädana rara träns fkötiél,

och den der til landande vetenfkapens idkande

få at man hafver orfak at förmoda det rön i låda-

na åmnen låra åfven hos ofs finna lufare fom
dem behaga.

Uti förenåmde böcker fer man åtfkillige un-

.dransvårda fäker, få uti blommorfom frukt, myc-
ket val och tydeligen aftagne i Koppan

SSfom et Rön , landande til förenåmde Ve-
tenftap, kan man lågga en Pommerantz fom för-

leden Höft öpnades i Stockholm då man farit uti

den lanima , utom den vanlige faften uti fina

bläfor
, lamt Fröhufen och Fröen, en Klotrund,

ting til Form och Skapnad af en liten Poraerantz,.

ftor fom en Moulquette Kula
y
hel gul

,
liggande

innom Pomerantzens öfra ipitz* eller anda, utan

at



284 174?- Oäob. Nov. Dec.

st något invårtes mårcktes vara förändrat , rncr

ån det allena, at Columnen eller den fega Sub-

jflancen, fora går längs ät igenom frukten, var of-

van til bredare och (lutade fig der den lilla Pome-
rantzen tog fin begy

v

nnel(e*

Då man uttog denna lilla utur den ftörre

,

fåg man honom vara fkild ifrån flora Pomeran-
tzen medelrt fyra Ovale gule blad , (om helt löfa

fkilde honom ifrån den flora Pomerantzen , fom
honom omgaf* Sielfva Kroppen utaf detta Fo-

flervar Klotrunt med en liten fpitz ofverft och
fördelad uti fyra klyfter, (om dock ej aldeles lins

emellan voro likailore, af hvilka den ftörftc ha-

de ofverft på fig den lilla fpitzen ; deffe klöftor voro

af famma Confiftence med Pommerantz fkalet
,

utom det, at de neder mot bafin giömde innom
fig något litet iaft eller Pulpa*

At innom någon Frukt finna antingen en

blomma eller annor liten Frukt, år en ganfka (ål*

fynthåndelfe, och når det fkier, tyks naturen villa

vifa ofs, det han ej år få bunden at på et vift lått

trambringa fina alfter , fom vi tro , fart det håtider

at de då ej blifva få fullkomliga. Når det fåledes

hånder i Diur-Riket , at et ågg fins in uti et annat

,

(kattas det värdigt at infattas uti de Lårdas Hand-
lingar. Hvacl fyrfoiade Diuren angår , har man
ännu aldrig ifrån verldencs fkapelfe hördt at et fo-

der varit hafvande med et annat.

Då man igenom går de förenemde Hefperi-

des , finner man uti Volckameri Hefperidibus

Norinbergenfibus pag, 175- tab, '175 et Rön, fom
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något når kommer in til detta, under namn af

Cedrato col Pigolo é fugo doppio. år 1705* uti

Dodor J. G. Volckamers Trägård i Nuren-
berg, hämtades en Citron, hvaruti, då den var

i tu (kuren, man öfverfl: fant en liten frukt >

hälften var klädd med en gul Citron fkal, men
undra fidan var vuxen vid Golumnen ; men vi-

dare intet befkrefvem

Uti 1. Fig. Tab. XV. kan man fe denna frukt i na-

turlig f*orlek och hvareft det lilla fodret haft lit f åte*

Uti 2. Figuren fyns det lilla foftret med de
fyra blader, löm infvept det famma och fielG-

va klyfftorna något litet ifrån hvarandra dragna
>

at de tydeligare kunna åfkådas,

Befkrifning pä en aj LERBR UNNARNA
omkring Paris.

Af

ABRAHAM BÄCK.

Til Stflkilliga arbeten vid våra Bergsbruk
,
giut-

och fmåltvårk, lamt krukkiarii och kakel-

ugnar, är ingen ting nödigare ån fådana

ler-ock jordarter, fom åro iiog fina ock beftändi-

ga i elden. Jag förmodar at i Vårt K. Fädernes-

land finnas mänga
«,
fom åro lå gode om icke bet-

tre ån det få kallade Franfka ock Engelfka leret

,

fom til myckenhet föres utifrån och brukas til

ofvannåmda arbeten. Men antingen hafva vi

intet råkat på de råtta ftållen , eller gå vi intet

nog pä diupet , fom man dock giör på andra

orter. Jag vil derfore körtel befkrifva en af

jer-
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lerbrunnarna ( les glaifieres ) fom åro vid Paris

pä fältet når man gar til Gentilly.

Detta fåltet ligger anfenl. högre ån fielfva

Staden , flraxt intil de Stenbrotten , der man up-

tager ock dagel. tilredbr en myckenhet huggen
ften ; nåftan i famma hogd med Montmartre fom
år få bekant af Platre grufvornå* I aoieende der-

til at ften ock kitt år få når til hands, få årknapt

någon Stad bequåmligare belägen ån åfven Paris»

Denna lerbrunnen år re* Famnar diup. Man
mäfte grafva g» famnar igenom en hård fand

och grusblandning torr ån man kommer på en
Jkohlivart jord ( la terre notte ) ibm til intet

år brukelig*

Samma fvarta jord år nåftan 4* fot diup. Då
tömmer man på en vitacktig jordart med några

infprångda röda flackar , fom går til 12. fots diup

kal as af arbetarena Uarteinte ock brukas af te-

gelbråiinare i fynnerhet til golfftenar. Denna blif-

ver vid flutet iå fucktig, at rnaii måfte fåttia i hå-

let et fat val lagat och kittat omkring , at afhål-

la vatnet

Derpå följa 4. fot afen rodacktig jordart >fom
kallas la terre rouge. De fom deftiilera Ckedvattn

betiena fig afdkina jordarten til at afhälla (akpet-

tret från flytande ock medélft denna lerans vitrio*

lifka natur drifva faltpetter ångan öfver.

ilnteligen kommer man på en fin grå lerart^

litet rödfprångd fom år ganfka tienlig til Pottma*

kare
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kare arbeten , kallas derföre af arbetarena La
bette , La bonne terre a Potier. Hon intager fi

fots diup* Diupare kan man ei komma , efter

man då råkar quickt vatn.

Af deflfa fyra lerarter har jag haft den åran

at meddela KongL Vetenfkäps AcademienipwL

SÅTT at draga en MIDDAGS-LJNEA me-

delfl obfervationer pa tvånne Stier-

tiors rata afcenjioner.
J% '-" >

' y' :
'

' Af '

.v 'V
*m v *

;

PEHR ELVIUS.

Den fom med nogon upmårkfamhet åfliådar

de Himmelfka kroppars dageliga rörelie i*

från deras upgäng til nedergången eller i-

frän öfter til Våfier^ eller ock tanker efter huru
hela denna Stiernsphseran hvålfver lig omkring li-

na poler öfver vår horizont, har ej fvårt fore at

finna, det de allefammans åt en vifs trackt fynas

fom hogft på himmelen, hvilken vi kalla Söder.

Men deremot alla de fom hafva fina rum fa högt
up mot den Polen vi fe. at de ej gå ned under
vår horizont, märka vi at de åro allelammans
fom lågft uti en annan trackt liggande tvårt der-

emot, hvilken ^i kalla Norr.

En råt linea lom år dragen på ömfe fidor åt

deffe trader, eller åt Norr och åt Söder, kallas

Middagsiinea , emedan Solen ar åfven der fom
hogft på dagen, och då delar dagen mitt i tu, räk-

nad
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nad ifrån des upgSng til nedergången. Och ef-

teribiii detta middags momentet år det mårkeli-

gafte af hela dygnet, få gifver man ockfå derup-

på acktning, når man vll råtta urens gång efter

Solens , eller fe fkiinaden emellan urens vis*

ning och råtta tiden»

Når man derfore på en ort, hafver fig vå-

derftrecken bekanta kan man låtteligen finna mid-
dags momentet Man (kulle til exempel ej mera
behofva ån obfervera når (kuggan af en lodlinea

träffade in med Norrflrecket eller M i eldagsi in jeii

och tvårt emot, om det vore kunnigt når mid-
dags momentet (kulle fke , kunde man deraf fin-

na Norrllrecket , och i följe deraf alla de andra

våderilrecken*

Tvånne angelågenheter, fådana, fom rattel-

fen uti tiden och uti orters belägenhet åro, haf-

va ej underlåtit at långt tor detta framfkaffa hvar-

jehanda. fått och påfund at utfinna middags
momentet eller våderftreckem

Det aldrabrukeligafte år compaffen , efter

den år låttaft för hvar ock en at komma til våga

med, och nyttiasgemenligeiipåalla tider och or-

ter på enahanda fått : beroendes allenaft deruppä,

huru, i anfeende til det man hållit före at ma-
gnet nålen altid ftåller % , eller pekar åt norden

,

man måtte komma at åtdraga detta ffreck parallelt

med denne nål, och faft ån man federmera funnit

,

at det ej år det råtta Norrflrecket föm nålen

vilar* få har man likväl trot , at des misvisning

vore
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vore altid dea famma, och når dea fåledes toges

i ackt, (kulle det råtta Nordftrecket låtteligen gäf-

va fig* Men man har nu ockiå vidare funnit at

denna misvifning år olika på olika tid och ort*

Således til exempel, at då den var uti Upfala 8°,

49 befants den i Torneå vara y°, f' allenaft, och
Sr 1699. hade misvisningen i Paris varit g°, io^iien

år 1741- obferverades den til i? °, 3?' derfanima-

ftådes, fom man kan fe af Kongl.Vctenflkaps Aca-
demiens Handlingar for 1740, och Memoires de

l
5 Academie des Sciences för 1700. och i?4i*

Jag undrar derföre ej på at man ibland finner fel

uti Chartors belägenhet når man ej hafver no-

gon annan råttelfe derutinnanån Compaffen , ock
tror jag mig ej fara vi! fe, om jag tilfkrifver den-

na misvisning de fe! jag funnit i Stockholms Stads

flora Charta , och afven i den mindre éfver Stad-

fens belägenhet
5
h vilka åro vridne ifrån Nordftrec-

ket 14. grader i Öftern. Det år fördenfkul ange-

lågitför våra Landtmåtare at bruka nogot bequåmt
och fåkert fått at finna middags linean, hvarcfter

hvar ock en på lin ort kunde utiöka compafTens mis-

visning, då de födan kunna vål betiåna fig af ho-
nom at lågga Charrorna i fina råtta våderftrecL

Säkert år vål det iått fom Aftronomi merendels
bruka at finna middags momentet, eller at råtta

uren , det år fädant : under det de med en Aftro-

nomifk quadrant , el!er ock med et sequialtitud

inftrument , oblervera tvånne lika högder af So-
len, den ena förr och den andra efter middagen,
taga de i ackt pendel urets vifning , och halfvera

tiden emellan delTe obiervationer , fom då gitver

råtta middags momentet, hvilket dock ianfeende
U til
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til den ändring fom år i Solens högder dag ifrån

dag, mårte råttas i mon at den förflutne tjden e-

mellan obfervationerna. Huru noga middags mo-
mentet pä detta låtfet läter utfinna fig igenom
goda initrumenter , har jag fielf erfarit , då jag

med en quadrant af i-^ fots radius allenaft

,

forled med telescop, och et vaniigit pendel ur

med lecund vifare, variftånd at innom en lecund

fnart lagt, giöra mig läker om råtta middags mo-
mentet, hvarefter jag ock! ä updragit min mid-
dagslinja hår i Stockho'm. Pä iådant lått kan

ocklå hvar ock en lom viftas vid en ren hori-

zont, ratta fit ur ätminftone på en minut når,

om han obferverar urets visning både vid Solens

up och nedgång , och halfverar tiden.

Detta lått, hvilketjag hår hafver den åran at

anföra , lom det läter varkftulla fig igenom obfer-

vationer med blotta ögonen pä ftiernornas förbi-

gående framför tvånne lodlinier , fom förut åro un-

gefärligen fålde uti meridianen , få fkulle jag -tro

at hvar ock en fkulle kunna betiåna fig deraf fom
år kånnare af de förnåmfia ftiernor, fom dcrtil

kunna vara låmpeliga, och det då med en fåkerhet

af y minut i tiden.

Efter vi vetta at alla ftiernor fom hafva fi-

na rum uti en ock fämma igenom verdenes po-
ler gående cirkel , eller hafva famma alcentio re-

fom Aftronomi fåga
, gå ej tillika och på en

g igenom nogön annan vertical , ån meri-

iå kunna vi derigenom låtteligen finna,

vertical hvaruti vi obfervera tvånne fl-

ors förbigång år vår råtta meridian el-

t fåga huru mycket eu fådan ver-

tical
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tical viker ifrån meridianen; få låt J?ZPvara«enbo-

£e af me-
ridianen
hvaruppSP
år polen
och Z ?e-

nit , EFG
en boge af

iquatoren

eller zqui-

no&ialen

,

ZSG af en vertieal och PSF af $n rörlig cirkel

omkring verdenes poler , hvaruti vi inbilla ofs

tvånne (liernor den ena i7
" uti fieifva aequinodtialen

och den andra Si deröfver eller under, lä år det

klart at under den tiden kom forflutit emellan de-

ras pafager igenom verticalen ZSG har ftiernan F
igenomlupit bogan GF, hvilkenaltfå igenom ob-

férvationer at de(fa pafager kan determineras i gra-

der, når då derjemte Bogan EZ år bekant , lika

nåmligen med polens högd , och FS (liemans de-

clination, få har man ej fvårt före at finna bogen

EG igenom en bekant trigonometriflk rakning ; och
når ÉG blifvit bekant kan man låtteligen igenom

en dylik rakning finna huru mänga grader i hori-

zonten, verticalen afviker ifrän meridian, och åfven

huru mycket man i tiden (kulle fela om råtta mid-

dags momentetom Solen (kulieobfervcras uti den-

na vertieal; ty om S vore då Solens rum fä kom-
mer det an pä at finna bogen EFafaequatoren då So-

lens declination KS
1

år bekant,jemte bog,EZoch£(r*

Jag har för låttare begrep (kull lagt at deffe

tvånne (liernor , hvars förbigång man bör obferve-

ra, (kulle hafva (amma afcentio reda, men man
finner
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finner at det ej kommer derpä an , allenaft at i

det flållet fkilnaden emellan deffa ftiernors rata

afccntion år noga kunnig.

Jag vil biuda til at göra denna methoden
begripeligare igenom et exempel. Den 4. De-
cember kl it. 46', 26". obierverades den förfta

eller <J uti oriens balte (hvars declination oller

afftånd ifrån aequino&ialen ar ganfka ringa) gå
förbi en vertical., fom var nogot når paffad efter

meridian, och deruppå kl 12. jo" fölgde

den liufa i tvillingarnas fot y och geck för-

bi famma vertical , och om man tager fkilna-

cien emellan deffa bagge ftiernors rata afcentioner

förre at vara ftima
; %\ si\ och giör den til

medeltid, fä at den blifver rta 4, 8", fSdan fora

uret vifte
5
fä hade den punden af acquinodialen

hvars alcentio reda var den famma med tvillin-

garnas y, redan gådt förbi verticalen kl- 12, <;o

34% och fäledes 1 1
6" förr ån ftiernan

5
och når

denna tiden bringas til gradtal iaequatorcn, blifver

bogen FG y
19", och desutan om declination FS

af tvillingarnas y dä tages för 16% lamt

EZj polens högd hår i Stockholm för s 9° 20.

Sä fager man löm tångens för 16% 3$'$ år til

tångens för ^9% 20' altfå finns för 19' til finus •

för EG fom då blifver i° %<i löm i medeltid gör
7

' 26", få mycket fkulle man i dagjåmnings tiden

fela om råtta middags momentet
i
der man fkul-

le hålla denna vertical för meridian. Men til at

finna huru mycket ofterligare ån meridian denna

vertical år i horizontela grader, få fager man
fom finus för EZ til finus totus altfå tångens

för EG til tångens för den horizontela bo-

gen, fom då blifver 2
0

iY.

. Regi-
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Regifter
Öfver de Ron och Obfervationer
fom finnes i Kongl. Vetenfkaps Acade-

miens Handlingar for Ar 1745.

A.
Anatomie af Silkcs Matkarne. p. %f 3

+ 1 Afcentio reft® af Stiernor tienlig til Mid-
dags linjens updragande. 287

Aflia af torf fullkomlig vit fom puder- i|i

B.

jS^r/i af en ovanlig liten växt 169

Barometerns högder i Upfala för år 1744. 15

ändring af köld och hetta* 161

Blå färg af hvad åmne den kan göras. 247
Bomullens den Svenflkas ränsning. fi

Bränvins v^vkan at förhindra växten hos Barn. 17 j

c-

Calcination förökar materiens tyngd. 100

Cometens obfervationer ifrån d. 4. Dec 1743.

til d. 14. Febr. 1744. giordc i Upfala. 56

Uträkningar öfver des gång. 73
Condenfation af quickfilfret uti fryskalt vatn el-

ler Kramfnö. 16 f

D.
Dagg ,

(Honungs) utrönd. 2^6
von Drakes (Praefidentens) Minne. 6 8

Dumbefom kan fiunga. * *

4
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Färggräs inhemfka. 243
Forraäs-hus för SpanmåL 186

G. ;
•

.

Geometrifkt theorem angående diagonaler uti

quadrilatera fom aro inflkrifne och om-
fkrctne en Cirkel. ni

Gipsftenshrotten i Franckrike befkrifne. 270
Glam/ka af alla namn. 116

Gruvbrytningar efter demonftrativa reglor. 29
Gräs/lag på ångar. 246

Sf
?

Fårg
g
}

af hvadv**ter de kunna fårgas < 249

Gullgangarne i Småland. 1 17
Gödning af grannris och myrdy blandad

med kalk. jfg

H.

Hammarharäars b'fta fkapnad* io

K^rr en fiflk fkadelig för Laxens förkofring.

Honungsdagg utrönt 236

j.

.

3ordbrunnar vid Paris befkrefne, 28?

K.

Kol af et flags torf fom gifvcr en god fvart

furg och kan brukas fom touche* 18?

Kopparmalm Zinkblandad. 96

Köld andrår Barometerns högder. 161

Kopparfmåltningar ,
förbättringar derved» 9

Ler-
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L.

Lerbrunnar vid Paris beflsrifnc. 28 f

Laxens alftrancle befkrifvit i 67

Luftens befkaffenhet i Upfa !a år 1744.. 13

1

^
M.

Magaziner för fpanmål. 186

Magnetnålens bruk til middagslineens ut-

dragande. 228

Ma/kar le Silkesmafkar.

Masugnars fördélacktigafte (kapnad. 8

Mejfmgs regulus funnen. '< 90

Metheorologijka obiervationer hålne i Upfala

för år 1744.
J3

förlorat igenom fiukdom. i* 6

Middagslinjen huru den updrages. 287

JVfAför nårmatte communication dem emellan. 149

Miolkftarren botad. 1 3

Mulbhrstrån trifvas val har i Sverige. 23

bladen deraf äro Silkesmatkarnasen-

dafte föda. *4°

agg och ungar petrificerade. 234

Majfan. på ängsvaln förqvåfjes af frodig

21
gr.-,svaxt.

Marken tor väderleken. i°3

O.
Operation på ögat. 42

P.

Petrificerade mune'fkal med agg och ungar. 234

Pomerantz med et inneflutit foiter, 28 1

Quadri-
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(i.
Quaärilaterwn diagonaler utom och innom

cirkelea dragne. 22

1

Quickfilfrets expanfton och condenfation uti

kokhett och fryskalt vatn. 16?

R.
Roflugnars fordelacktigafte bygnad^ s

Röd Färg med hvilka grås den kan fårgas. 244
Rågn och fmalt inös högder öfver Horizon-

ten i Uplalai744. 1?

s.

Schacht uti grufvor at anlägga at vinna nåmfta
vågen til trenne orter. 149

Silfver fmåltningar förbättringar dervid. 9
Silke rådt fkulle kunna med nytta produce-

ras i Sverige* 22
förmånen afdes producerande. i j 6

Silkes matkar födas endaft med mulbårsblad. 189

deras Anatomie. 2s 6

Skenande häftar at förhindra. 22 f

Smålroårkens förbättrande anledning der til. r

Smör huru mycket fås efter miölken. 1$%
Spar/var at utöda. lf§

Stockvärk i grufvor huru brytningen deref-

ter bör anftåilas* ?2

Stormhats blomman förgiftig for bofkap 217

men ej tor häftar. 220

Stormväders fogeln befkrifven. 93
Strykande gängor i grufvor huru de böra brytas. 37

Sades Magaziner. 186

Svart fårg af albark. 247
aftorfkol. i8f

Såni^s kärran förbättrad. 22S
Ther-
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Thermometerns högder i Upfala obfervera-

de för ar 1744. 143

Torfafka vit fom puder, 181

Touche af b rånd torf. 1 8 5

Tättingar at utoda. ^ 1^4

Ugnar de runda åro fördelacktigare for

fmåltningar ån de fyrkantiga* 3

Utvidgning af Quickfilfret i hetta. 166

V
;

Vagnar at göra iåkra för hattarnas fkenande, 22 y

Väderleken öbferverad i Upfala 1744. 1 S

Marken, för den tilkommande. 102

Vågen den kortafte emellan trenne orter. 149
Vågglbfs at tördrifva och döda uti murar och

vaggar, uti tapeter och fångkläden 18-179
Varma åndrar quickfilfrets högd i Barometrar. 163

Växt tvånne barns ovanlig liten. , 169

Våderfirecken på en ort at updraga. 288

z.
Zinck blandad kopparmalm, 95

A-

Åkerns gödande. i*8

A.
Ängs fkotfelen i anfeende til gråsflagen. 206

Ö.
Vgon fiukdornar botade. 42
ill förorfakar en ovanlig fetma hos et barn. 171

FÖrtek-



Regifter.

Fortekning
På de Academiens Ledamöter och
andre Autorer fom gifvit ut något arbete

i detta år och hvareft det igenfin-

nes i Handiingarne.

Berch* Förfokgiorde vid fmors kärnande, p.172

Brandberg. Ron och förfök til Landt-
brukets förbättrande* 1^8

Brandt. Demonftrativa reglor angående
malmftrek

,
grufvors brytning och

underbyggnad. 29

B^eck Befkrifning öfver Jord och Lerbrun-
nar vid Paris. 285:

Celsius, And. Obiérvationer öfver denftore

Cometen fom iyntes ifrån d, 4. Dec,

1743, til d. 14. Febr. 1744. $#

Dalin. Berattelfe oih en Dumbe. 114

Elvius. Geométriflrf Theorem. 22 r

Sått at updraga en Middagslinea medelft ob-

iérvationer på tvånne ftiernors rata

afcenfion. 287

Hellant. Beråttelfe om Laxens alftrande,

i ackt tagit vid des filande. 267

Helstrom. Förfök at förbättra Sånings Machin. 228

Hesselius. BeråtteHe och anmärkningar om
et flags torf iöni gifver en krithvit a-

ika ej olik puder eller fint hvetemiöl. 1 8

1
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Hiorter. Utdrag af Mctheorologifka obfer-

vationer håldne i Uptala . 744. pag. 1

3

Den fifte Cometensfynbge gång underfokt

och uttåknad. 73

Harleman. Tankar om forråds hus för fad. 1 86
Beråttelfeom Gipsfteqs brotten i Frankrike. 279

Kalm. Samling af ätfkilliga marken til vä-

derleken. 1 ox

Rön vid ångsfkotfelen. 206
Förtekning på någre inhemflke fårggrås. 243

Leche. Rön om Tättingars eller Gråfparf-

vars utödandc, if 3

Leijell* Rön om en Zinkb!andad Koppar-
malm , och et fått at utbekomma en
meffiiigs regulus. 96

Linn^eus. Stormväders fogeln befkrifven* 93
Glömfka af alla lubftantiva och i fynner-

het namn. iiS
Pomerantz med inneflutit fofter befkrifven, 28 r

Liungquist. Påfund til den Svenfka Bomul-
lens ränsning och redande. j 1

Mor^us. Rön om den giftiga örten Storm-
hattn kallad. ikj

Palm<^uist. Sått at finna den kortafle vågen
emellan trenne orter. 149

Polhem. Sått at förhindra håftarnas flkenan-

de för vagnar. 22 f

Ribe, C. F. Chirurgifka förfök och anmärk-
ningar vid ögonfiukdomar. 42

Renman. Anledning til fmåltvårkens förbät-

trande. * t

Salberg.



Regifter.

Salberg. Påfund och ron at döda vägglöfs. p. i

Puder at fördrifva vågglöls utur fångklä-

der och tapeten 17

Sandel. Beråttelie om tvånne barn af en o-
vanlig liten växt ié

Spöring, igg och Ungar af muflor och
fnåckor funne uti petrificerade Mus-
felfkal. 23

Strömer. Om den ändring fbm af varma
och köld föroriakas uti Barometerns

ftigande och fallande efter luftens

tryckning. it

Swab. Anmärkningar öfver gullgångarna vid

/Idelfors i Småland. 1}

Triewald. Rön och förfok angående möje-

ligheten at Svea Rike kunde äga e-

- get rått Silke. >
<

Fortiättning om ra Silkes afvelens infö-

rande i Svea Rike. i|

Tredie Fortsättningen om Silkes afvelen. 189

Fierde Fortfåttningen om Silkes atvelen. 2yj
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Uptekning
På de Rön och Påfund, fom finnas i

detta Quartals Handlingar.

Herr Baron pALMqpiSTS fått at finna den kortafte

vägen emellan trenne Orter. pag. 149*
Herr Do&or Lech.es Ron om Tättingars eller

Gra -Sparvars titodande, 153

3, Herr Infpeétoren Brandbergs Ron och Forfok til Landt-

brukets förbättrande. Framgifne af Sam, SchULTZE, 158

4, Om den ändring fom af varma och kiöld tororfakas uti

Barometerns ftigande och fallande efter luftens tryckning,

af MÅRTEN Strömer. 161

$ Herr Samuel Sandels Beråttelfe om tvänne Barn af

en ovanlig liten växt, 169
6. Herr Profeflbr Berchs Forfok, giorde vid Smörs kär-

nande. 172

7. Et Puder hvarigenom Vägglos ( Cir/tifes) kunna fördrifvas
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Herr Bajion PALMQUISTS
Sätt at finna den kortafie vågen emellan

trenne Orter.

år man emellan åtfkilliga ftållea

vilhafva communication , aa-

fes det för en flor förmån at

vågen emellandem mä bli kort.

Til ex* Vid en belägring. Dar
pröfvas ofta nödigt , atförderf-

va fattningens minor. Ligger

icke då mycken mägf dårpäy at

mineurcrne ifrd något vift ffålle gådenkärtafte vfc

gen til de ftållen, hvareft de veta eller förmoda
iåftningens minor vara belågne? De, (öm bivi*

ftat fådane belägringar , låra baft kunna intyga

detta. Hvar och en lårer ock defsutom kunna, fin-

paj at en mineur, fom på tvånne utmärkte ftålien

(kal göra mine-kamrar, bör, få i krig$-fom freds-*

tider, på det låttet inrätta mine-gångarne, det

vågen ifrån något vift ftålle til dem bagge må bli

lå Kårt iQm möjeligit år. Ty gemenligen blir om-
koftnaden då mindre, och fpilles mindre tid.

Vid bergyårken har detta ock fin flora nytta

med fig,' Ty når en bergsman vil flå et Schakt
L ned
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ned i grufvan til en fädan ort, hvarifrån han fe-

dan bequåmligen kan komma til tre andra rum ne-

der i berget , då kommer det honom ofta til måt-

ta at veta råtta ftållet til nedfånkning, få at han

fedan må hafva den kårtafte vågen til alla dé tre

andra ftållene.
4 De, fem dåmrcd umgås, kun-

na båft öfvertyga ofs derorn.

Utom deffa gifvas ånnu monga andra tilfål-

ien, hvareft denna kunfkapen ofelbart fluille lan-

da til mycken båtnad. I anledning hvaraf jag för-

modar kunna lända til någon nytta , det jag nu

hårmedelft har den äran at til Kongl. Vettenfkaps

Academiens fkårfkSdande ofverlåmna följande

Problem. ' *

£

Kg. n At finna den kartafte vägen emellan

TabTViII. tre s{fm puffar, A F<> Uplq/k,

Lät triangelen, fom formeras af linior-

ne AF, AB, BF, vara likbenig, få at AB~BF.
Nu befinnes det vid iörftä påognandet at hvarken

den vågen , iöni gSr dire^e ifrån B til A och F,

dier den fom ifrån B forll går til linien AF och
fedan til punkterne A och F , år den kårtafte

;

utan at den kårtafte mofte ifrån B gå i råt linia til

aägon annan punkt emellan B och linien AF,
och ledan derifrån til punkterne A och F. Och
emedan A ABF år likbenig , bör denna punkten
vara uti den linien, lom ifrån B fålles fodrått e-

mot AF. Det beror då endaft derpå at finna ftål-

let på linien BD, hvareft liniorne eller vågarne

böra löpa ihop. Til at finna detta, låt C vara den

fékta punkten , och c oåjideligen når ut med <tea

iamma
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famma med radierne AC, FC, rita bågarne ££•

g c up ur centrerne A, F, få kunna (amma bågar

anfes för råta linior; och anglarne vig g och e för

råta. då, eker Adr.CFoch AcnCF, gC må.
fte varazzCe. Men in cafu rmnimiix CczzgC-^
Ce-, ty få mycket BC blifvit förlängd iå mycket
mofte ock AC och CF tiHammans blifvit förkår-

tade 5 derföre år Cc~2gC eller 2O. Och efterA
Cce ^ A FCD, och Ccg*t> ACD, fa år CF eller

ACZ!2CD.hvarutafföljer, atang. DCF~ang.ACD
~6o°, och fåledes at ang. ACFzrFCBziACBz:
i2o°. Den fökta punkten C år altfå på det ftållet

utilinien BD, dar liniorne, fom ifrå famma punkt

gå til de gifna punkterne, göra alla anglarne lika

flora; d, å. hvardera~i2o
0

.

n OmCF förlånges til K , B år AC+-W 2
- CK-hCB åndå den kärtafte vågen , fom

kan finnas emellan A , B och K. Ty fått at linior-

ne borde råkas uti någon punkt b under C med
radierne. AC, KC, KFgörbågarae Ca,Cd, FH,
få (kulle Aa+~ab+-bd*- dH+- HK +- bB < AC+-
CF4-FK+-C^4-^B, d, å. ab+-bd (kulle < Cb'.

men efter Geometrifka grunder år ab +- bd > Cb',

F - derföre få liniorne ej ftöta tilhopa under
ri&* 5 * C. Såtttvårt om, at de borde råkas uti

någon punkt öfver C, med radierne. Ab, Kb,
i KF, giör bågarne b a, bd, FH, iå (kulle Ab-h-

£H+-HK+-K)-*-CB <Aa+-aG+-Cd+-dF+-¥K
-+-CB, d. å. bC (kulle < aC +- Cd men efter

Geometri(ka grunder år bC > aC +- Cd i dertöre
r

|

få liniorne ej eller ftöta til hopa öfver C
, följak-

j tebgen. moftc det flse i lika högd med C, Nu e-

L 2 medan
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medan , alt det famma kan bevifas om de andra
liniorne, iå följer, atfaft de gifna punkter voro
uti et ganflka oordenteligit låge, löpa åndå altid

vågarne , fom tilfammans fkola göra den kortafte

vågen , på det ftåliet i hop , dar alla 3 anglarne

,

fom formeras af famma vågar, bli fins emellan
jämlika* /J * %o

Hår af upkommer ånteligen- följande conftru-

ftion, öfver 2:ne linior af a ABF uprita bågar
,

fom inneholla 120°, få affkåra (amma bågar hvar-
andra uti lÖkta punden. Hvilket borde gilras.

Af det fom nu anfört år kan flutas, at om
liniorne, fom dire&e gå ifrån B til A ochF,
göra en ängel af 120 eller flera grader , då vore re-

dan AB BF den kårtafte vågen; få at man i den
håndelfen ej behöfde löka något. At liniorne

ilsola ftöta tilhopa i den punkten , hvareft alla an-

glarne kring honom bli lika ftora, det kan ockbe-

bli öfvertygade om denna ianningen, fom ej vånt

fig vid fådane confiderationer , fom i nåftföre-

gäcnde uplösning blifvit brukade, få vil jag hår

anföra det bevif&t* Af mechanifka grunder år

det bekant, at når tre krafter, fom vårka i olika

ftyrlinior , ftå i jåmvigt med hvarandra , då för-

holla fig finus til ftyrliniornes änglar lika fömkrafc

F
. terne. Sått nu , at uti pun&erne Ä, B, F,

^ J§- 4. voretrifför, öfver hviika låge tre uti en

punkt fammanknutne fhörenj och på h vilkas ån-

dar hängde lika rtora tyngden Om nu delTa tyng-

der fingo af fig fielfva löka lin jåmvigt, då följer

Och på det de åfvenvål må

af
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af det , fom nyligen anfördes, at knuten C (kulle

ftanna på det ftållet, der alla anglarne kring ho-
110m biefve lika ftora. Ty efter krafterne åro li*

ka ftora, mofte ock in calu aquilibr

t

:

i finus til ftyr-

liniornes änglar vara lika ftora, och fdljakteligen

fielfva anglarne* Men nu ar det en bekant egen-

fkap af tyngder , at de bemöda figat komma jor-

den få når löm mojeligit år; Och fom deraf föl-

jer, at tyngderne i denna håndelfen (kulle draga

fncrena fä longt ner , fom de kunde, d. å. at

fumman af de (hörens längder , fom ^ro bélågne

under triflbrne , fkulle vara få ftor, fom mojeli-

git år, få år klart, at fumman af refterne AC+-
BG4-FC , fom årobelågne Sfvanom triiTorne,mo-

fte vara lä liten fom mojeligit år* Föijakteligen år

detta den kårtafte vågen emellan punktcrne A,B,F*

Herr Dodor LECHES
RÖN om Tättingars eller Grår Sparfvars

uthdcmäe.

Til förekommande af den olågenhet , (om (ka-

de-djuren giora Landtmannen, hafver 6f-

verheten utlpfvat premier åt dem, (öm fä-

dana kunna forminfka. Jag kiånner Jågare hos
Herrfkapeni Skåne, fom medclft fkiutande afVar-

gar, Råtvar, örnar, Ufvar, Höluir, Falckar,

Korpar , Kråkor , Råkor &c. förtient anfenliga

penningar vid deras upviiande på Hårads-tingenj

äter dem, fom pi andra (tallen intet fådt derföre,

och altfå ej mera velat våga krut och hagel på
de foglar fom ej tiena i köken.

L 3 Bland
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Bland andra (kade -diur åro Tättingar eller

Grå-Sparfvar ej ibland de oflkyldigafte : de famla

fig til ftora Hårar och fara på rof åfven fom Co-
ftcker: Den Vete-och Råg-Jlker, fom förft mog-
nar, blifver til ägarens flora flkada fl upåten, at

bara halmen måfte vara en töm belöning törftrö-

fåden och alt arbetet Fåfångt år at med fkått

vilja fkråma dem: de glöma ftrax fin deraf föror-

fekade råddhoga: De unga fom giöra ftörfta an-

talet, åro ånnu intet blefna iä fluga; De gamla
félja hopen; och efter några fvångningar kom*
ma til fit rof lika manftarcka*

Fåfångt år åfvenledes , at med Spék och Skrå-

pukar fkråma dem; ty fedan de förfta dagen varit

något ofynliga , blifva de få dierfva , at de lat-

tia fig med förackt til at hvila på fielfva fpöken*

Få de vana på Sådes lofft och Bodar veta de at lef-

va val på agarens bekoflnad. Då Hampan år mo*
gen kan man knapt med utfått väckt hindra dem
Ifrån at åta up fröet. Socker arterna veta de rått

behåndigt hacka ut af lina balgor.

På fina ftållen i Tyfkland måfte Bonden år-

ligen erlägga et vift antal af Sparfhufvud fåforn

en annan fkatt, och betala penningar för de huf-

vuden , fom brifta i fulla talet. An nödigare

fkulle en fådan pålaga vara i Sverige; ty efter

man fer få ganfka många flags foglar utvålja vå-

ra kalla Climat fåfbm bequåmare til fit flåcktes

förökande , ån de varmare ; få fynes åfven fan-

nolikt, at delfa fkadeliga Sparfvarna mera förö-

ka % hos ofs , ån i de födra lAnäm\äm^/M
Såttcn
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Sätten at dem föröda åro följande :

I:o At förftöra deras nåften och taga bort

deras ågg< Men detta giör ej fullkomligit gagn^
ty förft kan man ej finna alla deras nåften, och af

dem fom finnas åro de måfte fvåra at kpmma til:

jag kan nu befinna i huru ftor fara jag ofta fatt

mig i min ungdom , och icko en gång af anfenli-

ga fall låtit afflkråcka mig frän förvåget klifvanda

efter defia aggen: för det andra giöra Sparfvarna

fig ftraxt nya bo och lägga en ny kull ledan de
bortmift fina förfta ågg,

II:o At fänga dem med allmänt brukade nåt,

på fned upfatta dörar och fåll Men de ackta fig

för fädana giller, och åro merendels allenaft å-

flkådare af, at deras Vinter Cameratef dermed fän*

gas , fåfom Guttparfven, Bergfincken och Hanen
af Bofinkarne (ty Honan blifver ej qvar öfver vin-

tren) hvilka 3 flag Sparfvar åro likväl mindre
(kadeliga.

IH-.tio fångas de om natten då det år helt

mörkt och ingen Inö uplyfer luften , uti fåftall

,

vagns lider famt andra fkiul, der de plåga taga

fit nattlåge: En perfon ftåller fig uti en tåt vråmed
enlyckta, lom år likvål få betåckt, at allenaft et

litet ftycke i vråen blifver uplyft; den andra vac-

ker up Sparfvarna och kiörer dem med en ftör,

och den tredie tager dem faft då de komma
til liufct D^tta fånget år nog nöjfamt men lö-

nar ej omaket.

IV:to Kunna de om vintren fängas i^ed nåt.

L 4 V:to
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V:to Skiutande år val det båfta och nöjfam-

mafle fåtet at utöda deffa (må (kade -diuren :

De fom detta (kötterie val förftä hafva fådt 100

eller flere i (kottet En alman (agn år i Skåne at

en Bonde , fom bodt intet långt ifrån der Chri-

fHanfiad nu år belägen (kiutit på en gång en hel

fkieppa full af Sparfvar och låledes vunnit fit vad

fom han giordtmed Konung CHRISTIAN IV. i

Danmarck, fom- dä höll på at bygga bemelte ftad

oeh på fin fram och äter refa ofta tog natt her-

berge hos denna Bonden.

Hår til fordras förft en böfla af temmcligftor

Caliber, och fina hagel men ingalunda för Ipar-

famt .$gna. För det andra måfte man ftrö för

Sparfvarna en läng rad underft med agnar ochder-
åfver tunt med korn* Ströet bör vara io eller

12 alnar långt Det bör begynnas xo eller flere

alnar jfrän dönm eller det ftållet hvarifrån man
(kiuter,altiom böflan fprider hageln. Vid den nårm-

fte andan bör ftröet vara et quarter bredt, midt

på 3 quarter och Vid d(?ri aflugnafle åndan 2

quarter.

Om vintren då ny(s (nögat och (kylar (amt

rna förmiddag intet fiall öfver hela bylaget göres

rent, ochat ej éller fvinen komma ut. Således

kan man hafva tilfälle at giöra et eller a goda (kått,

iivarutt man får merendels af alla 4 förberörde

Sparfflag, undertiden åfven ock det f (laget (om
kallas korn-Lerkor , hvilka fellan fås på andra ftållen

förutan Skånfka flåtten. och årode fetafte, flörfta

och båfta af alla Sparfvar» De.
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De flcadcliga grå Sparfvarna kunna mårkeli-

gen minfkas om fommaren 8 eller 14 dagar tor

och ? dagar efter midfommarsdagen, då ungarna

nyis aro utflugna; ty dä åro de måft ihäla och
minft rädda for at famla lig pä ftrö, Ströet giöres

fom för ar iårdt hälft i en trägård, belynnerligcn

om de gamle hafva ; veckor eller en månad för-

ut fådt vana at i famma trägård åta med kyklin-

gar och ankungar. En reogiord gång år bequem-
Jigafl; dertil, lerdeles om på ena eller bågge fidor

derom åro fådda Sockerarter få at Sparfvarna

kunna retirera % til Srterifet och ej behöfva fly-

ga långer bort, om någen rådhåga fkulle falla på
dem af en förbiflygande Hök eller Gök, den d$
ock frukta före. Hvar annan eller ^rdie dag bit-

tida kan man fkiuta, ledan de blifvit vål vanda
vid ftröet och hindt tilfylleft lamla lig; men in*

galunda förr: ty litet tolamod lönar dubbelt,
och man behöfver ej fruckta , at ju de fparvar-

na , löm en gång blifvit mattade , komma igen

med ökat låll&ap, åfven ock fedan man begynt
fkiuta. Således kan man fä 40, s o eller 60 i fkåttet.

Men ej bör man för ånfidft ijunii eller förft ijuiii

månad våga fkått på mindre ån 20. Får man ?co
Spar!var under hela denna tiden , fkal man knapt fe

10 eller 12 gamla Hannar ibland hela antalet,

ehuruvål de i proportion borde vara i det minfta

Ss: ty når man ifrån defla 300 Sparfvars antal dra-

ger de 12 hanar fom man kunde fkilja ifrån ungar-
na, och fedan åfven få många honor, lommed
ungarna voro aldeles lika , återftår 276 unga

,

hvilka,
5 ftycken räknade för hvart bod

,
gifva

tSr* ^t^mr. n bon,
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* f bon j och altlå afven fa många hanar , der

de nu alienaft vore 12 til det högfta. Odä*
ken hvarföre få fä gamla på detta fattet blifvit

fkutne i anfeende til de^ unga , ir efter all liknelfe

den, vit de gamla åro forliktigare och varlamma-
re ån de unga. Det år altfå i anledning der ut-

af fom man afven bör hafva anftånd med detta

fkytteri til förenåmde midfbmmars tid, då un-

garne blifvit fullvuxne och nys utkommit utur fi-

na nallen få at de fåledes ej ånnu fådt någon
förfarenhet at akta och tådda fig för faran. Defs-

utanåro de ockfå denna tiden aldraläckrafttilfpis.

Herr Infpe&oren BRANDBERGS

RuN och Förfhk til Landtbrukets förbättrande.

Framgifne

SAM. SCHULTZE.

Oanfcdt jag ännu icke kan lämna någon 13 full-

komlig beråttelie til Kongliga Vetenfkaps

Academien, fom jagvil, och bor giöra

om esina nya förlok vid Landtbrukets förbättran-

de, emedan jag för hvarjehanda emellan-komna

hinder fcul icke hunnit bringa de påbegynta til

flat; Sä har jag dock emedlertid velat meddela

Kongliga Academien några rön och iörlök, fom

jag fielf uppä anmodan nyligen undfått af Herr

Inipe&oren focob Brandberg på Ornås i Torsän-

gers Sokn, och Mora Kopparbergs Lan , hvilken

för fin oförtrutnaflit, ofparda möda oeh myck-
^^m^^^*9m> na
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na koftnad på Landtbrukets uphiålpande har hos
allom 1 orten förvårfvat fig vålförtient heder och
beröm. Hans egen beråttelfe til mig ar följande,

I början af min landtbrukning låt jag under-

qvifta fkogen* och körde vintertiden qVifien pS

Skren, hvareft han våren derpä upbråndes, och
låddes korn der efter; men på fömliga ftållen

drögde jag med bränningen til höften , eller Au-
gufti månad, och fådde råg derefter. Växten
biet på bågge föriöken rått härlig ocli ymnig*

På afrödningar, der aldrig tilförene varit åker,

förfökte jag åfven med qvifts brännande , men
det ville icke lyckas , ehuru det blef plögt,

harfvat, och på båfta fåttet tiltygat.

Det andra förfoket anftålte jag med granris,

fom hemkördes til ladugården , och af barn iön-

derhackades , och på en dertil tiånlig plats lades

at rötas ett år, jfom befants vid utkörflen på åkren

hafva förminfkat til 3 fierdedelar. Och fick jag

efter detta förruttnada granns åfven få god för-

mon , fom efter fågödfel , iå val i anfeende til

iåden, fom fedan gråsvåxten på den igenlagda

åkerlindan.

Sedan har jag förfökt kolftybbei myckenhet

på åkren, hvaraf han blef ganfka lått-brukäd, och

på lergrund blandade jag fand dertil , hvaraf å-

kren fick anfeende låiöm ivartmylla , och gaf

utaf fig en rik våxt.

Yttermera begynte jag anftåHa förfök med
myr-dy , fom vintertiden uphögs, och på Ladu-

gården
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gården hemkördes, och da lommaren kom , blef

hon omkaftad och med en fierdedel gödfel blan-

dad, eller til 4 lats dy togsret lafs fågödfel, ibm-
maren ofver 1*t jag hofkapen ligga derpä, och
följande höften flog derofvan uppå all den Urin

,

föm fants bade uti ftall och låhus, hvaraf dy-
blandningen blef långt muftigare och kraftigare.

Vidare har mig fallit 1 linnet, om icke den-
na dy-blandningen kunde med ringa koftnadgiö-

ras fetare, och derfore ville förlöka det med
kalk

,
tog fåledes år 1743* ?o tunnor fläkt kalk til

1000 lafs dy, och blandade vul hvart om annat

,

ledan körde jag det ut pä åkren vinteren efter
,

och om våren jfSdde korn deruti, hvarefter jag

om höften der pä år 1744. fick det 27:de kornet.

At lägga igen en åker til grSs linda och hö-
fång efter en fådan beredd gödning, har jag har-

tils intet annat förmarkt, an qt ;en i ådan lind har

gifvit altid få fett och ymnigt grus, famt varit

beftåndig til bärande, gr^s land , lom någonlin

den der blifvit igenlagd efter annan god och
vanlig gödning. Ja jag tiltror mig kunna bevifa,

at en lind långt fnarare blir moslupen efter göd-

fel, an efter en lådan blandad myrdy.

Til at %qra dyen ännu fetare och til gödfel

tianligare, har jag^rnat låta honom ligga- i a:ne

år at rötas, hvarföre jag i förledne vinter 174^
hemfördt anfenligit der af, föm jag lagt på en

fårfkilt plats , dereft jag nu i lommar vil blanda

honom med kalk til jro tunnor emot 1000 lals

dy, och ledanden nu på ladugården qvarliggan-

de dy-blaiidnmg ledan förledit är 1744 te blilvit
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på å*ren utkörd nuftkojmmande vinter år 1746*

årnnr jag i flållet låta föra den förr omtalta dyen,

och fedan ärligen på (amma fått fortfara
,
igenom

hvilken beredning och tilpyntning jag hoppas, at

lähgt ftörre förmon fkal Mönjas , ån af bofkaps

godiel, fom utom des icke år tilråckelig för den,

iöm har mycken -åker at bruka.

Det vil jag och påminna hår vid, at 9111

man intet fkulle hinnna med om fommaren at

blanda ut den pä ladugården liggande dyen med
gödlel, kan det åfven med lika nytta om vinterea

vid dyens utkörande låta fig göra, det jag och
förfökt ofta. Skulle man ock hafva råd och lå-

genhet at blanda dyen med mera gödfel, ån fom
jag hår ofvanföre (agt , fä år det ofelbart faft båt-

tre, och hvarom jag framdeles vil mig vidare ut-

låta , fedan jag fött anftålla några flera förlök.

Herr Infpc&oren Brandberg har ock hos lig

låtit bygga en Tork-och Tröfk-Machine , och
den (amma flera åren bortåt förlökt både til grä-

lets och fådens torkning, lamt tröfkning, om
hvilkens inråttande, bruk, nytta, och fördel jag

vil hår n!;fl jåmte ritning derpå aflåmna en ut-

förlig befkrifning.

Om den ändring fom af varma och kioldfhror*

fakas uti Barometerns fligande och fallan-

de efter luftens tryckning 5

*•
s Af k
MÅRTEN STRuMER.

Utaf de ändringar man funnit på qvickfilfrets

högd uti Toricellianifka riret, (lutes vål

^kÉÉe
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iåkert , at Atmofpheren trycker den ena gångenmer
och den andra mindre på qvickfilfret; men at de
andrar fin högd i famma proportion fom den tryc-

kande luften fin tyngd, få at man af lika förän-

dringar på Barometern kan fluta til lika förändrin-

gar i luftens tryckning, kan lä mycket mindre va-

ra fåkért fom man med viishct vet, at en och
lamma qvikfilfvers mafia utaf varma och kiöldnu
ihoptvingas til et mindre och åter utvidgas til efc

ftörre rum. At måta luftens tryckning genom
hågderna af qvicklilfvers columnen uti Barome-
tern

,
fupponerar at qvickfilfret altid har famma

ipecifica tyngd; hvilket likval ej år få; efter en
och lämma maffa iblandar (torre ibland mindre til

fin rymd, alt etter iom den år varm eller kall til.

Såleues år den luften , fom ftår i jåmvigt med 2?

tums högd på Barometern i varmt vader, icke li-

ka tung med den fom flår i jåmvigtemot 2? tums
column i kalt vader; efter qvickfilfret i bagge hån-
deHerna icke har lämma fpecifica tyngd. -

Detta har vål långe fedan varit bekant; ty Hrr

Amöntons har redan 1703 uti Franiyflka Memoi-
rema påmint derom , och gifvit vid handen, hu-

ru man fkulle kunna corrigera Barometerns högd
efter Thermometerns ftånd. Men det har for

viffa fvårigheter (kull vid hans method icke blifvit

ialmånhet vedertagit, utan denna ändringen an-

ledd för få liten at man ej behöfver gifva akt

äeruppå.

Jag har examinerat denna laken, och fun-

nit at varma och kiöld kunna giöra få flor vår-

kan
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kan på Barometern, at den aldeles icke bor for-

aktas, och at den vid Meteorologifka obfervaiio-

ner brukeliga accurateffen år aldeles fåfäng, få

långe denne omftåndigheten ej tages i akt j wmt
at man hår igenom vid Bergs och Grufvors ma-
tande i anfeende til diupet ochhögden, kan be-

gå fel iom ftiga til 100 alnar och vå! mera: hvil-

ket har föranlåtit mig at til KongL Academienin-
gifva, och dels omdöme underkafk följande tan-

kar; fbin gå dcrpå ut, at förft vifa huru ftort fel

af förberorde oriak kan hårflyta, och fedan frara^

gifva et fått at corrigera de ofeferverade högder-

na på Barometern, at man deraf må kunna anftål-

la en helt noga jåmförclfe emellan luftens ätfkilli-

ga tryckningar på qvickfiifret*

Hår til år nödigt at veta qviekfilfrets utvid-

gande i proportion til hela deis malTa emellan

tvånne fåkra grader pä Thermometern 5 hvilket

ätflcilliga hafva fökt at utröna.

Herr Amontons har föriökt, at qvickfilfret,

ifrån ftörila kiölden om vinteren til ftörfta var-

nian om iommarcn i Frankrike
,
utvidgar % til

tt* af hela den rymden det intager i kiölden, och
förorfäkar på Barometern en åndring af Fran-

fyfk Jkjisa. Men förutan det at gråntförna inom
hvilka han determinerat expanfionen åro mycket
ofåkra, få at de ej kunna vål jåmföras med gra-

derna på andra Thermometrer ; få år icke eller

hans method at utröna denna faken nog tilförlå-

telig; efter den kommit an på et jåmtiokt rör af

m tots längd- inemot, iom icke år iå lått at få och
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jag ej vet om han haft; åtminftone talar han icke

öm någon examen i det affeendet, hvilken likväl

varit hogft nödig. Och fåldes kan man icke med
någon fåkerhet betiena figaf hans ron.

Herr Volfg. Kraft har uti Pettérsburgifka a-

derne infordt et rön om famma iak. Hans Mc-
thod beftäf deruti at han examinerat en guldkulas

vigt uti quickfilfver når det varit varmt och kalt

,

hVaraf han fådt , at qvickfilfret vid den graden

fom vattnet kokar, har utvidgat (ig til i $5 4 af

den rymde det hade når vattnet började fry fä.

Men fåft ån deffe graderna åro de fåkrafte, och
båfta at fä igen pä åtfkilliga Thcrmometrer , 13

har jag likval ej fullkomligit förtroende til hans

rön, förnåmligaft af den orfaken, at det fåttet

han brukat at determinera fryspun&en icke år nog
tiiförläteligit Ty han har fatt et kåril med qvick-

filfver uti et kiåril med vatten , och obferverat

guldkulans tyngd; juft då når vattnet började dra-

kert-, efter nedra delen af vattnet ej hinner få

fnart ti! frys-graden fom det öfra, och ånnu min-

dre qvickfilfret , fom , om det varit någorlunda ftor

quantitct, tält anfenl. långre tid, innan det hun-
nit til den grad utaf kiöld; fom öfverfta delen af

vattnet hade då det drog is-fkårpan på lig. Herr

De UIsle har ockfägiordtförfökhårpå,och fun-

nit qvickliifrets rymd vid frys gradan vara til dels

rymd vid kokningsgraden, fom ioooo til ioifo;

hvilket går tåmmel. når intil det iom Herr Kraft
funnit. Derföre j efter jag icke vet hans Method

å lig och frylh : hvilket år nog ofa

at
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at determinera fryspunkten , har jag famma tvip

velsmåi om detta , föra om Herr Krafts föriöki

hvarutinnan jag mycket bliivit ftyrkt, fedan jag

på följande fått förfökte at utröna denna fafcem

Jag fylde et Thermometer glas med fmalt

rör ii tum långt, föm jag förut i det nogafte

vågit, hel fult med qvickfiifver uti et mycket

kalt rum, förfåkrade mig om at ingen luft var

deruti, på et fått, fom jag en annan gång (kall

beråttaj fatte fedan glafet uti kram fnö (fom al-

tid håller famma grad, och år det fåkrafte fåttet

at taga frysgraden ) och låt få mycket qvickfiif-

ver löpa ut, fom kunde då det flod ånda rått up,

och ftrök utaf rågan , få at det var jåmt fult*

Derpå vogs glafet tillika med det kvarblefne qvick^

filfret, uti et nog kallare rum ån det fom fnön
var uti, på det ej något qvickfiifver under våg-

ningen måtte löpa ut* Sedan fatt jag glafet uti

ftarkt kokande vatten , och låt på famma fattfom
förr, få mycket qvickfiifver löpa ut fom kunde,
och vågde ledan glafet tillika med det qvarblefne

qvickfilfret på nytt igen.

Då fant j:ig at quickfilfver maflan tillika med
glafet i kram fhö vog afll

Samma maffa fedan qn del blifvit utdrefvert

genom kokande vatten vog 226^ aff.

Glafet då det var tomt vog 3 -2 Tv afT, och
Barometerns högd var dä 25, 5- 3 f decimal tum.

Hår af följer då , at vid koknings graden in-

taga aff qvickfiifver lika ftort rum, fom
aff intaga vid frys graden, och at qvick-

filfrets rymd vid frys graden år til dels rymd vid

M kok-
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koknings graden lom 194A til i97TV eller (öm
iocoo til 1 0174 Hvilket år mer ån det fom De
Usle och Kraft funnit, och förmodeligen lårer

hårröra af fkillnaden i lurtet at determinera frys-

graden, fom ej kan vara fä 13g i vatten, hvars

ofverfta flkårpa allenaft år is , Tom uti kram inö

hvilken vårkeligen år is* Jag giorde detta forlö-

ket vid flutet af förledne vinter, då kiöldens af-

tagande jåmte andra hinder förmente mig at an-

ftålla det flere gängor. Jag tviflar val ej , at det

ju fkedde med tilberlig accuratefie, lä mycket
mer lom Herr Daniel Ekström var mig vid detta

tilfållet til hielp, lå at vi voro tvånne lom obler-

verade* Dock törs jag ej anföra denne propor-

tionen, fllom aldeles vifs , innan jag, (öm i fli-

ka faker altid bör flrie, fådt många gångor gicra

om detta rön, hvilket ej kan fkie för ån vinteren

infaller. Emedlcrtid, til at vifa at åndring afvar-

ma och kiöld bör i ackt tagasvid obiervationer på

Barometern, vil jag antaga De LIsles och Krafts
rön, lom komma nåftan på et ut, för grund; ef-

ter det år fåkert at qvickfilfret, emellan tvånne

de omtalte graderna , åtminftone expanderar fig

ifrån iocoo til 101 ?o; och låledes at milsvisnin-

garna på Barometern åtminftone kunna ftiga-tii

det qvantum, fom jag i det lom efterföljer har

determinerat

På Hawksbees Thermometer, med hvilken

de båfta och tilförläteligaftc obfervationer åro

giorde i Upfala fedan 1726, Ivara 6? grader emot

fryspunkten , hviFket giör i^o pSDeLIsles; och

126 grader fvara emot ftörfta kiölden fom var i

Upfalai739 , hvilket giör 19a på De L Isles Ther-
mo-
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mometer, hvilket kan fes af Kongl. Academiens

handlingar för år 1740* AltlS ftiger den ftörfta

hetan , Tom år obferverad i Upfala vid 7 grader

ungefår pä Hawksbees Thermometer til 1 10 gra-

der pä DeUIsles, eller 40 grader oiver fryspunk-

ten. Hvaraf följer, at en qvickfilfver Column ,

löm vid den kiölden dä vattnet fryfer, är 24 tum
och 4 lineer hög kan draga ihop fig til 24. 29R.

eller 24. 3. uti ftarkafte vintercn* och utvidga

fig til 24, 498- eller 24. j\ uti ftarkafte fommarhet*

tan, ochåndåftå i jåmvigt med en och famma
luftens tryckning; hvilket giör en ofakerhet pä %

lineer, iä framt man ej tillika tager Thermome-
terns ftånd i akt ^fven få följer at en qvickfilf-

ver Column af 26 tum och tre lineer > fom flår i

jåmvigt med luften vid frysgraden kan draga ihop

fig til 26.19 uti ftarkafte kiölden * och utvidga fig

til 26. 40 f . eller 26. 41. uti ftörfta hettan, ock li-

ka fult ftå i jåmvigt med lika tryckning af luften*

Sä at om det kunde hända at man obferverat låg-

fta graden på Barometern, et år, då kiölden va-

rit ftörft, och dels högfta ftånd då hetan varit

ftörft, och funnit årliga ändringen 2, 12. Och
man et annat år obferverat Barometerns högfta

och lågfta ftånd vid frysgraden, och funnit årli-

ga ändringen 1 9* och man åter det tredie året

obferverat defs lågfta ftånd dä hettan varit ftörft

och högfta ftånd dä kiölden varit ftörft, och fun-
nit årliga ändringen 1. 69: Så har ändringen i luf-

tens tryckning för hvardera äret varit Tika ftor,

faft Barometern vift en flrilnad på 4TV lineer e-

meilan det förfta och tredie äret, och på z\ li-

nea emellan det förfta och andra året

M 2 Det
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Det år fuller yifl: at jag ånnu ej funnit Baro-

metern gå til fit lågfta ftånd når kiölden år mycket
Aark ^ och fåledes har man ej orlak at befara at

de hår af upkommande felen uti Meteorologifka

obfervätioner kunna ftiga til 4 lineer: Men dock
kunna de vara tilråckeliga at giora Herr Krafts,
Maraldis och andras meningar mycket tvivelak-

tiga, fom af oblervationerna flutit at luften i de

norra orterna vore flörre ändringar uti lin tryck-

ning underkaftad ån i de fodra; ty de fliga til

långt mindre quantum ån varma och kiöld, fom
hit tils ey blifvit vid detta tilfållet anfedde , kun-

na fororläka* Jfven få bör denne omftåndighe-

ten noga tagas i akt, når man vill betiena %
af Barometern at måta högden af berg, eller diu-

pet i grufvor, hvareft något öfver ico fots än-

dring i högden, ej giora mer ån en linéas ändring

på Barometern : hvilken linea och mycket mer til

,

kan hårröra af differente grader af varma, fom
man vet i grufvor åro nog mårkeliga i den ena or-

ten emot den andra. Tor hånda at all den irre-

gularitet , fom af Sal. ProfefTor Celsius år fin-

nen i Fahlun och mig i Kongsberg torde hår af

förorfakas , åtminftone år det fåkert at det kun-

nat flkie. Men med vilshet kan man ey veta det

;

efter ingendera tillika obferverat på Thermome-
tern vid defle tilfållen.

Detta har jag nu aafördt at vifa huru nödigt

det år at gifva aktning på varma och kiöld når

man obferverar på Barometern; och man fåledes

ej bör förfumma at tillika anföra Thermometer
graden då man obferverar- Taflan hvarefter hog-

derria
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derna böra corrigeras, fkall jag ingifva til Kongl.

Academien fS Ihart jag i vinter får något iåkert

at grunda uträkningen pä. Emedlertid har jag

itykt mig böra anföra detta, på det nian icke måt-
te vid obiérvationerna iörfiimma at anföra en få

angelägen pmftåndighet,- hvilka ledermera kunna
corrigeras når Taflan blifver färdig.

'

Herr SAMUEL SANDELS
BERÄTTELSE

Om tvånne Barn af én ovanlig liten våxt%

Ar 1 74 T den 9 Auguft. reile Herr Profeflfor

LiNNjEus- hår igenom Hedemora och fick*

hos mig fe et par lmå fattiga Syfkon, en

GSfTe och Flicka, hvilka genom lattig och otil-

börlig upfoftran åroblefne iå fmå, at man ivärL

finner deras lika* Flickan, nio år gammal, kéx$

efter växten af ingen för fyra år anles> GåfTen

årfiuår, men få liten, at den, fom det icke

vet,^ fkulle tro, at jag fade fiu för tu. Denne
Gaffe förtienar i (ynnerhet upmårkfamhct, hvar-

före ock vålbemålte Profeffor bad, at jag ville

med befkrifning om honom til Kongl Vetenfkaps

Academien inkomma , det jag ock ftraxt fökte

fullkomna.

Altfå i närvaro af famma ProfefTor, Borg-*

måftar Hollsten, Vice Paftorn Mag. Gagner
och Vice Håradshöfdingen Dahl examinerades
GåfTen , .fom följer.

M d Gaffel!
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GSfTen Johan Ersfon fans af Hedemora Kyr-
kio-bok vara född den 26 Nov. 1738 at Fadrcn
Båtsman Eric Berg och Modren Sära .Johans do-
ter, ingendera liten eller mager, utan bagge a£

vanlig fforlek.

Denne fiu års Gåflfe vogs naken med Com*
mercie Rådet Polhems Betsman och hölt ej mer,
ån et Lispund 1 tre mk:r* Han mattes med den

på famma Betsman utfatte aln , och var til lin he-
la längd en och- en fierndels aln, en tum; låren

voro omkring nio tum, armarne fem tum ocfr

buken tre fierndels aln
,
fyra tum.

Atfe den märkliga fkillnad , fom år emellan

detta och andra barn
,
vog jag et annat om fiu år y

fom hölt två lispund, fyra, mk:r betsmans vigt,

och utletade åfven et annat, fom icke vog mer,
ån ofta nämnde gåflfe, nemligen et Lispund, tre

mk:r , hvilket icke fyllt et och et hälft år*

At denne Gå/Te ar få klenvåxt må man ej

tillägga nflgon Hydropifk ordiak, ty at buken e-

mot längden ar nog an(énlig, harrörer endaft af

hans ftarka mål, nar han får dem. Icke ar hans

hufvud mer an lagftgen ftort emot kroppen , få

at ingen Hydrocephalus förordlakathans lilla växt.

Hans leder äro ej mer an naturligt ftore, få at

han ingalunda varet Rac^iticus. Hans rygg ar ej

eller ofårdig, at han deraf ej blifvet hindrad i

våxten, fom det händer dem, fom åro kutryg-

goge. Råtta ordfaken til GåfTens ovanligt klena

våxt måfte ofelbart ledas ifrån hans education;

ty modren, en fattig anka, har ej haft mycket at
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gifva finn barn til uppehälle, och defs utan hål-

lit bran vinet for ädlare föda, an någon annan Ipis,

och af moderlig kårlek för barnen gifvet dem få

godt, hon fielf fortårt, fom hållit dem i fin til-

tagande llorlek tilbaka. Så vet man, at de, fom
upamma hundvalpar til knähundar med hvarje lift

narra i dem brenvin, hvarigenom de blifva, fom
dockor, dvergar i fit (lagte. Eljeft mårkes ock

vid denna Gålte, at hans huld år miukt, flapt och
ingalunda förtorkat; anfigtet hvarken fynnerligen

gult eller ivart, faftån det mera ftöter på fvarta

fårgen fom torde vara folbrånt

Denna olyckliga gäffens exempel vifår, hu-
ru oförfvarligit det år, at fattigt tolk på mäng;a

ftållcn, cj mindre i Stockholm^ ån hår ,
gifva li-

na barn bröd, doppat i brånvin, at de utan olåt

ihart må fomna , eller fåtta för barnen et glas

brånvin, at deruti doppa, på det de må gifva lig

tilfreds, emedan föråldrarne åro utcpS fina vert

Det år lått at fluta, huru flik cllak upfoftran gör

folket fmått, vekligt
,
utmårglat och förivagar

nation. Har kommer mig i finne den olika kraft

brånvin hafver emot öl Man ler vid bergslager-

na at Bergsmånnerne , fom dricka fit fköna och
vålbrygda öl, blifva ftore, fete och frodige. Jag
vet en Bergsman C. D , föm håraf vog tiugu fiu

Lispund , utan at hafva vattufot.

Profeflbr Linn sus beråttade fig hafva (ett

pä marknaderna i Amfterdam et barn om tre år

,

tom der yiftes för penningar och kallades af mo-
dren den lilla Cajanus , efter hon föregaf, at Ca~
ianus

y
fom i Sverige^llmånfoch W sfr™ den
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långa Finnen, var far åt hennes gåfie, faft Caja*

nus, kan hända, aldrig fedt modren. Denne
Gåffe, tre år gammal, var få ofantlig fet , athan

icke kunde flå, utan med utfpårrade ben* Mo-
dren vog honom lör alla , fom kommo at fe ho-

nom , dä han accurat höll Siu Lispund Hållendfk

vigt. Denna ovanliga fetma hade han fådt endaft

at fött öl, ty modren, fom åt honom icke hade
någon miölk, hvarken af figfielf, eller af bofkap

,

hade vant honom vid öl, och låt bägaren altid

#å tilreds > hvaraf han drack ftundel och icke falfkt

Oppofitd juxta fe pojita magis illucefeunt.

Herr Profeffor BERCHS
FÖRSÖK ,

giorde vid Smörs kärnande.

Landtqvinnor hår i landet hälla merendels fö-

re, at grådda efter 60. kannor miölk ffcal gif-

va dem i. LifTpund Smör, Jag vil derföre

gifva vid handen, hvad jag i detta fall årfarit ge-

nom förlök, ibm jag giort öfver tvånne kor, den
ena A ikalfvad fedan flutet af Januarii månad,
den andra J5. kalfvat vid Juletiden föd. år, hvilka

gått på et och lamnia bete,

For/la For/åket.

i/Qyärter miölk efter koen A vog i luften,

ftrax efter miölkningen, 6877.Trogifke Afs , fat-

tes d. 9* Julii om aftonen at löpna. Sedan miölc-
ken löpnat på 60. timaf ,

togs gräddan hel nått af
och vog y 66 AfT, hvaraf efter kärnandet blef z 9 6

*Åfs Smört

0 t Qyarter



Jul. Auguft. Septemb. 173

i. Qvarter miölk efter köen B, befants, flrax

efter miöfkningen ,
väga i luften Afs: och

ledan den på lika tid fom den förre löpnat, vog

gräddan 1088 Als, och lämnade 380 Ais Smör.

Jag hade då ingen Hydroftatiffc* v3gbalk til

hands, at förföka miölkms gråvitasfpecifica: der-

före, ledan jag IkafFat mig en fädan, ahftalte jag

den 25- Julii

Andra Förfåket.

i. Qyarter miölk efter koen A- vog i luften

7206. Afs, ochförhölt fig des gravttas fpecifica

emot vatn , fom 1.029, til 1,000. Efter 60. timar

aftogs gräddan, fom vog si 6. Afs, hvaraf århölts

373. Afs Smör.

i. Qyarter miölk efter koen B. vog i luften

7004. Als, och des gråvitas fpecifica emot vatn

varlöm 1x26 til 1.000. når miölken pä famma

tid löpnat, vog den aftagne grädda 494«Afs,ibm

vid kärnandet rämnade 427. Afs Smör.

Tredie Förfoket.

Jag ville utforfka, huru mycket fmör l unde

fås efter fot grädda : tog derföre d 10. Augufli- 1,

qvarter miölk af hvardera koen. Miölken efter

koen A. vog i luften 72*8, Als, och förhalt fig,

efter Hydroftatilka förfökct, fom 1.02?,. til 1.000.

och efter koen B. vog r. qvarter 7240. Afs, va-

randes des gråvitasfpecifica löm 1.92?. til 1000.

Efter 12. timar affkummades gräddan hel nätt , dä

gräddan efter koen A, vog 846, Als , och gaf ; n
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Als liljor; men groddan efter koen B. vog 691,

,Ais, hvaraf efter kårnandetblef 224. A&fmor.

Men emedan detta förlök tycktes ftrida emot
de förra, i få måtto, at koen B. iom förut gif-

vit merafmör, nu gaf mindre ån /4; fördenfkul
itererades detta för iok den följande dagen eller

den i j, Augufti , hvilket få aflopp.

Fierde Förfåket.

i. Qyarter miölk efter koen A. vog i luften

7269 Als, och var efter Hydraftätifke profvet
1öm 1 o ^ . ti! 1 .000, Sedan miöjken Itätt i t 2. ti-

mar, affkummadesgräddan, föm vog 88 x Afs, hvar-

af kärnades 2 5 9- Als ftiiör , den aftkummade miök
ken pröfvades åter med Hydroftatilka vågbalken,

dä den befants förhälla lig til vatn lom 1.037 til i.oco.

1 Qyarter miölk efter koen B. vog i luften

718 5 Ate, och var des gråvitasfpecifica emot vatn
iom 1.025 til 1.000. når uiiölkcn ftått lika tid iom
denforenåmdeivog den affkummade gräddan 449.

Als, och gaf 2 ? t. Als lmör. den affkummade miöl-

ken förhölt % vid Hydroftatifke förlöket, lom
1,034, til 1.00c

En ladan (kilnad af miölkens gråvitas fpeci-

Jicahmom 3. dagar föranlåt mig atanliålia

Fåmte Förf&ket.

Dc föregående förlök voro giorde med af-

tonmiölk, fedan koerjie hela dagen gått i bete:

Jag tog deriore den 12. Augufti om morgonen
j. qvarter af hvarje koes morgonmiölk, ledande

natten öfver, löm brukcligit år, legat på ladugår-

den utan foder. Miölkens tyngd i luften, få vål
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fom des grämas fpecifica , var exa&t en och den

famma med det förra förföket , fom var anftalt

med den' aftonmiölk, hvilken immediate förut

var tagen* Med denna miölk giordes forlok at

kärna fmor af fot miölk, hvilket lä aflopp, at af

1 . qvarter efter koen A. blef fi. Afs, men af lika

quantum efter koen 2?. sa. Afs Imör.

Jag förfökte äter den kärnande miölkens grå-

vitas ipecifica , och fen* den vara exad lika lom
förut, in^an Tm6r dcraf blef kåraat

Siåtte Fhrfbket.

Jag fatte derförc dea i förra förföket omta-

lade iöta miölken efter koen B. hvaraf 21. Als

Imör redan voro tagne, åter at löpna på 24. ti-

mar, då dårpä befants e;i lös grädda, faftan miöl-

ken var hård lupen, och blefafdenna grädda 207.

Afs Imor*
Siunde Förföket.

Jag ville förföka, om et lika quantum miölk,

fom fattes at iöpna uti en vidare Juperficies, gif-

ver lika grodda och fmör med famma quantum

lom ftör uti en trängre fuperficies , Jämt huruvi-

da miölk, lom fenare löpnar
,
gifver mera gräd-

da ån den lom fnarare löpnar; tog derföre den 13

Augufti om aftonen 2. quarter miölk efter koen

A. det ena quarteret blef ftålt uti et Cylindrifkt

kuril af vid päls 2\ tums diameter uti fuperficies :

det andra quarteret flögs på s:ne porcellains tall-

rikar, ledan miölken förut, igenom det Hydro-
Ihtifke förföket befunnits förhålla fig emot vatn

lom t.030. til 1.000. Deffc kuril ftåftes uti et kalt

jordrum, fritt lör lol och vurma til den 16. om
efter-
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eftermiddagen, då aftogs graddan. Den lupna.

miolken på de s:ne tallrikar var icke nogftadgad,
utan feg och flemaektig, få at gräddan icke val

ville fkiijas därifrån , utan kom en del af den fe-

ga miolken at följa med, hvilket jag tror fucktig-

heten af rummet varit orläken tilL Detta kärna-

des £ tima , och bröt fig dä til fint fmör , til flor-

lek föm fin ftnMånd, men ville icke
?
ehuru flor

möda därvid användes, blifya lams. Det flåltes

derföre affides \ och togs gräddan af det trängre

Cylindrifke kärilet, där miolken var hårdare lu-

pen. När detta ongefärl. g tima var arbetat
,

fick jag däraf ?8o. Als fmör. Sedan återtogs

det förra , och arbetades öfver en tima , men
fåfängt Jag tänkte det var förvärmt i flog

derföre något kalt vatn därtil y at derige-*

nom bryta miolken det halp icke : Jag flog

litet liumt vattn deruti: det ville icke eller ihiel-

pa. H'r inföll mig den tanka , fom enfaldigt folck

hyfer vid fådanc handelfer, och roade mig at en
gäng äfven hafva råkat ut för förtrollat Imör, jag

lät altfammans ftä til andra morgonen , dä jag

fant, at gräddan flutit up
?
och vatnet flod klart

iiedanföre. Därpå arbetades det äter; men fom
det icke ville blifva fams ~ få flögs altfammans uti

et käril , och de fmå gryn iamblades til hopa och
arbetades til en klimp , fom då vog 452 Afs, men
var nog fiackot fom det kallas.

Ottonåe Fbrfbket*

Emedan det föregående Förfök icke få al-

deles väl lyckades ; Ty tog jag den 17. om af-

tooen åter 2;ne qvater niiölct af famma Ko A %

hvilken
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hvilken förhök fig vid det Hydroftatifka Förföket

föm i; 03 1. til 1. 000. Miöiken afdelades åfven lönt

förut, och flod få intil den 19. om eftermidda-

gen, med den ätfkillnad, at rummet icke var fuck-»

tigt. Nar grädden aftogs , var miöiken på alla ka-

rilen icke härd eller ftadgad, icke~heller flemack-

tig, utan fot. Af det qvarter miölk , iöm ftod

pä 2:11c tallriekar
?
togs 1071 Afs grädda, hvaraf

blef 3ff Afs Smör: och utaf det andra qvarter

miölk, (om ftod uti det Cyiindrifka kärilet
, togs

570 Asf grädda, hvaraf blef 'j^å* Af>s Smör.

Miöiken, hvaraf gräddan var tagen, pröfva-

des åter med Hydroftatifka vågbalken, och be-

fants, atdenmiölck, lom ftåttpä2:ne tallriekar,

var uti des gråvitas fpecifica föm 1.043. til r.000

f

men den fom flått uti det trånga och diupa kåri-

let fom 1.037. til i.coo, När jag ledan blandade

miöiken tilfammans och giorde Hydroftatifké

profvet, befants den blandade miöiken förhälld

lig lom 1.010, til 1.000
?
hvilket juft är medium

emellan 1.043.

Nionde Fårföker.

Jäg itererade detta Förfök med Koen B.

miöiken förholt fig vid det Hydroftatifke Förfö-

ket den 19, Augufti om aftonen lom 1.028. tii

i*qco. och fattes pä lika lätt at löpna , fom uti

det föregScnde Förlök. Om eftermiddagen den
st. Aug. aftogs grädden., öch befant efter de s:ne

tallriekar väga 1399. Afs, föm vid kärnandet läm-
nade $45-, Afs Smör. Miöiken var icke hårdlu-

pen.
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pen, men n%ot fur , och var des gråvitas (peci-

fica fom loj 7, til >.ooo. På det trånga cylindri-*

fka kSrilet , d!r miölkcil var häftilupcn, och kun-
de icke få beqv*mligen vila fin gråvitas fpecifi-

ca , fants 483* Afs grädda, hvaraf blef 293* Afs
Smör.

Jag går förbi de phyficaliflke anmärkningar

,

hvilcka öfver delte Förfok kunna göras
> påmin-

ner allenaft hurvid, at, om någon har luft atä nyo
företaga dy ika r denfamma ville då taga barome-
ter och Thermometer äfven til hielp, emedan
väderleken tyckes härutinn3n hafva ftor värkan.

Det vore och mödan värdt at göra härvid en
fvite af obfervationer med en Ko, ifrån den gån-

gen hon kalfvat , til dels hon äter fkall bara.

Fart an jag, för en liten curiofitet, har up-

teknat > huru mycket graddan [vagit , innan fmör
deraf blifvit kärnat; Så har doch all brukad var-

lamhet icke kunnat hindra , at ju något miölk

kunnat följa med > fom giordt graddans vigt dry-

gare an den vara bordt. Jag utgifver derföre icke

mera för fäkert uti defla Förfok , an miölkcns
quantum, des gråvitas Ipecifica, lamt imöret fom
därefter är kommit.

At nu vila , huruvida våra Landtqvinnor haf-

va ratt uti fin mening om fmörkärnande, har jag

itprättat följande Tafla , fom vilar huru mycket
fmor bör blifva efter 60 kannor miöUk, i ftöd af

deffe Förfok , efter hvarje Ko.

Grav.
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Grav. Specif. Kccn A. L:på. Lod. Aft.

™ rf?
FÅrfökCt

] * fur grSdd. f
I& ***

1.029: l.ooo. Andra j
& [20. 7.

1.028:1.000. Tredie] f 16,27.247.
1.030: i.ooo. Fiårdc j

af fot grädda
| ^ f ^

1.030: i.ooo, Fiåintc af fot miölk 2* 24. 148*

1.030: 1.000. fnmdeaffurgriddan
6";3"^^120 - 1?.^

Li vida karll 23.13.262.

Kben B.

FörftaForfcket]
rf f f 20. ,6. «?,

1.026: IOOO. Andra J
&

[ 33. 5. 74,
r^j: 1.00a. Trcdic ] rf f ia. a. ^
1.028: 1.000. Fierde j *

[ 13*19. 20f.
1.028: I.O00. Fimte af fot rniilk * 1/4,126.
x.028: uopo. affur grädda efter förut kärnad miölk 1 x, 7. 97,

töas: woo. Nionde af furgråddar!"^"^1^ 2*"
*

c
i vidakanl ig. 22, 253.

.

• _l j
. „ ^ ,—„_

Er, Puder hvarigetwm Wäggfås^Chmfes) kunna

jårdrifvas ifrån Tapeter ocb Sängkläder.

Frarngifvit

Af

JOH. JUL. SALBERG.

Recept.

f^oculi Indiet eller Cockels Kärnor, Solanum Ra~^ ceinojum indicum Fifliekårnor eller Fiflcebar

hvilka mäfte vara tunga och icke låtta der af4.un«.

Mercurium Cosmeticum eller pruecipitatwn al-

bum , val edulcorerat at ingen fiårpa af fiede-

vatnet år efterlämnat, hvarai fårgorne föredras
och
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och upflukes fa uti fiden fom ylle tyger
, tages

en untz,

Glqfies Mari&, Laprs Specularis éller Marien
glas, fom uti det ftibtilafte pulveriieras, en och
en half untz.

Deffe åfvannåmde Species val tilfammans

blandade at der blifver en tärg af, få at det hvitä

intet fkymrar emellan , dä det ar fä ffycktigt fom
et Puder*

Detta Pudret kan med én liten Puderquaft el-

ler bomullstapp pudras uti fömarna på tapeter

,

uti fållarna pä fång gardiner, uppe vid krantfen

eller taket &c. hvaraf inan flkal fpörja at deffe o-

diur dödas och trifvas icke på cle ftållen mer.

Detta Pulveret kan jemvål nyttias i mänga
andra tiifålligheter,

Hvad de me förfle fpecies vidkommer äro

cle mycket bekante och behofves icke des värkan

be&rifvas, ferdeles qvickfilfret uti fig Jielft, hvar*

af et Mercurium Cosmeticum tilredes, år bekant,

at det dödar alla ohyror: men fåledes tilredt år et

af det fubtilafte Pulfver fom i långt högre grad år

mer dödande och vid häftande. Men Mariengla-

fet år utom des et nyttigt medel eniöt mott och
mahl {^lineas} i Påls eller Skinvårk, få och ylle

klädnader. Hvilket uti Talls varor in til hullet el*

ler in ti! hargålii bertros fom äter kan med et fpo

iitpifkas eller utklappas och fedan lika godt fom
förr, ty des finafte delar åro iöm vaffa Ipitläroch

Tunna hvarken af mahl elter andra ohyror for*

.dragas för dels vafshet och flickande.

/
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Berättelfe och Anmärckningar
Om et Jlags Torff, fom i elden gifver en hrit bvic

afka, ei olik Puder , eller fint hvetemibl
Af

JOHAN HESSELIUS.

Uti Hiulfiö Sochcni Weftmanland,
c
och Bre-

fiö Bruk, halfliunde mil ifrån Örebro be-

lågit ,
uptages årligen til Stångjärns hamrar-

nes och hyttans förnödenhet , til flkogens och
kålens be/parning , en myckenhet Torf Torf-

måfarna åro ftraxt vid Bruket belagne , och kun-

na lä vel i anleendc til deras florlek och vidd , fom
Torfvens godhet och fafthet, med retta kallas

Brefiö Bruks outöfelige Ikatt. Förleden vintertid

berättade mig Herr Infpedtorn Fifcher, fom fö-

rer diredtion vid Bruket, at delfe Torfrnåfar, på
fomliga Italien, hafva något belynnerligit medfig,
fom ej vid andra Torfmälar år oblerverat, nemL
at på några Hällen i målarna uptages fådan Torf,

fom, når den brånnes i elden, lämnar efter Hg
en öfvermottan hvit, fin och flychtig afka, fom
i ftållet for puder kanmyttias och brukas* Sedan
nu Infpe&orn, på min begäran, lämnat mig få

vål prof af Torfven , fom den hvita alkan , fant

jag at denna faken meriterade nogare at efterfes

och Mrlkådas} har fäledes i deffe dagar fielf va-

rit vid Brefiö Bruk och befedt målarna, famtgiordt

prof med torfvens brännande, och funnit den
vara af följande belkaffenhet:

Torfven fom hår uptages til ftor myckenhet

,

finnes, i en och iamma målé , af Stfkillig art och
N lynne;
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lynne; men mäftedelen af den godhet ochfafthet,

at han icke allenaft ar jemngod med den båffy

Hollendfka torfven, utan ock , fom mig tyckes,

ofvergå denlamma. Hvar man flår neder i mä-
farna, föm ej åro vatturikare eller blötare, ån at

bofkapen om fommaren kunna gå derpå, tar man
god och faft torf. Det öfverfta fpadetaget, gif-

ver någon löfare torf, lom på alla andra målar,

nien ju längre man kommer neder, ju jämnare,

faftare, tyngre ochftadigare blir han, och har på
fomliga ftållen den diupheten, at man kan flä ned

til 8 5 9 ^
ja n Jpadetag, for ån man kommer til

grunden. Ibland möter den olågenheten, at man
träffar flora furu rötter nedfånkte i måfan, fom
hindra torffkårningen , dä man nodgas låmna det

ftållet och begynna på en annan plats; ja man har

och råkat på en floma af en gammal timrad lada

under måfan, hvars knutar fyntes ånnu behållne,

och! i lit råtta (kick conferverade. Torfven up-

tages i vifTa^gropar til f a 8 alnars långd i fyrkant >

och då de åro til grunden fkurne
,
begynnes ar-

betet på et annat ftålleei longtderifrån, på det vatt-

net ej må aflöpa , utan cpnlerveras i groparna

,

hvarigenom , löm foregifves , måfen får fin ftyr-

kia och tilvext och ej aldeles uttorkas. Når torf-

ven iåledes år upfkuren och til torkning upftap-

plad, fynes i början, medan bin ånnu rå och vä-

ter år, ingen fårdeles fkilnad; utan tyckes vara

af enahanda befkaffenhet ; men man finner dock,

at når torfven blir torkad, har han vid fomliga gro-

par et helt annat lynne och utfende; få at, der

nan vid den ena gropen år mörck och fvartacktig,

fiinnes han återigen vid en annan grop, ei longt
' der
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der ifrån, af en liusgrå fårg, och når Solen vel

torckat och genom baddadt en f adan torf, fynes

fom den von* öfverftånkt med et tunt miöl, eller

en utvittring af et tunt hvit filt, fom dock efter

mitt tycke, ei annat år, ån en början til en calci-

nation af fölenesverma* Detta år nu den utver-

tes ikildnaden och kännetecknet afden hvitatorf-,

ven ifrån det andra fvartare flaget, fom i famma
Måfe uptages ; om hvilkens be&affenhet , få myc-
ket jag hår tills har kunnat inhemta, jag något

vil beråtta;

Når man brånner denna torfven (hvilket be*

qvåmligaft fkier uti en fyrugn eller på et eldfat,

der man får låggia upglödande kol både öfveroch

under torfftycket , at röken ej får fåttia någon
fvart (kårpa utan på) låmnar den intet, fom den
ordinaira fvartare torfven en grå eller rödbrun

grof afka efter lig, utan gifver en ganfka fin och
krithvit afka, fom til utvårtes anfeende liknar et

fkiönt Puder eller hvit hvetemiöL At denna a*

fkan kan brukas for puder i peruqver och hår {

har icke allenaft jag med flit forfokt , utan några

andre det famma brukat, och ej kunnat finna , at

den haft någon corrofivité med fig, fom fkadaf

och förtärt håret , fart den olågenheten dervid

mårckes, at af detta pudret blir håret något rtråf-

vare , at kamben f åledes går trögare der igenom
ån eljeft. Defsutan har ock detta pudret en får-

deles luckt med fig, fom ej för allom torde vara

fä behagelig, hvilka bågge ölägenheter docklikvel

med en frifk vellucktande Pomäda eller Jasmin^
kunna förekommas. Igenom Elixiviation eller a-

N 2 fkans
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fkans utlutning finner man et ganfka litet fal

fixtwn ,Tom knapt kan fkiönjas ; hvar på vidare prof
fkal giöras , lä inart man får en tilråekelig qvanti-

tet af afkan* Men at denna afkan förernied fig

en ganfka fin och fubtil länd ar klart , då man ta-"

ger deraf litet i munnen och på tänderna. Man
kan och ie det (amma med etgodt Microfcop, då
nian emot fölen blifver varfe ganfka fina och fmå
fkinande particter, föm förmodeligen ei an-

nat äro , än granna och fubtila fändparticlar.

Hvad egenteligen eljefi denna Aflkans nytta kan
vara , har man ej fa noga alt ännu kunnat utfor-

fkaj det tyckes dock, at naturen lärer hafva äm-
nat henne til något ädlare bruk än til puder.

Detta har jag dock funnit', at med denna afkan
,

få vel den hvitare, fom den gulare, kan man po-

lera och ränla Silfver, tenn, mefling och koppar,

i lynnerhetfilfret, då man med en ylleklut i afkan

doppat, gnider det, hvar at det blifver få pole-

rat och blänkande, fom det vore hel nytt, hvil-

ket den ganfka fina och fubtila tanden, fom den
innehåller, lärer Sftadkomma. Förutan detta år

ock at oblérvera , at ei alla torfven af denna ar-

ten gifva en lika hvit a(ka; ty man finner ibland

,

at fomliga torfftycken lämna efter lig en gulack-

tig och brandguhl afka , hvilket de gröfre vege-

tabilia , fom finnas mer eller mindre inblandade i

torfven , förorlaka. Ty når man bryter lönder en
vel igenom bränd afkklimp, finner man ofta. en

flor myckenhet af rötter, fira och blader och i

fynncrhet vafspipor, hvilka då de äro igenom-

brånde, hafva en hel annan färg äntorfafkan, och

åro gemenligenguhle, löm en guhlocra. Detta
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gior • at man ibland ei får en fä hvit alka , fom
icke participerar merleller mindre, af en guhl-

acktig fårg* Vidare kan man af denna torfarten,

giöra en helfvart afka eller färg, liknande nåftan

kinrök; hvilket Ikier pådet iåttet, at når torfven

brinner iom båft, och man tror pä, at elden pe-

netrerat alt til det innerfta pä to
#
rfven ,

tager man
torfven med en tång och flacker den i vatten;

hvaraf fkier, atden inre delen, iom ännu ej år

aldeles igenomkälat och fät fin hvithet, Hannar i

en kohl fvart klimp, hvilken ledan varlamt fkil-

jes ifrån den hvita omkringliggiande och redan

utbrunne alkan. Når denna klimpen ledan rifves

pä en måhlare ften med vatten , och återigen tor-

kes och rifves fonder, få gifver han anfeendefomi

en kinrök, och kan til oljeftrg brukas; hvar på
prof år giort. Rifves denna fvarta alkan medgu-
mi vatten, kan man deraf göra et Toufch, fom
tyckes få vel i finheten , fom coloriteten , ei vara

olikt det Indianifka Totifchet; dock lämnas detta

til andras omdöme, fom båttre förftä denna la-

ken. En åfven lådan Ivart alka eller färg kan man
och göra af den gröfre och fvartare torfarten

,

fom ej gier någon hvit alka , nar man på famma
Jått der med procederar, fom lagt år. Dock år

den Ikiidnaden der hos, at denna Ivarta fårgen,

år mera härd och grynig , och fordrar mera ar-

bete och tid , fit vel i rifningen, fom torckriin-

gen , ån den förra. Men eljeft befinnes denna
Ivarta fårgen hafva en god corpus , och kan
åfvenledes brukas til oljefårg ; hvar pä jagjprof
giort

N 5 Detta
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Detta ar nu hvad jag for denna gängen kan
beråtta., få vel om fielfva Torfarten, ibm om dels

befynnerliga alka, och föm jag ej ännu för vat-

nets myckenhet , har kunnat utforfka , hvad för
lerart (om finnes vid grunden , der denna torfven

upfkiares j ty fkal jag fökia vid lagligare tid , få

prof dcraf, och otnden af någon fårdeles beskaf-

fenhet befianes vara , hafva den åran atmedKongl
Vetenfkaps Academien fådant communicera.

Tankar om Förråds-hus för Säd.

Af

C HORLEMAN,

Jag
vet ej af hvad orfak man allmen t lå litet va-

rit fbrgfallig om den vicktige angelagenheten

,

at bevara fåd och korn , fämt om Förrads hu-
feps fåkrare och beqvamli2;are inrättande, om
icke derföre at minfta upmarckfamhet åftaft an^

vandes vid de flörfta faker , da de férmedelft de-

ras nyhet och fållfamhet på något beiyiinerligit

fått ej röra våra finnen.

De Folckflag man för minfl: upbrukade ack-

tadt, hafva varit de föm burtil dags baft vetat, at

härmed omgå. Uti Pählen gömmes mafte Span-

nemålen under jorden , i Turkiet likaledes, men
i fynnerhethos Barbarerne vid medelhafvet vhvar-
ifrån Italienerae på vifta ftilleq t^git deras f att, at

forvara låden uti underjordifka brunnar.

Vid alla Förråds hus eljeft uti Europa faknas

den nödige omftandigheten at kunna uteflånga o-

hyra
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hyra och matk , ifrån hvilcken olägenhet man al-

drig kan vara fri , få länge deffe Byggnader åro in*

rattademed fönfter, dörrar
,#
trappor och bottnar,

och fäden lemnas öppen
#

för fådane Creatur.

Dc förre finna uti fä ftora och många gömmor
all lågenhet at våxa til och föröka fig^ de lenare

at upkomma utan hinder af de ägg och frö, flu-

gor och fiårillar der nedlagt At förtiga all den
koftfamma fkötfel och vård fä fatte Magaziner

ftaiidigt fordra.

Hos ofs uti Sverige dar mycken lera och vått-

fka underJordenförbiuda åtgå på diupet, vore få-

fängt at vilja införa de omrörde lades brunnar,ty har

jag bordt underftålla om icke til Sädens gömman-
de och bevarande lamt til undvikande af vifta och
dryga affkrifningar och eldsvåda, ofvan jord bygg-
de rör eller rum afTegel flkulle kunna uti förråds nu*
(en tilredas på lått lbm hosgäende ritningar utvila.

Tab. IX, ochX,
Uti en långd af r 39 Geometrifke fot, bredd

af 7oi lamt af 40 högd, kunna fyratio rör eller

brunnar inråttas, de dår hvardera innehollande
1 1 fot och 9 tum i fyrkant, rymma iooo:de tun-
nor fpannemål, lbm igenom de runda hålen A.
ofvantil inflåppes uti Rören B, då de fyrkantiga

hålen G. nedan til blifvit med de dårtil paflade fte-

nar , lamt vål giordt kalckbruk, gips eller Idtt vål

och behörigen tilftoppade. Då fyllningen gåttför

fig, med den omförg" at intet rum år ofrigit eller

tomt uti Rören, göres det runda hålet -til, med
den dårtil (kapade runda ftenen, på låt fom den
nedre. Under infyllningen beklådes våggarne el-
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ler fidorne innantil efter hand med halm , at för-

taga den ofmak och alt för ftora torcka, teglet

och kalcken kunde få^en meddela. Med gängar-

ne D. fom eljeft tiena til urtappning och trappor

famt st uplyfä, kan då öppningar på de yttre mu-
rarne å vifTa Milen åro inrättade, det våderdrag

fom til fådens nödiga kyla och frifk hållande år-

fordras, låtteligen äftadkommas.

Det år ej någon tvifvel det ju Ritorr eller å

Badftugun giftad fåd och korn
, på detta fattet

med låkerhet och utan affaknad i flere år (kall

kunna förvaras, jag törs ock iftöd afmonga gior-

da förfök , i anfeende til den mindre torra fpan-

nemålen, förfåkra, det då all luft utur rören me-
del infyllningen och tilftåppningen år borto, fa-

ran for all gåsning^och förruttnelfe och bör vara

undanrögd , famt all fåkerhet emot ohyra och
matk vunnen.

Med kalken fom 3 en del ftållen utomlands

giutes öfver fåden, påfyftas intet annat ån luftens

uteftångande , med faltet på kött och andra va-

ror fökes ej heller annat, och fålunda gömmes
och bevaras de dyrbara frö, af dem fom dermed
handla, uti våltilflutne Flafkor. Uti kornbodar

finnes at de högar fom igenom långd af tid, hun-
nit fatta en fkårpa öfver fig, bevara dcrunder den
iriflkafte och båfta fåd, utan tvifvel at luften der-

med år afhållen och fålunda inga ågg af matk,
förutan den kunna uplifvas. Utom detta lårer

vara bekant det Nordlånningarne många måna-
det bortåt, förvara deras fångade eller fkiutne

Fogel under jorden eller uti Sådesbingar , få-

kerli-
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kerligen i den förfökte tankan at luft och va-

der ej fkulle föra dem til det påfyftade ända-

målet.'

Den TREDJE FOR TSÅ TNINGEN
Af rå Silkes Afvelen uti Svea Rike.

Igenom

MÅRTEN TRIEWALD.

i« § runden til alt Silke i Verlden åro Mul-
IT bars Tråden ; Ty uti deffe Tråd och

uti deras Lof , har Naturens Uphofs-

man inhyft Materien eller linnet af denna dyrba-

ra Varan, hvilken materia federmera förmedelft

en undransvård Chymie uti Silkes - Matkarnas

kropar tilred varder, Ols dödeligom til en obe-

fkrifvelig Nytta och båtnad; Aldenftund Silke e)

allena tienar til Prydnad, och en ganfka beqvåm
klädnad , nårSommar Värman i annor klåde-dråckt

,

fkulle falla ols odrågelig, utan år delsutom i få

allmänt bruk kommit, at Silkes Fabriquer blifvit

få oumgångeliga fom Ylle ; lyckeligit vore för-

denfkulvärt Kiåra Fädernesland, om det, -jämte

de långt och vida bräkte Silkes Fabriqucr, ågde fielf-

va rå Materien , hvilken fom den år långt koftba-

rare ån Ull, fä måftc den ock draga flera pennin-

gar utur Riket, lamt våra Fabriquer föda tu/ende

tals, fremmande Herrfkapers fattiga UndcrfSta-
re, de dår med iit arbete törfkaffa ofs rådt Silke,

medan våra egna gå fåfänga, fvelta eller tigga:

Man röner ej litet Skaparens oåndeliga Vishet "och

godhet emot ofs ufia Mcnnifkior dä vi befinna

;

at
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at Fåren ej allena måfte bka Ull och andra Crea-

tur här och ragg fil vår beklådning, utan en liten

och undransvård Matk, mäfte ock ej allena med
fin fpånad, bekiåcla och pryda et oråkneligit An-
ral af rika och förmögna Mennifkior, utan åfven'

ock tiena lom et medel , at nåra och förfot ja et

oförliknelig? t ftörre antal fattiga ; Men hvem ftadnar

med mig icke uti förundran ? fom eftertänker ; At
Gud Mullbärs Trädet, defs Fruckt oeh Löf fram
för alla andra Trän , gjfvit likfom et Jårn Bref; fä

at intet fkrid eller Yr Få, eller någon annan ån Sik

kes Matken allena , hvarken Fruckt eller Blad för-

tåra eller fkada tilfoga töra : Jag har tyckt detta va-

ra en omftåndighet,fom vid Mullbärs Transplan-
terande och Silkes Afvelen förtienar en nogaOm-
tanka; Ty om Matk oeh annor Ohyra åfven fä

lått kunde angripa Löfven af Mullbärs Tråd fom
bladen och Fruckten af andra Löf-Trån, fl {kul-

le ganfka ofta monga tufende Meunifkior, de dår

förtiena fin födo med Mullbärs Löfvens afploc-

kande och Makarnas fkiotfel , ej allena mim fit

bröd, utan lie ifva Silkes afvelen vara underkafcad

flört åfventyr: Och ehuruvål jag aldrig nSgonfin

blifvit varfc at et enda Mullbärs Löf varit matks-å-

tit, icke desmindre på det jag i denna fiken om
fänningen mSttc vara få mycke mera öfvertygad;

få hafver jag hel tidigt om Våren famlat mig Egg

eller fröen nFåtfkillige (lags Infe&er och Matkar ,

fom pläga fkada och förtåra andra Tråds Löf lik-

fom Elden gädt öfver dem
,

jag har utklåckt de-

famma tillika med Silkes Matkarnes Egg, emedan
jag inbillade mig at föran de fådt fmaka annat Löf;

det de fkulle angripa Mullbärs Löfvet; Men med
förun-
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förundran har jag fedt dem dö och fvålta ihial

,

föran någon af dem driftat % öfverfkrida Skapa-

rens Lag, eller vågat fig a t fortara Mulbårs Löf-

vet, fom dock Silkes Matken opföker få fnartoch

ofta vål föran den val hunnit komma aldeles utur

fit (kal ; få at likfom Silkes Matken intet annat

Löftilfit underhåll och fpånad åter, få förtårer

ej heller för honom, något annat Yr eller Skrid få

den födan fom flora Guden denfamma tilågnad

och förordnad hafver.

2* § Uti Europa hafva hårtils ej varit flera

ån tvånne Arter Mulbårs Tråd bekante, den för-

Ila Arten åro de Mulbårs Trån, fom båra mörk-
röda eller då de åro helt och hållit mogna fvarta

bår, med tiocka, mörkgröna och "Aråfva blad;

den andra bår hvita och afikegrå bår, bladen åro

flåta, glantfige och liusgröna i barken på de hvita

Mulbårs Tråna år ock mycket flatare och liufaretil

Fårgen. Den förfla Arten af Mulbårs Tråd år vål

inkommen uti Sverige tillika med våra Orangerier,

men den fednare Arten, larer jag varit den aldra*

förfla fom den hår i Riket inbrackt och förfla glfi-

år 17? 7* uti kall Jord planterat hafver. Biaden

af bågge förenåmde Arter af Mulbårs Trån , åro

tienliga til Silkes Matkarnes födo, och uti deras

Löf år fielfva åmnet al Silkes Materien, men få

åro bladen af de hvita Mulbårs Tråna ej allena

Imakeligare för Matkarne, lårdeles ifrån det de
klåckas, til defs de igenom gådt fina förvandlin-

gar, utan Silket får och en båttre glänts, men få

fludar det hvarken Matkarne eller Silkets godhet;
om man påflutet och dä de blifva likfom omåtte-

liga
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liga, at fpMa under med Löfven af det Ivarta

Mulbårs Trädet, hviiket dock för des hårliga

Freckt endaft och allenaft planteras bör; Emedan
de hvita åro mera tienliga förSilkes afvelen, hålft

man på alt fatt bor foka at förekomma det de
ej bår;i Fruckt utan ömniga Löf, hvilken förmän
de åfvcn for de fvartaåga, och för det 2:dra at

de förr, ja ofta 1
5- til 20 dygn flå ut fina Löf om

Våren ån de fvarta giöra , hviiket år en ganfka an-

gelägen omftåndighet och förmån vid Silkes af-

velen, emedan man dymedelft i råttan Tid om
Våren, kan låta Matkarne utläckas, lå at de alt fit

arbete kunna hinna förråtta innan den ftarka Vår-

man i Rötmänan infaller, hvarom mera på fit rum.

g:tio Silket fom Matkarne fpinna de dår födas

med hvita Löfven , år longt finare , och gäller

mera , ån det Silke fom kommit af de ivarta

Mulbårs bladen. 4:to Så våxa de hvita Mulbårs
Tråna monga refor fortare ån de (vårta , de taga

ock ingen fkada af mycket qviftande, putfande

och Löfvets afplockande , utan våxa och trifvas

fart båttre dåraf. ?:to De hålla ock til godo en
ganfka mager och ringa Jordmån emot den fom
andre Trån fordra. 6:0 Så år Tiden af deras

Våxt och Varacktighet faft utan ånda, deras flam-

mar och grenar blifva få höga och tiocka fom
Ekar och Almar, komma ock til lika hög ålder

med de förra, och få fnart de gamla grenar af-

hugges, få fkiuta fig nya i deras ftållen likfompå

Piltråd, och åro i alla motton lika irovåxte med
dem* 7:0 Så har jag til fullo rönt, at aldrig nå-

gon rot af det hvita Mulbårs Trädet tager fkada

hår i Sverige af den biftrafte Vinter kiöld eller (vå-

rafte
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rafte Vår vi någonlin kunna halva , hvilket jagom
fvarta Mulbårs Trios rötter med fåkerhet ej

iaga kan.

3. §. Intet Trådflag år nSgonfin lättare at fort-

planta ån åfven det hvita Mullbårs Trädet, man
kan ej allena af Frö få Million tals unga Tråd ,

utan af kronan eller roten utaf et enda Trå, H
nägra tufende unga Tråii med liten möda och på
ganfka kort tid : Den fom detta med mig rönt

hafvcr , lårer intet hafva ivårt före at tro den be-

råttelien lom man låfer uti Kongl Engelfka Ve-
tenfkaps Societetens Handlingar N:o 1 2. pag* 2or„

Aten enda Mann i Virginienplanterat uti egenJord
iosoo. Mulhårs Trän, .förutan hackar , och hela

åkerftyckenj dem hanfådt med Mulbärs Fraen^ de

dar växt up, få tår Jörn Råg eller annan Säd, och

i ftålle andre anlägga Barbaris , Stickelbår och

Vinbärs -hackar , har han hajt Mullbärs-häckar
?

utaf hvilka en Perfan med tn Trägårds Sax, har

klipt mera lof til Silkes Matkarnes jöda på en

dag, an många Verjoner på famma tid kunnat
plocka loj- af Mullbärs Träna. Det aldra fåkra-

fte och lettafte Medel fördenflkul at bringa Silkes

Afveien i gong uti vårt K. Fädernesland, blir

val det ; at ftålla ofs til efteriyn hvad fom uti Ai
merica, iVirginienoch Georgien blifvit vårkftålt;

Nåml. At fedan uti Riket godt Mullbärs Frö in-

kommit; Det nian får detlamma uti Svedie Land,
eller och uti fid och Mg lånt opkördAigs marek

5

giödd med Afka, hvilken jag funnit den båfta

giödflen för Mullbårs Trån , da får man ej allena

på ganfka kort tid en anfenlig föda för Silkes

Mat-
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Matkarne, utan jimval Milliontals unga Trän
,

tom uti Tråflkolor planteras* til des de blifva 9,
fot höga , ledan kunna de planteras ut och om-
kring alla GårdesgSrdar ; Så at intet et Tunne-
land fom nu bar Såd uti hela Riket til Silkes af-

velen och Mullbärs Träns plantagien kommer i

miiining. Den båfta marek for Svedieland til

Mullbärs Fröens utfåde år vålDålder, hvareft
en lått och lös Mull finnes, liggandes emot Solen
och emot Norden betåckt af Ikog och berg, al-

lenaft en fådan Deld blifver tilbörligen dikader,

däremot åro höga och flora backar aldeles otien~
lige til en lådan Svedin , vi LVfa och i boken af
Chrönikon Cap. XXVII. vers 2 g. At o/ver Olje-

gardarne och Mullbär Trä i Markene
y var Baal

Hanan den Gedeiten, Hbvidsman i Konung Da-
vids tid.

4. §. Vill man åter anlägga Tr'fkolar igenom
Mullbärs Frö i Trägårdar eller Imå Täppor , få

giöres vanliga langar på lös och fet Jord , och
då Fröet legat 24. timmar i blöt , och blifvit val

blandat med Afka, Sand eller torr Mull, fås det

i fåror 2 tum diupa och 8. tum ifrån hvarandra
,

kommer kort efter utfådet intet något regn , fä

år det nödigt at lågga långs efter hvar fåra uti

hvilka Fröet år fådt, få myket långhalm fom man
kan hålla i handen på en gong , eller i det flålle

biörn Måfla, den dår hindrar 1:0 At då man
vatnar fåren , lä fkiljer ej Jorden fig ifrån Frö 2:0

Sä kan Vår Vådret få häftigt intet uttorka Jorden,

den gior ännu bättre fom lår Mullbärs Fröet pä
varma Sängar , det år, giör alns diupa grafvar för

hvar
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hvar och 'en Sang , fedan* fyller defamma med
Ströblandad ftalldyiigia väi trampader och der på

lägger en half alns god rifflader Jord : Nar de

unga Mullbärs Telningarne vila fig ofvan orden

målte de flitigt vattnas ;
Ty både unge och gam-

la Mullbärs Trän åifka en lucktig Jordmän , och
taga fnarare flkada i flor torka , an uti den kallafte

Vinter, hela Sommaren öfver mlfle de flitigt

vatnas, och renfas ifrån alt ogräs, när Vinterert

nalkas Eter man löpa tillammans, alla aftalne Löf-

ven af allehanda Trän , och betäcker dcrmed al-

la Sängarne den férfta Vinteren et qvarter högt
När deiTe fpäda Trän komma mycket tätt op på
Sängen , hvilket fkier när Frö varit godt och frodigt,

få kan man på det andra Året utplantera de fbm
flår tor tätt y uti en Träfkola , och det kan fkie an-

tingen om Våren om de vuxit Sommarn förut til

en half Alns högd eller mera
,

eljeft kan inan lå-

ta dem flå til början af Odober eller följande

Maji månad och dä plantera dem uti Träfkolan

3 fot ifrån hvarandra uti jämna rader, i en fådan

lorm, fom man plägar plantera kål , fä at Träna
af den ena raden kommer at flå i en Trehörning
emot den andra , emedan ock detta Träflaget bu-
fkar fig gierna fäfom fläder, när roten fördenflkut

ten börjat (ki lita, afflkurit altfammans och lem-

nad nederft allenaft et öga fbm fkutit op i en rak

ftamm til 10 qvarters högd på en Sommar, når

man planterar deffe unga Mulbärs Trän fkiärcs

roten intet eller ganflka litet, fedan doppas den
uti vatten fbm flått uti Solen , förän de nedfättes.

Som man icke tränger ympa eller oculera deffe

varit 2 år gammal , hafver
j

Våren då laf-

Trän,
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Trän, få fordras likväl den omvårdnaden, om
man annars vi! hafva vackra

, höga och raka flarn-

mar , at man under den tiden de flå i Tråfkolan
flitigt börtfkiår a la (ido qviftar, til des de fluutit

l ä höga flammar fom man åftundar , hvartil deffe

Tråd likibm Flåder Bulken ej af Naturen år får-

<leles benägen , likväl kan man tvinga dem til

ganfka höga och raka Stammar; Defom årna plan-

tera dem i Alléer eller på Ladugårdar, hvareftBo-
fkapen har fritt tiltråde , måfte de aga 9, fots hö-
ga Stammar til Kronan, emedan Bofkapen år gan-

fka (häl efter deras Löf : Man befordrar och ej

ringa deras eljeft naturliga frodiga våxt , då man vat-

nar de unga Tråna når långlam torka infaller, och
friar dem ifrån alt ogrås, fämt gråfver omkring
röttren utan at (kula dem, fift i Maji Junii och
Augulii Månader.

§. Den Chinefifke Au&oren fom fkrifvit

en ganflca grundlig Bok om Silkes Afvelen i Chi-
na , och hvar af I\ j, B. Du Halde uti fin Geo-
g-raphiflka Hiftorie Bcfkrifning öfver Kåjfaredö-

met China meddelar et Extra& , och då han be-

rättar huru de i China å Mullbärs Frö, lyda Or-
den fåledes : „Man får jåmvål Kiårnor eller Frö
„af Mullbären hvilket man famlar fig af de båfta

„ flags Tråna , och af lådane bår fom våxa mitt

„på qviflarne. Detta Frö blandas med Afka af

„Mullbårs qviftar fom åro förut, brånde: Dagen
^derpä rör man altfammans omkring i Vattn , och
„dä Vattnet fat flå ftilla någon liten ftund, få

»flyter de Fröen ofvan pä , fom åro odugeliga

„oeh intet frodige. Det fora fiunjxer torkas
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plitet i Solen eller vädret
b
fedan fäs det Ut med

^Hårfekorn til en lika myckenhet fammanblandatj

^Hårfekornet har mycken vånlfcap med Mullbärs

, 5
Kårnone, och i det de växa op tilfammans , lä

^befkyddar Hårlekorncn Mullbären för Solens het-

„ta 5 Ty nar de förft opvåxa , vela de giårna haf-

^va fkugga; Nar Herfekornet år mogit väntarman
„til des det blåfer , och då tänder man Elden der-

j,på och fvedier af altfammans. Våren därpå,

„få fkiuta de nya Mulbårs Telningarne med myc-
„ken häftighet* JVår Telningarne kommit til fin

„tilbörliga högd, få toppar man dem på det de
„måtte flå ut grenar > fammaledes förfummar man
mintet at affluåra qviftarne fom växa på flammen
„til thefs han kommit til den högd mail åftundar

i

„ledan fortplantas defle unga Mulbårs Trän uti

„åtflkillige rader, $? eller 10. Steg ifrån hvaran-

„dra. Hvar rad af Trän åter 4 fteg ifrån hvaran
t

5
,man undviker ock at Tråna fom flå på den ena
„raden intet fvarar juft emot de andra på den an-

„dra raden , fl at det ena Trädet ej måfkygga det

„andra ifrån Solen,

6. & Den fom äger allenaft några hvita Mul-
bårs Trän , kan och ganflka lått föröka defamma
til en otrolig myckenhet, och det med ganfka

ringa möda; Ty når man putfar och fluer Kro-
norneom Våren, då famlar män alla affkurneqvi-

ftar och fåtter dem uti god och lös mull 4, s el-

ler 6 tum diupt , vatnar dem flitigt \ och då flå

de ej allena rötter utan växa gänfka frodigt, vill

man gå ännu fåkrare, få tilreder man en varm
lång med en half alns diup graf fyld med ftrooch

O håfla
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häfte dynga , ledan ftröet blifvit val ihop tram*
pad, legges därpå god och los mull til en half

alns tiocklek , i ätter ledan ofvannämde qviftar s

eller 6 tum diupt i fanima Jord, få flå de ej alle-

na rötter utan drifva ånnu den fommaren otroliga

fldtt; Jag har nå detta iattet fådt Mtt af 2 al-

nars lengd forna Sommaren, och då jag Våren
därpå afturit et fådant (katt til det ncderfta ögat
julVdå det började flå ut, Jfamt ftrukit ympe-vax
på ftellet hvar jag Telningen affkurit hade, har

jag den Sommaren fådt en Telning föm om hö-?

ften var c fot 4 tum long och få tiock fom et fin-

ger: Aldrig kan man få ih arare en hög h'ck af

någon växt , ao åfven af hvita Muibär, dä man
uti en fådan tilredder lift planterar affkurne qui-

ftaf, allenaft man inte förfummar, at flitigt vatna

denfamma? Deffe Telningar då de blifva Tran,
och alla fådane lom ho öls komma op af kiär-

nor, måfte nödvändigt bättre kunna u härda våra

kalla Vår-vader, ån xle Tr*n föra vi ifrån mildare

himmels-ängder utifrån inkomma låta. Skulle då

detta Trädets ogemena lätta fortplantande, och
ganfka frodiga växt, icke opmuntra hvar och en

fom äger lägenhet och hy l er den ringade kiär-

leks gnifta, för våra Efterkommande, bemöda
fig at plantera et Träd, föm kan giöra dels barn

välmående , famt tilfkynda de fattiga näring och
uppehälle i alla evärdeliga tider ?

7. 5. Ibland alla de Au&orer jag läft i åtfkil-

lige Språk, fom handla om Silkes Äfvelenj har

jag ännu ej funnit ni?gon, iöm grundcligarc fkrif-

vit, eller gifvitmig bättre anledning til mina Rön

,

än
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åa åfyen den Chinefifte Au&oren, utur hvilken

jag i den y. § något redan anfört hafver; Tyhvad
han fager om Mulbårs Trånas ans och flkiötfel

,

ftåmmer få in med min iörfarenhet, at jag val

kan betieha mig af hans ord* Det fornåmfta fom
år i akt at taga vid Mulbårs Trånas ans och fkiöt-

fel och hvad mail fkadar eller gagnar , år antin-

gen de putfas eller (kiåres af en ofkickelig eller

„flrickelig hand} „Ty då de rått^putfas, fä båra

„Tråna både tidigare och ömnogare fina Lof

,

^Bladen blifva och båttre födde, och få en fmak,

„fom mera opvåcker Matluften hos Mitkarne*

„Man måfte ingalunda befrukta at man giör illa

,

„då man fkår bort alla qviftarne in uti Kronan

,

„få at den blir öppen in uti} Emedan den fom
„fkall plocka Löfvet kan vara in uti Kronan eller

^medelpunden af Trädet, och fl mycke behån-

^digare plocka bladen , han kan på det fåttet lam?

„la mera Löf på en Dag, ån en annan af et an-

„natTrå, iom fådtvåxa vildt, på monga dagar,

„hvilket år ingen ringa förmån och befparing*

„Defsutom löper man ingen fara at lata Matkarne
„fvålta, då de åro fom fhålaft efter födan, och
„deras foder fä mycke Inarare tilreds, ån, om
„man fkulle flkaffa fig et förråd af nyfs plåckade

„Löf, af et Trå fom en annan Buflka, Vår Chi-

„nefiflce Au&or päftär ock; at et v ål fkurit Mul-
„bårs Tråd år vårt två andra, och gifver dubbel

„nytta. Uti början af April, eller hela den Må-
„nadeii putlas Mulbårs Tråna , och fkiåras p£
„famma fått fom man putfar Vinranckor, i det

5
,man allenaft låmnar hvar och en qvift 4 ögon*

„Men 4. lorter af qviflar bortfkiåres aldeles; *?a

O * „AU*
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„Alla de föm hänga neder emot Ro^en. 2:0 De
,,föm våxa inåt kronan, yo De fom klyfva fig uti

,,tvä, och de fom komma par tals nåra hvaran-

„dra utur Tråd, en afdem måfte nödvändigt af-

„fkiåras* 4:0 Alla de qviftar fom val växa , men
„åro för tiocka och för mycke beiatte med imå
„fpinkuge qviftar. Man lemnar fåledes inga an-

„dra qviftar utaii.fådane fom våxa utåt ifrån

„Tråd, fommafendårpåfåde et lifacktigt och vac-

kert anfeende och Löfven fom måft åro utflag-

„ne, fkynda Silkes Matkarnes Lifs-och fpinn tid,

„famt föröka Vinften af Silke ; för öfrigt måfte

^Jordmånen fom år tienlig tor Mulbårs Trån in-

„te vara hård eller ftark Lera. Et felt fom långe

„Iegad i Linde, och fom nyligen blifvit opkiört,

„år ganfka tienligit. Uti Landfkaperne af Tebe

„Kiang , och uti Kiangnan , hvarifrån det båfta

,,Silke kommer, bemödar man fig at giöda Jordeo.

„med götjan fom tages utur Canalerne de dar i-

„genom fkiåra Landet, och de man ärligen ren-

^fan Man kan därvid betiena fig af aflka och Få-

„giödfel , utan at förglömma filkes Matkarnes e-

„gen Dynga. Trägårds Örter och Rötter iom fäs

„och planteras emellan Tråna , fkadar dem inga-

blunda , allenaft man aktar fig, at man inte gråf-

5,
ver eller plogar op Jorden alt för når Tråna, få

„at plogen fkadar röttren.

8* § Nu återftår denna gången allenaft kor-

teligen at anföra , hvad vid Mulbårs Löfvens af-

plockande och inlamlande, til Silkes Matkarnes

dageliga föda bör i akt tagas. Vår Aiidor lager

„Når Löfven af Tråna blir mycke afpläckade för-
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ån de åro 3 ar gamla (neml. i den Jorden de ftS)

lå ha (va de deraf den kianflan i framtiden, at de

blifva lvaga och fena. Samma händer och med
de loni bladen inte val afklippas , och qvifhrne

fom med bladen affluåres inte våifkiåras. Det-

ta hafver jag åfvenvål rönt. Man mäfte för all

ting noga acktafig, at intet gifva Silkes Matkar-

ne hvita Mulbårs Löf , om man förut fpilad dem
,

med bladen af det (vårta flaget; af orlak, at fom
de hvita Löfven åro Matkarne (makeligare ån de

(vårta , få åter ock Matken mera af delamma ån

han kan fmålta , hvaraf de blifva fiuka och do
bort, man giör fördenfoul båttre, at föda dem
med hvita Mulbårs Löf och inga andra, emedan
de då må båtre , och (pinna det båfta och ömni-
gafte Silke: Mulbårs Löfvet made ej förr afploc-

kas, förån Solen, Daggen eller Regnet val attor-

kad hafver; Emedan ingen ting. år flkadeligareför

deffe nyttige kråk , ån fuktigt Löf, det vare fig

antingen af Regn eller Dagg. De få dåraf vattu-

(oten och dö, ja fielfva Tråna taga åfven fkada

da Löfvet våt afplockas. Når en gong vårt Kiå-

ra Fädernesland blir få falt och lyckeligit at rä

.Silke hår afvlas: Då tara mina Kiåra Landsman
noga i ackt taga hvad jag nu i anledning af ofta

bemelte Chinefifike Audor lårt och förfarit hafver

nembl. Emot Jlutet af Augufti Månad och föran
Mulbårs Löfven blekna , har jag afplockad alla

Löfven, de dar vuxit igien på Trana Jedan fa-
nit Månad och Matkarne ingen vidare jodo be-

hoft , äejje Löf har jag låtit utjprida på et rent
y

tått , och tort Vinds-golf i
och fedun de dårftådes

i /kuggan väl torkade blifvit, har jag låtit fiöta

O 3 ~ dem
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dem fonder til et fint Mtbl^ uti en flor Tkå Mor-
tel-, och fédan detta Miblet hlifvit fiktad ,

pac-

kades detfamma hartuii nya flora glacerade flen-

krukor, förvarades med et trälock Jom medKru-
Komakare lera tätt blef forftrukit. Detta miölet

tienar ej allena den påföljande Våren at utfpifa

det frifka och gröna Löfvet , utan då man vid

Jongvarigt regnvader nodgas plocka Löfven våta,

få ftrör man pä få befkaffade Löf, detta miölet,

få tienar det åfven Matkarne för det bafta bote-

medel emot alla deras krämpor > hvaribland in-

gen år fkadeligare an VattuHföten , lom de eljeft

låkert få af väta Löf och år utom detta medlet

obotelig, hvarom mera på fit rumm; Detta Kö-
net allena, kan gagna Millioner uti et Land hvar-

eft rå Silkes Afvelen idkas. Men fä nyttias detta

ånttu intet hvarken uti Italien eller Frankrike få

vida jag kunnat erfara , likvål åro de uti de Land-
fkaper i Frankrike hvareft Silkes Afvelen aldramåft

idkas, ganflka mona om och intet förfumma at

giöra onenteliga Böner för defle koftbara och nyt-

tiga Kråkens vålmågo, både i hufen fä yål lom
uti Kiörkorne, och det få Inart rå Silkes Afvelen

tager fin början , och medan den varar, och at

Gud et få angelaget vårk vålfigna måtte, bö-
nen de bruka lyder fåledes

:

Beneäiftiö Seminis Bonéycis.

V, Adjutorsum noflrmn in nomine Domini.

K. ^Qyi fecit Coelum & terram.

V. Dominus Vohiscum.

R. Et cum Spiritu Tuo>

Oremus!
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fl?emus ! Mifericordiam tuam Deus Omnipotens

fappliciter exoramus , ut ifla Bombycum fe-

mina ,
quorum opera fila neceffitatibus humanis ,

& Ecclefue tu£ ornamentis tribuere dignaris^ he-

nediciione f tu<z virtutis foveantur
,

nafcantur ,

& defendantur a be/liis rapacibus , ab infirmita^

tifhis veneficis , tft ah omnihts adverjts a quibus

vexare pojjunt , t per- benediclionem tuam t &
invocationem fanciisfimi nominis tui ac per meri-

ta bcatä Maritf Virginis excluäantur
^

multiplu

cantur
,
tandemque opus fuum feliciter compleant

ad honorem tuum, ad Ecclejw
, filiorumque in te

fperantium utilitatem, per Chriftum Dominum no~

(Irum^ Amen.

9. §. Nar regnaktig Väderlek fynes vilja infal-

la, få mätfe man vål akta tiden, och lamla fig et

godt förråd af Löf for 2 eller 3 dagar, ty få lån-

ge kan det vål hålla fig, hålft om det ftålles uti

något fvalt och luftrikt rumm, famt då Lofvet

ligger i mycke g!efa korgar , löft och rumrikt

,

men ingalunda fammanpackad, emedan det då
tager hetta til fig och brinner-, Fördenfkul år nö-

digt at man några gånger om dagen , vender Löf-
vet få, at det lom underftlcgad kommer öfverfl:;

Ty om Lofvet tager vårma til fig och fvettas, fä

kan det blifva åfven fä vått, fom det fkulle vara

fuktad af regn eller dagg, och ej mindre ofund
och (kadeiigit for Silkes Matkarne; Men i fall få-

dant hånda (kulle , få kunna åfven Löfven beftrös

med det miolet fom uti föregående 8- §• omtalt

blifvit. Uti Frankrike , Italien och Tyfkland ,

hvareft de intet veta at betiena fig af befagde mc*-



104 Jul Auguft. Septemb.

^el ,
nödgas de med ganfka mycken mödo och

belvår torka Löfven , når longfamt regn infaller,

och då de åro nödfakade at plocka våta Löf; Ty
dåmåfte de for en fpis - eld vårnia lakan eller bord
dukar, legga Löfven dåruti, och en perfon tager

1 hvardera andan, och (kaka bladen af och an til

dels linnet dragit den måfta fucktigheten til figj

fedan breda de detta Löfvet hel tunt ut på andra

jvål värmde och torkade linne-tyg, och låta dem
M af -lig fielfva vidare torka, til thefs de blifva

få torr? fom då de i vackert jtolfkins vader af

Tråna kunna plockas , och fåledes af två onda
ting. välja det minft flkadeligq nembl At låta deras

Jvla kar fafta, och med ömkan fe på huru de fet-

ta op fina hufvuden i vädret, hvarmed de fin

hunger tilkierina gifva , fårdeles då man för han-»

den öfver deras lågerftellen , hvilken hunger ej

åro defle koftbara kraken få fkadelig , fom då

de få förtåra våta, tiliåmmans brunna, eller el-*

}cfl illa handterade blad eller Löi

io t § De fom (kola plocka och famla Mul-
bårs Löfven, matte blifva väl undervifle , huru
de fig dårvid förhålla (kola, Nembl. at de intet

åro ofnygga, hafva rena händer, intet få åta hvit-

lök eller röka Tobak medan de plocka. De må-,

f e cch undervifäs at de behåndigt och fort plåc--

ka Löfvet, men ingalunda ovarlamt , och för al

ting at de plocka blad för blad, och ej ftrykadem

af: qviftarnc 5 Då det blir tienligare för Ivinen, ån

for Silkcs Matkarne, förutan det at Tråna taga

därigenom -fkada, få år ock et fönderkramad

Lof för Matkarne • pnfka Qfiindt i det at_ detiam-
ma
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ma tager hetta til fig inom en half tima. En god
Löfplåckare hor man inte på longt häll', huru
fort han dem ock plockar, hvilket likval fkierdå
någon ovilligt därmed omgls; För öfrigit mfiite

jagförvifa mina Läfaretil Tab.XL föm ganfkaväl
föreftåiler huru de uti China almånt plocka MuU
bars Löfven, och bringa dem til fina hemvifter:
Men vär Chinefifke Auclor råder fina Landsman,
betiena fig af ftegor Tom kunna ftä för fig fielfva

utan at behöfva lutas emot Tråd, nar Mulbårs
Löfven (ku afplockas , han rader jämväl at man
borde betiäna fig af flora kafibr giorde af Nät,
lbm öpnas och flutas med dragband fom en pung,
på det Löfven inte matte taga värma til fig

,
ut$n

deras öfverfiödiga fucktighet under den tiden de
hemfkaffas, må kunna torka, utan at löpa fara det
de förtorka j Jag har betient mig af glefä rutiga
korgar, hvarmed man ernår famma ändamål.
Hvad ofvan bemelte Tabell angår, fä ar den ta-

gen, utur den ganfka rara Boken fom framledöe
Kongl. Academiens Ledamot Herr Hans Tour-
loen jämte en annan beftåendeaf ganfka nätta Chi-
nefifke målningar utan Befkrifning, fkienkt Kongl.
Academien , den ena föreftåiler igenom XXIII
Taflor alla fyllor vid rå Silkes Afvelen ifrån bör-
jan til flutet och den andra åfven afbildar uti XXIII
Taflor ganfka tydeligit och lifveligen hela Ris-
plantagien

; När vär Herr Tourloen öfverlefve-
rerade defTe 2;ne Böcker til Kongl. Vetenfkaps A-
cademien, berättade han därjemte: At denne nu
regerande Keyfarcns Låromåftare, varit Uphofs-
man för defämma, på det han den unga Printzen
med lifveliga fårgor måtte pä .en gongn för ögo-

nen
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nen lägga, och uti des Minne prågla, hurugan-
(ka mycken Möda , Beivår och Arbete, hansUn-
derfåtare undergå monde , til at giörn honom
Stor, Rik och Mäktig, jag lar och hädanef-

ter jämte mina Fortl ättlingar om rå Silkes Af-
veien och dårvid förefallande hnndteringar betie-

nr, mig med KongL VetonGkaps Acadcmiens be~

vågna TilftSnd af deffe Taflorv

Herr KALMS
j? Ö^ vid Ängs -Jkiötzeln.

En allman klagan på alla {Ullen årgcmcnligen
denna, at ängarna ärligen förfvagas, och a t

gråsv!xten på dem få år ifrån år tyner af,

at den knapt it fig mera lik: der man for jo eller

40 Kr fått 20 his hö, bårgar man nu näppeligen

10, ofta mindre. Frågar man efter orfaken der-

til, få får man tåHin annat ivar, in jorden blir

gammal och tröttnar at bara ; at all vålfignelfe för-

{vinner: ganfka fällan hör man någon nåmner
om ängars hlfdande och förbittrande j utan pä
tilfrågan 1 denne (åken, bl i iver na/lan atid gifvit

detta Ivar: gifveGud! vi hinte göda, fköta och
anfa våra åkrar; på ångarnas håfd hinna vi ej tan-

ka $ lika fom den Regel nu icke mera ftode faft
,

at ang år åkerns moden

Sedan fördenflkul ätfkillige , få af Kongl Ve-

tenfkaps Academiens Ledamöter, fom andre, in-

gifvit lina tankar, Rön och Förfök om ångsfköt-

zeln och des förbättrande, har ock jag velat haf-

va
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va den åran , at til Kongl. Vetenfkaps Academien
. inf ända et Ron i denna faken, fom jag hafttil-

falle at göra.

Då jag Sr 1741 om fommaren refte omkring
uti Upland och Väftmanland, få val at befe Sil£

ver-och Jårn-Grufvorne
?
lamt giora mig vidare

underkunnig uti Smält-ProcefTen , fom ock at vid

fånarna tilfälle famla hvad fom kunde tiena til nå-

got lius uti Phyfiquen, Hiftoria Naturali och Oe-
conomicn , kom jag at rela igenom ofira Lofflad

Sockn i följe med den vittre Kyrkioherden Herr
Mag* WestbjEck ; vid landsvågen en fierdedels

• mihl norr om bemälte SockneKyrkia blefjag var-

fe et ftyckc ang , der gräsväxten ftod fom en hög
fåd, då deremot på de rundt omkring liggande

ftycken gräsväxten var få uiel , fom hade den äf

Bofkapen varit utbett, faft den dock låg inom
> iamma hägn med den andra , och af ingen Ro-

flbp denna Sommar blifvit rörd*

Jag tyckte derföre det väl vore mödan värdt,

at något närmare betracta det farnma; hvarföre

jag til ftörre lius i laken ej allénäft uptecknade

mig til minnes i min Refe-Journal alla de gräs och
örter, fom växte få väl på det frodiga f:

e

i!et,

fom det magra deromkring
,

jemte deras; längd

cch frodighet på bägge ftällen; utan jag gaf och
derjemte noga acktning på jordmähn, ortens be-

(kanenhet, med mera ; nvilka anmärckningar jag

nu lämnar i den gunflige Läfarens omdöme.

De Latinfka och Svenfka nammen på örter-

na jag här brukar } äro tagne utur Herr Pröfeflbr

LlNNjEI
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Linn^i nu nyligen tryckte Flora Svecicä. Skul-

le Lufåren ej vara få hemma i örte-kundfkapen,
ät han vore i ftånd at kanna igen alla dcfla fielf,

men dock hade luft at veta dem ; få vi] jag fa i

detta , fom i det jag framdeles, vil Gud
i
tanker

giiva in til Kohgf. Vetenfkaps Academien angåen-

de våra inhcm&a orters nytta i . Oeconomien

,

hafva hånvift Lå&ren til hvem han förft råkar

af de Herrar Studerande, fom i defle lenare å-

ren tillika med mig haft tilfålie, at uti Upfala haf-

va clcn ftora Botaniften, Herr ProfefTor Linnjeus
,

til vår Prarceptor i deffe faker; ty den fom ei vår-

dat eller vårdar %, at nyttia få godt tiliålle fom
ml ges, at få lära kanna alle, men i fynnerhet vå-

ra Svenfka orter, den kan med tåml. fog fkyllas

for förfummelig; hålft en och hvar lår medgif-

va, at Botaniquen åren bland de förnåmfta floder

för vär Oeconomie , at förtiga des oumgångeliga

nytta uti Medicin; och jag oförgripeligen (kulle

tro, at detta tidsfördrif, hålft vid lediga ftunder,

icke torde vara mindre gagneligit för det allmän-

na, ån en hop andra Vetenfkaper och nöjen, dem
man vid Academien förnöter fin tid med.

jag vil nu förf!: anföra de växter jag fant på

det frodiga ftållet, fämt de anmärckningar jag

giorde dervid.

u ANTHOXÄNTHUM, Linn. Fl Svec. zp. Gra-

men pratenje , fpica fiavefcente. Bauh. pin. 3.

Vårbrodd,

Detta vallucktande grås våxte hår i tåmme-

lig myckenhet, var ibland 3, ibland 4. quarter

långt. Ax et mycket begårligit grås för häftar och

kor. Bladen lagde i Snusdafor ge fhufet en myc-

ket behagelig lu?htt &
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2. PHLEUM , fpica cylindracea longisjima. Linn.

m. Svec. fo.

Gramen typboides maximum 5 fpica longisjima.

Baub. pin. 4*

Ang -kämpe*
Vaxte hår i ymnoghet r var ibland 4, ibland

i ibland 6. quarter långt. Detta ar et grås , fom
hallar fram for alla andre utvälja, hvilket jag mer
an .mänga gångor på mina relor förfokt, då jag

gifvit acktning på hvilka de gräs och orter åro

,

fom håftarna aldrahålft til fin föda utfoka,

3. AGROSTIS panicula comprejfa, calycihus fubm

ulatis gqualibus hifpidiujcalis cdoratis % jh*
fculis muticis , Linn. FL Svec. 62.

Gramen montanum , panicula fpadicea delica-

tiori. Baub. pin. 3^
Fålthvenu

Vaxte här i fbr myckenhet längden af

ftielken 3. å 4. qvarter, ibland och långrej bladen

1 i i| qvarter länga; var af alla gråsarter hår det

måfta. Detta år åter af våra grasflagdetfamma,

fom köerna fram for alla andra utvälja ; jag har

ibland folgt bofkapen långa ftundcn, och uptek?

nat hvilka växter de helft åtit, då jag altid mårkt,

at intet varit , fom dem få behagat, lom detta

lena och miuka grälet

4. AIRA foliis pmnis, panicula patente, petalir

haft villöjis arifiatis
,

arijla reffa brevi.

Linn. FL Svec. 63.

Gramen fegetum altisjimum
?

panicula fparfa.

Scbeucb. Agroft. 24%.
Täckt -TåteL

Vaxte
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Vaxte hSr ymnigt, ftielcken ? å 6 qvarter,

ibland ock långre ; bladen 2 qvarter. Detta år

vår vanliga Tåtel , föm gior den fornåmfta växten

på våra hårdvalls angår; år ock detfamma, föm
i fynnerhet giör den ymniga och fkona växten på
Tåckterne vid Fahlun , hvarom kan (es Sak D:r

Mon^i beråttelie i Veten(k„ Acad, HandL är

1742. p- ?o.

^ . CYNOSURUSpaniculafecunäagkmerat&Linn*
FL Svec. 83-

Gramen fpicatum, jolio afpero. Baub. pin. 3.
Hundexing.

Våxte något ftånd hår och der. Begårligit

for bofttapen.

6. FESTUCA panicula Jecunda ereäai fpiculis

fuhariftatis , exterioribus teretibus. Linn.

FL Svec. <pi.

Gramen paniculatum elatiuf
, fpicis longis fub*

mutjcis fqvamqfis. Kaj. hifi. 1286.

Avip> - SvingeL

Vaxte hår ymnigt, tåflade med Ai*a, Tåckt-

tåtel (fe ofvanfore n. 4.) i långd , men i mycken-
het ofvertråffade det den, år et behageligit grås

for häftar och kor ; och af alfa det fornåmfta

bland dem , fom låttel. och med ftor nytta låter

få fig på hårdvalls ångan

7. RUMEX florihus dioicis
, foliis oblongo fagit-

tatis. Linn. FL Svec. zjtf.

Åcetofa pratenjis. Baub. pin. 14,

Syra,

Våxte något ftånd hår och der; tåflade med
foregående grås i långd. Huru af dennes frö giö-

rcs
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res i Carelen et tulfmakeligit Bröd, (kal fram-
deles förmälas.

8, ÄLSJNE foliis linearibus (Jntegerrhnis) Linn.
FL Svec. 372.

Caryophyllus arvenfa glober 3 fl$re minore. Bauh.
pin. 210.

Växte hår i ganfka ftor ymnoghet, var 3 &

4 qvarter lång.

9. RHINANTHUS corollarum labipfuperkre bre~

viort. Linn. FL Svec. 503. <
'

Chrifta galit f<emina. Baub. hift\ 3. p. 43$;
Skallergrås*

Vaxte hår och der, var mot en aln lång.

ro. VIC1A pedunculis multifloris, ftipulis utrinqm
acutis integris. Linn. FL Svec.

Vicia mulrijlora. Bauh. pin. 342.
Musårter.

Vaxte hår ymnigt, var åfven en aln hög

,

blandade fig öfver a!t ihop med de andre.

1 2 TRIFQLIUM fpicis villojis, cauledijfufojolio-

tis integerrimis. Linn. FL Svec. 615.

Trifolium pratenfe purpurcum. Baub.pin.32j.

Röd våpling,

Våxte hår i grufvelig myckenhet, var altid

en aln lång, ofta.och långre, huru (könt foder

detta år för Creaturen vet en och hvar; jag har

pä mer ån många gångoriedt de torrafte och fkar-

pafte backar hel fulla med detta , löm der våxt tU

en anfenlig högd; der maa eljeit ikulle trocit , at

intet kunnat trifvits på lå torra och magra ftållen*

12,
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12. HIERACIUMfoliis lanceolato-linearibus obfb+
ete denticulatis /par/is. Linn. Fl Svtc. 63$.

Hieraehim friitkofum argujlifölium majus*
Baub. pin. izp.

Vaxte nägot ftänd har och der,

13. CHRYSANTHEMUM joliis amplexicaulibus
,

fuperne ferratis
y infeme dentaiis. Linn. FL

Svec. yoo.

Bellisfyiveftris^ caulefoliofo^mojor.Bauh.pin.i^t.

Pråftkrage,

Vaxte merendels nägot ftänd hår och der

;

dock fans undérftundom flackar, iom voro hel

hvita håraf.

14. ACHiLLEA joliis äuplicato- pinnatis glabris
y

laciniis linearibus acute laciniatis. Linn,

FL Svec. yoy.

MillejQliiini vulgäre album, Bauh. pin. 140.

Rolleka.

Vaxte något Handhar och deiy Ar en begär-

lig våxt få for häftar fom kon
a. Stallet, dar denna frodiga gräsväxten ftod,

hade eker Herr Kyrckiohcrden Westbecks be*

råttelfe blifvit af ångeslinda uptagittil åker, befådt

en gång med blandlåd, giodt, lemnat lå. til ang;

gräsfrön hade ej blifvit ditiädde med flit, utan vo-

ro hitkomiie af håndelfe : denna ymniga gräsväx-

ten vore nu en bland de förfta fedan det blifvit

lämnat til ång.

b. Grunden oeh jordmån var hår famma >

fom merendels öiver hela oftra Löffta Sockn,
neml/en kall och dåfver kallfand, fin fom giut-

Tand, fom Herr Kyrkioherden Westb.^ck fielf

kallar honom* Så det frodiga, Iom magra ftyc-

ket hörde til hårdvall, c. Va*
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i

r. Vädret hade fri tilgång på alla fidor,. un-

dantagandes den Våftra, dår*en Granfkog fkykta

före; diken voro på Norra och *Sodra fidan.

d. Detta frodiga ftycket låg mitt uti, och ha-

de de magra och ouptagne på alla fidor, undan-

tagandes den Våftra.

e. Gräsväxten var, då jag tager et medium,
goda s. qvarter hög , med fköna och ftora blad.

f. Jifvenleds ganfka tät, få at man hade mö-
da få. väl at tränga fig derigenom., fom at få

fe mareken.
Icke det ringaftetecknfants til någon mås-

fa , ehuru flitigt och trågit jag iökte och grofder-

efter vid marken.

Nu vil jag upråkna de gräs och örter 0 fom
funnos på de magre och än i linde qvarlämnadc
ftållen, lamt bifoga anmärkningar om växten der,

med mera , at man af bägges jämförande kan
giöra fina flutlatfer:

1 . ANTHOXANTHUM (fe ofvanföre bland de
frodiga n. r.)

Hårat flod något ftånd hår och der; ftiel-

kens längd | aln , bladen voro knapt eu tvär-

hand långa.

,9) AGROSTIS (fe ofvanf bland de frodiga n/j.)

Något enda ftånd ftod hår och der.

3, AIRA (fe ofvanföre bland de frodiga n. 4.)

Något enda ftånd hår och der
,
ganfka långt e-

mellan; ftielkens längd en aln; bladens längd

ej fylleft en tvärhand.

4. BRIZA jpiculis ovatis, calyce flofculis brevio-

re, Ldmu FL Svec. So.

P Gramen
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Gramen trémulum, majus. Baub. pin. z.

Darr
,
Darrgrås

,
Båfvegrås.

Något enda ftånd hår och der; ftielken | aln,

bladen 1 tvärhand , et grås föm får fina kor-

ta, och merendels borttorkade blad, ej ly-

nes löna mödan at cultivera.

p SCABIOSA corellulis quadnfdis, cauleJimplici,

ramis approximatis
,
foliis lanceolato ovatis.

Linn. Fl. Svec. ni.

Succija glabra. Baub. pin. zfy,

Angvådd, .Angeblad.

Något enda ftånd ftod har och der.

6 GAL1UMfoliis quaternis lanceolatis trinerviis,

caule eretlo. Linn. Fl. Svec. ng.

Rubra pratenfis tevis
,
auctofolio. Baub, pin.333.

Något ftänd flod hår och der, lomlig fteds i,

anhorfteds i£ quarter långt. Sattet at- af

denna fårga rödt, (kal framdels befkrifvas.

7. CAMPANULA foliis radicalibusreniformibus,

caulinis linearibus.. Linn. Fl. Svec. 176

Campanula minor rotundifolia vidgaris. Baub.

pin. yj.
Klåcka , Kattklåcka.

Något enda ftånd ftod hår och der et quarter

långt.

8. BISTORTA foliis lameolatis. Linn. Fl.Svec.32r.
'

Biftorta alpina minor. Baub. pin. yz.

Något enda ftånd ,
ganfka kort.

9. ALS]NE (fe ofvanföre bland de frodige n. g.

'

Något enda ftånd hår och der, men ej öfver

et quarter långt.

10, TOK-
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10. TORMENTILLA. .Ge/alp. Sy/t. jjf. Linn.
Fl. Svec. 421.

Blodrot.

Vaxte har ymnogt, och nåft Polytricha och
Brya niåft. På ScotLmdfka öjarna föda de Ivinen
med deras rötter; eljeft plår myckenheten afden-
ne gemen!, vara teckn til en fattig ung.

1 1 RANUNCULUS calycibus patulis
,
pedunculis

terettbus
^
joliis tripartito-imltifidis

, fummis
linearibus. Linn. FL Svec. 466.

Ranunculus pratenfis ereEtus acris. Baub.pin.iyg.

Smörblomfter.

Någon enda ftod har och der, men ganfka

liten. Huru fkönt boskapsfoder denne år, kan

flirtas deraf, at jag vet mig ej ännu blifvit varfe,

at bofkapen imaka eller röra den på ångarna.

12, RHINANTHUS (fe ofvanföre bland de fro-

diga n. 9.)

Något enda ftånd hår och der, men ganfka tort

13, VICIA (fe ofvanföre bland de frodige n.xo.)

Något enda ftånd
,

knapt en tvärhand långt 5

lömligfteds flere , men altid af forenåmda
korthet

14, TR1F0LIUM capitulis fubrotundis^ flofculis

pedunculatis
,
legwninibus tetra fpemis y cau^

le procumbente. Linn. Fl Svec. 612.

Trifolium praten/e album. Bauh. pin. 327.

Hvit Våpling.

Något ftånd flodhår och der, ej tvärhand långt,

1 c. ACH1LLER (fe ofvanf. bland de frodiga IU4.)

Håraf ftodo hår 233 ftånd , in emot i aln långa.

P 2 i 16. FO~
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r£ POLYTRICHUM tapfula parallelipipeäea.

Linn. FL Svec.

Polytrkhum vulgäre & mqjus, tapfula quaäran-
gulari. Raj. Syn. j/o.

Denna måfia vaxte hår i grufvelig mycken-
het , och giorde allena val 4. gångor få mycket,
fom alla de andra grås och örter tilhopa,

a. De flycken , der deffe nyls upråknade fun-

nos, hade i långliga tider legat i linda , hvilket

de ock nu giorde.

b. Jordmån på deffe flycken var famma, fom
på det frodiga , neml. den kalla och dåfva kåll-

iåndem
c. Vådrethade hår lika fri tilgång, fom på

det frodiga*

d. Somliga af defla ouptagna och magra
flycken lågp på Södra ftdan om det frodiga, an-

dra pä den öflra, andra på den norra 5 men gräs-

växten var ånclå lika ufel och kort på alle*

e. Gräsväxten på alla fidor, då jag tager et

medium, var ej fyllcft en tvärhand hög, få at

det nåflan varit ogiörligit , at flå omkull den

med lija.

f. Allefleds var den få gles, at det ena

flrådet flod hår, det andra der.

g. Men öfver alt på deffe magra ftållen ha-

de mäffen få inrotat fig, at hon allena giorde

ricktigt 4. gångor få mycket, lom alla de andra

grås och örter tilhopa.

Hvad orfaken til den ymniga "gräsväxten på
det til åker uptagne

,
giödcle och til ång ledan

lämnade flållet varit, tycks ei vara få Mrt.at gifla:

genom jordens omvändande blef mäflan Heder-

gråfven
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gråfven och lagd at rutna; giödningen befordra-

de frodigheten : grå fens och örternas frodiga

växt förhindrade at raåflen ej fick nåfta fig å

nyo derim

Aldenftund det föriåkrades , at detta gödda
fiycke ej blifvit béfädt: med gråsfrö

?
få tyckes de

kommit dit på detta fått: en del, fom har lutta

frön • hade blifvit ditförda af vädret; de andre

hade låttel. kunnat komma dit dels bland fåden,.

fom der blifvit fådd, dels med den ditförda göd-
ningen; ty at de ei kunnat komma dit från de
nåftgrånfande magra ftyckcn, flutes deraf, eme-
dan på det frodiga finnes 5tfkillige våxter, fom ci

hade fit tilhäld på de magra
1

fiållen.

Sluteligen fer man af alt detta , at ångarnas

ans och håfd betalar tåmmeligen vål omaket.

Herr JOHAN MORM Sonens

RÖN om en giftig ört, BLÅ - STORMHAT-
TEN kallad.

STORMHATTEN eller MUNCKEMYSSOR
namnes på vårt mål den Orten

9
fom Botani-

ci kalla ACONITUMfoliorum laciniis linea-

ribus ; fuperne latioribus linea exaratis. Linn.flo-
ra Svecica 442. hvars figur KongL Vetenfkaps
Academien utgifvit 1759. Tab.I1. och om hvil-
kens fkadeliga gift på mennifiuor min Sal. Fader
Affeffor Johan Mor^eus ingifvit et rön tilKongL
Academien famnia år pag. 41*

0

Denna ört våxcr, få vida man ännu har %
bekant, endaft, vild i Sverige på en gård, en mil

ifrån
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ifrån Fahlun , fom kallas Stemshhjen, uti Vika

Secfcn och år vår Familie tilhörig. Vid denna gård

fins hon allenaft i Stortåckten vid Trbfle bäcken ,

iom fkiljer Vika och Sundbörs Socknar, hvareft

hon årligen i myckenhet upvåxer emellan ftenar

och tråd-rötter pä de ftållen der vatmt öfverfiö-

dar vår och höft 'eller vid ftarkt regn*

Då jag berättade för min Svåger ProfelTor

LiNNiEus fom nyligen befökte ofs, hvad flkada

denna ört detta år töröfvat, blef jag af honom
inrådd at det famma til KongL Academien öfver-

f&nda, fom jag hoppas lår gunftigt uptaga den-

na korta beråttelfen.

På förenåmde ftälle och ort, har man ifrån

urminnes tider måft röna denna fkadeliga växtens

fkadeliga verckari pä bofkap och getter , hvilken

vcrckan ågarena afgården måft lära genom en dyr

erfarenhet , faft de tilförene aldrig lardt af de

gamla fkrifter denna örtens giftiga kraft , ehuru

hon hos Utlänningen i alla tider derföre varit

bekant; ty redan år 1680 uti min Moders Far-

Faders tid, dä bofkap och getter flaptes in i Stor-

tåckten dogo de dar af hopetals, in til defs han
blef af dem, fom ägt famma täckt tilförene,

lård, at kiånna denna ört, och henne flitigt up-

plåcka , hvar af man fédermera årligen , få fnart

tåckten varit afflagen , flackad dit folck at noga

uphåmta denna ort, til hvilken lian emellan bu-

ftar och ftenar , der hon växer, omöjeligen kan

framkomma, Der detta någon fommar törium-

mas eller når fom hälft folket värdslöft örterne up-

håmtat, ut någre ftånd blifvit qvare, har man det-

ta
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ta dyrt måft betala genom det, at få eller getter

omkommit, fä Ihart de, efter betgningen, blif-

vit i tåckten inflåpte.

Befynnerlig år denna växten fkadelig for

Getter, hvarpå vi redan haft få mänga prof, at

det fkulle blifva a' t för vidlöftigt dvcm upråkna.

Jag vil allenaft beråtta hvad, lom hände i denna
Sommar på defle Kreatur: Sedan Stormhats ftiel-

karne med blad och blommor på flutet af Julio

blifvit upfamlade och kierfvarne hår af lagde uti

et lider, kommo et par Getter at ftiåla fig någre

blader, hvaraf den ena blef mycket upblåft och
härd pä bålgen, menftålde fxg ftraxt vid en båcjk

der hon ftodhela dagen och drack efom oftaft;

härigenom upfpådde hon giftet med myckna vat-

jiet, åfven löm Medici plåga giöra med myckna
våtfkors ingifvande, når (öm någon mennifkia

fått uti fig något gift ; fåledes flap fuller denna
Geten undan med lifvet, faft hon der efter måd-
de något illa. Den andra Geten blef ftraxt hon
åtit af denna förbudna växten efven få upblåft i

magen, andades hårdtoch vid hvart andetag up-

fpyddeen materia, fom varade intil dels hon ef-

ter några timmar dog*

At denna våxten åfven (kadar Fånaä har
man haft nog många olyckelige -rön; ty då min
Mor-Moder denna Stortåckten ågde, mifte hon
åtflkillige år någon bofkap, få fnart boflkapen blif-

vit hit inflåpte, hålft om folket förlummeligen
uppläckat våxterne , och faftån manharvidgiordt
fin båfta flit , kan man dock aldrig vara vifs , med
mindre några ftänd, kunnat glömma fig mellan

bufkarne.
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bufkarne. Ar 174- mifte man på famraa ftålfe 1.

Tiur och 2:ae Kor och forledit år 1744 en Ko
och tre Getter; alla deiTc läfnartbofkapen inflåp-

tes i denna täckt, at aldeles ingen tvifvel ar med
mindre detta Aconitum fkadar fåbofkapcn åfven

ibm Gettenie: men det ar och befynnerligit at

nar man kiöpt fig ny boikip och fom aldrig til—

förene varit i denne tåckt, raka de merendels

framfor andra at har af blifva oJyckelig.

Man vet at alt gift fkada vifta diur, men
der emot at de lamme åter för andra tiena til fö-

da, utan at afdem lida något meen: e. gr. bitter-

mandel dödar hallar , kattor och andra diur

,

men menniflkiör och andra kunna åta dem utan

(kéda ty bör jag beratta öm denna kvad jag no-

ga vet vara fkedt hår at på häftar. I min Mor-
faders tid kom en piga af ovetenhet at kä-

fta en kierfva af denna uphåmtadc Stormhats

blomman åt en hån:, häften åt up kierfven hel

och hallen utan at hår af fkadas til det minfta

;

dock bör jag icke lemna omålt at denna kierfva

var uptorkad , få at jag hår af trygt fluter det

denna örten, ledan hon år torr, intet flkadar hä-

ftar, men lämnar til vidare at fluta om ftormhats

blomman kan (kudloft åtas af häftar dä hon år

grön och frifk.

Det år undran vårdt, at denna Stormhats

våxten , fom hår omkring endaft fins på förbc-

målte ftåile , och fnart hela 60 åren tilbafca år-

ligen blifvit upryckt med flkielckar och alt , föran

hoii burit något frö, och medan hon ånnu ftädt

j blom-
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i blomma , likval årligen upkommcr af fine rot-

ter, iom aldrig kunna utrotas
y
emedan de fördol-

ja fig emellan rötterne och ftenarne*

Hår medelft har jag velat gifva mine Lands-

mån och befynnerligen dem, iöm aga Landtgår-

dar, på hvilka bofkapen årligen dö
9

at underiö-

ka om icke denna växten hos dem torde finnas,

då de hår af böra låra at växten noga uphåmta.

En arnor ört afdetta flåckte (Genere) fom kallas

Aconitum foliis peltatis multifidis ,
petalo fupremo

tylindraceo Linn. flora Svecica 441. år fyfter til

Stormhats blomman och våxer vild i Medelpad
,

Ångermanland och Lappland
,

hyilken kallas al

Melpadboen Gifke, af Jemtlånningen Himäfloka,

och af Lappen Acharas. De giorde vål , fbm
hafva denna fenare våxt hos fig om de ville in-

komma til KongL Vetenfkaps Academien med
rön om hennes gift emot åtfkilligediur, hålft mån
ler af Flora Lapponica , at den famma åfven år

fkadelig och at dels rötter döda vargar och flugor.

Theorem*

Diagonalerna uti et inflmfvit och uti et omfkrijf-

vit Qvadrilaterum af en cirkel\ fliåra hvar-

andra alla uti en punfit.

Af

PEHR ELVIUS.
Demonstration.

Låt ka bB (Fig, y. och 6. Tab. VIII. ) vara det

infkrifne qvadrilaterum uti cirkeln %
och

DE de
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DE de det omfkrifna, fä {kall det bcvifas, at al-

la fyra diagonalenia Ab, Ba, Dtfoch Ec, fkåra

hvarandra uti en pund: F.

Cas. I. Om tvånne fidor Aa och Bb (Fig.> .)

af det infkrifna quadrilaterum , åro parallela, at

då det omfkrifnas diagonal Ee , (öm (kar defla

fidor, måfte gå igenom interfe&ions punden F
af det infkrifnas diagonaler, finner man låtteli-

gen. Men til at bevifa det den andra diago-

nalen Dd ockfå (kall gå igenom denna pundlen

F, få måfte DE, en af det omfkrifnas fidor,

förlängas til des den råkar det infkrifnas diago-

nal Ba forlångd, uti G, och för likheten c-

mellan trianglarna AGF ochBGD, (fomhafva,
förutan den gemenfamma ängeln vid G, åfvcn

änglarna MG och aBD lika ftora,) få år DG
til GB fom FG til GA , men efter AG tange-

rar cirkeln i A fä år ockfå BG til GA fom
GA til #G; och altfå år ex aquo GD til GA
fom GF til Gä, hvarföre lineen DF måfte vara

parallel med Aa, och efter det på fämma fått

Kan bevilas at Ed måfte ockfå vara parallel med
Aa, få följer at FD och Ed göra tillammans

en råt linea, eller at diagonalen Dd går igenom
punden F*

Cas* II. Om fidorna Aa och Bb (Fig, 6.)

ej åro parallela, fä låt AG och ag
y
famt DH

och dh, vara dragna parallela med Bb, fåledes

at de tvånne torna råka cirkeln uti G och g 9

men de tvånne fenare diagonalen Ab uti H och

h, famt diagonalen Ba uti I och /, fä år det

klart, af det fom beviftes uti det förra

ca-
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calus ätt lineerna BG och hg fkola träffa in,

den förra uti H och den lenare uti i: Härige-

nom upkommer tvånne likformiga figurer BD-
Hl och bdhi , hvaruti de tvånne motivarande

lineerna DH och dh mäfte förhålla fig til hvar-

andra, löm de tvånne motivarande Hl och bi

forhälla lig fms emellan; hvarutaf man km fla-

ta , at efter DI och di åro parallela
,
igenom

pun&erna D , F och d måfte kunna dragas en

råt linea, åfven Tom HFi> och IF/ åro rata li-

neer , eller at diagonalen Dd går igenom pun-

den F. på famma fät kan det ocklä bevilas

at diagonalen E e likaledes måfte gå igenom fam-

ma pund F*

Detta Theoremet hafver åfven rum uti al-

la SeHionibus Conicis , hvilket man låtteligen fin-

ner når man inbillar fig fidorna och diagonaler-

na af cleffa quadrilatera vara le&ioner ai planer

fom alla gå igenom conens fpets.

\edan H:r Salberg uti Kongl Vetenjkaps Aca-
demiens Handlingar for $idii^ Augufti och Se-

ptember Månader iyjjj. pag. y$. utgifvitfet fått at

öfverftryka Jårn-blåcks tak
,
hafver han funnit at

famma fått ej altid blifvit förrättat fom feg bort

af Bläckjlagarena , och man fblj'ack t"eligen ej vun-
nit den väntadeformanen deraf , få väl i fägrin-
gen fom beftåndigheten, felet har han ockfå fun-
nit mäft beftå uti fernijjans tilredande, fom ej va-*

rit få ftark at den kunnat lämna nogon hina el-

CoROLLAPvIUM.
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lerfwrpa ofvan på Järnplåten och fåledes hvarken
kunnat i längden forvara fårgen y eller gifoa
den fiogon glänts.

Femifan hor derfbre på detta fattet tilredas.

Til en kanna linolja tages hel umhra 4. lod och

flfverglit S lod.bågge defa ftagen fonderkråfas
med en hammare

,
ej finare ån fom fina arter

och blandas tilfammans uti en koppar-kittel
, at

kokas med lindrig eld „ utan omrbming, til des
at en fader uti oljan fbrbråmies, oph Mjfver få
mor at den med fingren låtteligen låter"fonder-
hrytajig, då jermfan år färdig til bruL

Et jfåm-tak jom på detta fattet behbrigen
år ofverftrukit kan man fe på S:t Clar& Kyrke
gård åt norrafidan uppå en graf Sal Öfver:Conu
mifarienGyllenboths Arfvingar tilhurig

5
hvilket

y

ehuru det redan ar iyji blef ofverftrukit
^ haf~

ver ånnu et anfeende jbm det nyligen fktdt
0

och

år ej olikt et koppar tak.

Allagamla Hclfårgade Jårn-tak borde rätteli-

gen med denna fernij]an bfoerjlrykas tvånnegångor.

En obekant, under namn Oeconomus
, haf

ver igenom bref til Academiens Secreterare å^

ftundat underrättelfe om H:r Ofver/le Lieutenan-

ten Nordenbers ånnu utgfvit den uti KongL Ve~

tenfkaps Academiens Handlingarfor jfulAug.Sept.

1J41, utlojvade Riebejkrifningen. Hvaruppå lånder

til/var, at det ej ånnu harfkedt, menat H:r Nor-
denberg det vilgbra, få (liart des under den-

na tiden hafda trågna åmhetes fyfor
'

'

i Finland det vil tillåta.
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Uptekning
På de Rön och Påfund, iom finnas

i detta Quartals Handlingar*

i. I len fifta Cometens fynlige gång emot E-
cliptica , och råtta4 eller heliocentrifka

rörelfe i vårt Planet- Syfteme , tillika med
några defs omflåndigheter, underfökt och
uträknad af Olav. Petr. Hiorter. pag*73.

£ Storm- Vaders -Fogelen* Befkrifven af Carl
LlNNyEUS. P3g-9?.

3. Herr Carl Leijells Rön om en nyligen up-

funnen Zink blundad Kopparmalm, och at

derutur utan vidare tilläts af annan Koppar
utbekomma en art Meffmgs regulus. pag.96.

4. Herr Pehr Kälms Samling^ af åtflullig Mare-
ken, fom Fifkare, Lolär och annat Siöfolk,

dels vid Öfter-Siön , dels vid Våfter-Hafvet

hafva til tilkommande väderlek, Infånd til

Kongl. Vetenfkaps Academien, pag,i02 #

Beråttelfe om en Dumbe, fom kan fiunga af

Olof Dahlin* pag*Ji4.

6, Glömfka af alla Subflantiva och i fynnerhet

namn. af C. Linn^us. pag* 1 1 6*

7, Anmårckningar öfver GulU Gångarne vid A-
delfors i Småland, Jönköpings-Lån, öftra

r Hårad ock Alsheda Paftorat af Anton
Swab. pag.i 17.

8, Andra Fortfåttningen om rå Silkes Afvelens

införande uti Svea Rike. af Mårten
Triewalp. pag*x3 6 «

Den



Den Jifta COME TENS
Jynlige gäng mot Ecliptica, och råtta eller he~

liocentrijka rorelfe i värt Planet-Syfleme , til-

lika med nhra defs oniftandigheter , un-

derfokt och uträknad af

OLAV. PETR. HIORTER.

tvåft föregående Handlingar

blefvo de Obfervationer in-

förde, Tom Sal. Profeff.Hr.

AND. CELSIUS med all

flit och omfigt hållit öfvef

denna Cometen och defs

fynlige gängs noga determi-

nefäöde i anfeende tiiJEqui-

noaialen och de fä kallade

rata Alcenfioner och Declinationerne. Nu ,

at giöra vidare nytta af deflfa Obfervationer, vill

jag hår i korthet anföra något, fom med en Geo-
metrifk viishet af dem kan deduceras ; och til en
begynnelfe lemna, efter de i fidfta Handlingen
gifne nwmrer en uträkning på Cometens af ofs

ledde longitude och latitude norr-om Ecliptica r
för hvar Obiervations dag och tid, fom följande

tabell medgier.

Teknet(- efter fecunderne betyder afven i denna
Handlingen^ fåfonH^len förra och defs tabell,^

* F Jul
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JuLftyl. Eftmidd. Longit. Latitud.
0 / » O / n

1743. D. 4.10.11:76:14^26:42:47- 17:3772.
6. 8.1074. 2f. 1 9. • O. i7.7O.42-

/ * 8.'9.7i- 24 3474- 17* 78.13"

10. 773.26. 22.2+.28- 16.19.39.

11. 8. 7. 7- 2i.42.i3- 16.26. 8-

12. 7.23.16- 21. I. 7. 16. 32.46-

14. 9. 9. 0. i9.37.-3* 16.47.37.

17. 776.31. I8.^9.27. 16.7 f. I.

19. 778 2. 16.3 r. 4. 17.12.37.

20. 6.20.16, 1744.364 17.17.74.

21. 6.29.14, 17.19 37. 17.23. 9.

23. 7.3?77- 14 12,4;. 17.3a. 10.

24. 7. 8.27. 1 3.40.42. 17.37. °-

2). 13. 7. 1 1. 17.42. 8.

26. 7-37.22. 12.37.27' 17.46.23-

29. 7-3 3-47. 11. 376. 1779.24.

30. 7.14.12. iO.37-38. 18. 4- 6*

31. 7.23.49. 10. 6.24. 18. 8.21-

1744. Jan. J> 7.21.21. 9.38.3 0. 18-iJ. f>

8.4074* 7-22. 8- iS.33-37-

8. 7*H* 3.41.74- 19,11. 6.

is. 8.2978» 3-17.48. 19 I7.2f.

i 7* 6.22.41. 2.77.12. i9.-8.73.

19. 8.17.24* 2. 3.36. I9.27. 2-

26. 8.1774- K 2849.29. 19-7I. 7.

29. 7*3 f* H 27. 971. 19. 76. 1 6-

Febr. 6. 7.1274. 2076. 6. 19. 4.36.

7- 6. 2.49- 197773- 19.10.47.

12. 674.10. 13.12. 6. 1 6.40.27.

* Vidare
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Vidare, atupföka Comctens orbita eller våg,

fom han håller omkring Solen i våra Planeters ly-

fteine ; har man tagit tvånne Cometens oblérve-

rade rum, et i början och det andra vid flutet af

de dagar, han var fynlig; (om den förfta och lid-

fta Obfervationen varit nog fåkre, hade de dår-til

blifvit anvånde) fedan halva 2:ne linier ifrSo Jor-

dens rum de dagarne , til perpendiculairer fåide i-

från Cometens obferverade ftållen i fin orbita ned
påEclipticae plan, efter åtfkillige förfck, blifvit

utförde , genom hvilka man på följande lått er-

hållit det åftundade.

Til fakens uplysning tienar figuren i ^rtetaf-

lan; hvareft cirkel-bogen V Q T r }j vifar Jor-

dens orbita eller årliga omväg kring Solen löm rc-

prafenteres i S* T Jordens rum cl 7. Dec\ 1743,

då Cometen i aniecnde til Ecliptica blef obferve-

rad åt A, Denna A pundens afftånd ifrån Jorden
i T, år både medGeometrifka conftrudioner och
många itereradecalculer, ut-Ietadj åfvenfömden
andra pundens C diftance ifrån Jorden , då hon
fihr 1744* d. 7. Febr, var uti r, och efter linien

r C hade Cometen. si S y år Nodernes linea

,

hvareftComet-orbitans och Kcliptiquens eller Jor-

dens orbitae planer aftkåra hvaf-annan; få ,at den
delen af Cometens orbita och de dår-til hörige li-

nier ^ fom ligga fnedt åt vånfter om denna Nods-
linien, böra hällas för at luta emot lamma linea

til 47i graders vinkel up ifrån paperet , fom fö-

reftåller fielfva Ecliptiquens plan. På denna incli-

nerade ComeNorbitans D jan, blirakfå, <* Come-
tens förra obferverade ftåtle, når en lod-rått linea

up-råttes ifrån A, '& det fednare obferverade ftåj-

F 2 let,
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let, genomen perpendiculairs up-ruttande ur C,
til berörde Cometens orbita. Den krokuge linien

cc /3 &c. föreftåiler en del af Cometens trqjectoria

eller våg Mom et ftycke af, en parahola, hvars

focus år S, och axis PS &c. hvar-emot en perpen-
diculaire PN parabelns dire&r?x b\ir fåledes dra-

gen j at lamma parabels vertex eller Cometens pe-

ribeliwn fkal finnas midt uppä PS; då, efter den
bekante parabelns egenfkap , til livar och endefs
pund år perpendiculaira diftancen ifrån dire&ri-

cen altid lika lång med diflancen ifrån focus > el-

ler * N s oc S, och /3 O eller NM (då /3M för-

flås vara parallel med ON) ^ /3S, lamt vinkeln

/BOS lika med hälften af /3SP; genom hvilka

hielp-linier och vinblar både perihelii rum, och
defs afftand ifrån Solen

, på et bequåmt lått

upfökas,

Tages nu, Cometens longitude obferverad

1743, d. 7, Dec. y 24° 34- S+'\ ändrad til 20"

mindre, (at Cometens orbita måtte nogare fvara

emot de öfriga obfervationerne; ) och latituden

1 f° 1 3
r

* emot norr. Solens rum den tiden,

efter Flamsteeds taflor, $ 26 0 24", och dels

diftances ifrån Jorden logarithm. 3.99274p . Dfcn

ena lörr-omtalde pundens Adiflance ifräp Jorden

i T, efter åtfldllige prof, funnen til 10 253 Jor-

dens diametrer, fådane fom Jordens medel-af-

ftänd ifrån Solen ar iocoo. Cometens ftellc ob-

ferverat 1744, d. 7. Febr. X T9 0 jV fl eller 49'

och nordra låtit 19° 10 4?" eller 19° ir 7", at Co-
met-orbitan må båttre pafia fig Solen i *s 29*

28' 29", och dels dift. logar. 3-99127 3°* Den an-

dra punden C, åfvenledes utfökt til § 360 lammä
dia*4

•

'

' I
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diametrar ifrån Jorden , fom den dagen kl, 6. 17'

17", efter medel-tiden , vari r.

Så får man: faf TA 10-25.?? TS log.

3*99274 fi, och ATS n8° \' 10") TSA 31
0
40

26", och fåledes YSA i s 24 0
f2' 38" tillika med

SA i logar. 4.23,-63 05-. (af AT* if° ?s' 13"-,

och TA fälbm förr; ) %« 2928, f48. AS* 9
0

•39' 38", och S* 174? r,
?i9. (Af de åfven gifne

rC 8 360, tS log. 3. 99? 2-7 30, och CrS 20 0
27'

ao") r SC T4 ° 49' 39", YSC 3
5 4° 38'*fo", och

SC i log. 3-U3I8 30.- (AfCr/3 19° n' 7",

ochrCiomtilförneO C/3 2908,8*1. CS/3 39°

8' 24", och S /3 4 608 , 3K-. Sedan (af SA och
SC fundne logar. Tamt ASC 39

0
4f' f*") ACS

.131
0

14 ^7", och AC log. 4. 16^42 99. (Men
:afA«— C/3 19, 697. och AC,~ iämtC/3, fom
blifvit kunnige;) Cb logar. 63347? 14. (öchdär-
medelft famt SC logar, ochACS complem. 48

0
4*'

3") CS# 4
5 n° 10' 40", ochaltfå YSb* V i S

°

49 30". (Ja, af famma CStt och CS/3) flutes

Comet-orbitans inclination emot Ecliptica, 47
0

14' 10" Widare (af ftSA och Inclin./ SIS»

och YS* 1 5 29
0 2 17'-, åfven fom (af #SC och

famma Inclin.) SISU och YSB 3* if
0
7 2"-

(Af de fundne S«, S/3, och «S/3 46° 4' 4?")

blir fedan «/3S 120
0

48' 4?"-, och «/3 logar.

4.16^43 03, hvilken ock erhålles af AC och A*
— C/3, til prof at calculn gådt riktigt for fig. Se-

dan (af denna «/3 log. och S*— S/3~ «M iz

843 , 204.) blir os /3M 6i° 20' 28"-, hvilka Jagdetil

«/3S, och fumman dragen af270°, gier S/30 87°
50' 46". Defle åter dragne af 1 8o° , utvifä /3SP 92*
9" 14", fom adderade til förr-upfundne YS/3, gif-

F 3 va
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va YSP eller Perihelii ftille 6 5 17
0

tö' 16"-

(Genom i /3SP — /30S, S/3 och S50) fär man
SO logar. ;.go^7? 8?-, och (med honom lamtbe-

melte $ £SP eller PSO,) finnes SP logar. 3 64690
49. hvilken förminflkad genom 2 talets logar, gier

en logar, för Pcrihelii afftånd ifrån Solen 5-34*87 49*

hvar-cmot fvara 2 2 17,0 Jordens &amctrer,fäda-

fte fom man fupponerat Jordens mcdlerfte diftan-

ce ifrån Solen giora 1 o cco.

Tages vidare denna diftance-logar. complem.
arithm. til Jordens atftänds- log. nåml 0.6^41

2

och det lammäbliraf finhålftförökttil 0,98 1 1 8 76,

fom tégges til log. 9 960 12 8» , hvilken vifar hu-
ra fort Cometen dageligen går om han ej kom-
me Solen närmare ån Jorden år; iå får man log.

o 94131 <79 hvilken, öm han lågges til dagarnes

logar, räknade ifrån den tiden Cometen var i lit

Perihelio , (fom nu fkal uplökas , ) gifver fkynd-

famheten af hans gång, och huru långt han på en

vi/s tid for eller efter lin perihelii tid , år ifrån det-

ta Perihelium i fin orbita. At nu fä Perihelii ti-

den, jåmnförer man /3SP 92
0

9 14" med det nåft

mindre grad-tälet i general tabellen på Cometer-
nes rörelfe i ert parabolifk orbita , nåml. 9

»

0
29' 18",

fomfvarar emot 104
0 Mamma tabell; för öfver-

fkottet ?6", fokes proportionale delarne fåat,

den i tabellen kallade motus medius blir 10?
0
860,

|fi Dels logar 2.0247; 33 , förminfkad genom
den förr gifne dags-logar. 09413^7, gier 12 da-

gar och 117, 6x8 delar af ett dygn, fom reduce-

rade til vårt time-tal, gifva 2 timar 49 min. och
23. fec, DefTe dagar, timar och minuter addera-

de til den fednare obfervationens tid, nåml d. 7.

Febr. kl 6. 17' 17" eftmidd. meddela den begärde

Peri-
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Perihclii tiden, på hvilken Cometen var Solenfom
närmaft , ähr 1 744,& T9.Febr. ki.9. 6' 40"om afton

temp. medio urtdef UplMa - Meridian.

Omfider^ af Cömetorbitans belägenhet,och
dendire&ion Cometen har i hannes genomlöpan-
de, ler man, ät denne Cometen (falt han hela ti-

den ifrån Jorden iytitcsfetrögraduséler fkrida emot
ordningen afXodiaci teken,näml ifrån V tilH,) var

i anfeende tilSolen,fom honom med en lik-fom dra-

gande kraft omkfmgfigforer/i/r^wx eller gäcndes

ät den leden , fom Zocfcici teken fj&lja på hvar andra*

Således och efter åtfkillige orbiters Geometri-

fke anläggning j til des man vid deras jåmnförandc

med alla Cometens obterverade rum finner en Få-

danorbita fom blft lalverar obfervationerne, får

man ändteligen denna fom anförd ar, hvars A-
ftronomifke Elementa därföre blifva :

Upftig. nod. Iriclin. Pcrihel. dc& log.til diftäfr. Sol.

öi5 049V
/

47
c
i4/l^/^ I7° l6/l^

,

3. 34*87492 217, ?6.

St- Jul. rcmp. Med.Upf.

Comet.paflag^en.Per^744.FebfJ9.kl.9:6 4o
//

Dir.

Hvilka numrer
,
genom en vanlig Aftfonom. calcul

,

fkola reprariéntera och träffa ej auenaftde férr afttek-

nade Cometens rumm inom grads-minuten, utan
och förmodeligcn alla andra , fom med likae acH-
tudc och forgfåHighet ijämnförelfemed val deter-

minerade fix-ihernor eller åljeft, blifvit annorfKU
des oblerverade. Och behöivas ej til den calculn

andre data ut-om deifa 6. ofvanfkrefne, än allenalt

Solens fynlige rumm i Ecliptica , och dels diftancers

ifrån jorden logarithmer, tillika med denjämna el-

ler Aftronomifka tiden ; demfoljande tabell, för of-

van-ipecificerade Obiervationers tid oqh Upfala-

F 4 Med-
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Meridian , åfter dc har-vid brukelige Flamsteeds
Sol-taflor, på det nögafte méd-delar.

Med. t. Sol;s rum. Difbs logar.

i ft

i743 f Dec, %Mms%> 0.+ 23.39. 8. 399282,99»
8. 7 3f- af-3i T2.. 3 99277 25.

8.17. 2 - 26.33.24, 3 99274
10. 7.52. 6. 2 9. 3 T 47- 3 99267 50.

11. 8. 6.18. £ 0.37,33.. 399265 63.

12. 7.22. f6. 1.30.) 3. 399264 97:
14. 9, 9.42. 343-4T- 399261 37.

if. 7.57.42. 4.4 1. 5 2. 39926043-
1% 6. I. 8. 8.41.37- 399258.91-

20. 6.23.52. 9.43.46. 39925905-
21. 6.33.19. 10.4y.z2. 399259,41.

5.42.57. 12.45.35. 399260 83-

24. 13.45.51. 399261 91.

• 2f. ^43. TO. 14.47.57. 3 99263 24.

f.41.44. 15.49. 2. 399264 73-

2.9. 5.41.24. 18.52.29. 3 99270 69.

30. f .22.16. 19.52 50. 399273 12.

5.32.16. 20.54.23. 399275 72.

1744. J«n. 1* 5.30.12. 21.55.26, 399278 ? 5.

8.51.36. 27. 9.30. 399296 82.

8.2Q.22.Ä 6.17,(9. 399342 30-

8.43-18.

6.36,12.

7.1 #13. 399348 49.

1 7-
f

8.14.46. 399 3 54 22,

/ 8-3 1. 1 7. 10,2 r.28. 3 9936778.
25, 8.30,33. 17.27. 5. 399419 86-

29. 7.49.48. 20.27.26. 3 99444 f §•

-b f;.

:

-

|

7.27.26- 2.9.30.59. 399H796.
. 6. 17.17- 29.28.29. 399527 30.

12. 7- 8- 2. 3( 4t32.2f

.

399f79>°3.

Nu
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Nu til et prof och exempel af förenämnde eat-

culatiorier , vill man lemna en ut-råknrng på Co-
metens ftalle, fäföm det ifrån Upfåla-Obfetvato-

rium blef fedt åhr 1744, d, 19. Jan. kl. 8. 17' 24"

om aftonen, dä jag, i Sal. ProfefTrs Celsii fiukli-

ga tilftånd , obferverade Cometen komma 4'

tiden förr til horarium ån den lilla ftiernån (p Pe-

gafi , och hafva o° s4 i3"ftörre decliuation emot
norr ån berörde ftierna, hvars afcen/toreåfaåtnti-

den, efter Flamsteeds Stiern^catalogue, var 23.

tim, 39' 26", och decliri. bor. 17
0

41' 39' få at

Cometens rata afcenfion var 3^3° jo' 4?" och
norda declination ig° 3f'f2"-v fbm i affeende pt
Ecliptica gifva Cometens longitude Y 2

0 3'36"och

en latitude åfven nordlig til 19° 17 2!"; fåfom fö-

regående tabeller ut-vifa. Calculn (med de talens

utlåtande, fom fordras til proportionale delarnés

upfökning ) år fådan:

Cometens PeriheL tid, 1744. Febr* 19*9* 640" t* m.
Den gifne tiden - - Jan. 19. 8.?i*t7.itcm#

Skillnaden 31
d ot

3 s ' 2
3 "~ £ 1 2

3" logar- 3 * 3 269 f,00.

1 dyngnsfec. 8640c,emotiooco,ilog.--o 93^5- 1,37-

024^,717- - 2.39043,62-

Blir få fl<illn.3i do24f7i|, hvars logar. 1*49 170,? g.

Sesqui .alteraU och dags -logar, altid +0.941 3 1,^7;

27

1

0
0326. - ~ - log. 243 302,1 f,

268.igen.tab. 4* o°4?'fz" 0.61217,4.

3»°?^. - o. 16.24. 36^,73.

Comet:s afft. 4. ;ii 2,16. 0.61^83, r$.
ifr. periheh 6.17.16.16- 3.HT 87,49* Plogar.

F f Com.



82 174?. April. Maj. Jun.

Com.ifinorb.2s
i6

0 i4
/

o"-

Upflig. Nod. 1. 1 t» 49. 30.

Dift. ciår-ifr3ii
} 0.24.30-

ianCtil.Ecl.
# 21.4;. 3 6,

C.red.tilEcl.

© ifr. 0 fedd
2. 7.33. 6 -

4.16.21.28.

Vink. ät Sol.

dels hälft

och compl.

Vink. ät Jord.

Sol:s longit

Cometens
obferverad

Calculn

2. 2.48.22.

31,24.1 1.

f8- 3f49-
## - 6* n*43-

1.2 1.42. 6,

IC.10,21.28.

3.96*70,62. ifr. Sol,

Orb-incL 47 ° 1410"'

defs c-f.g. 83i8f,6.
Dift; t. 9. 768? 6,0-

t* 9. 60041,6-

defs £ 9. 86?7S>9~
Dift, £ 9, 70428,9.

£ 9. ? 7007,8-

Com. incl 2i°48'f2"

9-96773,1 f. defs. c-f

;.9294?,77^ift.curt#

3-993 67y78. © dift.

Y 2.

2.

3-34-

3.3^
o. 2.

Com s låtit

obferv.

19 27 4 -

*9. 27. 2-

Calculn. - - +
få

o, 2.

10.06424,01.49° i0

t.8.868*0, 11. 4. 13^-,

10.2143 ut i" compl.

t.9-o82n^6- ^
C o.of087^- Yåt 0
ii 9-894'7S^ - ©
t. 9.60234,6- indin.

t 9.H797,3-Latit.

De få fecunder fom har brifta i longituden, (hälft

nar man refle&crar pä Cometensparallaxis ,
7" den-

na gängen r de/s (hållare fart i en parabolifk orbita,

ocb en fådan orbita: utftign ing utom en e$H$fis , lom
Coraeten varkeligen går uti; hvilka omftåndighe-
ter, på den iidan om perihelium, i hvilken Co-
meten fyntes, fordra af calculn haldrc + an —, i

infeéndetil obiervationernc.,) bliiva på de andra

ftäilcn
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ftållen rikigt erlatte; fåfom af denna nu följande

tabell kan flkénjas, hvar-uti Cometens rum både t

longituden och latituden , efter de med nög om*
figt ntforflkade och ofvan-anförde Aftronomifka

efementer, finnas f6r de tilförneupteknade obser-

vations tider noga calculerade, och med ée ob-
ferverade Cometens ftSllen jämnfdrde.

Longit. Låtit. n.

0 * n tt © t 11 ri

1743. Dec. 4.^/26.4321.4-33- lf.?f.f7.+ Of.

6. 2f. 19.36. 4- 26. I f .f0.36.—06.,

24-34. 34—*o. If.f8.i9.4-O>-

10. 2z.24.47- 4- 19. 16.19 — 10.

11. fli.41.f8.~if- 1 6.26.31, 4- 23-»

12. 21. 1. ?8- + 31. I6.32.44-—02.

14. 1 9.37.24.+ IT. 1 6.4 y.42. 4- o?.

I8«f9.f0.4- 23. I6.fi.i6.4- If.

19. 1 6.3 1.4 f. 4-41- 17.i1.fi. 4- 14-

20. if.ff. 8.+ 32. 17.1 8.1 f. 4-

11. 1 1 9.42.4- < 7. 17.23. 18.4-09.

23. 14.12. 31.— 12. I7.32.f7.—i 3-

24. i3.4O.2i- 2C- 1 7« % 7.14- 4-1 4-

fp" *f. 13. 7.17.4-06. 1 7.4 1. f8.— 10.

1 2.3). 34. 4-06- 17.46.30.4-07.

1 4.1?. 4- 19. 1 7. T 944- 4- 20.

30. 1 0.^.17.— 11. 18. 3.fr-—09»

Wm *•*• 10. 6. 41. 4- 17. 18. 8.n—08*

»744. Jan. 1. 9.38.44. 4-14. 18- 1 2.2 1-4- 16.

7.2?. 7.— 01- 18 33.49.4-14.

3.42. 6.4- u- 1 9. 11. 0*—06.

16. 3.17. 38— 10. I9.I f. 2.—2?,

2.f f.20.4" 08. 19.18.46.— -7»

Jan.
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Longit. Latitrm

1744. Jan* 19. v 2. 3^4—02. 19.27. 4-+ 02.

26. X28*49-2f.—04- 19.71- o.—oy.

29* 27.10. o#-+ 09. 19.5-6.23-+ 07.

Febr. 6. 20^6.13-+ 07- 19.24*22.— 14.

. 7. 19^.49—04. 19,11: 7.4.22.

i2t 13.12.1^ + 09. 16.40.22,—OJ".

Håraf-kan inhemtas, få val Obfervationer-

nes godhet, fom de upfundne Elementers (hvar-

på calculn fig grundar) riktighet; och at denne
Cometen åfven fom de andra icke har någon o-

vifs eller hit och dit fvigtande gäng , fåfcm de i

defla faker okunnige hålla före ; utan, at Come-
ternes rörelfe och fart ibland våra ftåndigt fed-

de Planeter år få ordentlig och regel-bunden , iom
någonfin fiélfva Planeternes , dem man efter mer
ån två tufende åhrs obfervationer ej ännu kunnat

gifva i Aftronomifka taflorne få goda elementer,

och numrer, fom in-om minuten altid vila ofs de-

ras ftånd på himmeln. Så at fåkert må öatueras

,

d^t Cometerne årofaftaochftadige Verldens krop-

par, fom länge förr ån de blifvit af ofs markte

och obferverade, ja ifrån förfta Skapelfen varit til,

och ftandigt hålla fina omgångér omkring Solen;

0fom jag vid flutet af Handlingen närmare vil an-

tyda , at med denna Comct åfven % få förehållen.

Går man fördenflcul någon tid tilbaka, och
med våra Comet-clementers tilhielp efter-ler,

hvar ifrån denna Cometen kommit, och hurudan
hans gång i hånfeende från jorden varit, innan

han
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hart vid detta fit nedftigande emot Solen blef hos

ofs fynlig; få finner man, at bemrte Comet för

många åhr fedan varit gående ifrån fodra Stiern-

himmeln up genom Hval-filkensconftellation, och
der årligen haft fina apparente fram -och tilbaka-

gångar , iåfom en af de öfra Planeter , med få

mycket ftörre fädane flag och omfkiften af och
an , fom han kommit Solen och Jorden närmare.

Sidfta öfvergången ifrån våfter til öfter (på den fi-

dan om dels perihelium, hvarutihan blef obfer-

verad) varade ifrån 1743 åhrs början til höft-dag-

jämningen, emellan Hval-fifkens, Vädurens, och
Oxens conftellationer : under hvilken tid han d. 24.

Jul. om aft* paflferade Ecliptican i D:s i. grad, och
fteg ledan vidare fram emot ftiernorna * och v up
om Oxens nordra oga, öfver hvilka och i D ^,
gn med z\ gradrs latitude emot norr, han d, 12.

Sept ftadnade af och blef retrograäus , hvilken

gång emot Diur-kretfens ordning fedan .continue-

rades all den tid fom han af ofs hår i Norden, blef

fedden Drog lig få up-åt, imellan ftiernorna %
<p.\|> och p Tauri, hvilka äljeft kallas Vergilw,
och kom d 4 23. Oftobr. midt öfver Siu-ftiernornji

ellerPletades , in-emot 4, grad:s diftance ifrån dem
ät Perfei fot. Den 2. Novemb. om aft. var han i

fin oppofition eller gientemot Solen i ö 20. gr,

min. med
9-f-

grådis låtit öfver Ecliptiea , uti en
diftance ifrån Jorden af r 3 290 hennes dmmetrer*
Och lom Cometen då ftod på en blä Himmels
träd, fom ej har några ftiernor hvar-niedhan kun-
nat confunderas , luften och de nätterna variUp-
fala klar, ©ch Månen borta; få hade ej varit Mit
för eo , fom i Stiern-kånnandet år någorlunda he-

ma

,
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ma, at den tiden uptucka denna Cometen, (Taft

ihan til utfeendet var a$ gånger mindre, 5n dä
han en månad d-Sf- efter förft marktes,) allenaft

manvarit lå lycklig at vanda ögonen juft åt det ftål-

Jet Sedan, för infallne mulna nätter och Månens
flden, var ej görligit at m£rka denne Cometens
gång d. ii- ocii de nSfttoljande dagar i (amma Nov.
månad genom den lilla ftiern-bilden Flugan eller

Biet} (fen 21, under nedcrfh fticrnan i mindre
Triangeln; och den <2$\ til d. 27, imellan Véidu-

tens hufvud och ipitfen af ftora Triangeln, få at

'han d. 30. flod midt lör den lämma; til des him-
meln omfider d. Dec. klarnade , och Cometen
då blef funnen i en lådan iituation emot de kring-

gående ftiernor , lbm i bcgynncHen afnaftföregäen-

de Handling befkrifves. Hvilka ftiernor Come-
ten federmera gSdt imellan , och hvadfor 'ndritb

gar med hans kropps och ftrimas tilvuxt yppar lig;

år af för-ut~gående korta journal , och den dar-

til hörige IV. taflas figur, at aftagas. Vidare,

nät denne Cometen forHatte fin gång Ined t ut-

före genom Pegafi hals , kom han til fin nedra

conjun&ion eller fämma longitude med Solen i

K 7* gr* 4/t min dcn f • kl. 11. 46' sz" om
natten, då han ännu hade en nordlig latitude eller

fynligt afftånd ifrån Solens medelpund: til 12, grad»

SJ^ miii continuerandes en lådan fin gSngut-fö-

re imellan de 4. liufare ftiernor i Vatn- mannens
högra hand och fS vidare, til defs han d. 22jFeb*

*kL x , a8i m, om morgonen paflerade fin nedfti-

gande Nod eller ficlfva Ecliptican uti x o. gr. 34-i-

tn. i en 1 ?.grad:s och nåftan i8* min;s diftance i-

från Solen, Om mornarne ledan, var ej godt at
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fe honom , fielf för dem fom bo långft föder ' ut

har i Europa, (ty om aftnarne var han redan ur

allas åfyn; ) men pä fodra fidan om iEquatoren

eller Lin ien, fålbnivid. Cap.de bonne éfperancey

kunde han löm en ftrimad morgon -ftierna fynas

den morgonen upkomma u tima och f . min. förr

ån Solen. Den m. Febr. blef han i fin från Jor*

den ledde gäng dinäus , få at han en tiddår-efter

uti fit nedftigande emot föder gick åt den led , fom
Zodiaci teken lölja på hvar andra. Dagen dår-

nifit \. <fcl i i , min. för midd. i det Cometen kom
til vår Meridian , var hans longitude X o gr s *y

m. och fodra låtit, 4. gr. sfå m. hadeakfå en fydt

lig declination til if.gr. 4?. m allenaft $6^ min.

mindre ån Sirii eller den klarafte Fix-ftiernans : ty

blef aftonen för-ut, kl. 7, 27. m. då Sirius gick

igenom Meridianen , vår micrometers-tub val

ffftad åt famma ihernas högd och middags-ftålle,

til at dagen d*r-efter pä förre-nånvde tid fä Come-
ten midt lör tuben , och fåledes un en gång giora

en obiervation fil dels rumms närmare determi-

nerande ; men, faft ån luften tycktes vara klar,

var hon dock ej fä ren och fri från dunfter , fom
man i de iödra lånder den kan hafva : få at c ome-
ten , ehuru noga man fåg efter honom , intet det

ringafte kunde (kön jas. (*) Den fidfta Febr. eller

juft 1 o* dygn efter fin perihelii tid hade Cometen
paflerat förbi och höger om den liufare itiernan i

Vatn-mannens fkien-ben Scbeat eller råttare Sak
kallad , varandes då i X 4. gr. 47. m. och 12. gr.

44I m. föder om Ecliptica. Sedan han 1. dagar

HSr-om kunna 8*1. Profeffor«ns CELSII egna UtSf^Ub /«*
i Stockholms Pafl-tidning, num t 17, och 26, f£r de^a ShrtJ,'
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dår-efter ftrukit når in-pä den öfverfta af de fidfta

3. ftiernor i Vatn~mann:s back, och vidare fkridit

fram under de 3. dar ofvanför flående finå ftier-

Hor, (alla af j:te florleken vid Bayers c och b,)

den tiden hans ftiert eller ftrima fyntes fom flörft

för dem på fodra orter om Linien; kom han lån-

ge dår-efter at hållas på en bar himmels-tra& , ir

mellan Hval-fifken , nedra delen af floden Erida-

no , och fogeln Phcenix, utan at få någon få Hus
ftierna in-vid (ig, fom funnits vård i någon cata-

logue at upföras. Och fom han då allt mer och
mer drog lig ur Sol-flra !arne, at han af Söcler-

låndningarne både med blotta ögonen och feder-

mera med tuber kunde fes och obferveras, håift

når han i dår-på följande Sept och Oétob. vid fin

oppofition emot Solen midnatts -tid gick igenom
Meridianen 5 fä villjag hår antekna några hans ut-

räknade longitude och latituder: at man dår-afmå
fe, huru hans lopp den tiden varit

,
ochpåhvad

rum ibland bemelte conftellationer han fiadt kL

9. om aft på nedan fkrefne dagar :

Mart. 9.X13, 0.19,47. Mart24.X24,39 ^,30-
April.ij.Y 6,11.29,41- Maj. 3, Y i-i,28-32,f 3*

Maj. 23. 20,13-56,15. Jun. 12. 23,27. $9,y4~

Jul 4. 23,46,44^1. Jul 29- i8,3°49
? 5-

Aug. 28-Y j,2i.p,24. Sept 28.X22,u-4S,i7-

0<$. 3r.Xi6,i2.42,ii. Dta 3. 17,2^.56,39.

Utmärker man defla ftallen på en Himmels-

glob, och imcllandem drager en behörigen krökt

linea ; få fårman med nöje fe huru Cometen fvångt

i bör-
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fig emellan förr omtalte ftiern-bilder ; och at han
i början afAug. månad kommit ner emot den öf-
verfta af de 3. ftiernor i Eridani fidfta krökning,
men vid flutet afSeptember, (då han om midnat-
ten culminérade) åter uoftigit emellan de 3. vac-
kra ftiernor i Phcenicis högra vinge narmaft til den
ytterfta , och ledan dragit fig up emot den Ym(k
ftiernan i Fogelns hufvud , få at han vid Ociob.
månads flut kunde meddenfamma, iafteendepå
defs declinat. och a/c. reffa, ej allenaft i cle fo-
dra länder af Africa, Afien, och America, utan
och långft föder-ut i Europa, obferveras. Sedan
kom vål Cometen högreup emot norr och genom
den fliiöna ftiernans Fom al barns parallel , men pä
förenämnde blåa fåldt igen, och til ftörre afftånd
ifrån jorden, ån at han få vål, fom hår-tils på et
åhr, kunnat anmärkas; dåreft han den följande ti-

den hållit fin gång fram under Hval-fifken , och
nu i åhr den 1. Juiii, eller 498. dagar efter finpe-
rihelii tid, ar at anträffas i Vädurens 17. gr. fi.nu
och 34. grd:s 38. m:s fodra latitude

, 14 900 Jor-
dens diametrer högre ifrån Solen in planeten Ju-
piters medel-afftånd , och 6f 7^ fådane diame-
trer ifrån värt Jord-klot; få athan för fin ftörre
diftance både ifrån Solen och Jorden, år til an-
feendet ?i2, gånger mindre, ån då han åhr 1743.

4 3- Dec. af mig förft marktes. Och blir at för-
föka , om icke denna Cometen nu åt höften , d$
han féntinpå natten går genom Meridianen j5m-
val öfver vår horizont, Kan genom goda tuber
obferveras i fanima parallel med någon af Erida-
ni ftiernor, fom tameligert tådt in vid hvar-andra
finnas under framdelen af Hval-fi£kens conftella-

Q tion.
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tion. Når han ^ efter den periodifka tid iom (kal

nämnas, i famfålde 170. åhr åfven löm en hög
Planet eller et loverande fartyg giordt fina flag af

och ann under denna Hvalfifken , kommer han
omfider högft up ifrån Solen och vår jord, dä
defla omfkiften fram och tilbaka, fom nu i fom*
mar ftego öfver 1 o. gr. ut-om det ftålle fom han
ifrån Solen blir fedd, blifva allenaft 3 sI min, få at

jordens helaomvåg, hvarmedelfthon vid det ena

Solftåndet år 983 1 Jordens diametrer norr-om So-

len och vid det andra 10169 fådane löder-om den
iamma, 1 belågde Cometens aphelio eller långfia

afftånd ifrån ols, fubtenderar på honom ej ftörre

ån 1 gr:s 104 mims vinkel : hvilket förmodeligen

fidft Ikedde i den ådle Obfervateurens TYCHE
BRAHES tid Shr 1572 , och åfven kommer at hän-

da för våra Efterkommande åhr 1915-, då denne
Cometen har fit tilhålld i ofvan:de Hval-fifks con-

ftellation och emellan defs ftiernor £0 $, i Y zsi
.

gn lamt 20! gr. löderom Ecliptica. Ar och den-

fia perioden riktig, få anvånder Cometen andra

170. åhr at fkrida ifrån det ftålle up genom lamma
Stiernbild, fram underVåduren och genom Oxen
igen; då ej allenaft hans ifrån Jorden fedde våg

blir mycket andrad och högre up på himmeln, e-

mot den fom nu obferverades; utan och Efter-

verlden Ikall, i anledning af detta, hela åhretförr

ån han med blotta ögonen mårkes, kunna genom
goda lyn-tuber vara honom til mötes*

Vid denna nu fom kortart giorde beråttellea

om Cometens tilJorden refererade gång , lårer ån-

nu åftundas en förtekning på famma Comets di-

rtanccr
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ftancer itrån Jorden , tillika med hans horizotita-

le parallaxe (eller den vinkel, hvar-under Jordens

halfva diameter af 6oo. Svenfka mil vid pafs, i-

frän honom blir anfeddj, och fvantlens eller ftrS-

lens längd för ofvanrde dagar, fom fådant blifvit

obferveradt: hvilket defla numrer til fölge af de
förra ut-råkningarne på Cométens rumm, genom
et öfver-ögnandc tilkånna gifva.

Strimans
1 å n gd i

Jordens
diamtt.

Comctens Defs
<s f ff i fra 1 it, 1 1 r. Hor iz*

jord. i jor- p a r al-

dens diam. laxe.

i/*J-3* u*»**» 3 •ill*

t

yj y
u* TO *70 <* Q 6

A

6v* K T T 10 660-

/ , Q °

7 " 2

,

O* V T 0 607.
i r- 05 / *

) y / *

T <!
1 z. 7> 2 v t /- r\ f1U y y

1

.

• q* Q Q JU )Ö ;1

I

9

1 5) 0» lo C76

ao. 6,20. iof76.
21. 6,29. 10 ^77-
23. io?gr.

•V 24. Ti
8-

T,38.

iOf84.
10 f86.

Z6 f>3T* 10^87*
29. f,34.

7,14. 105-87.

, i1 * ^24.
1744. Jan. 1, ?,21-

8,41.

G 2
9,8t

275.

644.
868-

Jant
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Januar. if. Kl. 8, 7. 10 362- 9,9"
T £16» 10330-

6,22-. 10298- 10,0.

19» 8,17- 10217, 10,1.

26. 8,16. 9844- io,f. 4*33-

7j3T- 9636- 10,7.

Februar. 6. 7 5
i3. 8 943- t\£. 4832.

7. 6, 3. 8 8?i- I !,6-

i a. 8 4<>f. 12,2-

14. 6, 0. 8296. 12,4.

i ii 1 M7» 8272. i nedra conjunftion

med Solen»

Hår~af kan fes, at Cometen under detta fit

fidfta annalkalde til So'en, ockfå kommit Jor-

den närmare (redan ifrån nåft föregående April

månad ) anda til den 20 Dec. då han blilvit

långlamare i fin för Jorden apparente retrograda

g$ng , och jåmvål fteg litet ut ifrån henne ; men
lbm detta ej varade långe , lä for han i fit ap-

proximerande til jorden iedermera fordt anda til

fidfta dagen , han lyntes ; och hade luften då

varit ren och intet Mänefkien til hinders, fkul-

le hans ftrima tvilvels-utan blifvit mycket längre

funnen, ån på de förra dagarne. Sådant,

(tillika med det, at Cometen i fin direéte gäng

omkring Solen, lyntes ofs retrogradus ellet Ikie

ifrån vånfter tit höger ibland Fix - ftiernorna , i

början och på ftut&t fortare ån åljeft, och me-
rendels i en tåmelig råt linea, til dels han om-
fider häftigt gaf figut-före,J hår-rorer alt afCo-
met-orbitans belägenhet emot jordens åtlkjllige

ftållea i den omväg, fom hon årligen giör kring

om
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om Solen* Det man af Cometens gångs jåmn-

forande med Jordens flyttning i fin orbita , an-

tingen igenom ut-råkningar , eller på någon, ef-

ter Cometens aftron* elementer, lammanfatt mo-
dell , eller ock i brift dar -af, pä den mindre

Comct-figuren har i ?:te taflan, utan fårdeles

fvårighet kan ut-rona.

Så kan man ock af nåft-f6reg:de tabell mår-

ka, dat Cometens ankomft til Jorden icke varit

få flor, at den fvarade emot det anfeenliga tilta-

gande , fom hans flkien och ftrima i de dagar-

ne fyntes få. Sidfla dagen , fom han var Jor-

den nårmaft, den if. Febr., kom han henne in-

tet närmare , i proportion med fit afftånd ifrån

hanne den dagen han törft marktes, an emellan

£ och 4, fom gier defs kropps och fkiens til-

växt icke fylleft f mera , ån når han förft obfer-

verades \ hvilket man ögonfkienligen fåg annor-

lunda vifafig, dåCometen på flutet lyfte mänga
reior ftarkare ån i forftone; det ock den forr

andragne Obfervations-journal betygar. Orlaken

dår-tifl var då Cometens ftigande når emot So-

len ,
hvar-igenom han fick den til-okning i lius

och varma , fom i nåfta Qyartal ( vill Gud )
med mera fkall blifva utfördt.

STORM-FÅDERS-FOGELEK
Befkrifven

Af

CARL LINN^US.

Den lärde Provincial-Medicus , Do&or Joh.
Westman fläckade forledit nyåhr til mig

G 3 QV¥
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en mycket iålfynt fogel , fom tilförne varit både

mig och honom obeKant, ehuruvåhl vi bagge i

flere åhr fokt famla de lnåfte Svenlke foglar.

Denna fogel markte Herr Angersten med
fålfam flycbt Jvinga fig i luften

, fkiöt altfä ef-

ter honom , menfom foglen varför långt borta
,

träffade han intet \ Foglen utan at bltfva rädd för
(kottet , dä han fick fe pappers förladdningen , for

neder at den uphämta , hallandes den Jamma ofel-

bart för tienlig til föda ät fig , vart altfä med
handen tagen , men, fom man ej vifte hvad fpis

han kunde äta^ blef han kort derefter död. J. W.
Foglen *) år lik och nåftan fållor fom en Sva-

la, helt och hållen fvart, utom defiådrar, fom
ofvan och inunder tacka ftierten , hvilka åro al-

deles hvita med fvarta fpitfar hvaraf ftierten fy-

nes, fom vore han mot bafin hvit; all den andra

kroppen år fvart, dock år mage och bröft bek-

fvarte , men rygg vingar och alt ofvan uppå mer >

glåntfande fvart Stierten år jåmn och ej klofd,

kortare ån vingarna då de årohoplagde, beftåen-

deaf 12. fiådrar, fom alla åro trubbige; Vingar-

ne och deras fkrefpennar åro alla fvarta, af hvil-

ka den förfta år något kortare ån den andra, fom
år långftj Tåckfiådrarne på vingarna åro ofvan

fvarte , allenaft de uti andra ordningen åro litet liu-

fa eller hvitachtige på fpitfen. Fötterna åro fvar-

te och lyckte, fom på en Gås ; halfva lären nedan
til bare ifrån fiåder, låfom på en Snåppa; ingen

tumme har foglen på fina fötter, dock i des ftalle

cn liten klo , fom fitter fåftad bak til vid fielfva

foten > men det år fynoerligit at den innerfta tåen

•3m Vt på
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på hvar fot beftår allenaft af <z> leder; den med-
lerfta tåen af $. leder r och den ytterfta tåenbeftår

af 4. leder; en egenfkap, fom jag ej fedt på nå-

gon Svcnfk fogel; alla naglarna åro Ivarta, fma-

la och jåmnftora; Nä/vet år fmalt, fvart ochhop-
krammat på iidorna, mot Ipitfen hårdare ån e~

mot. bafin, varaftdes det öfre nåfkiåketvid fpit-

lén nedbögt och krokugt nåftan låiompå enHök,
men det undra nåfkiåket, fom år lika långt, pas-

farfigaldeles efter det öfra , at nåfvetaltfå eigiör

någon krok, fåfoin på örn-flåktet Utom alt

detta år en befynnerlig egenftap, fom giör denna
fogel ifrån alla andra åtfluld

,
nämligen nafan ,

hvilken ligger ofvan uppå fielfva nåtvet lik fom
en cylinder , hvilken tager fin begynnelfe vid fielf-

va hufvudet och på undra fidan år parallclt ihop-

vuxen vid nåfvét; denna nåla har framman til

c:ne runda nåfeboror , fom åro (kilda med et finalt

mellangiår.

Håraf flutas nu characleren, hvar med den-
na Fogel (kiljes ifrån alla andra, at han år af Sparf
flåktet en fogel med fmalt hopkrammat nåf,

hvars öfra kiåk år krokug; at nåfan ligger pånåf-
vet fåfom en cylinder; och at fötterna åro lykte.

PROCELLARIA eft avis Pafferini ordinis,

Roftro tenuiy tomprejfo maxillis &qualibusfupe-
riore épice adunco.

Nafo vylindrico, reftro pardiklo eique adnate
Pedibus palmatis.

Denna fogels råtta hemvift åro de brufande vågor
på vilda hafvet, uti hvilka han löper få trygg,
fom en lårkia på en ryggad åker, men det år märk-
värdigt at han fållan timmer fom andra fiöföglar,

G 4 utetr
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utan juft löper på fielfva vatnet, utan at fiunka

ned til fielfva buken
i
hvaraf Siöfblket honom

kalla St- Pehr , emedan han går på vatnet

De lora befkrifvit honom låfom Dampier
voyaye 3. p. £4. och Albinus ornith. 3. p. $4.
kalla honom tor lämma orfak Petrell.

En ganflka dråpelig cgenfkap böra vi intet för-

bigå vid denna fogel, utanprila den allvifa Ska-

parens oförlikneliga inrättning, iom genom den-

na fogel har behagat låta Siö-folket , fom kartas

på det brufande haf, hela 6. a 12* timmarna for*

ut, veta når Orcaner och ftark ftorm £kola tim*

jna, at de der til fig bereda kunna med fegels ned-
tagande och andra nödige praeparatorier; ty den-

na fogel vet förut nårftorm fika I komma, löker

då ftraxt ffcieppen och håller fig ftandigt vid dem#
utan at kunna drifvns tädan , at han må hafva på
ena iidan om fkieppet lugn , då ftormen fig infin-

ner, der han eljeft af vågorna flkuile fatigerastil

döds. Så Ihart Siölolket mårkia deflfe foglar hål-

la fig tått vid fkieppet, åro de låkre om ftorm*

Herr CARL LEIJELLS
KÖN om en nyligen uppfunnen Zink - blan-

dad Kopparmalm., och at derutur utan vida-

re tillfats af annan koppar utbekom-

Vveriges Inbyggare , fom nu, igenom den Hög-*M ftas valfignelle och flitigt efterfökande, vifier-

ligen

ma en art mejfmgs regulus.
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ligen*hafva ordfak at hugna fig af, det jemvål ut-

ur våra Nordilke klyfter allehanda flags metal-

ler och mineralier, ja ock de ådlafte, upbrytas;

kunna ej annat , ån för en lårdeles fordel och
befparing anfe, at åfyen Zinkmalmen och gall-

mejor , fom af de förra tiders olmnnoghet få

långe legat fördolde, nu omfider blifvit, i des*

fe lenare åren, hos ois upfunne, Och at vå-

ra egna berg nu racka ofs en ömnoghet deraf.

Hvem flkulle tillförende kunnat inbilla lig, atu-

ifrån långliga tider legat förgömd , fom nu år

befunnit och uptåckt, och at våra Förfader kiöpt

gallmeja ifrån utrikes orter: men, af blott ovet-

tenhet , bortkaftat fin egen , fåfom odugelig berg-

art och gråberg , den de fåfrat ifrån filfvermal-

men , under namn af rådslag.

Herr Amiralitets Fifcalen Broch, fom med
få mycken ofortrutenhet efterfökt, och pä nå-

gre ftållen hår i landet upfunnit Gallmeja och
Zinkhaltige blånden, har mig nyligen tillftålt ett

glånfande blinde, med liusbfå fläckar, och grå

kupfer glas , emellan tvånne fahlband af talck 1

med åliggande rodacktig kalckart. Och fkall ef-

ter defs utfago vara tagit vid Skenshytte Mas-
ugn i Dahlarne t

famt angafs hålla Zink eller

Gallmeja. Detta blånde, lom jag ftraxt befandt

vara Zinkhaltigt, har jag på åtfkillige låttprot-

vat och dervid följande anmårckt.

ti Sahlben •högarne en få nödig mineral

Efter föregången roftning nedfiiiåltes deraf
ii ®ch i centn?r (Probervigt) med u centner

Fy koppar
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koppar och behörigit kohlftybbe, på det bruke-

lige fåttet vid dylike profvérs anftållande, då

den tilliatte kopparen förhöjdes til en liusgål

melTmg, med 13 och \ procents tilvåxt i tyng-

den. Jag har ock, af någre deruppå giorde rön,
funnit detta blånde innehålla 8, 10 til 12 procent

rå koppan Och fom jag fåledcs blef ofverty-

gad om, at denna malmart förde tillika både
Koppar och Zink; ty tog jag mig derutaf anled-

ning at förföka, om icke, åfvea utan tilläts af

annan koppar, meffing derutur flöde at utbe-

komma* Infattes derföre til roftning i« centner

af denna Skenshytte malmen, til fint pulfver fön*

derftött, och etter 3. timars graderad hetta åter

uttogs och vägdes, då den igenom denna calci-

nation tandts vara p procent tyngre ån föut. Jag
fattc den fåledcs åter uti ugnen och ånnu i f

timar calcinnerade , ökändes efter hand hettan

altftarkareoch ftarkare. Under defla beggeroft-

ningar , gaf han i början en ftarck och lurak-

tig fvafvelluckt ifrån lig: men uti andra roft-

ningen var denna ångan lå Ivag, at den knapt

kunde kannas, och efter 3. timars utftånden het-

ta mårcktes ei mera den ringafte luckt

Sedan malmen på detta fåttet var fullkorn-

ligen calcinerad
, vog jag honom åter och be-

fandt våga allenaft 90. Skålpund, efter lilla cent-

ner vigten, lå at han nu ei allenaft förlorat de

3. procents tilvåxt , fbm igenom förra calcina-

tion ernåddes, utan ock ånnu 10. procent der-

til, efter förda invågningen. Andre zinkmal-

mer och gallmejor blifva medelft calcination ge-

men-
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menligen liusgåla: men detta Zinkblånde ble£

morckare och feck en brun fårg Tom litet tycktes

ftöta på gålt; hvilcken mörcka fårg af den der-

hos varande kopparen, utantvifvel förordlakas;

ty kopparmalmer ju rikare de åro defto mera
fvartacktige blifva de igenöm roftning.

jifvannåmde 90. Skålprd roftad rnalpi , blan-

dade jag uti en lagom ftor degel med 2. cent-

ner fvart fluff och i centner kolftybbe, och fe-

dan med kok falt väl betåckte, lamt degelen

med en deruppå faftfmetad tåckdegel forvarade

,

och fatte uti effian, famt efter i%. minuters fiuålt-*

hetta, medelft bMer åter uttog och afkylde.

Når jag fedan öpnade degelen fandts på bott-

nen en regulus af 19* fkåtpunds vigt Och ha-

de denna regulus naftan (amma lynne och fårg ibni

vanlig mening } dock litet liufåre och något

fpröd under hammaren. För öfrigit uplöles han
iom annan meffipg i flkedvatten och gior folu-

tiön himmelsblå.

For ftörre fåkerhets fkull har jag flera gån-

ger detta förfok anftålt, och hvarje gång af be-

lagde blånde ernådt meffing, enar jag på det lat-

tet fom nu lagt år tilvåga gådtj dock år 19. pro-

cent den hogfh halt i meffing fom jag derutur

kunnat åftadkomma : men val ringare , lom ej

år fellfamt; ty en och famma ftuff kan vara rik-

haltigare på den ena , an på den andra ändan

,

hvilcket vid alla flags malmer plägar hända.
Når jag åter vid detta blåndets föriokande alde-

les uteflutit kolftybbe och malmen med fvart

flufs
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flufs allena nedimålt, har jag då ei annan regu^

lus , ån en (kör rå koppar , och ej någon mes-
fing, bekommit. Hvaraf år til atfluta, det kol-

ftybbe år ett mera tienligit phlogifton för den-

na Zinkmalm, ån det fora vinftcn och faltpe*

ter hyfa.

Hvad angår denna malmartens förhållande,

i anfeende til den befynnérlige tillväxt uti tyng-

den, fom han medelft calcination får, har jag

af åtfkillige giorde rön jfunnit någon olikhet e-

mot det fom förr fagt år. En gang roflade jag

deraf 12 f. fkålpund i lmå flyeken lönderflagne

,

uti ftarck eld , *lå föriuften blef 8. fkålpund. Dc
öfverblefne 117. fkålp:d til fint puliver iönder-

malde och i lagom hetta en hel tima åter cal-

cinerade och omrörde , förändrade uti elden defs

förut hafde bruna fårg til fvartacktig, fåmt nu
mera vog 127. Skålpund; och fåledes igenom
denna fenare roftning åter fådt en tillväxt i dels

tyngd af 10. SkålpicL; hvilcken igenom vidare

fullföljande af calcination åter aldelcs förfvan,

famt förlorade ånnu A Skålp:d dertil af hela

tyngdeh-i fådanföm den var efter förfta roftnin-
1

gen, och vog nu ej mer ån nu Skälp:d; hvar-

före följer håraf at detta blånde , medelft hela

föregående calcination, i anfeende til förfta in-

luft af 14. fk51p:d. Den mörcka fårgen fom mal-

men i andra Calcination feck blef igenom den
fenare något liufarc; dock nog mörckare, ån

vid förfta förföket befants. Vidare har jag ock

en gång röftat oftaiiåcnde blånde uti flutit kåril

fom var in alles haft en for-

med
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med tcmelig ftarck hetta , dä det biet 6. pro-

cent tyngre , ån det var dä det inlades; men enar

det (edan i öppet kårii uti några timars tilbörlig

hetta återcalcinerades, förgeck ej allenaft defs fä^

ledes ernådde tillväxt, utan ock defsutart förlo-

rade 9 och | procent af hela tyngden för roft-

ningen.

Detta åfvananförde rön, lårer förmodligen

gifva vid handen möjeligheten , atutan tillfats af

annan koppar, utur en Zinkblandad kopparmalm
kunna utlmålta mefling, hvilken fäk^ få vida mig
vitterligit år,^ei varit tilförende kunnig; dock bör

har utaf derfore ftraxt ej (lutas, at detta biånde

ockfå i ftort med någon fördel kan til godo giö^

ras och meffing, på åfvanfkrefne fått, deraf till-

vårckas; ty har vid förefaller en bärighet, fom
ej ar få lått at undan rödia, All meffing om den
fkal fl fin råtta fårg och blifva fmidig , måfte den
koppar föm dertil fättes vara förut gårad och
(kild från all oart, lå at defs fammaniattning bör

beftå åt går koppar och zink ; Hvaremot den
'mefling, fom af en zinkblandad kopparmalm vin-

nes, fom har fkedt år, år en blandning af rå kop-

par och zink, hvaraf följer at fädan meffing ma-
fte blifva blekare och mera fpröd, ån den van-

lige , fom ock af det hårbefkrefne rönet år be-

funnit. De(Tutan (kulle och i ftort den olågen-

het mötaenom, at Zinken, fom ej år någon lä

fafthångande mineral , at den ju icke röker bort t

få fnart denfSr fittphlogifton, om den, efter det
brukeliga fmåltnings iåttet, (kulle följa med kop-
paren de flera eldar och hela, fmåltningen ige-
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nom, lå måftc han i rök förfvinna, och vore ej

iå lått at bibehålla fom i dét lilla profvet, åt-

minftone ginge Zinken bort i gärningen och kan-

ike röfvade något med fig af kopparen. 1

Skulle af detta, vid oftanåmde blånde, af

mig anförde förlöker, till det allmännas tienft,

e) någon annan nytta kunna hemtas, få hoppas
jag at de åtminftone torde tiena till någon up-

lysning i metallurgien och gifva androm fom un-

derföka naturens underliga fofter i ftenriket, an-

ledning at vidare tanka håruppå och nogare ut-

forfika fädanc blåndarters egenfkaper och vår-

kan, och derafhemta
,
några gagneligare påfund,

iom ånnu, kan hånda ligga fördolde.

Herr PEHR KALMS
SAMLING

Af atjkilliga Mareken
, fom Fifkare , Lofar och

annat Sibfolck) dels vid ofter-Stån, delsvid

Våfter-Hafvet hafva til tilkommande

väderlek. Infand til Kongl. Veten-

/kaps Academien.

Som Sal. Hr. Profefför And. Celsius var myc-
ket mohn om alla nyttiga vettenflkapers up-

odlande hår i Riket , få har han, jemte fina träg-

na Aftronomifka oblervationer, ej allenaft fielf

året igenom ganfka noga i ackt tagit och up-

tecknat, allehanda väderlekens förändringar och
©mfkiften* utan och anmodat andra på flera orter

i Ri-
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i Riket at hålla dylika Obfervationcr öfver väder-

leken och dem ledan med honom Communicera.

An vidare har han uti KongL Vetenflkaps A~
cademiens Handlingar Vol. I. p. z6\. upmuntrat

dem fom viftas vid hafvet, at til KongL Veten-

fkaps Academien inkomma med fina mårken til

tilftundande väderlek , uti följande ord; De, (brii

bo uti fkiårgården fkulle gibra Academien et får-
deles nbje, om de gofvo tilkiånna de Mareken,
fom af långlig förfarenhet åro fåken funne, be~

tyda någon vifs utkommande väderlek.

At lå mycket Inarare århålla detta fyftemåhl,

anmodade Sal Herr Prof. And. Celsius mig, fora

nu några Somrar haft tilfålle at viftas dels vid 0-
fter-Siön, dels vid Våfterhafvet, at af Fifikare,

Lofar och annat Siöfolk utforika och upfkrifva de

f
marken, fom de til annalckande väderlek kunde
hafva, och lemna honom ledan del dcraf

,

Til följe håra! har jag varit mohn om at al-

lcftedspåmina relor, men i Ijnnerhet vid Siö-

kanten utlpana och anteckna fådana Mareken.

Som nu Sal. Profeffor Celsii för tidiga döds-
fall kommit emellan , at jagej hinte lemna hbnora
et utdrag af mina Journaler angående denna laken,

få har jag trodt min flkyldighet fordra at ufverlån-

da de famma til KongL Vetenlkaps Academien.

Min mening var val i början at ånnu til nå-

gon tid halva upfkof härmed
?

til des jag något
nogare fått underlöka, huruvida och ihvilka om-

ftåndig-
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ftåndighetet defla marken träffa in eller ej ; men
fom jag vet, at flera ögon fe mera ån et; fom
jag ock för mina refor i fynnerhet om fomrar-
ha , iamt åtfluliiga andra förhinder, fållan får lån-

ge vara hemma och på en ort , och altfå ej har
tid och rådrum at fä Accurat Obfervera detta fom
jag giårna önfkade; få har jag hellre nu ftraxt ve-

lat infånda de lärorna til Kongl Vetenfkaps Aca-
deraien

, på det andra fom hafva båttre fkiekelig-

iiet, tid och tilfålle dertil , ån jag, ej allenaft kunna
få underföka huru och når, lamt på hvilka orter

defla mårcken hålla prof eller ej; utan och deri-

genom blefvojupmuntrade, at delsutfpana flera,

dels och at til Kongl Vetenfkaps Academien in-

komma med dem fom båttre åro*

Vid några ftyeken har jag bifogat fmå an-

mårckningar ; vid dem nåmligen fom jag hårtils

funnit de båfta. En och hvar fom har någon in-

ficht uti Naturkunnogheten lår fiima, at en del af

defla mårcken kunna af Mathemetifka och Phyfi-

flka Principier demon ftreras, och måfte altfå i vis*

£a gifna omftandigheter hälla prof

Jag delar defla mårcken i s:ne Hufvudde-

Jar efter orten jag fått dem , och vil altfå be-

gynna med dem jag erhållit

L Vid Ojler-Siön:
t Af Fijkarepå Kiållen^ en klippa fom lig-

ger vid Bibrn. Se Herr Tunelds

Geograph. p. 40,

Gny och fvart på Siön år teckn til ovådcrj

g^ffår Orfkiars fsn>åken, (fom ligger S,(X om
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kiållen,) fynes val hit (til Kiållen) och lom
lutad ar tekn til blåft derifram

3. Når det vafar från landet (fom ligger litet der-

ifrån i SSWV) år teckn til Sunnan våder.

4, Om det år mulit och Solen kommet up i

moln och det klarnar ftraxt up , år tekT til

klart våder.

5\ Når Solen vid nedgången lyfer mycket på mol-
nen betyder blåft andra dagen.

6. Når Holmar, eller klippor eller fkogar, Ibrtl

ligga långt ifrån
,

tyckas fom höja fig up ifrån

vattnet och flå pä gallror, betyder blåft.

2. Af Lofar vid Landsort och Dahlerå:

7, Når Siåhlarna titta mycket up ur vatnet, vån*
ta de oväder, NB. Slår ofta fclt.

g. Når fåren ftå féntom aftnarna på de högfta klip-

por, år det et vift teckn til klart och uppehålds

våder.

Anmårkn. Det träffar nåftan altid in.

9. Når vattnet faller tit har man altid at förvän-

ta iå långe vackert våder; men äter igen om
det börjar ftiga up, följer altid derpå ftorm el-

ler rågn eller och -bägge, floder det mycket up
våntes ftor ftorm eller långvaracktigt i?gn: al-

drig blir regnet lSngfämt når det år litet Siö-

vattn

Anmårkn. På alla ftållen jag viftats vid efter-

fion, hafva lofar, Fifkare och andra fbmbedt
vid Siön

,
utgifvit detta för et det aldravis-

fafte teckn, fom nåftan aldrig fkall flå felt.

10. Om Solen bäddar under fig eller drager un-
der fig moln , lå år ej långt til elakt våder och
ftornv • WMfMmm H Anmårkn,
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Ånmårkn* Träffar ganfka ofta in.

11. Når det ar lugnt, och hafvet börjar dona

,

väntas fbrm.
12. Der våderrötterna ftå tiockaftom aftoft, der-

ifrån ^kommer vädret, följande dagen.

Anmarkn. Våderrötter kallas det når ifrån nogon
vifspunél på Himmelen utgå hitoch dit fmala
firek och moln fom radii ifrån ett centrumjdet-

ta centrum årnu det fom kallas våderrot. Ofta
ler man på en gång flcre fådana våderrötter.

33. Om vådergalla fynes betyder det ftorm, (va-

dergalla kallades hår på orten det , når det ftår

på andra fidan af himmelen tvårt emot Solen et

(ken, fom ler ut fom Balis eller en fot pä en
Rcgnboga.)
Anmårhi. Håller ofta prof.

14. Då på vattnet börjar komma drifvandes myc-
ket hvit fkum , år ej långt til ftorm»

Anmårkn. Träffar ofta in.

if. Då omkring Solen eller Månan år en ring,be-

tyder det ftorm, år nu ringen öppen på någon-

dera fidan , fom gemenligen Iker , fa kommer
vädret derifrån eller från den kanten.

Amnårhu Håller ofta prof; men jas har och
funnit at det flårfelt. Den 16. £idm. 0<fbbr.

var den natten förut en ring omkring månan,
om Morgon ftodo 2. våderfolar omkring fö-

len ; men ingen ilorm fölgde derpä utan kiöld*

Den i8.fidftl. Nov. ftodo 2:ne ringar omkring
Solen på den inre ringen voro 2. våderfolar,

ännu var ofvanför den yttta ringen en annan

ring, fom dock ej fom de förra hade Solen til

Centrum , utan vånde fit convexum latus emot
henne , men ingen ftorm eller ovåder fölgde

derpa utan något kalt 3 Af
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Af dm fom viftas vid Grijlehamn*

16. Når et våderftått långe och Ikal nu andras*

i& plar fiön om afton liuda härdare frän den li-

dan fom vädret (kall komma.
v

17* Når det långe varit Sunnanvåder och regn,
och derpä fedan kommer nordanvåder, få plar

famma våder giårna continuera i dagar.

18- Om det år klart då Solen går up om morgo-
nen , men moln likväl fynas i våfter , pä hVil-

ka Solen fkiner, då kommer regn.

19. Når molnen om morgonen g! helt fort och
likfom ipringa, år teckn til uppehålds vader,

ja faft det vore tåml. mulit; men ga de längfåmt

ochfvålla til, kommer rågn.

. Når om fömmaren uti uppehålds vader ftår i
1

luften fom en rok altom kring, bebådar iådant

garna långvarig torcka.

IL Fid råfter-Hafvet.
Af Fifkare ,

Lojav och andra, fom hafva Jit

hemvift vid Hafskanten i Bo-

bus Låbn.

si* Då Himmelen Ivartnar up , och bankar %,
år tekn til regn.

22. Når fkyn kröker fig ned och vådret år i kan-

ten, våntas ftorni.

23* Derifrån lom omaftonen glåtzea år, kommer
gemenligen vind. (Se nedanföre n. 47.) Efter

Michaelis tid fker ofta, at det glåtzarpl alla 4,

kanter. SW. NO. SO. NW. då blir g*ma
ftilla , medan vådren då förqvåfja hvarandra.

24. Om Solen om afton i nedgången käftar ftri-

mor från fig mer ån vanligit , fä våntar man ge-

nämligen andra dagen O. eller SO*

,
H z sj.Ooj
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2). Om Solen om morgon i upgången käftar me-
ra ftrimor från fig ån vanligit år', plår det be-
boda V. vådcr.

26. Når nåfvarna giflba, det år, når nåfvarna blif-

va blifva få torra och hala, at alt det man ta-

ger uti , likälom haiiar ur handen, då kom-
mer råga

" Anmårkn. Slår ofta in och år bland de viffa-

re teckn,

27. Når fiön varit ftilla och det blir flod , och fiön

eller hafvet bruiar, då veta vi atdetdåmåfte
vara våder i fiön , och altf i från den kanten det

brufar och vågorna flå
,
yånta vi vader,

Anmårkn. Jag markte åtskilliga gångor uti Bo-
hus Låhn , huru detta helt noga träffade in.

Samma mårcke hade Fiskarena vid öfter-

Siön , neml livad hafvets brufände och vå-

gornas flående angår, från någon vifs kant

2$. Når det regnar och det torckar in i jorden alt

iöm det regnar, få långe det lågiör, våntas me-
ra rågm

29. Når det år en flor hvit ring omkring Solen
,

eller at dét båddar Tom blått och gult under,

der Solen flår, betyder antingen regn eller ftorm*

Anmårkn År måft famma med N:o 10.

• 30, Rodnar det för Solenes upgång, år teckn til

rågn eller florm.

31. Hånder det når vattnet varit ftilla, at det be-

gynner löpa up , och en liten ftund derefter lö-

per ut våntas ftorm.

Anmärk. Ar på denna orten bland de fåkrafte

tekn. \, \:
> -

| rff,%m .

*
"

*,.r
4

32. Ofta (kerat Våhr-öarna ombyta fin figur på
liua-
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hundrade fatt; ty nu fe de ut fom flott, nu
vifä defigfom fåitflacktn ingår, nu på många-

hands andra vis, och dä de fågiöra åraltid teckn

til annan väderlek, nar defla öijar bygga, det

[
ar iynas mycket höga , år teckn til hård öfhn-

~Vind.

r Jimnårkn.
Våhröarna ligga s.mihl V.omGnb-

beftad i TanumSochn, hvareft detta för mig
berattades, och åro bland de öjar, fom lig-

ga långft ute i hafvet frän fafla landet i Bo-

hus låhn.

33 Nar Fifkenejvil taga pä kroken, våntas e-

lakt vader.

34. Når det regnar af NO. och N plår det ofta

hålla ut 2. dagar och flera

3T. Når det mulnar up i SV. dä våntas regn.

35. Når om eftermiddagen , då förmiddagen varit

klart, en regn (kur eller fvart molnvägg iliger up

från norr, öfvertåckerhela Himmelen, men blir
* börtrenfad , ( ibland med, ibland utan regn )

innan Solen går ned , år teckn til nordanvåder

andra dagen derefter,

Anmårkn. Jag obferverade med förundran hår

på orten ,
ej en utan flere gångor huru noga

detta tråffade in,

37. Når vatnet löper ut lå våntar man SV. och
ftorm.

38. Når det löper mycket in våntas regn.

39. Hvarifrån fkyn drifves , dä den förändras , der-

ifrån kommer vinden.

40. Om man vid Solenes nedgång fer längs efter

vatnet , och Sohlftrålarna (kiuta lig anda fram
b fom en .flock, betyder det vackert vader; men

H 3 fprida
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fprida rtrålarna fig ut omkring vatnet, år ttckn
til oväder.

41. Om en molnvägg om afton £yns i norr, fom
ar hel och ej fönderdelt, dä kommer andra da-

gen Nordan , men ar den fönderdelt, kommer
S. vaden
Anmårkn. Träffar in ofta; men flår och ibland

felt.

42. Når det fkall blifva ftorm och ondt vader, få

flår omkring bergen fom en rök, hvilket kom-
mer från hafvet , man får då gemenligen Vårtan,

florm , icke landvåder, utan från Siön.

Ånmärkn. Jag obferverade hat pä orten ofta,

huru detta altid träffade in.

42* Nar vinden blås från S. O. och fkyn går från

S* V. eller tvärs, lå continuerar det vädret giär-

na länge och fläcks merendels med regn.

44, Sunnan regn och Vårtan fläng följas gierna åt,

det är, då det är Sunnan väder och regn , kom-j

mer Vårtan ftorm derefter.

Anmårkn. Jag mårckte at detta hvar gång träf-

fade in , det iörfåkrades ock , at det nårtan al-

drig der vid hafskanten (kal flå felt.

45\ Når om natten begynner blåfa S. O. få drar den

lig gemenligen få, at efter middagen blifver

S.V. och rtorm.

Anmårkn. Huru noga det hår på orten träffade

in erfor jag många gångon
46. Når vinden följer Solen, det år, når det om

natten blås N, om. morgonen O. om middagen

S. fä kan man giöra fig tåmeh rakning på par

dagars godt väder.

Anmårkn, Detta kallades Solgångs-väder hår på
orten

:
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orten : det förfåkrades at det var bland de

viflare tekn : jag befan ock åt det måft altid

hölt prof: jag har federmera förfökt både

hemma och pä mina refor ,, at det merendels

träffar in, gemenl. år om Sommaren, lom
vådret följer Solen.

47. Nar det varit mulit om dagen , och det om
afton pa någon fida af Himmelen blir en glånna

det år, blir en klar öpning, få fkaii vådret an-

dra dagen komma derifrän.

Anmårkn. Alleftåds der. jag vid hafskanten va-

rit, lå i Bohus Låhnfom i Roflags och Sö-
dermanlands Skiårgårclen , famt pä Jiland

och i Finlke Skiårgårdarne, efven af Siöfol-

ket uti Revel i Eftland, har detta varit anta-

get fom et alment och bland de viffafte tekn

til följande dags väderlek, jag vet och nep-

peligen något lom få ofta häller prof, fora

detta , ej allenaft vid hafskanten utan och up
j landet, egenteligeH år val om höften, lom
det maft träffar in, men lä år det och ej at

förkafta^ de andra tider. Ju högre man om
afton efter Solens nedgång kan komma på nå-

gon högd , at få fe omkring fig på Himme-
len, ju fåkrare kan man vara om våderleken

följande dagen
,
egcnteligen då man tillika i

ackt tager de ; nåft efterföljande. Ja detm&va-
ra hvad vader det vil, få kan man dock om af-

ton vid eller ftraxt efter Solens nedgång af

Himmelens betracktande , hafva ganfka ftort

Iius til följande dags väderlek.

48, Blir det en l adan klar öpning , men efter en
ftund går åter tilhopa 11 blafer vådret andra da-

gen dit II 4 49. Når
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49: Når 2:ne molnbankar åro på Himmelen, til

exempel, en i S.V, och den andra i N.O. om
den i SL V. ftiger up, få fiunker den i N. O* och
tvårt om ; den fom nu af de två får ofvefvig-

ten, derifrån kommer det våder, fom fkall blä-

fa. Ofta händer ock at defla bågge banckar M
och våga emot hvarandra, få at ingendera vil

gifva efter , och fä långe har man lugnt.

$0. Man kan fe en och flera dagar förut, hvadan
vinden (kal komma; ty om det år klart uti fkyn

ock imå banckar komma up på någon kant,

h vilka få inan de komma up, fmålta och för-

{vinna bort 5 .

fkier nu at de.omfider blifva qva-

re . och ej fmålta bort, få kommer vinden der-

ifrån; men fmålta de bort, få kommer vinden

fr n den kanten fom år tvårt emct Komma
, de häftigt up få harman vinden fnart derifrån.

yr.:.-' Om. Fifbreåro ute på hafvet, och fe, at om-
irin^ bergen ftär fom en rök eller töckn, då år

det vifl teckn til >ftorm och utan vader det år

til S S V/ eller V.

£3/ Men ligga de ute på hafvet och bergen mot
landet gillra och bygga, de* år tynas högre ån el-

jeii, få väntas fåkert öflanvind och vackert

, v yåder.
. r .

.

' Tu-Ci \4 ^!
f3. Ifrån det land det gillrar och bygger niåft,

, -derifrån kommer vinden helt vift. Til-exemp*

om Skagern gillrar- muft få väntas vinden då-

dan gillrar norfka banken niåft fä kommenvinden
dådam O. f v/

74. Når Fifkarena ligga til fiols och. alla, .3. lan-

den Dannemark, Norige, och Sverige bygga,

då följer altid en grutvelig ftorm.

57. Når
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57. Når det lucktar frånt vid hafsftrandema, fa

blir Sunnan vader och utan vind.

j6. Nar vatnet flår val flilla och bryter ej , menfli-

ger doch högt up och ned, få har man, f åkerf;

vind ifrån den ort vsittn^t börjar gå , fart ån det

vore en dag derefter eller mera , emedan vin-

den dä år under vatnet, når få fker, få fåga,

Fifkare, at hafvet då lucktar vind} gemenligen

pUr då en våfbn vind komma.

57, Ebb och flod hälla inga villa tider hår på or-

ten; når det ur ftadigt och- godt vader fkier*

giårna foråndring på 2 i 2| tima.når vinden år

N V. giör den den högfta flod, och kallas flod-

vind. Når floden blir långe, få år fåkert) at

vinden mäfte blifva V. och V. til N.

Anmarkn. Storfta delen af föregående Väderleks

mårken ifrån och med iro 42. til 57. har }§g
at tacka Comminiflern i Morlanda på .Orouft

Herr Olof Holmsten före , hyilken ej al-,

lenafl: bodde påfielfva hafsftranden , och alt-

lå hade tilfålle at i ackt taga väderlekens om-
fkiftningar; utan och i flere åhr famlat af lo-

lar och fifkare deffe mårken och dem under-

fokt At ännu- mera forvifla. hiig om deras

ricktighet , låt han uti et gille, der någreoch

40. ålderftegne Lofar jenite FifTkare och andra

voro förfamlade, i min närvaro uplåfa de (am-
ma, då de enhälligt inftåmde at få. gemenli-

gen plår Ode. De lade qch til , at i forna

tider vore deffe teckn helt vifla, men nu flå

de underflundom felt ; hvi ket år en all-

mån klagan på alla orter nemligen at gamla
mårken nu -ej mera hålla öreL

H s 58. Når
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$8* Når det i lugnt vader blifver mycket fikum
och fradga vid landet blir blåfande vader och
ftorm.

59* Når om aftnarna ftä fvarta plattar och fm!
moln på Himmelen väntas regn ; men åro[de
liula då kommer vackert våder.

éo. Når fkyn börjar fånka %, och blifver lä-

ger, vantes regn, men ftiger fkyn up, väntas

vackert vaden

Om en DUMBE^ fom kanfiwga:

on Perslbn, en Bondefonfrån Ofvankihl i Ju

$| leta fokni Sörmanland, född 170$, upfödd

på vanligt enfaldigt fått, at veta fin Chriften-

dom och lufa i bok, föll åhr 1736, fen han i

3. åhr varit eift, i en hetfig fiukdom, hvarutihan

blef rörd afilag på hela högra fidan af kroppen,

och aldeles mål-los. Efter nåflan et hälft åhrs fång-

liggande begynte han något flytta figfielf; men
haltade och med högra armen i band. I tu åhr

derpå bfukade han en hålfo-brun vid Juleta-Prå-

ftegSrd, fom hosätfkilliga giordtgod värkan; men
han tyckte fig ingen annan båttring finna , ån at

han litet ftadigare kunde gå och åfven redigt ut-

fäja det lilla , men vid många tilfållen viktiga or-

det ^a. En förmän vann han likväl ^ fom man
fedan märkt och fora juft år orläken, hvarföre

BERÄTTELSE

Af

OLOF DAHLIN.

hans
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hans perfon nu blir ryktbar: han kan filinga vis-

fa Pfalmer , fom han lårt innan han biet fiuk

,

få rent oeh tydeligt fom en annan iårdig

mennijOkia : men det ar til märkandes, at han

i början af Pfalmen måfte litet underhiålpas af en

annan , fom hunger tillika. An mer : han kan med
fammahielprent uttala vifla böner utan fång ; men
likfom i takt, med en uphégd och ropande röft.

Imedlertid år denna karlen en Dumbe i dageiigt

omgånge, föm måfte teknamed hånderne, atut-

tyda fin mening , och fom ej kan utföra et eff-

da ord, undantagande $a.

Något enfaldig och finä-dum har han vål al-

tid varit; men år, nu fom tiiförende , til hörfel

och förftånd , efter fit pund, oförryckt I öfri-

git år han Gudfruktig, ftilla och fedig.

Kyrkioherden i Juleta, Mag. Joh. Iherikg,

efter hvilkens egenhåndiga ochunderflmfnaberåt-

telfe jag detta meddelar, (förutan at jag fielf fedt

denna perfonen och hört hans fång:) har nu i

8. åhr haft honom hos fig i Pråftegården och giort

fig all flit at utforfka, om detta varit någon åikt

och föreftållaing af denna karlen, at defs båttre

vinna födan ; men funnit faken aldeles oförfalfkad*

Ju!eta*Förfamlings Invånare af högre och lågre

ftånd veta at beråtta det famma.

Den mångfaldiga och underliga vårkan, fom
man finner af Slag, år alt för bekant: Jag vil til den*

na beråttelfe ingen ting annat lägga , ån den anmärk-
ningen, atde/om flamma, faftdeknaptfå fram tio

obrutne ord i radmr de tala , kunna dock fiunga utan

den olågenheten och hel redigt. GBin*
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GLÖMSKA af alla Subftantiva och

i fynnerhet namn.
*v:va&

. ife- : Af ; ^MhV
C LINNÄUS.

En LårdMani Upfala, föm genom flere åhrs

ftillafittande blifvit corpulent och full aL
Skörbiug, (larmade ånteligcn uti Pödager,

Podagren vide fig vihr och höft uti fötterna r
men ville mycket nödigt blifva der quar, utan
iokte komma upp i kroppen, hvar emot Patien-

ten anlitte Medicorum biftånd,

1 742. Om höften fick lamma Man fin vanli-

ga Paffion , då hon ville mycket nödigt til fötter-,

ne , utan (log ånteligen til fielfva hutvudet Jag
:

beflitade mig forgåfves at få henne dådan , hvad
hårft jag ordinerade, utan fick Patienten en fömn-
fiuka (Cataphora ) hvilken fätte mig mycken mö^
da

9
hvar vid en Spanfk fluga i nacken , doch gior-

de ftörfta effekten
,

ty efter denna vaknade han'

mera upp, men tycktes likföm phantilera , det

doch lå ei hade fig , utan talade han liklom ett

främmande fpråk, hafvandes egna namn på alla

ord : ex. gr. dricka To Ti &c.

Sedan fömnliukan och Podagren med pasö

fionen bortvikit, at han förmådde gä upp, kände

han några ftyng bak i nacken med någon ftyfhet

i nakfenorne , och där til en fvårighet med min-

net, fom doch varpå helt fållfamt fått.

Han
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Han hade iörgåtit alla Subftantiva, få at han

ej mindes et enda ; ja ej engång namnet på fina

barn, på fin Fru eller på fig fielf
, mycket mindre

på någon annan* Och det ån mehr fynnerligit var ,

om man nåmnade någon fom han ville låga, fa-

v
dehan ja; men då man bad honom laga efter,

ivarade han kan intet , når han fåg någons namn
vifte han hvem det var, och då han ville nåmna
någon af fina collegas, pekade han på Catalogum
Le&ionum dår hans namn ftod,

Altfå hade han miftat 2. ting; forft minnet
af alla Subftantiva , och for det andra mackten
at kunna nåmna Subftantiva.

Detta hölt få ifrån JuhRiden til våren 1743.,

då denna glömfka häftigt förfvan , men varade ej

långe för ån han blef anfatt af Podagren i lifvet

,

Tom ej långt derefter lade honom i grafven.

ANMÅRCKNINGAR
Öfoer Gull-Gångarne vid Adelfors, i Smaland]

Jönköpings-Lån, vftra Hårad och Als-

heda Pafiorat

ANTON SWAB.

-§. 1. i let ur bekant, at ett Gull-Spor finnes i

-I—* niåftedels alla, både in-och utrikes Silf-

ver-
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ver och koppar jemvel ock andra Malmer: åfvert

i viffa Bergarter: Fahlu koppar år något gyllclifk:

utur öftra Silfverbergs Malmen har afledne Herr
Baron och Landshöfdingen Gripenhielm dragit

Gull, hvarafnågra ducater åroftagnc: Hållforfens

och flere Svenfke Bergvercks filfver hålla litet Gull :

ja Sala Silfver, iom år få rent, at det, utan af*

drag, brukas vid xjuarterings profven, torde vid

nårmare förfök,ei finnas aldeles] fritt derföre; få

at man i detta affeende , nåft Jern och filfver

,

kan (åtta Gullet, fälom den allmånnafte me-
tallen.

2- Men fom denna Gullhalt ci ftråcker fig

vidare, ån til ett fpor, fom för defs ringhet alle-

naft kan vifas i fmått, och på långt når ei betalar

lig; alt lå kunna dylike (i.) ei kallas Gull -Mal-
mer, hvilket namn fordrar den egenfkapen, at

Gullet bör vara förnåmfta delen af verdet i mal-

men, och til den myckenhet, fom lönar arbetet

och omkoftnaderne å defs til godo-giorandes
thetta fidfta til förftående, icke efter quantum y

Ibm beror på ftreckets ymnighet 5 utan efter mal*

mens Gullhak
4
i figfiel£

§. 3. Sådane, fom medråtta kunna heta Gull-

Malmer (<2.)> vet man ei vara funne i Sveriget,

förån ^1738* iApriiMånad, tå uti Jönkiöpings

Lån, Öftra Hårad och Akheda Paftorat, på Ger-

mundrys Skatte Egor, vid paff| mil ifrån Gam-
la Klefva Koppar-Grufva ,

fynligit Gull treffads i

m Skierpning , fom var bruten etterKoppar-Malm.
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§. 4. I Junii Mänad famma År , fants Gam-
la Cron-Gruivan , iom nu år bruten til 17. Fam-
nars diups och 1740 i Maji Mänad yppades Nya
Cron-GrufVan, på hvars Gång tvenne Schacht
åro aflånckte, det ena til 19, och det andra til

10. Famnars diup, famt åtfkillige orter drefne, til

anfeenlig långd i Fclt.

§. f . Af malm utur defle två Grufvor (4.),

fbm åro nu i full drift, och arbetas fdr Cronans
rakning , efter Kongl. Maj:ts och Rikfens Hög!.

Bergs -Collegii förordnande, blefvo lidfilcdit År
1 r. marker Gull tilverckade.

§. 6. Förutan Germundryds fy,) och Cron-
Grufveftrecken C 4.), åro ånnu \. andre funne,
nämligen : Galon Grufvans ,

Hållehage-och £m-
maryds Skierpningarnes , fä at man har in allés 6,

ferfkilte Gångar , med (ynligit Gull i dagen yppa-
de, i en omkrets af vid paff | mil.

§. 7. Mitt åndamSl år hår ei , at belvåra Kongl
Vettenflkaps Academien med lerfkild befkrifning

,

om en hvars af defle Gull-Gångars (60 förhål-

lande. Jag vill allenaft til ett förfök hafva den å-

ran at vöfdfammaft låmna nSgra anmerckningar i

gemen om deffe Arter, fom ånnu på längt når ei

åro tilråckeligen utrönte, at kunna ftållas i fåker
och deras råtta, dag,

§. 8» Den trackt, hvari Gull vift lig (6.),
år högt belågen, och beft-Sr af ftora berg, fom
dock ei falla ipedige, utan rundacktige, och haf-

va åtfltillige kullar. De flefte anvisningarne (6.)

ligga
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ligga omkring en dal , tom ftråcker lig mäftedels

Norr och Söder , å hvars oftra lida
i
Nya och

Gamla Crön-Grufvorne (4.) åro funne, i uflan-

dahults-eller det federmera kallade Crono- Ber-

gets, Våftra flutning*

Jordmonen beftår af en ivart och rödacktig

mylla, med lera och Sandmo blandad, tom, up-

på fielfva Malmfixeeken (6.) gemenligen varit nå-

got brunnen eller roftig^men Hålleftenen år har

( 8.J mångellådes bar , eller takt med fögo damjord,

hvilket kommer af det i orten allmänt brukelige

ivedjandet, tom fåledes fkadat fkogsvaxten ; men
theremot fkafFat ftörre bequåmlighet at kunna le-

ta och upfkierpa Malm-ftrecL

§. io. Hufvud Bergarten i denna tra&(<5.&8.)

åren horn fkifer, få mjcket angelägnare at be-

fkrifvas och merckas , tom den finnes i the fle-

lte Utlåndfke Gull - Grufvorne , af nåftan dylik

art , och ingen Gull-Anvisning ( 6. ) här å orten

derutom år funnen. Defs kennetecken åro:

I At den år på borft ftående i berget

;

med ett litet affallå enthera fidan ifrån Lbdlinien

,

och fkiljer lig therigenom ifrån Alun-och andra

ftifrars läger, lom gemenligen åro nåftan ho-
rizonfale,

II. Ar den olika til fergen : ivartacktig

,

morckbrun, röd och grönacktig, blir liuiare,

når then ligger i lufften.

III
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HL Dels aflösningar åro mer och mindre

lått klyfne och redige. Stundom krökte , och
likafom vridne.

IV. Har fom offtaft remnor i åtfkillige dire-

ktioner , fom vifa , at berget bruftit och fatt lig.

Deffe remnor trcfFas ibland iammanvåxte afmång-
fergade kalck-criftaller, lom fatt fig af vattnet.

V. En del år los, och nåftan lom en Tel*

jeftens art. En del härdare, tierf, fmå-glimrig;,

och hornig, hvilcken fkiljaktighet yttrar lig, II

vel i dagen , der paralleler af olika art , famt

mer och mindre bredd, ftryka jemte hvarannan,
fonj i diupet, hvareft (kifern igemen blir faftare.

VI. Den håller mer och mindre Jern; men
år icke defs mindre i gemen tämligen trög-

fmålt.

VII. Faller måftedels infprångd med kis-ö-

gon och ftrimor af famma hällt, fom kilen i

gångarne ( i z. II.J, hvarjemte de brytas.

VIII. Ja man finner och fynlige Gyllanflo-

ger i denna bergart , utan någon merckelig

Gångften (u.)
y
hvilket doqk år fållfynt*

§. n. Den art, eller Gångften, hvaraf de
Gylldifkc Gängarne hårftådes beftå , år en Qyat ts,

fom vid andra Svenfka Bcrgverck åfven kallas

Flinta , Kifel och Kattften. Den har ock vis-

la, och dels fkiljacktige cgenflkaper, fåföm:

I
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I Til fergen år den hvk
,

liusgrå , mörck-
grå, Tvärt, brun eller rol%, måftedels miölckig
eller dunkel. Sållan hel klar.

II. At hård och tienJig at flå eld med : bri-

fter i fkierlvor, lom glas, når den flås fonden

IIL Faller ibland drufig eller holig och pi-

pig, mor, förvittrad.

IV. Ar ogement hårdfmålt.

V. En del, fbm. faller klar och ganfkaflåt,

lamt lika fom fmord, med fett eller olja i brot-

tet; år funnen vara den ådlafte, hålft når viffa

kisflag ( 1 9. ll f.J ftota dertil.

VI. Qyartfen år ock af olika tyngd : måfte-

delen låter bortvafka lig; men något, lom år vi-

da tyngre, ån kilen, och kommer Gullet tåm~

mcligen nåra i dels Specifique tyngd, kan ei äf-

fkioljas med vattnet.

§. 12. Qyarts Gångarne (11.) hafva uti lig

h Synligit Gull. , II. Gyldifke Svafvel Kieler.

III. Drufige, roftige och förvittrade Berg -och
Jordarter. IV. Gula Koppar Malmer. V. Jern-

Malm» VI. Bly Glänts VII. En något grofgry-

nig kalkflens art. VIII. Grön eller rödacktig

Hornflen. IX. Hvita röda och gröna kalckdrum-
mer ; öfver hyilket alt (

1

9.) vidare fes. Detta

år ei få til förftående , at alle deffe arter fun-

nits i en hvar af Gull-Gångarne f6.)? dock har
man i alla hafft lynligit Gull , Kis och Guhl
Koppar-Malm.
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.
Gångarnes -fi 1.J ftrykande, eller den

limen, hvarefter de i Bergarten (10J ftråcka
iig uti Falt elller längden, år både emellan o-
fter och Valter, lamt Norr och Söder; dock
åro de fennare hertils funne vara de malmri-
kafte och beftåndigafte (4.) De gå ei i en
rätt Linie; utan i bugter och krokar, ongefer-
ligen fom Fig, 1. Tab. VII. vilar, der a.a.k ut-
mercker Gängens ftrykande.

§. 14. I diupet hålla fig Gångarne ( it.) ei
efter Lod Linien; utan falla af derifrån; men o-
lika, en mer och en annan mindre, lamt ända til

30. grader, hvilcket alfall kallas Donläger, och
foreftalles i Profil Fig. 2, dereft a. a. är lod li-
men b. b. Gångens donlåger. c. Den delen af
berget hvarpå Gången hvilar , fom heter liggan-
de, och beftär gemenhgen aflöfare ficVj och
ratt klufnare (10. III. ) fkifer , ån d. fom kallas
Hängandet, och har hårdare, famt i oordentelige
jnosningar briltande bergart. Skillnaden emel-
lan GaAgften b.b. famt Hängande d och Liggan-
de c. kallas Salband. De åro måftedels fm»
manvaxte

; dock finnas de ftundom öppne vid
liggandet; men det händer laljan.

§. 1 f. Gångarnas (i i.) Måcktighet , ellerBredd
emellan Salbanden (14.) år olika och ifrån 6. avar-
ter, til några toU. Den kan häftigt okas och
mindas, både i Felt (13.) och på diupet (m.),
antingen genom en mötande hårdare eller lölä-
re bergart,- (to V.) eller ock igenom Drummer
08.1.), lom falla til eller ifrån Gången.

I 2 §. 16,
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§. i 6. Det år nödigt at veta, at Gångar-

ne (i2.) ei åro ådle i hela deras Felt (13.}; utan

allenaft til någon del , fom her på åtfkillige ftål-

len (O vifthg til åtfkillig längd, lålöm ifrån r.

til 20. Famnar. En lådan haltig Gångens del he-

ter , efter Bergsmans tale-i ätt : Ådel Fall , fom
håller lig på diupet innom viffa fkrankor, ehuru

de nu utvidga fig, nu gå åter närmare famman , ån

i ena och ån i andra Feltet Fig. 3 , fom före-

faller en Profil
T
parailel med Gångens ftrykandc,

lårer giöra denna fak tydcligare. a a.a.a. år fla-

ta fidan på Gången, efter dels {\rykandc. b.b.b b.

Den Ådla Fallen, lom jemte nyffnåmde oorden-

teligheter, ar funnen altid hafva åt enthera Fallet

mer eller mindre ftupning , fom genom linier-

nes b. k b. b. fnedd, til kenna gifves.

§. t 7. Så vida Gull-Anvisningarne (6.) ånnu
åro foriökte, hafva de vift lig Ådlaft och ym-
nigaft i dagen, hvarefterde å en del ftållen ftraxt

blijfvit magre, faftån Gången ei gådt ut (18.IIL),

Å andre, åter fortfarit på diupet; men fkifftevis

mer och mindre malmrike, hviike ändringar ge-

menligen fölgdt på horizontale klyffter, fom til

1.2. å 3. famnar under hvarannan ,
genomfku-

f4.J , lom år den diupafte nu för tiden under

dagen i denna tract (80 , har man på i9:de Fam-
nen mera fynligit Gull, fämt ymnigare och häf-

tigare kis (»2. & 19, L & IL), ån tilfurne på
J? :te och n:de Fammen i diupet, få at man ei

ånnu ar i ftånd at iaftfHlla 'någon Theorie om
råtta Malmdiupct, på hvilket de jmåfte och ri-

L Nya Cron Grufvans fänkning

kafte
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kafte Arterne må finnas her i orten; ty dertil

hora många års arbete och förfarenhet, efter

ett Bergverck i det målet ei år likt det andra;

utan hvar ort har något fig egenteligit

§. 1 8- De vanfkeligheter , fom pläga min-

flin eller aldelcs aflkiåra Malmen i Grufvorne,

åro,

L At Gången finalnar af, eller delas i mån-
ga grenar och ftrimor j Drummer kallade , til

defs den blir naftan okennlig och förlorar fig

i fkifern (i©.), hvilket hånder , få vel i Felt

,

Ibm på diupet. Vid fådane tiltållen följer man
Drummerne, få vida, fom man har råd och an-

ledning dertil; ty Gången kan åter lamla fig,

och bufva god , hvarå man hcr haft prof ; men
förföket år of åkert och kofibart, få at man ei

altid kan våga det.

IL At Gången til defs fulla Måcktighet

(r? ) blir tvert aifkuren, och ftadnar bakomen
klyft eller remna i torna Haieftenen , hvilket

fkier genom en rubbning i berget, ty fedan det

for mänga lecler tilbaka bruftit i tu, har ende-
ra delen fatt fig, hvarpå Gångens flyttning fålgdt,

utur deff förra låger och lämmanhang. Det-
ta treffas i alla dire&ioner , och fom oftaft i

Guli-Grufvorne (^4), hvickas bergart år klyftig

( o IV.) och belägenhet bergig (8.) Gångarne
hafva ftundom ett bergs (kal, fom faller tiocka-

rc och tunnare, nårmaft de affkiårande klyff-

terne , hvilcka ibland åro fammangrodde med
kalck Criftaller (10, IV,) Fig. 4. vi% denne hån-

I 3 delfe
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delfe i Grund och Fig. r. i Profil, a. a. Aflk&
rande klyften. b.b. Gången, /öm derigenom
bliivit iondrad, och flyttad utur defs linie, dy-
medelft at berget lätt fig c. c. En ftarkare (kug-
ge

,
lom utmercker de nyfs omtalte Bergsfkal

1 Gängen, nårmaft atfkiårande klyften. I en få-
dan omftandighet har man ei annat medel, ån
at bryta fig litet in i berget innom äflkiårnin-
gen, och af defs flutning, jemförelie emellan
Ikjferns art och vändning å både fidor, med me-
ra döma, hvart ut. den förlorade Gångens del
kan vara flående , fämt vanda fig dit åt med
en ort i den mötande klyften, hvilken följes

,fom vagvifare, til defs man åter finner Gången.
Såaane förfök åro her mång;a drefne, fom mäft
alla lyckats. Det vidlöftigafte och kåftbarafie
har vant i Gamla Cron-Grufvan ( 4. ), hvareft
år 1740. ftrecket på 8. famnars diup blefaflku-
nt, genom en något fmpande k lyft, fom kom
utur fodra Feltet och drog fig anteligen öfver
hela bottnen. Gången fants ei ratt igen föran
hoftledit år, efter myeket arbete, men har, för
Grafvans dyrkas (kull, ei kunnat följas in iMh fallen (16.), föran i Mardi Månad det-

2 n
r
' rt

tä man ket bör
iat få iynligit Gull och

Gylldifke kifer ( 12. & 19. 1. Ii) dcri , fom til-

forene.

#

III. At Qyarts Gången behåller defs fulla
Macköghet (tj.) Jakanvel ock deri tiltaga; men
blir få mager på malm , at den pl intet fått
lönar arbetet. Ehuruvel man har prof derpå

,

*>t Gången åter, efter en fådan handclfe , blif-

vit
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vit ymnig i haltige arter (12,); Så åro doch åt-

fkillige arbeten och ftierpningar (6;) i denna
omftåndighet tils vidare femiiflde, at ei gå i för

flört våglpeh

§• i9- Åinu återftår at befkrifva de ( 12.)

nåmde arter , fom finnas infprengde i Qyarts-

Gångarne (n.), innorn de ädle Fallerne. (16.)

L Gull brytes fynligit i Stfkillig fkapnad
,

fåfom tiockare och tunnare blad ; men måftedels

i fina Anfioger på Qyartfen (ih), fållan på kie-

ién C 1 9. II.) eller i ivarta Halleftenen (ic VL)
Jemvel ock i tågor, taggar och korn ( 19. VII.)

bet år af olika ferg och blandning. Finnes ftun-

under hvilken gullfergen vifariig, når man fkiår

eller fkafver derpå. Denna hinna har förmo-
deligen fitt urfprung af fvaflet, iom ei förmätt

trånga fig längre in i Gullet Man har ei kun-
nat iamla få mycket rent deraf, fom behöfves
til et litet förfök.

IL Hvad angår Kiferne,iåbeftå de afJernpro
bafi, mineraliferadt med mer och mindre Svaf-

vel, och et Spor Ariénie, famt finnas olika til

anfeende och hak, och åro fvåre at känria med
ögat allena, a) Det rikafte flaget år tått och
gniftrande i brottet, med Imå och oordentelige

kanter
,

Kusgult til fergen. Defs hällt år 2. å
2-1 Lod Gull på Centnern eller igo. få. b),

Dernåft år en grol gnifirig vmörcfe, lös kis

,

blandad med ftörre och mkidre marcafiter, eller

Sttfi-
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åttfidiga fyrftenar, hvilka vel ei hålla något gull;

men denna art, ofvcr hufvud, går doch til i£

a 2 Lod gull på Centneren. O Ett flags kis >

fom til anfeende faller hvitare ån den förfte

(a\ famt groffpeglig och håller | å i Lod gull

på Centnern å% En nior famt fin Sandkis, hvii-

Ken ei ger öfver \ Lod Gull på Centnern é). En
ganflka flatfpeglig och af flata tärningen beftåen-

de hvit kies, iom ei hinner 6fver TV- lod Gull

på Centnern./)* En grofgniftrig kis, til fergen

lifverbrun kis, fom i fig fielf har iögo eller ingen

gullhalt; men forer gemenligen ymnigt Vaflk-Gull

rnéd fig , nar den ftöter til den ådla Qvartfen

f 1 1.V.) Mven fom i denne trad (fl.) deffe fö-

renamde i4dle kiefer finnas, få har man der ock
andra, hvilka ti! utféendet derifrån åro fögo flkilj-

acktige, och likna mafi (r9.II.tf.) af TV lods hällt j

men hålla allenaff ett Gullfpor, (2.), löm ei lånar

fig at uttaga (g). Ibland de oådle ki(erneår ifyn-

nerhet ettfiag^föm faller rharcafit-blandadt, gan-

fka pipigt grant och hvitt i brottet , nMan töm
ettnltver, hvilket man funnit tåinligen fritt iör

Gull , men denne, få vel lom andre dy like o*d-

le arter, når de brytas i en Fall (1 kunna dock
ibland hatva Vafli-Gull eller haltigare kis-flagifig;

dock fållan någon hällt i deras egen blandning, få-

fom de förenåmde Gylldifk kiferne.

IIL Roftige och drufige arter finnas ei , utan

i dagen , eller i klyffter och Drus-eller drak-hol

,

fom ibland treffas i Grufvorne, Ionehafva Va&-
Gull mer och mindre.

IV.
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IV. Gul Kopparmalm har, jemte famma de*

lar, fom Svafvel kiefen09«II merodb mindre

koppar» hågfttil 40. pro cent. och brytes (om
oftaft och at rikafte flaget > til tergen naftan fom
ett fterckt polerat Gull, och deribland ganfka (ki-

nande kopparhaltige Gula marcafiter, iom dock
varit nog iållfynte. Jemte Gula Koppar Malmer
har man ock ä ett eller annat ftålleiiaft Koppar-

Grönt och Blått, ^fvenvål Gedigen Koppar i

Nya Cron-Grufvans dag-klyffter , men Koppar-

Glas och Lazur åro ännu ej funne ibland Gull-

arterne , faftån de brytas i erannfkapet. Gula
Koppar-Malmen år i lig fielf fögo gulldifk ; men
har gemenligen fynligit Gull i följe nied fig,

V. Jern Malmen käftar fig her och der in i

Gänjparne (11.) i Strimor och (må fleckar, och
hårfina Gull korn , fom ofta kunna fes der; men
vila fig bart , når den föndermales och vaflcas.

Denne art år fin kornig och ganfka lått flytande >

ger 40. pro cent. Jern.

Af denne art har man defT-utan ett bredt

och långt ftreck, ett litet ftycke åfvan om Nya
Cron-Gmfvan (4.J; men den år der si fä Gull-

haltig, at man med fordel kan giora den til godo,

VI. Bly Glänts, fom beftår af Bly med Svaf-

vel mineraliferadt, har allenaft fådts å ett eller an-

nat ftålle (<5.) i fmå gniftor infprångd i Qyartfen
(n.). I och jemte den har ymnigt Valk-Gullftädt

igröfre korn (19.L), ån åljeft

I s Man
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Man har och haft Glans och Gul Koppar-
malm , i en få kallad Nils Håkansfons eller Bly
fkierpningen r\ mil ofvanom Nya Cron-Grui-
van, i Oft Nord Oft, hvilken hållit några m:kr
fögo Gylldifkt Sitfver pä Centnern; men för öf-

rigit har der ei fpordts något Gull, faft arterne

fynts vara Me, både til Hålleftenen (10.) och
Gången (u.)

VII. Den grof gryniga kalckften, hvilken

ibland plägar käfta fig in , löm niurar och ftrimor

i Gångarne (n.)> ar liusgrå eller gulacktig, och
förer gemenligen med fig ett til fergen mycket
högt Gull, i blad, taggar eller korn, få at den
kan fåjas förädla Gången , hvarvid man dock
merckt, at den fällan vift fig på de beftandigafte

Gångarne (4-), och at kilen varit dello armare,

hvar Gullet brutits groft.
i". '

'«'
1 •• -f : ,f

. ijP» tj I b I mäsk i *V vf^Ntf

VIII. Når en grön eller rödacktig Hornftens

art kallar fig in i Gängen, har man funnit malmen
minlkad, lamt gängarten (n.) blifva torr och
mager.

IX. De hvita, röda och gröna kalckdrum-

merne åro af den befkaffenhet , fom tilförene

(ic.IV.)ärmålt. De hafva fållan någon Malm-
gniftra i fig.

§. 20. Hvad her nu ar fagt, lårer förflä at

gifva något begrep, om denna orts Gull anvis-

ningar (6,), hvarom man fynes hafva fkiål at

^iöra fig godt hopp, fedan på en kort tid (O-
iå mänge ferlkilte Gyldifke Gångar (6.) blifvit

funne,
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funne, hvaribland en del , i ett tåmligit diup

och fellt ( 4.) vift fig beftåndige. Och faft tiU

verkningen (r.) ånnu ei ftiger mycket högt, år

den dock vacker til en början, och har man
all anledning at förmoda ,< det hon framdeles

kan blifva få anleenlig, at Riket, jemte den he-

der at bryta Gullmalm f2.) innom fina Grånt-

for, får deraf cn merckelig nytta, allenaft defle

Malm Berg (80 med alfvare komma at öppnas

och igenomfaras.

§.i2!. Menfom de Ädlare metallernes, och
i fynnerhet Gullets Streck -Gångar, åro många
vanligheter (is.) uiiderkaftade ; och cLrtå at

upbringas utan genom trägne och koftfämmé
forfökj altfå voro til önfikande, det Privat Folck,

ville fammanfuttia lig, och våga en öfverlopps

penning på åtfkilliga anvifhingar, föm antingen

redan åro (6*\ el! er framdeles kunna blifva yp-
pade , och böra vidare förlökas , lamt torde

med tiden vel löna fig. KongL Maj.t har bru-

tit ifen ( tv), och giordt de til Vercket nödige
^inrittaingar; men kan hinna med at, förCro-
ruins rakning , kofta på alt allena ; utan lårer Nå-
digt anié , och i giörligafte måtto upmuntra och
underftödja Dem , iom åro hugade at her en-

fkylldt drifva några Bergs-arbeten.

§ 2u Af de ( 1 o» 1 f . t2. 19.) nåmde Berg-

och Malmarter , fom ei få noga kunna befkrif-

vas, har jag den åran at herjemte fånda Kongl
Vcttenflkaps Academieir en liten Samling, hvar-
ofver en Upteckning (24.J vid flutet följen Nar

Arterne

1
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Arterne derefter les och noga merckas, kan
man lätt låra kienna dera.

§. 23. För öfrigit år cldprofvet fåkraft å
obekante arters halt; men, den loin ei har fig

det bekant, eller lågenhet dertil, behölver, al-

lenaft goda ögon, godt handlag och ettfickertrog,

tå Han lått kan komma at få fe, om Vafk-Gull år

i en Malm eller Bergart; ty det år mcrckvårdigt,

at fä vel de utlånd&e, fom denne ortens GulU
Malmer (2,), åfven de armafte kiiernc ( 19.II.e-

& £), vifa ett fynligit Gull ftofft, når de , fin-

maine , valkas pä Sicker Troget.

§. 24.. Upteckning på några herhos följande

Prof iftenar, af de Smålåndifoe Gull- Arterne,

fom finnas nåmde i föregående Anmerckningar
hvilkas §. de clauderade talen åberopa lig.

De ftåilen, hvar fynligit Gullfitter, åro med rö-

da ringar på ftenarna inneflutne, på det de lät-

tare ma igen-finnas. Når Gullet år mycket imått

och fint , behöfves ett convext litet Glas , at

hielpa ögat med, fä framt det ei år vanare at le*
fådane läker. Man andas ock på Stenen, at den
blir fucktig, då alla arterne deri fynas tydeligare.

A. Qyarts Gång (t i,) i defshela Måcktighet e-

mellan bågge Salbanden (if.), hvilckas klyfFter

vila donlågern (14.) Denne Malm -Sten beftår

af hvit och Svartgrå Qyarts (1 n I), med fyn-

lige Gull Anfloger (19.IO, både å en mörck-
brun hornig flkifer^-art (10.IL&V.), och å fielf-

va Qyartlen^ fomöfver allt år inblandad, med
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helfkieffte kis-ftrimor , hvilkas hällt går til

lod Gull på Centnern (19JI.C), når de genom
vafkning åro fldlde ifrån bergarten. Ar bruten

på 1 Famnars diup under dagen i Nya Cron-
Grufvan. (4.)

B. Mörckgrå Qyarts fn.I), infprångd med Gu-
la Koppar-Malms 9- IV.) och Kis-Blom-

mor at famma halt , (öm (AJ, jemtc fynligc

Gull- blad , hvilcka dels aro utanpå anluppiie

med en tunn Blyfergad hinna (19.IO Ibidenu

C. Hvit och Gråaektig Qyarts ( ii;!), med ett

derutur upftickande tunnt Gull-Löf (19. 10»
famt I lödig kies (19. II. c.) och fina Gull-An-
floger : utur Gamla Cron-Grufvan, på 4.Fam-
nars diup under dagen.

D. Fina Gull-Anfloger ), på brunacktig

Quarts, £tr& l) med Gylldifk kis af iamina
halt r fom C* Ibidem.

E. Lefverbrun kis (19. ILfA, med tunna Gulk
Anflo^er , i klar, och til anfeende likiom med
olja öiVerftruken Qyarts (ir.V.) utur Nya Cron-
Grufvan (4.) på 8* Famnars diup.

F. Drufig och roftig Qyarts (19 HL) med r\ lö-

dig Gull-kis ( 19.lI.rO och Jern-Malm (19. V.),

hvari fint Gull les. Ifrån Galon Grufvan ( i 6

på 4. Famnars diup.

G. Hvit Grä Qyarts ( n.I.)> med Gula Koppar-
Malms -Blommor IV.), och grönacktiga
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glimriga fkifer-klyffter (10.), (amt en liten Gull-
.Aoflog, af gan(ka blekferg (19. L), utur Em-
maryds fkierpningen (6.), pä i£ Famnars diup.

H. Tunn fynlig Gull- Anflog ( 19, L ) , i liusgrå

Qvarts. Or.L), med Gul Koppar- Malm, Kop-
par Grönt och Blått .(19.IV.) Ibidem.

L Synlige Gull- Anfloger
, jpå Svarta Hålleftenen

(io.VL), (öm ock i den Aåh Qyartfen (u.V.)
utur Gamla Cron-Grufvan.

K. Rikafte (lags Gull-Kis, fom håller 2. lod oeh
deröfver på Centnern (19. II a.), i Mörckgrä
^Qvarts (1 i.L) med fynlige Gull Anfloger (19.I.)

i klyftterne , iämt blandad med Hålleftenen (ro.)

och en liusgrå kalkatt (t9.VII.), hvari dock in-

tet Gull (és. Ibidem.

L, Marcafitifk D:o ,hvaraf ioo4 Sk:pger2. lod Gull
(19.II.Z0 Gångftenen, en Mörckgrå Qvarts

(il L ), följer derhos. Ibidem.

M* Fin Sand-Kies, fom ei ger öfver | lod Gull

efter Centnern ( 1 9.II.rfO> jemté Qvarts (n.) och
Hålleftenen (10.) i Salbandet (i?*) utur Ga-
lon Grufvan (6.)

N. Grof och flatfpeglig kis , (om ei håller öfvcr

TV lod Gull på Centnern (19. ILO medhvit
Qvarts (11.L) och Hålleftenen (10.) Ibidem.

O. Marcafit-blandad, pipig kis, (om faller grann

och hvit i brättet, blandad med andra haltiga

kisflag

,



1745* April Maj- Jun, 135

ktsöag, Tamt Qvarts criftaller; men har i fig
.

fielf ingen Gull-hallt* g.) utur nya

Cron-Grufvan (4.)

P. Gängart (ir.), med i lödig kis (19 II. c) och en
grön hornftens art (19* VIII.) utur Nya länknin-

gen i Gamla Cron-Grufvan (14.) på if. Fam-
nars diup.

Blå-Grön , rått klufven fkifer (10. IL& HL) med
en hvit kalckdrum (ro.IVO Ibidem pä 8 Fam-
nars diup af liggandet. (14,)

R. Svart D:o (to.\ med kis ftrimor och ögon, af

i lods Gull Halt ( 10, VIL) Ibidem.

S. Svart, Hård och i oordentelige klyfter briftan-

de fkifer ( 10,), af Nya Cron-Grufvans (4.)

Hängande. (14.)

T.D:o ån hårdare, tierf, jernhaltig (10.V.VL)
Ibidem.

U. D:o lått-klufven och mör, fbm en Teljeftens

art , med rödacktiga kalckdrummer ( 10. IV* &
V.) Af liggandet ibidem.

W. Hornig , tiarf , eldftft D:o med en röd kalck-

ftens drumm fio.IV.&V.) ifrån Galon Gruf-
vans ( 6.) liggande.

X. JinHornigare och mörckare D:o (io.) Ibidem.

Y. Svart ochfaft D o, med fina Qvarts prickar tätt

infprångd. *Af Hängandet ( ic.& 14.) Ibidem.

Z. La-
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Z. Löfare, fvartgrå, något Glimrig D;o (lo^raéd
Qyarts , Ibidera.

/E. Damjord, fom legat pä Nya Cron-Grufvans
Gång i dagen , år jårnig och til fergen gulacktig

(9. 12. & 19. HL) vilar fynligit Gull, då den
va(kas*

AL Bly Glänts ögon
y
fom hålla några m:kr Silfver

pä Centnern, tillika med gula Koppar-Malms
Blommor, infprångde i foifern (to.) fom åfven

har hvit Qyarts (nj.) och kalckften ( r^.VIL)
men häller intet Gull Ifrån Nils Häkansfons
eller Bly fkierpningen, ( 15. VI.) ofvanom Nya
Cron-Grufvan>

ACK Ganflka tått och lättflytande Malm, fom hål-

ler 40. proCent Jern. Ifrån ett Streck , ofvan-

om Nya Cron-Grufvan (19.V.)

Hvad af tilförene brutne Arter ännu kan bri-

fta, eller af nya framdeles her förefalla, flkall vid

tilfålle utfökas och fåndas til Kongl. Vettenflkaps

Academien , at fylla och fortfåtta denna Samling.

ANDRA FORTSÄTTNINGEN
Om ra Silkes Afvelens införande uti Svea Riké

Af

MÅRTEN TRIEWALD.
Titt et Land hvareft Mullbärs Trän i kalljord
%4. kanna trifvas och deras Frben växa, dar
kan ock Silke aflas. Uppä denna oftrfdiga Grund-

),
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fatfen flödde den Stora Konungen HINRICH IV.

fig dä han , tvert emot fin Förfta Miniflers Rad 3

giorde författningar at afla Silke uti Sittegit Land,
man kan intet utan forundran låfa, de vidlyftige

och longt ifrån hemtade fluål, fom denna Mini-

ftern betientefig utaf, at hindra fin Store Konungs
forfattningar, och hvarmed han ville vila omöje-
lighetcn at Silke i Frankrike någonfin kunde aflas.

DefTe Inkaft förtiena at låfas uti Les Memoires de

Monpr Tully Torne KL p, 5- 91. til och med 5-96.

emedan de åro juft de famma fom någonfin kunna
optånckas emot Silkes afvelens införande i något

annat Land, oacktad den år den aldrafordelackti-

gafte af all Landshushåldning och afvel, och dår-

jemte fyfTelfåtter flera Mennifkior ån någon annan
rå Materia hvad Namn den ock hafva må. Och
fom en myckenhet eljeft af ofyffelfatte Fattiga åra

en Peft uti et Land och Rike, Tiggiare kunna ock
i et famfund ej annorlunda anfes , ån fom flytande

får och böldor på en Naturlig kropp
;
Ty når de

kunna tiena fina Medborgare i hvad mål det ock
vara mä, och intet blifva fyffelfalte , få år deras

låtja en ganfka fvår börda, pläga och pålaga å den
Politifka Kroppen, hvilken de få mycket hinder
och fkada tilfoga , fom om man ville binda någon
död pä en lefvande kropp. De fattiga fördenfkull

fom vid Silkes afvelen uti et Land e) kunde göra
gangn, måfte vara ganfka få ; Ty fl fnart barnen
lårt gå och tala , kunna de giöra famma gagn fom
deåldrigafte, fåatde Ivagafte, yngfta och åld a

af bdgge Kiönen kunna dårvid blifva fyffelfatte j

Menatfådane fkola tiggia och liggia på gatorne^
år den obehag^ligafle fyn man någonfin kan fe , fom
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ei allena giör ois; ömma föreftällningar af detta

,

eljeft ufla, lefvernets itörfte elende, utan jäm-

väl på det grufveligafte lättet, förebrår ofs en
vårdslöshet att låta få många grenar af lamfun-
det ej allena bli onyttige, utan på kiöpet ligga

och rutna pä marken,

2. §. När något nytt och nyttigt, i alla Tider
och alla Länder fka! i inforas, lä har altid de fun-

nits , fom ägt dumheten och genfäjeliens anda,

ochfigom ingen ting IS mycket beflita, fom at

kunna giöra inkaft emot äfven det, fom varit gan-

fka klart
,

begripeligit och igenom förfarenhet

ftadfeft blifvit. En bedröfvelig förfarenhet har
lårt mig at uti vårt kiära Fädernesland är äfven

ingen brift pä fädant Folck , men hvem utan

handgripeliga Rön fkulle kunna tro? att här fin-

nes fädane , föm igenom afvund förledde, in-

nerligen kunna glädia lig däröfver, at något för

Fäderneslandet högft nyttigt och gagneligit går

kräftegongen, och det för ingen annan orfäk, än

at de ej varit Uphofsmän och ägt fkickelighet därtil.

Som nu iädafte ej torde läla de i förra §. anförde

Inkaft emot den Store Franfka Konungens författ-

ningar, då han ville införa Silkes afvelen i fe Land,
få vill jag allenaft giöra mig fielf tvenne, detför-

fta blifver väl då; huru (kall detta lig giöra låta

uti et få kalt Climat fom vårt Svenfka är? Ett

ganflsa ynkeligit inkaft närdetgiöres af någon fom
intet kan fäga % hafva till fullo rönt, hvad flags

Trän kan, eller intet kan växa och tritvas i vårt

Land , under vår himmel och uthärda alt hvad

des oblidhet fkada kan
,

eljeft ophäfvcr en fädao
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fig til Domare i en fak , om hvilken han intet å-

ger tydeligit begrep, torde och hända at våra fe-

naftc efterkommande förft kunna blifva underrät-

tade , hvad vårt climat förmår frambringa , få

framt de af ols lära at anftålla förnuftiga, förfok,

hvartil vi få ftörfla anledning , dä vi befinna hu-

ru Naturens Herre och Ophofsman
,
fkapad otali-

ga Trän och Växter i en lådan affikt, at de ifrån

de varmafte och hetafte Climater kunna flyttas i

de fcaljaite, och dar åfven få val trifvas kunna,
hvilket ar cn fak fom förmedelft garifka monga
förfirenheter och märkvärdige Exempel beftyr-

kas kan, men Sro intet iå allment kunnige, för-

denfkul vil jag några anföra.

?. §. L. Luci/llus har varit den aldraförfta,

fom efter fin erhåldne Seger éfver Konungen Mi- *

tridates , lat bringa Kiårs-bars Trån , ifrån Von-

to til Italien och dådammaftådes dem plantera-

de; Detta Trädet och delsFruckt, var fä beha-
geligit, at detfåmma federmera ifrån Italien blef

fört i alla öfriga Länder i Europa*, få at detta

Trädet innom iccrde År, refte Vefter ut med de
Romares Segervinningar, och blef allmänt plante-

rat vid Renftrommen, och fördes fedan öfver

til England , och omfider efter monga \ oo:de

Års förlöp kom hit til vårt kalla Sverige , hvareft

det Gudi Lof ! trifves få vahl fom i något annat

Land, åfven i våra Bonde-Tåppor ; De vi kalla

Spanflka Kiarsbår hafva endaft för kort tid fedaa
vunnit burfkap hos ofs, likväl måfte Spaniorer
lielfva tilftå, at denne Fruckt år fmakcligare fårde-

les de vi kalla Bigarau , an i Spanien , eller något

K 2 annat
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annat Land, och år märkvärdigt at defle flagsTrån

biiivit Mrifrån til Engeland férfkickade.

Efter Romarenas Segervinningar uti Africa,

Grdkeland, mindreAfien och Syrien, bragtes förft

alla Fruckt-Trån fom Mala kallas, och vi med Aip-

Icnfcrftå, til Italien, fom dock nu kallas UGiar-
åino del mondo , Aprkoferne kommo ifrån Epirus,

och kallades Mala Epirotka
,

Perfcor åro förft

1-omne ifrån Perlien och kallades fördenflkull Afo/tf

Per(ka , Citroner ifrån Media åkallades Medica ,

Granat-Jplen £ro komne ifrån Carthago kallades

Piinka , Caftanie-Trån hafva undfått iit Namn af

Caftania en Stad uti Landet Macedonien uti Land-
fkapetMagnefia, hvarifrSn detta fidftaTrådctkom-

mit in i Europas kallare Linder.

Italienernas bäfta Päron iro komne ifrån Ale~

xandria , Numidia , Gr^kelandoch Nmnantiä , hvil-

ket deras Namn nogfamt intyga ; Plommon äro al-

draförft komne uti Italien ifrån Årmenien , och Sy-

rien, men förnXmligaft ifrån T)amafcM\ fom nu alla

farter Aplen , Päron och Plommon trifvas hos éfsy
och

lära aldrig utrotas ånjkihnt kvart zo:de Ar en ovan-

lig Vinter eller Våhr monga af dem Jimlie föröda ,

hvarfore Jkitlle då icke Mullbär-Tråd hos ofkunna

vinna borgarerått ^ jårdeles om Frb flar at fås /-

från et Ja kalt Cltmat fom vart, och dar de växa

vilt fom Tall ock Gran gor hos cfs. Det år åfven

märkvärdigt 5 at man räknade i Nercs Tid i Rom
sa flags Plommon, få val fom Fikon; och de

fkattades få högt,, at deras Förnämfta Generaler

och Rads herrar giorde fig en furdel es heder, idet

de låta deras införde Fruckt-Trän bärr^derasNamn,
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på det Efterkommande måtte veta, hvemde voro
tackfkyldige for få herliga Frukter , fom defle rat-

ta Patrioter ifrån fiårran Orter och Climater infört

och naturalizerat hade, fördenfkull kallades åtfkil-

li#e lorter^plen, MalaManliana,Claudiana,Pom-
peyana, Tiberiana o. £v. härom kan med mera
låfas, Sir Villiam Templés Mifcellanea the fecond

part. pag> 100.

4. §. Det andra inkaftet jag giör mig år; Om
det varit giörligit at i Sverige plantera Mullbärs-

Trån och Silkes afvelen , lä hade våra Förfader det

val giort , och nogon myndigare och vidare berefl:

Man varit Ophofsman dårtil ? hvarpå (varas hvad
Salomon i Predikare Boken fager: lILCap.v.2. All

Ting hafverfin Tid, och alt det manfbretager un-

der himmelen hafver fin ftund. Och hvem vet om
det icke fkulle vara mit Öde, at bryta Ifen ochblif-

va våt, afven i detta fom mycket aftnat. Men at Sil-

kes afvelen ej redan i vårt kiåra Fädernesland blif-

vit idkad, ar utom monga andra Orfaker, vålden-,

ne, at denlamma ej få ganfka långe uti Europa va-

rit bekant och fädt fit hemvift , och nårmanbefin-
nar huru liten tid åfyen denna handteringen utom
Italien varit bekant, dåreftden-likvål långft florerat

hafver , famt når och huru denne handteringen

dårftades förft blifvit bekant; få gier dårom den
lårda Engellånclaren Hum phrey Prideaux , uti

Connexione Hi(lori<tfacr<e & Profana, den båfta ef-'

terråttelfen fom få lyder : „öfterlåndfka Folckflaget

»Seres kallade, voro de förfta , fom tilredde Silke,

„af Silkes Matkarnas Vef , ifrån dem erhöllo Perfia-

„nerne både handteringen och Namnet, ifrån deffe

K 3 „{enare
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,/enare koraden famma til Grxkerne öch Latinet
„nfe. Når Alexander Magnus Perfienerofvratha-

„de, vart det förfta Silke uti Grakeland infört,

5
,och därifrån kora det famma under Romerfka Ri-

,,ketsflor in i Italien; Men Silke var icke delmin-
,,dre uti Vefterlanden en long tid mycke dyrt, få

, 3
at man vog et fkålpund Silke emot åfvenlå mycket

„Guld, emedan Perfianerne en ganfkalong tid be-

,,höllo denna Manufakturen för figfielfva, och lä-

,,to hvarken Silkes Matkar eller Folckjfom med dem
^virteomgås, komma utur Perfien» Och det intil

, 3
Kåjfsrens Justxnxani Tid fom dog AnXh. 566.

5
,Denna Kåjfaren tyckte det vara mycket 1värt , at

„des Underfåtare fkulle kiöpa denna varan få dyrt

5
,at Perfianerne, och fkickadefördenlkull s:neMun-

, 5
kar til Indien, at utfpana huru Silkes afvelen och

, 9
handteringen idkades, lamtat föra med figSilkes-

3
,Matkartilbaka, pä det Han denna handteringen uti

, 5
fit egit Land oj5råtta matte: Munkarne berättade

„vid deras återkomfc, at Silkes-Matkarne kunde in-

,;tet föras en få long våg , men vål deras Egg j hår-

„pä fkickade Keyfaren dem andra gongen tilbaka

,,och då bräkte de en hop Egg med lig til Conftan-

„tinopel, från hvilken Stad och Tid alla Silkes-

„Matkar och deras afvel och handtering förökt och
^utlpridt fig , fom dårftedes och uti Europa blifvit

5)
idkader: Intill den Tiden vifte ej heller de gam-

,,la, huru Silke kom till, ("hvilket allenaft om de

„Vefterlåndflke Nationer bör förflås). De dertrod-

,>de allment det Silke vaxte på toppen af tråna.

,*Dock lår ma;i fedan erfarit , ånfkiönt Bomull
„växer på trån, det Silke allenaft åeeriin oprin-

^nelfe af Silkes-Matkarnes våf En long tid bort-

5>
åt buro

1
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5>åt buro allenaft Quinn-Kiönet Silke , få at Man-
„folck hölles för klemacktuge och vålluftiga , om
,,de drogo Silke pä lin kropp; Uti början af Tibe«

„rii Regemente giordes och en lag föm Tacitus
„Annal 2. C. g } , berättar; Åt ingen Mann genom
„Silkes-dräkt och kläder (kulle Ikamflacka lig. Når
„något tyg vargiort af bara Silke dä kapade detZw-

»lofericum, nar äter botten allenaft var Silke > och
„med linne eller ylle igenom våfvit eller inflaget

„allenaft lilke och botten ylle eller linne, kallades

„detfubfericum. Nar iedermera Mannfolcken bör-

jade bruka Silke i kläder, få buro de i början al-

„drig helt Silkes-tyger utan half Siden; få at den

5
,förra drågten kom aldeles QyÄfolkentill. Hvar-
„af Lampadius tog fig tilfålle at DeftrafFa Helioga-
„balum, fom denförfta var hvilken Silkes tyg bu-
„rit hade för en (kiändelig giärning.

f . häraf kan man nogfamt (luta at de Södre
Europeiike Nationer för 1200. år ledan, åfven va-

rit fa okunnige hvad Silkes afvelen anbelangar,

fom någon nu kan vara hos ols; ty hadeKeyfaren
Justinianus haft det ringade begrep om Silkes-

afvelen hade han val aldrig affkickat Folck til at

hämta Silkes Matkar ifrån Indien til Conftantino-

pel, emedan Silkes-Matkarnes lefnads tid intet (va-

rar emot en få long relä , och at låta komma lef-

vande Diur med enEnlpånnare låter lig mindre giö-

ra* Det aräfvenganfka märkvärdigt huru longfam
framgong Silkes afvelens införiel vidare i andraLän-
der haft ; ty der förgick några ioo:de Ar lörån Sil-

kes afvelen blefifrån Conftantinopel uti Gradkeland

införd- Uti Sicilien har Silkes-afvelen förft blifvit

é införd



r44 1745* April. Maj. Jun.

införd Ar 1 130. under Regeringen af en vid Namn
Rogerus, hvilken ibland det Byte han giorde i A-
then, Corinthusoch Thebes, fom han intog på fit

Tåg til det heliga Landet, hemförde han Folckfom
förftodeiig på Silkes afvelen. Hvarifråndenfämma
ledan utfpridde fig ti\Neapolis

y
och vidare til Mey-

landy Spanien och de nåft intil Italien gråntzande

Franfke Landfkaperne ;De Franfka Chronikorne be-
rätta at LudvigXLvaritden förfta

?
fom inrattade Sik

kes-Manufa&urer Ar 1470. i Frankrike hvartilhan

lätit komma handtvårkare ifrån Genua, Venedig och
Florence ,

ja åfven utur Graekeland, och gafdem flora

Privilegier förmedelft et fit Patent År 1480. Des Son
Carolus den VH^har åter varit den förfta , fom
efter fit tåg til Naples giort förfök at få egit rädt

Silke, fom förft ioo:de År därefter igenom Henri-
cum IV. merendels i Provence och Languedoc för-

niedelft hvita Mulbårs Träns planterande vidare

fortfattes. Det ar märkvärdigt at Silkes arbeten vo-

ro ännu lå rare afven vid håfvet i Frankrike at

Hinric IL fom kom til Kronan År U48* var den

förfta, fom bar et por filkes-ftrumpor pä fin Syfters

Bröllop» De förtrcffeiigaanflalterochiör^ttningar

fom ock Hinric IV. til Silkes afvelens befrämjande

giorde, blefvo doch igenom de påföljande inrikes

kriegen, hungar och peft, ganfka mycket tilbaka

fatte. Hvad löm bevekte den Stora Konungen
Hinric IV, med fådan alfvarfamhet åtaga fig Sil-

kes-afvélen i Sit Land, les af Bifkopens Hardovin

de Perefixés hiftorie duRoy Henry Le Grand , och
fåledcS lyder. ,J1 fe depenfoit encore une frödigieufe quan-

„tité jtargent en foies ,
par Vachapt des-quel/es, tont notre Är-

„gent etoit attiré chez ks Etrångers. Le Roi voiant cela £f con-

^idevanty que Vufage de ces EtoffeS eji fort iteau & fort com-

vwode y
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„rnode 9 favifa, quil en falhit introduire la MannfaBure en

france , nfin quelle fit gagner au Framois ce que gagnoient

les Etrångers : Pour cefujet il donna ordre qnon eufi a

»plantet qiiantité de tnuriers blancs au Pais on ces arbret

„viennent le ?nienx ; Particnlierement en Tourainc pour nourir

^des Vers a foy , & quily eut des gens qui prcparent les Cocons f

yfjtf å rnettre en Oeuwe le travad de ces precienfes Chcnilks.

LSi oneutei fom apresfa mört de maintenir cet ordre & dé

»Tefhndre aux aurres Provinces , on eut epargné å la France plus

\%dt Cinq millions tons les Ans
,

quelk depenje au de hors, pour*

nfaire venir des Etoffes de foy. On eut fait gagner la Vie å un

»million de perfonnes qui font in utiksadantres travaux, comme

jfont les Viei'Hes gens, les fiiles & ks Enfants , & on en(i domi
»moycn peupkau de payer plus facikment ks impost & ks taiU

y
,ks ,

pär le profit quil eufi tne de fon Indufirie.

6. Hvad denna Rilkoppen ganfila förnuftigt påmint Och

beklagat , har den förra Konungen i Frankrike , Lui)VIG XIV. fa

i ackt tagit och tilråfta bragt, at uti och under hans Regering

endaft i Landikaperne Dauphine , Langtiedoc och Provence of-

ver igooooo fkålpund r.ldt Silke ärligen blifv.t aflad, och uti

den enda nåden Tours varit i full göng Scoo Silkes - Vafftolar

och goo Meuler, hvilka dårftådes lyflelfatte 4OQO0 MennifliiOf

fom af Silkes handteringen haft fm föda. Hvem kan väl ic-

ke håraf latteligen inhämta hvadan Frankrike fådt fin ftora

Magt, Rikedom och ftyrkia? måntro intet en liten Matk
ganika mycket dårtil bidragit? den fom tviflar harpa bör P**1'^

föra Frankrikes vålftånd under Konung HlNRic IV* tid forån

Mulbars Trän i det Landet planterades, med den välmakten

fom det den tiden ägde, da des Silkes Manufaötircr voro uti

högfta Flor, och da uti Staden Lyon allena 18OOO farildlte

Siikes Fabriquer funnos utom de fom i Staden Tours redan

opråknade blifvit.

8

7. §. Man måfte ftanna i förundran når man befitmar ät-

en enda Landsanda i Frankrike nemligen Provinccn Langue-

dock, aflar det ena Året med det andra rådt Silke till I800O0O
Franilu Livrcs varde, fom i Svenika penningar giör emot

33 Millioner 750000 Dahler Kopparmynt , och hvaremot

•

^43750 Sh:pi ftäng Järn hvart Sh:pd beräknad til 40 Dah-

1
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ler Kopparmynt. Sä at rå Silkes afvelen i Languedoc fvarar

emot alt det Jårn fom på 2. Års Tid ofver hela Sverige fmides.

Och foljachteligen få måfte Silkes Afvelen af denna enda Pro-

vincen i Frankrike fyffelfåtta 3 refor mera Folk an i alla vå-

ra Bergslagar finnes, och når ak kommer omkring, få år gtun*

den til en få anfenlig Vinft och Närings - medel in^en t:ng an-

nat ån Lof , fom på Tråna til ftorre myckenhet hvart Ar vfo

xa, hvartil inga anfenligi, mindre utlåndfka forlagcr fordras

fedau Planteringen år anlagd, mycket mindre et få fvårt och

tungt Arbete fom Bergs handteringen fordrar, den der ganlkä

litet af Qyinnor och Barn kan förråttas och (kiotas. Vill man
åter jemnföra Åkerbruket med en {adan Silkes afvel , lårer

Kvar och en lått finna åtfkillnaden ; Ty af en Åker har man
forft hvartannat År någon nytta , och då måfte man och gio-

da, ploga, harfva, få och fkota honom, om man annars vill

bårga något ; Däremot behofves allenaft en gong få et Svedic-

Land och fedan plantera ut Tråna ikring Giårdes-gårdarne , få

kan man bårga alla Ar barn och aldramåft de fenafte Efter-

kommande.

8» Forån jag fluter detta ftycket nodgas jag anföra hvad

P* J. B. DuHalde, dela S. de J.ikrifver uti fin Geographifke,

Hiftöriike &c. Bc(krifning ofver Kåyfaredömet China Tom. 2.

pag» 246. och följande, angående Silkes afvelen dårftådes, hans

egna märkvärdiga ord lyda fåledes

:

Ceft de la Grece , que PTtalierecut autrefois le riche pre'-

fqit de la foye , la quelle fous les Enipercurs Romarns fe ven-

idoit aitpoids de L'or* La Gre'ce en ctoit redevable aux Perfans,

& ceux ci felon les auteurs , qui ont ecrit avec le plus de fince-

rite ainfi que le marque M. d'herbelot , avouent que céft origi-

naire ment de la Chine, qu'ils ont eu la Connoiffanoe des Vers

a foye & qu'ils ont appris l'art de les elever. Il fcroit dirHcile

de trouver des Memoires d'un tems aufli recuté que ceux de la

Chine, oft il foit fait mention de vers ä foye. Les plus andens

eerivains de cet Empire, en attribuent la de'couverte å tme des

femmes de PEmpereur Hoang ti , nommée Siling, <k furnornmée

par honneur Yuen fci.

Jusqi^au tems de cette Reine , quand le paye étoit encore

nouvellement défriché , ( les peuples employoint les peaux des

animaux pour fe vetir 5 mais ces peaux n'etant plus fuffilantcs

pour

i
V : 'm
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pour la multitnde des habitans, qui fe multipli.erent extra ordi-

nairement dans la fuite v la neceflité les rendit induftrieux ils

Pappliquerent ä faire des toiles pour fe couvrir. Ma/s ce fut
a la Princefse dont je viens de par/er

,
qtCik urent Fobligation

de Ftrtile invention des fqyeries.

Enfuite les Imperatrices , que les Auteurs Chinois nom*
uient felon Pordre des Dynafties, fe firent une agreable occupa-

tion de faire eclore les vers a foye, de les elever, les noihrir,

d'en tircr la foyes Se dela mette en Oeuvre«. Ily auoit méineun
verger dans le palais, d^eftine' a la culture des muriers. LTm-
ftratrice accoinpagnée des Dames les plus diftinguées de fa

Cour fe rendoit en cérémonie dans ce verger , cueilloit de få

main les feuilles de trois branches , que fes fuivantes abbaiffoient

a fa portee. Les plus belles picecs de foye quelle faifoit elle

ménie , ou qui fe faifoiént par fes ordres 6c fous fes yeux , éto-

ient dcftinées ä la c&emanié du grand (acrifice qiftm offroif

au Chang ti.

Il eft äcroire, que la politique eut plus de part que route

autre raifon, aux foins que fe donno ent les Imperatrices. L'in-

tention etoit d'engager parces grands exemples, les Princefles,

les Dames de qualite', & gcnéralement tout le peuple, ä elever

des vers a foye : & méme que les Empereurs
, pour anoblir en

quelque forte I/agrieulture , & exciter les peuples a des tra*

veaux fi pénibles, ne manquoient point au commencement de

chaque printems, de eonduire en perfonne la chame & d'ouvrir

en cérémonie quelque fillons , de å
y

y femer des grais. L'Em-
pereur regnant obferve encore cet ufage*

Värt Fruntimmer hafva hårutinnan, fom uti alla andra

dygder en hugnelig upmui*ran at förvänta utaf vår hulda Cron-

Hrinfeffa, hvars höga egenfkaper och ömhet for Fäderneslandet

lofva ofs det Hennes Kongl. Höghet åfven lårer låta fig vårda,

om Silke» afvelens införande i Sverige, få mycket mera fora

defs Glorvyrdige Herr Fader det med mycken Nit och nytta

giordt i Brandenburg: hvarigenom var Stora Princeffas dyra.

Namnaf de fenafte Efterkommande i Sverige, ej mindre åa

Konung HlNRiC IV. i Frankrike i alla till-

kommande Tider vördas fkalL



JJans Kongl Majejl. -höfter i nåder

behagat tilläggaBes VetenfkapsA-
cademien fri poft , äfven för de href

Jörn ifrån Landsorterna ftallas til A-
caäemien, enar de, tillika med de bands-

lingor och fkrifter /om de hinna inne*

hålla, blifvit uti näfla Poft-Contoir

npvifte, atfedan, uti vederbörande Poft-

betienters närvaro, med Pqft-Contoi-

rets Sigill, förfeglas; på det ät hvar

ock en måtte medfå mycket fiörre be-

quämlighet kunna ineddela Kongl. Ve-

tenskaps Academien de rön ochförfök,

fom blifvit giorde, antingen uti hus-

hålls vä/endet, eller ock öfver nogre

märkvärdigheter uti naturen, ochfom

fedån , til det allmännas tienfl, kun-

na på nogot fätt införas ibland Aca-

émiens handlingar

.
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P RM SES
I Kongl Vetenfkaps Academien för inne*

varande fierdedels år,

HERR

JONAS
AHLSTRÖM

Commercie-Råd.

Academiens Ledamot
Ock

SECRETERARE,
HERR

PEHR ELFIUS,
Ledamot af Kongl. Vetenfkaps

Societeten i Upfala. 2*



Fortekning

Uppå Kongl Svenflca VetenfkapSyff^
demkns Ledamöter* De nurnererade Stiernor
Utmärka få månge Arbeten, fom fedan förle-

dit |rs början * til famma års flat , blifvic af
hyar o k en ingifne ock trykte. Korlet

bemärker dem
5
tom ån nu icke

blifvif introducerade.

wmym%%momw$wMmmMym^M
Friherre Anders von Höpken Cammarherre

,

Kongl. Secreterare och Ledamot af Veten-
skaps Smeteten i Marfeille.

Friherre Sten Carl Rielke
o
, Hofråts Råd uti

KongL Maj:t och Rikfens Åbo Hofrått.

Herr Carl Linn^eus
?

Doft. Med. Profejfbr Med.
och Botan. i Upjala^ Ledamot af KeilerL KongL
Franfka och Upjäla Societeter. 2

*

Herr MSrten Triewald , Capitaine-Mechanicus

vid KongL Fortification, Ledamot af Konglt

Bngelfka och Up/ala Societeter. y f
Friherre Carl Wilhelm Cederhielm.

Friherre Nils Reuterholm, LaadshpfdingeiNe-
rike och WermelancL

Grefve Carl Joh. Crqnstedt, btwx-lntendentr
Ledamot af Kongl. Franfka, famt Florentinska

M åiare * qch Ritare Academierne.

Herr Augustin Ehrensverd^ Capitmne MechanU
cus vid Kongl. Artilleriet.

Herr ånder§ Joh. Nqrdenberg, Ofverfte Lieute*

nant vid KongL Fortiftcation.

Herr Christopher Polhem, Commercie^M och
pire&eur af Mechamquen*

Herr



Herr Daniel Tilas, Cammerherre, och Direffieur

öfver Bergvarken i Herjedalen och Jämtland *

Herr -Olof Sandberg, Regerings-Räd.

Herr Evald Ribe, Med Docfor^ Archiator och
Prtfesi Kongl. Colkgio Medico,

Herr Joh. Jul. Salberg, Kongl. Amiralitets Apor
thecare i Stockholm. 2*

Herr Jacqb Faggot, InfpeBor vid Kongl. Landt-
måterie-Contoiret.

Herr Lorents Christopher Stobe, GeneraU
Major Landshöfdinge, och bivzi-Qommenåant i

Gotheborg.

f Herr Gilbert Scheldon; Skepsbygmåftare vid

Kongl örlogs-Flottan.

Herr Samuel Klingenstierna, Geomet. PrqfeJJor

i Upfala, famt Ledamot afEngelfka och Upfala,

Societeter. *

Herr Carl Fridrich Nordenberg, Capitaine vid

Kongl. Fortification.

Herr Elias Pilgren* Major.

Herr Nils Brelin, Kyrkoherde i Bulftad å Dals-

Land.

Herr Olof Celsius, Doff Theologig Profef.Pri-*

marins och Domprobft i Upläla, famt Ledamot
Kongl. Societeten i Upfala.

f Herr Nils Vallerius, Adjun&us Philofophm i

Upfah-
Herr Georg Brandt, T5o&or Idedicinfi och Riks-

Gvardien.
*

PT
err Gabriel Polhem, Hofjunkare. *

HerrThomas Plomgren, Handelsman i Stockholm.

Herr Nils RoséN, Doclor Medicin^ lÅ^Medicus
y

och Anatomin Profefför i Upfala,
*

Herr Mårten Strömmer
y Aftronomig Profefför i

Upfala,

Herr



Herr Carl de Geer, Cammarhcrre. *

Herr Bernhard Cederholm
, Proejident i Köngl

Maj:t och Rikfens Götha Hofrutt.

Herr Claes Grill , Handelsman i Stockholm.

Herr Johan Roman, Kongl. Capell-Måftare.

Herr Lars Benzelstierna, Bergs-Råd.

Herr Hric Stockenström, Burgniåftare i Öfter-

götland och Södermanland.

Herr Olof Malmerfelt, Lagman i Vafter-botri.

Grefve Claes Strömberg , Cabinets-Czmxxidx-

Herre.

Friherre Carl Cronstedt
, Praeftdent i Köngl.

Majrts och Rikfens Kvigs-Collegio.

Herr Nils Palmstierna
}
Öfverfte och General-

Adjutant hos Kongl. Maj:t*

Friherre Salamon von Otter, Canceltie-RM.

Herr Johan Brovallius , Doclor och Philofophw

Naturalts Profejfor i Åbo. *

Herr Gerhard Meyer, Styckgjutare.

Herr Johan Adlerhielm, AJfeffbr.

Herr Theodor ANKARCRONA
5
yl;;2;;2/WochLands-

höfdinge i Stockholms Hofdingedöme*
Grefve Claes Ekeblad, Canceuie-Jfåå.

Herr Ulric Rudenshiold , Svenfk Commisfions-

Secreterare i Spanien.

Herr Sachartas Westbeck
,
Kyrkoherde i öfler

Löffta i Upland.

Herr Emanuel Svedenborg
, AJfeffbr i Kongl

Majrts och Rikfens Bdrgs-Collegio.

Herr Gustaf Frid. Leyonanxar , Major Vid

Kongl. örlogs-Flottan,

Friherre Hendric Wrede, af Elime.

Grefve Carl Gustaf Tessin, Kongl. Maj.t och

Rikfens Råd, Hans Kongl. Höghets öfverfte Mar-

fkalk , Cancellie - Rad och Riddare af fvarta

Örnen. Herr



Herr Nus Hasselbom, MatbefeosProfeJfor i Åbo.

Herr Anthon Svab
,

Bårgniåftare.

Herr Daniel Ekström, Mathtmatijk Jnftrument-

mäkare.

Herr Pehr Adlerheim y Éxtraordinaire Notarius

i Kongl. Maj:t ock Rikiens Bårgs-Collegio.

Herr Eric Salander, Mannfa&ttr- Commijjarius*
Herr Olof Dalin , Bibiiothecarius vid KongL

Biblotbeket.

Herr Detlof Heyke, Bargmailare i NyaKoppar-
berget.

*

Herr Abraham BmtK, Medicine Do&or*
Friherre Alexander Funck, Éxtraordinaire No-

tarius vid Kongl. Maj:ts och Rikfens Bårgs-CW-

legio*

Herr Herman Diedr. Spöring, DoBor och Pro-

fejfor Medicine i Åbo.

Friherre Eric Wrangel, Kongl. Ma j:ts och Rik-

fens Råd.

Herr Nils Psilanderhielm
y
öfver Bårgs-Haupt-

man och Cammar- Herre.

Herr Carl HSrleman, olvzx-lntendent.

Herr Carl Fridrich Menander, A jjun&us Pbi-

loJophi<e i Åbo.

Herr Samuel Schultze , Cammererare i Kongl
Maj:ts och Rikfens Bfop-Collegio.

Herr Olav Petr Hiorter, Ledamot af Köngl
Vetenfkaps-^a^r^w i Up/äla.

Herr Johan Hesselius, Do&or Medicine och Pro-
vincial Medicus i Nerike och W ermekmd.

Herr Johan Clason , Handelsman.
Herr Carl Hedlinger, Kong\.Medaileur.

Herr Car* Fridwch Ribb, Kongl, HokFåltflur.

^ W ^7fs *>
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Uptekning
På de R6n och Påfund , 10m finnas

i detta Quarrals Handlingar*

t. A filednitig fil Smältvårkens forbåtrande efter*

f\ Herr Suen Rikmäns til KongL Academi*
ert inlande Tankar pag. r.

2« Utdrag af Meteorologifl^eObfervationernäldne

i Upfala, år 1744 af Olav Petr. Hiortbr.

P- l 3-

3 # Nytt påfund och ron at döda Vågglös och de-

ras agg ofruktbara göra af ]oh> Jul. Salberg

4. Ron och Forfök angående mogeligheten atSvea

Rike kunde aga egit rådt Silke anftålteafMÅR-

Demonftrativa reglor angående Malmftfek
?
och

Grufvors brytning famt underbyggnad af

Georg Brandt p. 29*

6. Chirurgifka forlok och dnmafkriirigar vid ögori-

fiukdomar af Carl Fredrich Riö"? p.12

f4 Herr Difecleuren LiuNGQuisTS påfund til der*

Svehfka Bomullens ränsning och redande

g; Den ftofaiöch fidfta Cömefens obférvationer i-

från den 4. Dec. 1743 til den 14. Febr. 1744
håldrie af fal. Prof, Herr Ånd. Celsius och
framgifne af Olav Petr* Hiorter p. $ 6.

ten Triewald

p. fU

$i Herr Prefidenten von Drakes Minne p. 68-

AN-
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ANLEDNING til SMÅL TVKRKENS
fbrhåttrande med nbdigefbrandringar och tillag*

gelfer efter Herr SVEN RINMANS til

Kongl. ACADEMIEN infånde.

tankar.

Et år våt icke utan, at ju kon-
jften at finålta Metaller anfenli-

gen i fenare tider tiltagit i an-

feende til fparfamheten i koft-

nad och malmernes nogare

godtgiörande , men når man
efterfer de gamlas fmåltnings-

fått, och conjidererarj at den-

ne konft råknar fia begynnelfe ihart med fielfva

jorden v och at den i få många iqo år blifvit bru-

kad , fä måfte man förundra fig , at våra tider

icke hunnit gå fårdeles derifrån , utan at ånnu
mycket ofullkomligit återftår, at i ordning bringas

och forbåttras* Tvifvels utan at fådant tolk med
denne konften umgådt hvilka ei haft tilfålle at

öfverflkrida hvad far giorde för dem, och at de
åter föm haft råd och lågenhet, ikygt for den-
ne heta konften. Emedlertid, och ledan det i-

bland vålmående folk ock dem fom lårt fig bru-

A ka
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ka egit förnuft
5 bhfvit ei mindre et hederligt

mode, ån hos arbetsfolk och flafvar en nödvändig

fökrok , at med mera håg lågga % på defsa flyc-

ken 5 har man forhoppning , om denne konftens

en gäng fulkpriiliga i flånd bringande , hvartil få

angelagit råder Hennes flora och oförnekeliga

nytta , uti befparing af Malm , ved och kol *

arbetning famt lindring i flnåltares trålfamma ar*

bete
y med mera, I fädan affigt anföres följan-

de yalmente anledningar hvilka underkaflas de-

ras ompröfvande , foin i flika faker aga infigt

och tiffÉle til förJök
?
famt icke tro fig aldeles

utlärde eller at den hittils bekante fmålt proceffén

år den fördelaktigafte.

§. r« Vid smältningar förefalla befynnerligen.

i:mo hvad fom fkal fmåltas, ndo hvarmed fmålt-

ningen fkal förråttas , pch 3 ;tio flelfva fmålt-

nings fåttet,

§.2. Hvad det förfla angSr (§ i.i:o)få årjdet al-

lehanda flags Malmer , hvilka kunna vara mer
eller mindre metallrika, mer eller mindre blan-

dade med mineralier med berg ftrångt eller

låttflufligt &c. hvarefter fmåltningarne måtte in-

råttas, efter föiji hvarje art fordrar litt ferfkilto

pianeer och Grad af hetta»

§. 3, Det andra (§,? i;do) och hvarmed fmålt-

omgarne (kola förråttas år fielfva elden, lom
! kol fkal underhållas. Skal elden kunna utöf-

all fin vårkan , få måfte man låmna honom full

ii ij ipedelft tienUga. tnftrummm eller vårk-

*

~ tyg
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tyg af Ugnar &c. hvilket år det famma fom at för-

öka eldens värkan. Solglas och brånnipeglar up-

håmta Solvärmen , men ipiselden kan ej på det

fktet hielpas efter defs ftrålar icke åro parallelie y

utan fom luften år för elden en omiftelig föda> få

följer deraf, at ju mera luft bringas åt elden
, ju

ftarkare Efteä måtte han giöra. Mgn vet at luf-

ten fåfom et fluidum giör den ftörfta värkan och
våldfamhet når den år bragt at gä i en hvirfvel y

hvarom dc ftora Orcaner nogfämt vitna : man vet

at vatn uti runda kiåril fnarare kan genom omrö-
rande bringas uti en fådan hvirfvel , at det löper

långt häftigare omkring , och behåller denna rö-

rellé nåftan dubbelt längre, ånutifyrkantige kiåril,

hvareft i hörnen blifvcr liktom et lugn och ftilla-

ftånd: man vet ock at under fmåltningarne fyllas

hornen i ugnarne igen af flagg och förja , famt at

våggarne utbrånnas s l ä at ugnen antager fielf

under fmåltningen nåftan en rundfigur , och hvar-

förinnan ugnen ej kan hafva någon god gång.

Nu ehuruvål tvånne balgor efter olika ftållning

icke kunna tilvåga bringa någon fådan hvirfvel

i en fmåltugn , efter (öm elden eller Luften blif-

ver i ugnen allcftåcles af kolen emottagen och til

alla fidor utdelt , få följer dock hårutaf , at når

hettan kommer in åt hornen måfte hon antingen

utöfva fin kraft emot våggarne eller afftanna och
ftelna af, utan at giöra full EffeS ; Fördenfltul år

nf detta klarligen at fluta 1:0 at runda fmåltugnar

måfte vara båttre ån fyrkantige, hvilka uppehål-

la och förhindra elden at med beqvåmlighct
drifva ugnen igenom. 2:do at eldgraden (§.2.)

jemte ftntfturen af ugnen fkola Jeterminera en

A 2 rigtig
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rigtig fmåltning. Skulle nu uti prattiquen de run-

da fmältugnar icke giöra någon fårdeles nytta

framfor de fyrkantige, f å kan mån åtminftone för-

ut icke le något ondt med dem , åfven fom
man ännu intet vet förmonen af de fä allmänt

vid filfver och kopparfmältningarne vedertagne

fyrkantige ugnar.

§. 4. For det 3:die vid fielfva fmältnings

fättet (§. 1. 3:tio) bor afligten förnämligaft vara

t:o at flaggen val fkiljes iirån Metallen , 2:doat

metallen utan förbränning famlas , rx\o at kolen

icke onödigt vis förtåras/ Alla defle omftändighe-

ter kan man lättaft vinna i de runda ugnar, ty för

det förfta måtte flaggen i fådan Ugn iå mycket
fnarare {kiljas från Metal'en

5
fom dar icke äro

hörn til undangiömmen , hvareft han kunde fä-

fta fig, och hvarifrån han eljeft icke utan mycken
möda och åfventyr för Ugnen måtte lösbrytas

,

utan måfte nu af elden allcUädes likfom efterja-

gad taga fin tilflykt til flagghålet : för det andra 'ef-

ter flaggen och godfet pä oftanåmde i ätt icke har

någon undanflykt dereft det kan fäfta fig
,

feg

och ofmält uppehållas ^ och Metallen derigenom
'mycket förbrännas , få måfte Metallen , få fhart

han vid bläftern fmalt draga fig ned igenom den
liqvida flaggen til härden , hvilken åfven tyckes

böra hafva en txmAform^ dels för det at de fly-

tande Metaller , fåföm andra fiuida hälft intaga

en rund flcapnad
i

dels ock at alla delar af den
fmålte Majfan äro hvarännan då närmaft , få at

den aldralängft kan behålla fin hetta utan at något
deraf i hörnen kunde afftelna öch ftfta % vid

Ugnen:
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Ugnen: Den tredie omftåndigheten år en på-

fölgd af de 2:ne förra ; ty få fnart de icke lig-

ga och tara på flaggen och forjan i hornen af

Ugnen , få måfte de tara på Malmen , forden-

{kull kunna ftarkare upfåttningar gioras , och
foljakteligen måfte med lika mycket kol gioras

ftörre och jämnare Effeff och finåltning i en

rund ån fyrkantig Ugn. Eljeft år om kolen til-

mårkandes , at de i anfeende til phlogiflon åro

oumgångelige i Metallfmåltningarne til erhållande

af Metallens duchilitet och fmidighet

§,f. Detta år nu i gemen talat om fmåltnin-

garne , men forfökom at lampa detfamma til

Imåltningarne lerfkilt ko vid Rostbruket. Om
Roftgropame eller Ungnarne vid Jernverken , i

ftållet för fyrkantige efter det vedertagna fåttet,

nedgrafne i jorden , 2:ne ftycken for Malmens
omroftning , på högland och torr plats vid Mas-
ugnen , eller i annor håndelle längre ifrån Mas-
ugnen , dår fådan belägenhet kunnat finnas, gior-

des en rund Roft-Ugn ftraxt vid Masugnen for

beqvåmlighet (kull , aldeles ofvan jord på en

hogd af moaktig Leer - ftenig jord grund, eller

berghåll, dår lom båtre belägenhet icke funnos,

utaf god eldfaft gråften fåiöm vid andre gro-

par , med jernkrotar, galt, finder &c* til % aL

hogd med ? a 3^ qv:s tiock mur nedan , och 6

a 8 quart, ofvan , fa at den inre våggen af Ug-
nen blifver hel rått up nedftående eller perpen-

diculair. Diametern eller vidden in uti tvårt 6f-

ver 2 gångor få lång fom fielfva Roftveden ock
något derofver på en fida igenom muren en ép-

Ä 3 ning,
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ning , at derigenom införa veden , af 2 al. bredd
fom igenmuras när Roftningen gar for lig :

når vid jorden 63 7, til lika diftence från annan,

fmå draghål igenom muren at kunna flutas eller

öpnas efter omftåndigheterne : emellan hvilka

draghål kunde för murens ftyrcka fkull ftållas pe-

lare af gråben til itorlek och ftyrka efter Ugnens

:

Om man ledan fkulle lägga Roftveden til den
myckenhet., fom voro proportionell emot Ugnens
ftorlek ock Malmens myckenhet, liklbm radii u-

ti en Cirkel
, IB, at de fmala åndarne lägo mitt

i Ugnen och de ftora utåt vid våggarne men
mittuti låmnäs et litet hål hela Roftan up igenom
til antändning liklomvid fomliga kolmihlor bru-

kas : om man {kulle , når intet mera Malm ige-

nom flora öpningen af muren kunde införas
,

med en Jtmpel kran , hand eller vindfpel uplyfta

hela malmlaflet på en gång på Råftan &c. &e.

få torde man med denne runda Ugn ei allenaft

vinna den affigt at erhålla 1:0 en jämnare vår-

kan af elden hela Ugnen igenom ån fom i de

fyrkantige , hålfl och fom Ventileme dertil anfen-

ligit kunna bidraga, når de pä nödiga ftållen öp*

nas och flutas alt efter lom Roftan går , kun-

nandes man i de nedgrafne gropar icke bruka

fådane Ventiler, utan ock undvika 2:do olå-

genhet af fucktighet och vetflka i Ugnen, fom u-

ti de nedgrefne gropar giör ofta ftor flkada , 11-

tan at fulikomligen ånfkiönt med koftnad och

arbete kunna förekommas. 3:tio Förluften af

hetta och tid , Fom i de nedgrafne gropar anfen-

ligen fororfakas af de kalla vaggar och jorden

fmo ligger utan pä dem, hvilkom elden Commu-
mcerar
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nkefar rått få val fin del fom åt fielfva Roftan*

få at man innan de blifvit igenömhettade > käii

Roöan icke komma i fullkomlig gång ^ varandes

detta utafftörre påfölgd ån man nogfamt kan fig

föreftälla. 4ito nödvändighet at med dubbel köft*

nad , arbete , ved och tidfpillan omrofta en del

af Roftan r fom vid Jårnvarken gemenligen fkier*

emedan Malmen i forfta rööning ei blifver få

jemt Roftad, utan en god del deraf blifver rå

och obrånd liggande béfynnerligen i hörnen
^

deremot i en rund Roftmur den öfver alt jämna

hettan förfåkrar om en jemn Rof)riing* y:to år-*

når man ockfå béqvåmligare och fnarare fyllnad

af Roftmuren med befparing af köfhiad,&é&c,

§* 6* Emedlertid eftef föiti vid pra&iqueti

tned deffe Ugnar torde förefalla några oförtånk-»

te omftåndigheter
^
få^ Utom defs at hvaf och

en fom detaiéd arbetade aldrabåft kunde tänka

på medel til deras förekommande < haf mail

dock Velat anmärka
b

1:0 om den långa Vederi

i de runda murar ei kunde pafla mlfte man
bruka korrare ved eller ock <2:do efter fom Veu*
tilerné vid foten at Ugnen hiélpa til defljém*

na bränningen ^ få år i fiys * fagde om-
yndighet den funåa formen pä Ugnen icke få

angeläget!^ utdn en fyrkantig Mur med Veutilet

ofvan jord torde giöra godt gägil. ^ :tiö Ville

iyllnaden af Ugnen med kran (§^0 &d. blifva

lvår för det at Ugnen ftodo ofvan jörd få kan
han grefvas ned

f
men dågiöres tillika likfom et

ftort dike omkring Ugnen, få af mail éi allehafl

kan komma til och fråa Veuiilerné y utan ock
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alt vatn tillop dermedelft afhållas. Och då
,

når Ugnen fkal fyllas, låggas några ftadiga brä-

der eller vafar från jordbrynen öfver til muren,
iå at man deröfver likfom på en liten bro kan
kiora eller med fldttkiårra flduta malmen der-

ofver in uti muren. 4:to torde flera Roftmu-
rar vara fördelaktigare ån en flor, få vål i an-

feende til hettans båttre ftyrlel med Veutilerne,

fom til befparing af ved* yXo tyckes ock The-

orien med hvad redan förfökt år derutinnan flam-

ma öfverens , at om Roftan icke giöres mycket
hög och trång utan heldre vidare och bred,

få at Malmen icke må ligga alt för tiock , utan

mera utfpridd, då behöfves ei få mycket ved til

Roftan utan hon blir åndå båttre igenombrånd
efter elden då får tilfålle at mera arbeta på Mal-

men. 6:to En Rofta i en lådan rund Ungft

drifves på vanligit fått : hålles vål tåpt med
ftybbe och gifves befynnerligen akt derpå at hon
må brinna jemt , fom med Veutilerne ftyrcs

,

hvilken omftåndighet fnarttyks betala fkilnaden

emellan denne och en vanlig Roflugnsbygnad,

§. 7. &:do vid Masugnen. De vanlige pipor

åro vål runda men ftållet år åndå fyrkantigt. Om
det giordes rundagtigt, lä (kulle 1:0 flaggen ic-

ke fåfta fig någorftådes, hvilken eljefl i de fyrkan-

tige ftållen intaga hörnen
i

efter fom dar år me-
ra kyla ån annorftådes , ogh fom med Masmåfta-
rens goda arbete måfte den brytas, framdrifvas

til Timpen och i det möjligafte hållas Liquid.

z:åo en tidigare jämnare och öfver alt lika ftark

Jhetta erhållas , til icke liten förmohn i häftiga-

re
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re Malmens fmålning , ån i de fyrkantige härdar,

med hvilka Ugnen åndå intet kan halva någon

god gång, innan hornen med mycken kolför-

tåring efter några veckors tid, blifvit af flagg fyl-

te och ftållet fielf formerat fig rundagtigt Det-

ta fer man tydeligen uti gamla utbrände Mas-
ugnar, dar hornen med flagg flå upfylta , och
lidorne åro upfretne. Desutom har vid en

Bergsmanshytta med fördelagtig påfölgcl blifvit

förfökt, at utan omlagning eller nytt ftålles in-

fattande bruka Masugnen andra blasningen , få-

dan fom den efter förda bruket var efter en

rundagtig form vål utblåfi

De fvårigheter fom häremot utaf Masmå-
ftare kunna anföras , at fadant tilförene icke

varit brukeligit, at Stallet ei ten derefter giöras

och til fin råtta ftorlek &c. åro dels af mindre
vigt ån at de löna mödan at befvaras , dels och
kunna Stållflenarne på de ftållen dår de huggas

inråttas til den ftorlek fkapnad och antal , fom
et fådant ftålle efter orternes Malmartens imid-
nings Methodens förånderlighet kunna fordra , u-

tan at man hår kan utfåtta något vift mått , fom
för alla kunde pafla. Eljeft torde det af någ-

rom påtånkte fåttet , at af eldfaft tegelften byg-
ga pipan och Stallet, til hvad bequmlighet mau
behagade, icke vara få aldeles at förkafta.

§. Hvad nu i föregående om Jårnhyttor

korteligen år fagt , torde åfven låta prafitcera tig

vid rtio Stlfver och Kopparvårken , hvarvid

det år ganfka underligit at lidant icke långeledan

Af bli£-
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bllfvit förfökt > hålft den runda Gårhårdeft, hvil*

ken om han voro fyrkantiga (kulle ock tillika

vara obrukelig
,
tyks kunnat gifva få mycken an*

ledning dertiL

§ 9* 4-to Vid Jernhamrad. Har vore vål til*

falle at omtala nyttan af de runda eller ovale Ham-
marhårdarne til erhållande af et godt jern med
befparing af finedens arbete och kol fämt före*

kommande af de åtfkillige ölägenheter vid cle

iyrkantige hårderne > få vål (om at upgifva Cm-
firuäion af en fådan hård $ Men fom alt fådant

redan för några år fedan genom bwentorens Hr.

BergmAftaren Fifcbers angifvande hos åtfkilligare

Bruks Idkäre blifvit förlökt vedertagit och i gång

bragt * ock for alla blifvit å daga lagt denne In»

ventions fördel > iå år onödigt at vidlöftigare få-

dant omröra > ån at hården , i ftållet för tiliore-

ne af fyrkantige hårdvuggar, giutas nu krokige
5

få at de fåmmanfatte utgiöra en half EHiptiik

Spb&ra y
hvars Axes blifva hårdens långd och

bredd ungefår de vanliga siqv : ^iqv , eller i
den proportion fom il til 9 , fåmt diupet efter

vanligheten ,
undantagandes i fmårre hårdar , at

det får vara litet mindre
y
lamt at formen fåttes li-

tet långre fram ån förr.

§ iö* Vidare har til im&\t-proceJjen$ uphlej-

pande och fkogarnes befparing blifvit påtänkt
,

om icke procejfen med de Metaller ^ fom til fint

jinering fkola undergå flere omfmåltningar
y
kun-

de få inråttas at Metallen finge altid behålla den

iinålthetta fom han i förfta- eller Rå-fmåltningen

bekom-
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bekommit , utan at flere gångor behöfva affvaloa

och åter omfmåltas , til icke liten Confumtion af

kol, fåfom iromcd Masugnens ock Hammarvår-
kets få nåra anläggande , at Tackjernet finge /»-

mediate utur Masugnen rinna ned i Smediehår-

den. Och ehuruvål häremot torde falla åtflkil-

lige Mrigheter och ContradiHioner , at varken

ej på fådant fått kunna anläggas : at jernet vid

utftickningarne vore mera ån i härden kunde
handteras: at Masugnen ej kunde "tåla det tuta

hammarbultande \ utan togo deraf (kåda , utom
flere Oeconomiike omftåndigheter med kolens til—

förfel &g. få år det ock alt fådant , fom torde

kunna håfvas , når man dervid vill bruka för-

nuft, utan at vara intagen af förut fattade menin-
gar ; ty når man efter fennare Tiders upfundne
lått , kan l igga en Masugn på hvad Ort man
helft behagar, få kan det ock altid flrie til behö-

rig högd ifrån botnen af ftållet i Masugnen til

öfre brynan af fmedshården , få at jernet från den
förra få mycket lättare kunde rinna ned i den le-

nare och det til en vacker difiance emellan har*

darne, lörii man vet , at Jernet långe behåller fin

hetta och beqvåmlighet at flyta : at utftickningar-

ne kunde fkie tåtare ån vanligit eller Masugnen
gioras något mindre ån förr uti proportion "efter

fmidningen : hvad öfverblefvo vid utftikningen

fingo dä blifva giöfar , få at Stminftone icke all

Tackjerns tilvårkning behöfde andra gången up-
vårmas: aten höglåndt och faft grund åt Masug-
nen

,
befynnerligen om något hålleberg på fitt til-

låteliga diup kunde fås , torde nogfamt befria ho-
nom fot olågenhet a£ hammarens bultaiide : at

ägaren
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agaren lårcr finna fin pung mera riktad i längden
,

om genom en fådan inrättning någon quantitet

kol och följakteligen fltog {kulle kunna befparas,

faft med någon mera koftnad på de andre kolen

i anfeénde til deras frambringande til en ort ,

ån pä det gamla fåttet
,
genom Confumerande af

ftörre kol qvantitet , fom til någon del ej kofta-

de honom få mycket , kan flue det gingo jemt

upp
|j

ätminftone fluppe man då Trän/porten af

Tackjernet emellan långt från annan belågne Mas-
ugns och Hammarvårk. s:do med inrättning af

en liten kur på de fmå Ugnarne , til hettans för-

ökande och befordran af en fnållare gång i Ugnen.

3ttio Ätminftone torde detta vinna lättare bi-

fall vid Kopparvårken , dereft Rå-Kopparen utur

Koppar- Ugnen ftraxt kunde vid utftickningen få

löpa in i Gårhården, och defs upeldande
?

å nyo,

befpares &c. doch torde något kink dervid yppas

i? anfeende til Kopparens invågandc fom altid

plågar fkie i rå.

4:to Vid gamla Hammarvårk dår fom någon
Ror qvantitet af flagg utur Hammarimeds hården

kommit at famlas torde en fådan liten Masugn
med förmon kunna nyttjas at deruti upfmålta

flaggen fom ganfka lått flyter och torde med rin-

ga koftnad gifva det båfta jern om intet båttre

Stähl, når jernet arbetas fårdigt med förfta elden,

hela fmåltau ledan löper i varg, fom utbrytes och
uti ordinaire ftyeken til ftånger fönderhugges &a

UTDRAG
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UTDRAG af ME TEO RO LO G ISKA
OBSER VATIONER, båldne i Up-

fala , ahr 1744.

OLAU. PETR. HlOR TER.
L Barometerns högfta och lågfte ftånd

5 i

hvar månad.
kl. Tum.

Jan. 2, e.m.26,11. SSW, u Mulet
16. 3,e. - 2^,14.WNW,2l. Sfra-moln.

25. 2^e. -26,24. OSO, t Klart.

Febr.13. 2|e. - 2^,78^. W, 1- Moln-flåckar.

29. 2^.-24,20. S, ii. Mulet
Mart 14. 9| e. - 26,08^ NNtf", 1. Klart.

31. 6, £ - 2f,o£. SSW, ol. Halfmulet

Apr.21. 5 , e. -2f,78i. NW, Mulet

5. 6, £-24,82. N, 2. Mul.o.töknakt

Maj. 17. j,£- 25-597. s > Klart.

19. 5*|£ - 27,045. SVV
, 3^ naftan mulet

Jun. 25* 4, £-2 5^70 Lugnt och klart

14. j , £ - 25-/0. W, ii Mui o.regnakt

Jul. 10. 4i£ - 25-577. 1. Moln För Solen.

,
jr. f,£- 27,04 W, o^.Tun Strömoln.

Aug.io. 4* e. - 27,74* NO, Mulet naftan

30. 1 i£.£. - 24,93. SSW, ?. Mul.o.regnakt
Sept2i. io| é. r 26,02. NO, u Klart

12. 6| £ - 24^3. SVV, 3. Mulet
Odl.27. 8i£-2^8^- W, 1. Klart

22. 2, e. -24,78- SW, 3I. Mulet
Nov.28. 8, e.- 27, 86. > -

7.1016.-24,73. W, 31. Mulet naftan.

Dcc. 14. 9, £ - 27, 83.WNW, h Strö-moln.

6. g, e. 01.24,22, - * • -
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Barometerns ändring 2, 04* detta åhret ; den ftör-

fte fom blifvit mårkt fédan åhr 1740, då
jag om höften vid-tog fådana Meteorologi*

{ke obfervationer.

2. Thermometernes ftorfta och minfta hög-
der i hvarje månad.

kl Ång.S. Cclf.

Jan* i. !2le.m. 96,5*. 108,7. Lugnt ochklarf.

i6 é 3, e
:
- 69,9. 96,9.WNW,2|,ftrö-moln,

Febr.24. 6f £- 110,2. 117,4- NW, 1. Klart.

if ö| e. - 66,o t 94,6, W, 1. fmåmolnfl.

Mart 3. 6i f.- 107,0. 113,9.WNW,t. Klart.

29* 3. e.- 5*3,2. 89,6. SSW. i£.Mul.o.r:akt.

Apr. 7*f£f--73>8. 98,7- SO, i* Klart nåftan.

14. 4. e. - 33,2* SSO, i§. Likaledes.

Maj. 10. 4. f. - 74.1. 99,0. N, oi.M. o.tökna.

3i.2|.e. - 20,1. 77,0. N, 1^. nåftan klart.

Jun. 3.6* £ -éi,8- 93,6. N, 3. tiockamolnfl,

29.2! e.- 16,9. 7^,4. SSW, 24. Strömoln.

Jul. 23*44. f - ?9 5
o. 92,9. Lugnt,och klart nåftän*

iy. 3, e. - 20, v. 76,^. O, o4.fmåftrömolti

Aug.ig. Si f. - 69,3- 9?,8- NW, bi åfveii fä.

3.2I: e. - 33,3. 8i,f.WNW,T. item.

Sept2i.6|£ - 77,8. ico
?
t. NO, 14* Likaledes

if.2|e, - 35-, r. 82,f.WSW,2. klart nåftan.

0&. 19.84X -90,7. io5,i. N, 04. klart.

f.öl.e. -T3,4. 89,4-SSW, i§. Regn-moln;

Nov. 1 3.9§.e.-9ö,g. 106,2. W, 2. klart

7. 3, e. - f 8,1. 9t,6. SW, 2-|. ftrö-moln,

Dec. 17. 9, £ -104,0. 112,?. W, t. klart.

if.io|e.m.7r,ö, 97,6. SW. slamiLo.regna*

Ärliga ändringen 93,3. 40,0.

Medlerftahögd. 63,6, 95*4*

3. Regns
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3, Regns och finålt fnos hégd 6fver horizonten

hvar månad.
Tum. Tum,

Januar. o, 096. Jul. t9 787.
Febr* o, fié. Aug. 2, 286.

Mart. 1 5 387* iSfigt 2, $?8-

April i, 293/ ö&. iy76^
Maj, i, 848. Nov.o, 747. i

Jun. i 1 4 f o. Dec. o, 492.

9,43?,
Helahögden, detta åhret, 16,02^
Åhr 1743 5

vardenfamma 14, 046*

1742, - - - 1?, 919.

1741, - - if, 28?.

1740, - - - 14, 823.

4. Luftens. befkaffenhet, med mera.

Jan. Hela Månaden nåftan, mulen himmel. D,

i6,N 3^ d. 22, NNO 3, och urväder.

i
? 19; 26, då Cometen förfta gången fyn-

tes mycket (tor, item d. 29, Nordfkieo,

Febr* Måftedels mulit vader. D. 6 och 27 7
SW3.

D. 6, 23, och 24, Nordflrien, D, 16, en
Hus Ring om Solen.

Mart I början oeh mitt i Månaden klart ; åljeft

rnulen vederlek. D. ? , och 27, S3. den 17^
20

9
naftan lugnt. D. 3, Nordfkien, D, s y

Hus ring om Solen, röd-brun pä inre fidan.

April. Oftadigt våder, och i förra hälften af

Månaden nog regn^-aktigt, D. 23 och 25-

,

WSW D. 7, om morg. en vvacker parhe~

Jius eller veder-Jbl vånfter om Solen , den

k?! hda förmidd, en lius gärd omkring So*

ka
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len. D.- if, om att hindrade molnen, at

föga något afMånans förmérkelfe kunde ob-
ferveras> Den 19 , om midnatt et Nordflden.

Maj. I förra hälften af månad, tåmeiigen uphålds

vader. D/3 och 6, NNO 3. d. 14, SW 3. d.

,
NW3. d, 20, NO 3. D, 10, kl 4. om

morg. låg 1 1 lineas tiock is på vatnet, D.

13 , en ftark halo eller ring om Solen , äter

röd-brun in-åt, med en cirkel -boga ofvan

och en fädan nedan till , af mycket ftarka

fårgor . D. 1 4 , en regn-flkur med -ålkedun-

der. D. ii om morg. var fno på marken*

,

fom fallit om natten, til ~ quarters hogd.

D. 22 \ en lius gård omkring Solen.

Jun- Obeftåndig verderlek nkååä hela månaden.

D. 3 , N, 3. eljeft ingen lårdeles blåft. D. 2,

om morg. en ring om Solen. D. i8,gingo

de öfre och nedra molnen ganfta olikt,

måftedels tvårt emot hvar annan, hela da-

gen. D 27. kl 1 eft. midd. oblerverades
,

fåföna jag några gånger tilförene märkt hu-
ru en flor moln -flack på klar himmel , kom
ifrån WNWdrifvandes , men ftadnade fe-

dan af, ock blef lika fom orörlig. Fram
för denlamma gingo några mindre moln -

flackar, iom i förftone fyntes något dunkte

men blefvo ledan tunnare ock få fkingra-

de , at in-om några minuters tid , intet det

ringafte mera af dem, kunde fkiönjas* Li-

tet dar-efter kommo fmå moln i deras ftål-

le v ganfka tunne i förftone men blefvo allt

ftorre och flera, hvilka voro i ftåndig rö-

relfe eller vändningar , cch tyckes gå for

vinden,
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vinden ; dock, fom de fkredo mer och me-
ra fram, förfvunno de, och nya fätte fig

tilfammans ei långt ifrån den flora molnen*
fom få långe blef orolig. Omfider kom
ock denfämma i gäng, men fördeld i åt*

flkillige flycken , fom med de förra fedan

giorde en lång rad tunna eller hvita och
brutne molnfläckar, dem federmera andra

mörkare ock flörre moln päfölgde , hvilka

alle gingo åt iamma led med WNW vin-

den , fom hår neder bläfte til i| grad.

Jul. De förfta dagar regn-aktige* D. z
, 6^ 16

,

och 27 , SW 3. ifrån d. 9 , til d. 16, tåmc-
ligen lugnt D. n, kl* ?| om morg. fyn-

tes en lius och något bred ftrima , fSiöm
en Comet-fvansi gerade ijp ifrän Solen, fom
andades med en lius flack öfverfi Et få-

dant phänomenon (men fom var fpitfigt up
i andan ) obferverade jag i Nerike åhr 1718 ,

mitt i kalla vintern , vid flutet af januar. om
en morson , åfven fom tilförene Prof*

STURMIUS i Altdorf
#

1689 s
den 8 Dec.

om aftonen , hvilken i följ. ährs Leipf* lårdas

Handlingar, kallade det , af dels fkepnad, en
So!-Comct. D. 19 , en regn (kur med blixt

och dunder. fX 30 , en hagel-fkurmed thor-

don, utan flarka åflke-flag,

Aug. Regn och upphålds-våder til fkiftes. D. 7,
N. 3. d. 24, NW 3. d 28 5

WSW 3. D* 23,
en mycket lius gård om Solen. D. 2, 16

,

28 och 30, Nordfkicn,
Sept. Förra hälften och fidfta dagarne regn-aktige.

D. 11 och 12, SW 3 å 4 eljeft, förutan

B deft
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den if-och 16 mycket ftilla vader. Den
20 , Nordfkien.

0& Mall mulen väderlek , och i förftonc regn-
aktigt Den 20, SO 3. den 22, SW ; å 4.

D. 16, om morgonen kl. 7f , fyntes åfven

et fådant .Luft-tekn , fom d. 1 1. Jul men
mycket ftarkare och längre, til 9^. graders

högd öfver Solem Det gick igenom 3 eller

4 moln-rånder , och i hvardera af dem var

denna ftiernan liulare , få at den infattade

lika fom 4 liufa klot ofver hvarandra. Et
behageligit och tvifvelsutan fallfynt ph£no-
menon. Wånfter om Solen flod en ftarkt

färgad vader-fol ; åfven fom den 17 , kl. 3f

.

efter middagen höger om Solen en fådau
vifte fig i en lius moln-vågg. Den 30 , et

lagt Nordfkien.

Nov. Merendels mulna dagar. Den 7 och 8 fW 3i- d. ir, SW 3. d. 17 , ONO 3? och
urväder, d. 20, med NO, likaledes» Ifrån

d* 22 , til d. 12, i följande månad, blef, i

min frånvaro
r
icke alt fä noga obferverat.

Dec. Tåmeligen jämn vinter med åtfkillige kla-

ra dagar. Den 1? , SW 3, och urväder.

Den 30, WSW 3 å 4. Den 17 , 20, och
21 nåflan hela natten , Nordfkien.

ET NYTT PÅFUND och RÖN at dbda

WAGG LÖ S och deras ägg ofrukt-

bara gbra.

j a Af

JOH. JUL. SALBERG.

De mångfaldiga hit tils brukelige fått, atför-

drifva deffe Odiuren , vore for vidlöftigt
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Ät hår anföra
b
dock på det man må veta hvad ölä-

genheter famma fatt hafva med fig $ få vil jag

nämna de brukeligafte håraf.

Somlige hafva inbillat fig ät CoriandeirGrås^

vild Rolenmarin, hagglöf med des blommor &c,

(kulle mycket uträtta, men de åro utan vårkam

Åter andra giort en blandning af tyfk Såpa

Böhmålia, Terpentin och Quickfilfver,

Andra åter lagt Ärfenicum dertil, eller få
kallat rattgift.

Andra äter alldeles Mercuriiim Sublimatum,

Alt detta döda noglamt fådane kråk mert

låmna ert fnafkut och illa luktande ofund och
(kadelig luckt efter fig

i
och fårdeles farlig uti

Varma rum.

Andra htuka Cämphert uploft uti Terpen-

tin Spiritus och ftarkt brånvin , detta giör en rin-

ga värkan allenaft til en Jiten tid,

At fortiga ftinkande oljor fåfom Ryfs-Oljä

och Beckolja deffe fordrifva aldeies fädant låll-

fkap: men låmnä inera olågenhet af luckt och
ftanck ån fielfva ödiuren.

Det båftä af de vanliga ikttn år val §vaf-

Velröken : men der* vid år åter den olågenhet at

rummen måfte Vara lediga emedan röken förtå-

ter alla fargor i Tapeter och Gardiner.

Det ffiedel, föm jag löfvade uti f6rleditärs

fifta Quartal, at framgifva , öch forri jag år for-

fåkrad (kal Vara tilförläteligit ät i haft döda och
utrota defla ohyror , vil jag nu hafva dén åran

at befkrifva*

B * Mäii
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Jvlan tilreder en Spiritus af följande

Species*

R. Sal armoniac eller Salmiak i« fg

Alcali S. Cineres Clavellati eller

gemen påtafka i£ få

Caix. viva eller oflåckt kalcL \. %
Yirid.aerisCom. eller gemenSpansgrön

Alla defTe Species hvart för fig pulveriléfade, hä-

ftigt blandade uti en ftorMettal mortare, uti en li-

ten koppar deftiler-panna inlagde, der åfvan på et

godt och ftarkt Korn-Brånvin giutit en kanna , de-

ftilerhatten på lätt , Cn våt blåfa val omgiordat

,

med fegelgarn fart tilbundit, och igenom kalt

vattn faKteligen öfver deftilerat , råren ofvan och
nedan vid förlagan åfven med en våt Oxfelblåfa

förvarat och tilbundit, och hvad fåleds öfver-

gåt giutes uti en flafka val tiltåpt , hvar uti år

helt fin rifven Criflallicerad Spangron til et qvar-

ter af denna Spiritus tager man et qvintin , och
låter flå , dock at den fom ottaft omfqvalpas , til

des Spansgrön år val uplöft, få år den färdig, och
har en oförliklig (kön blå fårg , fom profvet ut-

vifär.

Denne Spiritus år beqvåmligaft med en bleck

Spruta fom håret helt fint rör, hvar med i

de Subtilafte Springor och Sprikor kan inlprutas,

hvaraf Ipörjes at denne oh) ra ftraxtuti ögnablicket

förqvatjes och får icke mer lif. Spanfkgrönan

håruti har den egenfkap at de finå ågg eller lif-

löfä ungar håraf lika fom i hop dragas och hop-
krympas , at de icke kan til mognad komma
och få li£ Uti
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Uti vida Springor fom på båda fidor åro

öpna, (ker vid iniprutandet atdåde våglos fom åro

närmare andra fidan och ytterft fittia , få kanna

luckten krålla de ut på andra fidan , hvareft de

mötas måfte med Sprutan.

Uti diupa vågg fpringor måfte de ftraxt do
der ingen utvåg år at rymma.

Luckten hårat år icke (kadelig för Måni-
fkan fafl ån den volatilifka luckten litet incomo-
derar , dock utan någon fahra , lämnar icke hel-

ler någon vidrighet efter % i rummen.

Den delen af Spanfkgrönan och f de ofri-

ge ingredientiers Subtila particler trånga lig få

diupt in uti trå , at då man der uti med knifven

fkiårer fynes innan helt grönt.

För gemene Man på Landsbygden fom icke

hafva medel vill jag låmna en ringa dock myc-
ket artig och et föriökt påfund at betiena% af, få

vål uti Stenhus fom Tråbyggningar, Man tager

et höflat Furu bråde fä bredt man kan hafva,

få långt fom en Sångs långd , hvaruti båras hål

öfver alt en tum ifrån hvarannan med en båhr

af en ftyfvers vidd dock fä at hålet icke går

igenom brådet, detta brådet fåttes åt våggfidan

långsvid Sången hvareft deiTe kråk taga fin tilflyckt

i hålen , hvilcka hvar morgon uttömmas , utbul-

tas och föndertrampas , hvar med fäledes fort-

fares til des de fmåningom minfkas och låmna
dem i fred fom liggia i Sången. Det berättas vål

B 3 at
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at gftmbräder har til flkal icke vara få goda fooi

fuhru, fom kommer an på förfök.

Jag förmodar vidare få anföra etPulfver atpu*

dra Damafk och Tafts pauluner eller Sånggardiner

och Tapeter, at den ohyran derifrån fördrifva och
döda fora år åfventiUorlåteligeo rönt och förfökt*

RÖN 0ch FÖRSÖK angående mbjeligheten

#t Svea Rike hmde äga egit råds

Silke anfiålte

Af

MÅRTEN TRIEWALD.
i.§. A t Keyfare

,
Konungar och Förftar allena

j\ varit de fom dnftat lig göra lå åfven-

tyrliga och koftfamma Förfök fom for-

dras
5

at införa och fortplanta Silkes afvelen uti

et Land och Rike , dårom vitna Hiftorierne

;

Likväl har jag en ringa och fattig Under! åte, iip-

muntrad af en brinnande nit och kiårlek for den
obefkrifveliga nytta fom tnit kiåra Fädernesland

därigenom tilflyta kunde 9 vågat mig at göra få

koflfämma Förfök , i anfeende til mina ringa viU

kor
5 hvilket ingen fom haft ftörre råd och ämne

vågat % at giora. Förfta anledningen til mina
Föriök, fick jag då , når jag år blef varfe

4

åt et fvart Mullbärs Tråd flod i kall Jord , hår i

Stockholm i den lilla Trägården af Hans Excellencc

Riks Rådet Grefve THURE BIELKES Pallat?

och råkte up til förfta Våningens Fönfter, jag

fant ock at detta Tråd uthärdat alla vintrar ifrån

1703 tö J73f j och fåledes florerat uti 26 års tid,
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ty den ovanliga Vintern 1709, fcm dödade måft

alla Fruckt Trän i Sverige , hade och flödat det-

ta, då det blifvit afhuggit nåra roten, hvarifrån

det äter opvåxt och lig hårliga utvidgat Som
jag nu åfven aldeles var. därom öfvertygad , at

uti hvad Land det ock vara monde, hvarån Mull-

bärs Trän kunde ftä uti kall Jord, dårftådes kun-

de och ofelbart rä Silkes afvelen idkas, och til-

fkynda et fädant Land och Rike, all den makt,

rikedom och ftyrka , fom des införande i andra

Länder tilvåga bräkt

§ Jag låt fördenfkull Sr 1735: om höften

inkomma ifrån Lybeck 12 ftycken fvarta Mullbärs

Tråd, men fom de varit långe under vågen, af

orfak at Skieppet ftrandade , få kommo de lent

hit , at den ftarkafte vinter inföll dagen efter de

voro planterade , och var ej under at de gingo

ut, icke desmindre förfkref jag om våren 173 6.

tiugu ftycken hvita Mulbårs Tråd hvars flammar

voro 6 å 7 fot höga , de dar alla kommo fort

,

och uthärdade den därpå följande Vinteren, u-

tan den ringafte betekning
, på Rot , ftam eller

Krona , når jag det fäg upmuntrade det mig , at

ännu låta komma 60 ftycken: hvita och 12 Ivarta

Mullbärs Tråd och det våren 1737. de der aMg,

på ? når, flogo ut fina vackra Löf famma Som-
mar, och ånfkiönt de ftodo Vinteren dårpå utan

den ringafte betäckning , fä fköto de likväl til al-

las förundran fom dem fägo , få anfenliga fkott

i kronorne , at jag ännu kan vifa et af 9 qvarters

längd , men de 12 fvarta Mullbärs Tråden , fom
intet fköto få ftarka fkott, buroen ölvermåttan

B 4 her*
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herli^ Frukt , ock longt ftörre Mullbär ån de
fom i våra orangerier forvaras , hvilket mänga
förnäma Perfoner fom dem fielf af Tråden plocka-

de , intyga kunna. Det fyntes ock fom ingen

kiöld , (kulle någonfin kunna fkada defle mina
Mullbårs Tråd y ledan år 1736, i trenne Dygn
nåmbligen den 20 , 21 och 22 Fcbruarii var en II

häftig köld , at (kåtor och andra foglar föllo dö-
da nederutu* Luften, och Spiritus Vini bemelte
Tid uti 4 mina Thermometrer , hade ej allena

fallit neder uti kulorne , utan ock lemnat \ af de-

famma torna. Hvaraf jag tycktes hafva orläk at

dömma , emedan ingen enda qvift af alla mina
Mullbärs Tråd igenom en få häftig köld lidit

men, det mit fyftemål var redan vunnit*

f* §• Samma år jag förfkref de förfta Mull-

bärs Tråd , låt jag ockfå komma ifrån Pommern,
Silkes Matke fröd eller Egg, på det jag måtte för-

föka och utröna alt hvad jag uti gan(ka mångå
Autorer om deffa förtreffeliga krakens ans och
fkötfel lärt hade. Är 1737 , lät jag komma den
båffe arten af Silkes Matke frö med Porten ifrån

Marfcille och Spanien, hvilka ey a'lena , hade en

öfvermåttan god trefnad , cle ipunno ock åfven

få flora och tunga Silkeshus , och få fkönt Silke,

fom på någon ort i Verlden , och det af årikil-

lige mrgor , hvaraf jag rönte , at födan af mina
hvita Mullbärs blader ej var fåmre ån i något an-

Båt Land , och at jag hår under Eggens kläckande

och all den öfriga (kiötslen ,
ågde de för-

måner fora Italien och Franckrike ej kunde be-

tiena fig utm , famt at håriledes ej voro at be-

frukta
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frakta den väderleken fom uti bemelte Länder

ofta förorfakar en flor misvåxt på Silke ; Jag lat

och ifrän Marfeille inkomma den Machin i ftort>

fom Bönderhc i Languedoc betiena fig utai , at

vinda af Silket ifrån Silkes hufen (Cocons) jem-

te den JJgnen fom yatnet häller varmt, hvaruti

Silkes hulen laggas medan de afvindes ,. och en
Spånråck hvarpå de Spinna floret Silke famt et

par kardor hvarmed de det tilreda , alt i den af-

(ickten på d^t jäg en gång igenom egna Ron och
Förfok kunde meddela mina kära Landsman, en
tilförlåteligare befkrifning , af alt hvad fom ti!

Silkes bygnaden hörer , an de Autorer , fom ej

ficlfva lagt handen vid arbetet , utan på god tro

fkrifvit efter beråttelfe och merendels aukrifvit

den ena den andra , och giort faken fvirare ige-

nom kiaringe (kråk och dickter , an den i fig

fielf vårkel iga år.

4. §. De 20 ftycken hvita Mulbars Tråd, fom
jag om Våren 1736 planterade uthärdade fåledes

fyra Vintrar , och de 60 fom om våren 1737 fat-

tes, trenne Vintrar , och det utan den ringafle be-

täckning , hvarken på Rötter, flammar eller

kronor
5 Jag kunde fåledes omöijeligen tro , at

någon köld eller omild vår (kulle kunna fkada

dem , hvilket och den ftarka Vinteren 1740 ej

eller giorde , men den omilda våren 1741 hade
den värkan , i det at kiålan på fomliga (Ullen blef

qvar i Jorden til medio Junii. Ty fom vi i April
och May månader intet fingo något Regn , utm
folfken och kalt blåsvader om Dagarne och ftark

froft gm Nätterna, få var ej eller underligit; at

B T den
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den Saften fom Naturens Herre forordnat at bi-*

behålla Trådens Löf öfver Vintcren aldeles ut-

torkades , ock emedan ingen faft kunde komma
op i ftatn eller grenar ifrån roten , den der var

flådd i en 6 a 7 qvarters kiåla , få fåg jag med grå-

melfe i början af April huru qviftärne började

torka fmåningom ifrån fpitlen til ftammen, och
de Trän ibm ftodo nårmaft planket och iftör-*

fta Solfkenet om dagen torkade fortaA i kronor
och fielfva ftammen , de andra och fårdeles e£

fom ftod halfva Dagen i (kuggan togo ingen

fkada , och år det endafte Mulbårs Tråd, jag har
ännu i behäld, hade jag firaxt i April månad ut-

fpanad hvad fom Var råtta orfaken til qviftarnas

förtorkande, få hade jag ganfka lått kunnat con-

fervera alla mina Mulbårs Trån , och det ofel-

bart , om jag hade fökt med varmt vatten om
Dagen at draga kiålan ifrån rötren och betåckt

dem om Nåtterna , ftmt med nåfver betåckt

ftammarne och fkyggat kronorne ifrån Solen om
Dagarne med Mattor och det alt ifrån April til

medio Junii , (men jag var merendels hela den ti-

den Sångliggande , och ganfka bedröfvad , at

en få omild vår {kulle förftora det hopp fom fä

många vintrar ej förmåt göra). Jag hade allenaft

den lilla tröften öfrig , at jag fåg hälften af mina

hvila Mulbårs Trån i Julii månad flå ut nåra intil

•'ftammarne och göra ganfka fvaga Skått ; Men »

ibm våren dårpå 1742 var lika omild och affam-

ma hefkaffenhet , löm den förra , få giorde den

och anda på hvad den förra ej förmått giöra, jag

bemödade mig och intet på något fått at förvara

den 1, eiucdan jag inbillade mig at åiven Rötter-

na
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aa af få ftarka Vintrars och få fvåra vårars kiåla

tagit flkada , men fint mig därutinnanganftamyc-

ke bedragen, då jag om våren 1743 gråfde up
Röttrcn , fant jag at i icke en enda Rot tagit (kåda,

utan voro merendels ratt frifoa
,

jag planterade

fördenfkul la många af deffe rötter , fom jag ha-

de rum före uti en Trafkola, fom alla flagit ut

ifrån röttren några hundrade fkått , fom jag arnar

i vår plantera uti en hack.

?.§. Oaktat at mina Förfök med Mulbärs Trå-

dens planterande , haft en få bedröfvelig utgång

få förivan likvål ej alt hopp hos mig, at icke

mit kiära Fädernesland , en gång torde blifva få

lyckeligit at få aga egen Silkes afvel , om man.

allenaftmed Caravanerne fom gå ifrån Rysland til

China , kunde inför&afta, godt och frodig Mull-

bärs Frö ifrån de Norra Provincer , och det få

mycke mer fom alla Refe befkrifningar af China
enhälligt intyga , at i de norra Landfikaper dåraf

,

hvareft likvål Silke aflas, och äfven i Peking för

3 a 4 månader är få ftark vinter fom någonfin i

Sverige,

Jag hade mig ock bekant hvad medel man
uti deft nya Engelfka Colonien Georgia hafver

brukat at komma fort med rå Silkes afvelen

,

nåml då de fågo at det fkulle gå för långt ut

på tiden at plantera Mullbärs Träden, få hafv;*

de funnit på det rådet , at de fädt Mullbärs frö i

Svedieland
, på famraa fätt fom vi få Råg , då

de unga Mullbärs telningarne året därpå följande

YU^it upMm få tkt fom Råg, och de dsgeligen
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få mycket med Lijan afflagit lam hvar och en til

lina Silkes Matkars födo behöft , hvaraf hånde at

denna nya Colonien på tredie året efter des förfta

anlågning kunde affkeppa til Moder Riket Eng-
land, et anfenligit partie med rått Silke, fomfig
altiédan årligen mycket förökt hafver. I betrak-

tande hvaraf och at jag hade nogfamt rönt , at

hvarken den ftarkafte vinter eller fvårafte vår-våder

åro mäktige at i Sverige (kåda Mullbärs Trädets

Rötter, få faftftålte jag hos mig at anftalla fåm-

ma Förfök fom i Georgien och dårftådes fä val

hade lyckats. Och det på en liten Åker Jord fom
jag hår på Kongsholmen åger , och til den andan
lat komma et Ikålpund Mullbärs frö ifrån Mar-
ielle, fom ock val hitkom, menmåfte medgrå-
melfe röna at icke et enda Frö deraf var frö-

digt
5
>ag föriökte det pä allahanda f ått både i

varm och kall Jord men förgefves , omfider fant

jag at fom alla Mullbärs Trån åro af fkiljacktiga

kon, antingen han eller hon, och at honorne
allenaft bara frukt, och hanorne blommor , hvars

Miöl tiena at impregnera de fenares fro , fä

måfte ock mit frö kommit af fådane Tråd , hva-

reft det andra könet i neigden ej varit plan-

terat.

Defte 'ro korteligen mina förlök , hvad

Mullbårs Trådens planterande angår , hvarvid

jag och tånkt låta bero , hålft jag under de-

famma koft-och mödolåmma Förfök ej niutit

den ringafte upmuntran utan faft mera blifvit

förfölgd och förtryckt

Jag
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Jag var fördenfkul aldeles finnad , ät uti et

evigt mörker och glömfko forvara all kunfkap

jag angående rått Silkes aflande uti famfelte 10 års

tid kunnat förvårfva mig.

Men Kongl. Vetenfkaps Academiens varde

Ledamot och den ftore örtekiannaren Doftoren
och Profeflbren LINN^US, har utlpanat en
Species af Mullbärs Tråd , hvilket våra Ivåra

vintrar och ån omildare vårar otvifvelacktigt kan
tåla , och aldrig af dem taga mera (kåda ån vå-

ra Tallar , Granar och Biörkar , hvilket ock-

få ganfka låtteligen kan fås , och fom han vil

optåcka fedan jag förft ftyckevis giort allment,

alt hvad jag hårtils förlökt , få vid Mullbärs Plati-

tagien , foni defla koftbara Matkars ans och flkiöt-

fel , Qimt alt öfrigt fom til gådt rått Silkes aflande

af mig utrönt blifvit.

NÅGRA DEMONSTRATIVA REGLO R
angående malmftrek ochgrufvors brytningfornt

underbygnad, framgifne.
Af

GEORG BRAND T.

i. rufvor y eller de rum fom malmer i bergen

I Tr eller jorden intaga , indelas af fomlige
,

1:0 i Stockverck, 2:0 kiortel eller kiern-

verck, 3:0 SeifFen-eller vafk-verck
, 4:0 Strykande

gångar, y.o Svåfvande gångar, 6:0 Flotzverct

2. Med Stockverck förftås afdem en maliu-

ftock,
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flock ^ eller ftarck (amling af malm likafom uti eii

flor hog , fom och af Agrkola namngifves med
vena cumulataj Hvarföre de öch mena, at et rått

Stockverck bor til (häpnaden likna en paraboloi-

de: men andra hålla (öre, at, enär flere malm-

t
ångor fammanflöta , eller parallelt brede vid
var annan löpa , en malm-ftock eller ftarck

famling af malm då åftadkommes,

3. Kiortel-verck är det , enär en malm fläc-

fcetals her ock der i bergen brytes utan någon vi(s

(kiölgång.

4. Seiffen * eller vafk-verk kallas en Metall-

haltig materia , fom efter antagen mening , hål-

les fore hafva blifvit genom fyndafloden ifrån

malm-gängor afflkölgd och pä andra (tallen (am-
manförd.

Strykande gångor äro fådana, (ömftråd-

ka fig i längden , och hafva åtfkillig ftorre ellei?

mindre bredd , (ämt vidare i anfeende til deras;

tredie diffienfion eller fallande, indelas af Rbsjlér

och flere Authorer 1 :o i Stående, 2.'o Donlägifke^

3:0 flacka, och 4:0 Sväfvande gångar*

6. Forfta (lags malm-gångar falla perpen-

diculairt eller lod-rätt ned, och begripas älven

der under de
i
fom något ifrån lodJinien vika

,

hogft 10 grader , eller %o grader til räknandes

ifrån hprizontaHinien,

7* Det andra Oaget fom af föiailiga kallas

Dan*



Danlegte genge , hålles af Rbsfler, och flere före

at vara fädana , fom hafva deras fallande ifrån

den 6o:de til den Körde graden; få at alla de gån-

gor fom deras ftörtningar eller ftupningar hafva

emellan berörde grader inclufive, för Donlågifke

eller danlegte gångar af dem anies , men inga an-

dra deröfver, eller af mindre graders ftupning

ifrån horizonten , derföre hållas.

8- Tredie flaget föregifves af Rbsfler fela

ohngefårligen 4? grader ; andra åter påltå fädana

malm -gångars ftörtning til den 20 graden; be-

rättandes derjemte Rbsfler, at, ehuru man nu
mera ej vil anfe för ftrykande gängor, utan för

flötzen , dem , fom närmare horizonten hafva

deras fallande ån efter den 2o:de graden ; de lik-

väl i anfeende til deras befkafFenhet
?

ej annat ån
ftrykande gånger vara fkolat

9. - Med Ivåfvande gångor förftår Rbsjler och,

någre andra Autorer fädana , fom antingen gå i

feldt och ligga horizontalt, eller och hafva någon
ftupning til s och högft 6 grader ifrån horizontal-

linien 1 blifvande eljeft deue flags gånger af iom-
lige för enahanda med flotzer håldne ; men af

^ndra åter kallas flötzer, då malm-gånger med
deras fallande ifrån deras naturlige befkafknhet

nfvikit , och altfä för inga malm- gångar mer
anles kunna , famt emellan horizonten eller des

linea, och til den 2o:de graden finnas.

10. Malmftrek fynas naturligaft kunna inde-

las 1:0 i Strykande gånger, 2;q Stockverck, ?:p

Kiör-
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Kiörtel-verck, 40 SeifFen- eller vafk-verck
,

Flotzverck: Strykande gånger blifva åter i anfeende
vid deras fallande

,
förnämligaft indeke.

1:0 i Lodfallande gånger, eller feiger fal-

lande (6.) ock
2:0 Alla de gånger for danlågige räknas, fom

halva deras fallande ifrån den io:de til

den 8o:de graden under horizontal- lin en
til räknandes, hälft ingen alman öfver-

cnsftämlighetärom flacka gångars råtta de-

finition och befkrifning ; lamt

3:0 Sväfvande gångar äro de anfedde före , Ibm
ifrån horizontal - linien falla til och med
den rcrde graden: Stockverck fynes och
cgenteligen kunna hållas for en famman-

ftötning- eller lamling af många ftrykande gånger

utur hvarjehanda ftällning; och kiortelverck, lamt

vafke-eller Seiffen-verck for 1 ådana , lom nämnes
uti (3,4); varandes for ofrigt , flotzverck af den
beffcaffenheten , at deras bergarter beftå af SckifF-

rar och ordenteliga hvarf, hvilka intet fäfom
ftrykande gångar hafva ordenteliga falband, dier

opnande , förädlande eller fortryckande berg-

arter,

11, Beträffande grufve - brytningen och un-

der bygnaden af et Stockverk , lä vil jag här med-
gifva , at en malm- ftock hade en paraboloidifk

fkapnad ABCD , lom ifrån dagen togo fin be-

gynnelfo. Fjg. 1. Tab. 1.

12. Skal nu paraboloiden (11) hel och hål-

len kunna upfkattat©sh til nytto bringas , hvar-

nied
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med egenteligen förfMs all dcii malm, lom der af

iiineflutes; få år angelågit, at arbetet få anlågges

at cylindern EFCDA efter hand tillika loffas och
upfordras, hålft han fäfom ågande med den för-

ra en jemlik högd och fot, allenaft utgör ca
dubbel ftorlek der emot , och eljeft det öfver-

hängande berget BA och BC intet iMn fall be-

frias kan.

13. De fbm befara at Grufvan då, i anfeen-

de til des ftora öpning EF, fkulle blifva för

mycket belvårad af dag-vatten, behagade påmin-

na fig, at det vatten , hvar af grufvor befvåras,

égenteligen och i lynnerhet herror af nåfte vattu-

columns högd och des tryckning emot under-

jordifka ådrar , canaler och bergikrefvor , och
altfå i proportion efter grufvornes horizontali-

{ke diup under fådana vattu-högder mer eller

mindre åftadkommes , men ingalunda grufvornes

jftörre eller mindre fuperficiela eller horizontalifke

vidd tilfkrifvas bör, hvilket hydroftatifke rönen*

jemvål och förfarenheten i dymål grufvor angåen-

de ,
nogfamt intyga.

14. Enar malm up i dagen finnes , ehuru
ftort feldt han och i långd och bredd intager*

iå underlåter likväl ingen Bergsman at borttaga

den famma , och der efter gpra grufvans öp-
ning ; kan altfå icke eller frukta för at der med
på diupet fortfara efter malmens anvisning och
fallande , aldenftund af (13) bevift år , at diupec

til dag-vattaets ékmée ej något bidrager.
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i?. I fall och Maim-ftocken ifrån ADC Pig. i

til G på fatnma fått aftoge fom han fig tilförene

okat , efter fomligas mening om malmers lika

förminfkande fom tiltagancle; fä kunde då arbe-

tet på lika fått (12) fortfåttas , eller och faiban-

den AG och CG i det nårmafte efterföljas , hålft

hår intet något öfverhångande berg fådant hin-

drar 5 dock få mycket fom det fig i grufvan okan-

de y och genom des trångfél högre ftigande vatt-

net til ett obehindrat arbéte, tillåta kan,

16. Och fkont ån en grufva trängre göras

fkulle nedan ån ofvan y lå följer likväl intet der

af, at hon nödvändigt fördrånkes : ty om ber-

get vore högt och derjemte brant och fpitfigt, få

at med beqvåmlighet vattu - ftollar til anfénlige

diup ftodo til at indrifvas ; fkulle det då kunna
blifva möjeligit, fom eljeft antingen uti låga , eller

och höga , men derjemte mycket flacka berg

omöjeligit vore at vårkftålla.

1% Då flere gånger fammanftöta , eller och
parallelt brede vid hvar annan löpa , fä at de på
lädant fått utgöra en ftark famling af malm y

hvilken ifrån dagen lodrått utföre faller, fom til

exempel Fig 2. GHCMLA, då år åfven uppen-

bart, at grufve-arbetet flke bör efter malmens an~

visning i långden HC , bredden AC , och des

fallande på diupet CM 5 få at hela denna Solidi-

teten eller malm- kroppen efter hand lös~brytes

och upfordras : kunnande hvalf och pelare af fielf-

va malm - gången efterlemnade , til diupets vin*

nande hår fä mycket mindre bidraga , fom ej nå-

got
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got åfverhångande berg finnes > hvilket behofvei?

underftodias , emedan all gravitation fkcr efter

perpendikeln
i
men intet på fidan af de upråt

flående vaggar HCM och GAL.

18* Vore och malm-gängen up i dagen alle*

naft en fmal rand éller ftrima, fömfigpå diupet

alt mer och mer utvidgade
$
få at der af omfidef

blefve en prismatifk kropp Fig- 2. FEBD eller och
HCBD ; få fynes likväl af deras fkapnader vara no-»

digt
i

at grufve-arbetet på lika fått idkas mä fom
fornt fagtåruti (17); aldenftund fådana prisma*

tifke Kroppar intet fulkomljgen uttagas kunna
>

med mindre de ofverhångande vaggar FÉABOG*
FEDCH , eller HCBO fifvcn tillika borttagas.

1 9* 1 fall malmen på fämma fått fota deii uti

des fallande ifrån E eller C til B och D i bred*

den tiltagitj åfven der ifrån minfkades och af-

toge > få at der af åndteligen formerades pris-

ma OPDKB, eller OPDLB , eller och OFDMB*
då behofdes han allenaft der efter uttagas

5
u-

, tan at i otrångt mål bryta och upfordra en lika

flor myckenhet af berg utom falbanden
?

- då inga

ofverhångande Vaggar finnas • fä framt intet vat*

nets tiltagande på diupet , och des högre ftigande

uti en trängre grufva någon flotte -bredd til et

obehindrat arbetes fortfåttiaiide erfordrar
i
fbm

på fådan håndelfe der efter i mojeligafte måttan
inråttas*

20. Öm uti malm-pärabölöldérne ABC öch
AGC (i i» ij.) grufve*arbetet forråttas fkufe ge*

C z nom



$6 1745* Jan - Febr- Mart.

nom utbrände och utbrutne vidder , fSfbm
N, O, P, CL, R, S

,
T; B kunde fSdant (ig

: icke låta göra , med mindre at en flor del deraf

komme til at lemnas uti denne underbygnaden
til de öfvcrhångande tyngders upbårande (öm
Fig. r utviJar : men då man omfider hunnit

til diupet G , och vidare ingen malm mer på
botnen til finnandes år; mäfle lådan, til intet

fedan tienande underbygnad åfven borttagas
,

få framt eljeft hela denna malm-flocken ABCG
til nytta bringas fkal.

2 t. Til at nu vinna den eftcrlemnade

malmen (20), ar intet möjeligit, at nedan ifrån

fädant kunna fullborda , få at vidden T med
den der öfver varande R, och Q, R, S med
de öfrige N, O, P fkola coinciclera och läm-

mail falla : ty férft, år högden der vid hinder-

liga (öm uti hvarje vidd efter handen genom
' grufve-arbetet få tiltager , at omfider hvarken

någon behörig hetta af tilmakningar up til hvalf-

ven hinner, eller några inftrumenter och verk-

tyg tilråckelige åro til malmens lofsning öch ned-

brytning, i fall ån lå ftarkt eldas kunde; och

makning under hvalfven allena , at icke tillika

väggarna angripas, hälft alla tilmakningar gier-

na emot någon fida göras, hvaraf floden och
pelarne lom bara fielfva hvalfven med deras

tyngder
, ånteligen få förfvagas fkulle , at et o-

för det andra , få fker i: eldning eller til—

22. Til at Qek få kunna utbrånna och ut*.

vidga
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utvidga alla vidderne 02o),at deraf på flutet pä-

raboloiden ABCD blefve formerad, år ånnu me-
ra omöjeligit : ty pun&erna E , B och F finnas

uti en råt horisontal linea (11$ oeh har akfå

hvalfvet B ingen tioklek eller ftyrka.at båra; u-

tan följer der af, at hela det öfverhångande ber-

get BCF och BAE nödvändigt borttagas bör.

2]. I anfeende til de giorde vidder <so)
,

möter den Mrigheten, at fedan ofvan ifrån kun-

na drifva grufve-arbetet; i ty, at , alt efter löm
hvalfven genom brytningar der å , blifva tun-

nare och tunnare, de omfider fä fvage varda,

at ej något arbete der på vidare fke kan, utan

fara för olycks-fall; få framt icke öpningarna öf-

ver' hvalfven iå paffas , och af fådan lagom vidd

göras ofvan ifrån dagen lod-rått åndaiutfore, at

både (lärka bielkar der öfver låggas kunna til at

der på hånga fåkra ftålningar för grufve-arbetare-

na , fåiom ock åfven tillika , til förekommande
af all farlig öfverhångande nedrafande tyngd,

hvarje öpning intet trängre göres , ån foten el-

ler bottnen år af den der under varande

vidden, hvars hvalf bör igenom-brytas , til at

federmera kunna borttaga pelarena och omfider
vinna åndemålet (12. 1% ;)

24 Enar en ftrykände gång intet faller perpen-
diculairt eller lod-rått utföre (6) , utan i det ftål-

let lutaråt endera lidan, fåfom GABEFDC Fig. 3.

hvars förfta dimenfion (ftråckning) ftrykande el-

ler långd fig flråcker ifrån A til B„ des andra
dimenfion .eller bredd 5

ifrån B til D , och des

C 3 öredie
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tredie dimenfion ifrån B til E, nåml. ifrån dagen
til diupet, ftmt vore derjemte iå bred , at antin-

gen fvärligen eller omöijeligen den hängande fi-

dan BE foulle kifnna genom fiéd , band eller

jftempel - verk ifrån den liggande fidan eller våg-
gen DF underftodias

?
och gruivan ifrån fall be-

flkyddas.

På fådan handelfe , om hela denna
malm-gängen til nytta bringas fkal , få måfte med
den fämma , hela det öfverhångande berget eller

prisma ABEHKG tillika efter hand borttagas 3

Men deremot på den liggande fidan DF ej nå-

got arbete anleggas i otrångt mål,

26. Man vil til exempel ponera , at malm-
gängen (24.) vore 300 famnar lång , to famnar
bred, och til 200 famnars diup fig flråkte uti ett

doolågigt fallande , få at perpendiculaira diupet

blefve ongefårligen 176 famnar , och diftancen i-

från perpendikeln HE til malm-gångens öpning B,

9f famnar; få fölgde der af, at malm-gången in-

nehade 528000 , och det öfverhångande berget

(2O 2 f08000 cubic -famnar, och at akfå något
öfver 4 eller 4|| gångor mera berg utom malm-,

gången upfordras hörde ån bemelte gångs egit

qvantum eller myckenhet år : hvilken proportion
af berg i anfeeride til god malm , iå mycket me-
ra Önfkelig vore for grufve-Intereffenter' , fom of-

ta hånder , af de få flåpas med långt flörre myc-
kenhet odugeligit berg och låta % nöja ijied ellak

malm,

8?
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27. Strykande gånger fom lod-rått falla (6)

och derjemte fmala åro , behöfva ingen annan

grufve - underbygnad, ån flockar eller ftåmplar

emellan båejre. väggarna, allenaftpå de ftållen hva-

reft några fprikor och bergfkrefvor finnas kunna,

med mera
,

hvarigenom något fall vore at befara

ifrån någondera fidan.

28. Strykande gångor , fbm ifrån perpendi-

keln falla , och få fmala åro , at den Hängande,

fidan med flockar eller Ipånbielkar och der på lag--

de ftenar underftodias kan ifrån den liggande fidan,

eller och eljeft med murade band och hvalf-

bågor derifrån underftodias , bearbetas då på
bergsvis , enar malm-gångarna efterföljas i deras^

fallande , och bredden intet ftörre göres ån nöd-
vändigheten fordrar til malmens lottande, famt den
hängande våggen på berörde fått ifrån den liggan-

de behörigen underbygges,

29. Perpendiculaira fånkningar åro hår få

mycket mindre tienlige , fom derigenom 3:ne

felaktigheter begås fkulle , 1:0 at onödig om-
koftnad på en hop odugeligit bergs brytande och
upfordrande fkulle användas. 2:0 at grufvan åf-

ven i proportion der efter ftörre och befvårli-

gare vattu-upfordring tilfltyndas 5 aldenftund uti

ftörre rymder flere vattu* ådrar fönderbrytas och
épnas , 3:0 at malm-gången borttappas,

00. Fierde figuren afbildar bredden och diiW

pet eller fallandet ai en fådan malmgång (28O
AH, famt huru perpendiculaira fånkningea AE
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går ifrån fielfva gången , få at fedan genom för-

iöknings orter å ömfe fidor kommer til at letas

efter malm ; och då omfider gången blifvit träf-

fad uti B genom feltorten EB , huru åter igen

perpendiculaira fankningen BI derifrån faller,

och få bort åt vidare.

31. Aldenftund genom fådant arbete (30.)

på åtfkillige ftal len malm träffas och återigen

förloras
b
få fkulle då kunna fynas , fom voro

åfven få många parallela gångar påfundne uti B,
G och D, hvilka hvarthera , ett térflkilt lod- rått

diup äga , och altfå ifrån dagen genom Ichachter

igenfökas bora : hvårföre ock , fedan de ftållen

begynnas fkal, iåfom uti K, M, och med
flit de förmente parallela gångar fåledes efterle-

tas, men ingen malm fynlig varder ; faller omfi-

der af % fielf , at flik gruvbrytning öfvergif-

vas och ogillas bör..

3*2- Men fkulle ock det öfverhångande ber-

get ÄNH, efter hand tillika med malmen bort-

tagas, få blefve koftnaden i otrångt mål alt för

dryg 3 aldenflund det underftödias kunde ifrån den

liggande fidän på bergs-vijs.(28.)

3?. I lika måtto blefve omkoftnaden i o-

trångt mål alt för ftorFig. f- om til exempel, i

ftållet för arbetet (30. ?/, 32,), fånkningar AB

,

GH, IK, orter BG
3 HI,ftmt parabolifke vidder

L, M derjemte göras fkulle, fora femte figuren

utYifarj ty då "komme ockfä en hop odugeligit

hvareft detta arbetet

berg
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berg utom malm-gången at löflas och upfordras,

fäfom ock mycket af ftrek-gången at etterlem-

nas uti hvalfven C.,D,och pelarneTS, F vmed
mera fådan underbygnad til den öfverhångande

våggens underftöjdiandé.

34. Af C30. 31, 32. 33.) 'år altfå uppen-

bart , at intet annat grufve-arbeté och underbyg-

nad her tiånliga vara kunna, ån hvad-löm nam-
nes uti (2?) , varande deremot 3 , 4 eller flera

bottnar uti fådana grufvor lå mycket mindre
nyttige

5
Tom , då brytningen fker efter flrek-

gångarnes fallande
5 på bergsvis , inga onödige

bottnar utom fielfva malm-gångarna behöfvas*

35-. Beträffande nödige fchackter til malms
och vattu-upfordringar med mera

%
få år intet

angclågit , at de på fådana. (28) gånger blifva

perpendiculaira : ty upfordringen låter fig åfven

få vål gcra uti fchachter , de der med gångarna

uti fallandet inftamma , hvilket
.

förfarenheten i dy
mål nogfamt intygar

, jemvål och eljeft mycket
lått år at begripa , det tyngder kunna uppå plana

inclinata (fluttande fidor eller vaggar) upföre åkas

och dragas , rått få vål fom perpendieulariter

,

och gnidningarna genom hiul , trilior eller kaflar

emot planckor , flockar eller ftånger låttas.

36. Enar malmer fig på diupet hålla, mpn
intet up til dagen hinna , vare fig ftockverk , eller

ftrykande gångar, då fordrar nödvändigheten at

jnga öpningar göras ifrån dagen , undantagande

til oumgångelige fchachter och för vedervcxlings
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flkuld ,
hålft, då omkoftnaden på en hop oduge-

ligit öfverliggande bergs loffande och upfordring

lig ej lönar.

37. På fådan håndelfe (3O låter fig gruf-

ve-brytningen och underbygnaden intet annorle-

des göra uppä Stockverck och breda ftry-

kände gångar , ån genom paraboloidiflke vidder,

med behörige hvalf och pelare förledde , til at

kunna bara den ofvan på liggande tyngden : men
Imala ftrykande gängar kunna på lika lått bear-

betas , och underbygnaden förråttas , fom (27.

28) innehålla, få lagandes derjemte , at taken

komma til at beftå af fåkra hvaltbågar uti faft

klyft , til grufvornes befkyddande för fall ofvan

ifrån.

38. Som ingen Vetenfkap få lått vunnen år,

at ftraxt en enda almån regla til des råtta utöf-

ning göras kan ; få fynes åfven hår , at , om
grufvors behörige brytning och underbygnad fom
en vetenfkap handteras fkal , intet möjeligit år,

at kunna formera en almån regla, fom låmpelig

år til alla grufvors drifvande och byggande efter

rått bergsvis.

Chirurgijke FÖRSÖK och ANMÄRKNINGAR
vid bgonfiukdomar

Af *

CARL FREDRICH RIBE.

Anatomien år den nyttigafte ock förfla kun-
tkap, fom en låkare bör inhåmta; emedan
man igenom den famma finner grunden til

alla
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alla fiukdomar, famt lårer hvilka delar åro fkadda

eller ofkadda*

Efterfom min tanke 5r, at anföra några an-

märkningar ,
jag giort vid ögon-fiukdomar , då

pg årnar befkrifva deras början
,
fortgång ock

läkedom; fkulle detiynas nödigt, at i början gif-

va en fullkomlig beflkrifning på alla ögats delan

Men fom det torde blifva för-vidlyftigt, och man
utom des finner en mycket nått , dock fullkom-

lig befkrifning om ögat hos Monjtetir SÄINT
YVES Chirnrgien Oculift de Saint Com , uti detT

tratte des maladies des jeiix ; Monjieur BRISAU

j

Monftear VERDIE, och andra lirda Anatomicos:

få vii jag förfoga mig ftraxt til följande föriök
,

anmärkningar och figurer,

Förjia Förfåket.

År 1736, blef jag anlitter utaf en Huftru
,

fom då varit blind uti fm år på bagge ögonen af

den få kallade miolkftam, catara&a laciea. Hu~
ftrun var några och femtio år gammal , och bod»,

de på Norra Kyrkio-gatan vid St. Ciara.

Berörde fiukdom har hittil blifvit hållen för

obotelig , efter fom den ej kunnat med nytto ope-
reras 5 ty fielfva humor criftallinus , hviiken lig-

ger emellan fördubblingen af hinnan
?
fom om-

kläder humorem vitreum
3
och innefluter humo-

rem criftallinum^ går til golaktigt var,

Mm
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Man kan kanna igen denna art utaf ftar , då
nian Ter igenom hornhinan, lacorne tranfperanlej.

Fig.i.Tab.II. C.ty något diupt innanföre fynes ögon-
ftenen , humor criftallinus

,
Fig., i, N:o 2. vara

golaktig j och igenom ögon-lockens igenflutan-

de , och läkta gnidande med tummen, finner

man, då iris Fig. nda. N:o 2, öpnar eller igenflu-

ter lig, vid häftigt uplåtandc ct litet iqvalpandc
tillika.

De fom varit kännare af den ftårren , fom
låtit operera % med nytto , hafva hållit denna för

obotelig ; emedan få fnart de inkommit med
nålen , och rört med des udd vid membranen

,

at den gåt fönder , har en golaktig materia flutit

ut , och blandat lig med humore aqveo : hvarfö-

re måfte den , fom opererade , med oförrattadt

ärende draga ut nälen igen , emedan han icke kun-

de le hanne innan för ögat , för den grumling

,

fom hur igenom förorlakades* Men når detta

varet åndteligen fördelte ng, och ögat blifvit ä

nyo klart , var den blinde blind , fom förut; och
har ofta håndt, at den fiuke har måft lida myc-
ken värk under den tid han legat.

lr 1732 , dä jag viftades i Bern uti Schveitz,

var derftades i holpitalet en mycket Ihabb ope-

rator , vid namn HEBERLIN; han giordeifam-

ma hofpital operation uppa en 40 års gammal
karl , fom hade en l ådan ftar. Operatorns tan-

ke var , at loffa membranen på alla fidor , och
få trycka honom inunder humor vitreus ; fom
år brukligt vid eu annan ftar , då humor cri-

ftallinws
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$läff*tius år förmörkad : men det hände honom,
iom det plågar fke vid dennna operations förrät-

tande , at materien rann ut under operation. Den
liuke förbants efter vanligheten

?
och efter fior-

ton dagars förlopp , dä materien hade fördelt fig,

och ögat blifvi t klart , var hän blind , fem tiifö-

rcne. Denne fiuknade aff rg
5
och föll in uti

hetfig Feber , hvaruti han dog. Da jag grorde

foreftålning om des öppning, feck jag frihet at

förråtta den famma uti närvaro af operatorn och
Herr KöNIG , fom var åfven en lård chirurgus

vid famma fiukhus. Vid öpningen vifte jag , at

memtranen , fom orakiåt den utflåpta materien
^

var förmörkad af famma materia, fä at derf var

tiock och faft , och likafom en annan ftar at an»

fe , den der kunde nedtrykas,

Detta gaf mig anledning at göra operation

mednyttohos förr-omtalda Huftru
,
påföljande

fått. Förft förde jag nålen fe Fig. § litrJ A. genom
hvit-ögat

,
albugineam , tvä linier ifrån iris Fig*

3 lit. B. ät yttra kanten , fom veter til lilla ögne*-

vrån; och ledan jag litet med udden kommit tvårt

inät den fpinnel-våf lika hinnan , (tunicam arac-

noideam ,) Fig. i N. 3 opererade jag i undra
kanten, 13, at den til materia gSngne criftallen

Fig. urna N:o 2 rann ut , och blandade % med
humore aqueo Fig. 1 lit. ee; der på drog jag .ftraxt

ut min nål och tilflöt ögon-locket , lamt lade

uppå det famma en fyrdubbel linne-lapp
, dop-

pad uti hett vatn , hvilket var bland^dt med li-

tet Campher - Spiritus ; lå Inart det blef kalt

,

fkedde ombyte, och våraides å nyo^ fi at der
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med fortfors några dagar. Emedan jag ckgeft

efter operationen icke markte någon fardeles

rodnad pä hvit-ogat > gaf jag hanne et lindrigt

laxativ , at der igenom förorfaka en få mycket
häftigare fördelning af materien uti ögat , hvilket

ockiå fkedde j ty innom trettonde dygnet var ö-

gat klart , och all rodnad borta. Sedan jag då lå*

tit ögat blifva tvånne dagar bart y
ögnade jag han-

ne ådren , och lat hånne föda lig i tre vekor
med goda kraftfoppor, och annan lått mat; dä
hon åter feck et lindrigt laxativ \ och tvånne da-

gar der efter åter en liten åderlåtning. Der pä
förrättade jag å nyo operation , och då, lom för-

ut , förde in nålen
h
och nedertryckte den (Jvar-

lemnade tunicam aracnoideam , eller , rättare at

fåga
,
duplicaturn af den hinnan, hvilken om-

kläder humorem vitreum; Fig. Irma N:o 3,3, lå

at ftrålarnes infall genom humorem vitreum på
retma Fg. I:ma c. icke förhindrades af tunnicae

aracnoideae: N:o 3, 3* förmörkelfe*

Mit företagande afJop fä lyckeligen * at ef-

ter et litet arbete hade jag hinnan loffad, och
lade hånne inunder

t
humore vitreo Fig, Irma

N:o 4 ; då den förut blinde fäg fönfter4>ly \ och
efter fiorton dagars förlöp gick allena i Kyrkan

,

och tackade GUD för fin återfångna fyn , hvil-

ken hon beholt til des hon dog lör tuärfedau.

Andra Fårföket

Blodet och våtfkorne uti en ung perfonS

kröp voro upfylde med få frätande flsårpor , at

de
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•de grepo an de ådlafte delarne af kroppen med
flytande utflag, hvaraf förorfakades ftora ölägen-

heter. Denne råkade för en, fom, utan at fe

på det invärtes , botade det utvårtes var , me-
delft fammandragande och torkande medel : hår

af hände , at materien , fom en gång haft fit ut-

lopp, men blef fålunda hindrad, tog en annan

långt farligare vag och grep an ögat, få at det

blef opfvullet och mycket rödt med outfåjelig

värk: utur ögat flöt en ftinkande gol materia,

fom den namnkunnige Oculiften uti Paris Monf.

St. YViiS , har gifvit namn af Chaudepiffe des

jeux. Vid denna ögonfiuka fordras en häftig

hiålp , iå framt det frätande varet icke fkal gri-

pa an den klara horn hinnan ,
(cornea tranlpe-

rant) Fig* h c. och igenom des fkårpa få fräta

den famma , at den icke allenaft (kulle förorfakä

et ärr på den öfverfta flagan , lamella ; utan ock
aldeles trånga fig igenom de öfrige

,
ja gripa an

iiålfve våt&orne uti ögat , då der på följer en o-

botelig blindhet , fom gemenligen fker innom
liette dygnet ; oeh kunna fedan hvarken utvår-

tes eller invårtes medel uträtta något i en fa-

dan haft; emedan tryckningen af fvallköttet och
fkarpa varet , förorfaka på de inunder liggande

hinnor en ftadning i våtflkornas flytande igenom
de fina rören.

,

At förekomma deffa fvåra påfölgder^ fom
fåk^rt hade håndt denne fiuka

>,
företogs ope-

ration , fåföm det endefta
,

haftigafte och fåkrä-
fte medel

? hvilken pä följande fåjtt förrättades.
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Den fiuke fattes på en ftol , bakom hvilken

ftod en , fom hölt hufvudet emot fit broft , med
högra handen fattade öfver pannan, och med des

pek - finger öpnade han ofra ögne - locket , med
vånftra Handen fattade han få hakan , at han med
tummen kunde nederdraga undra ögon-locket nä-

got litet in-åt nåfan : falunda hölts hufvudet vål

taft och ögat öppet. SeJan lade jag vånftra han-

den emot pannan , och med lill-fingret hiålpte til

at hälla op ögon-locket vid lilla eller yttra ögon-

vrån i med tummen och fråmfta fingret hölt jag

en egenteligen der til giord nål något lång men
krokot åt ena andan , med hvilken jag fattade

uti fvallköttet, och hölt der med ögon-5pletfaft.

I högra handen hölt jag en lax , fom hadde nå-

got trubbiga uddar ; med den begynte jag ftraxt i

kanten af den genomlyfande horn- hinnan Fig. r

B at bortklippa alt fvallkött, fom jag på den fidan

kunde komma til j likaledes omkring hela ögon-

åplet, famt öfre och undre ögon-locket, fom
voro angrepné af fämma flkurpa. Nar detta var

giordt , förbant jag ögat med fyrdubbla linne lap-

par, fom blefvo doppade uti et decod och ut-

vridne , de lades på ögat lå varma, fom de kun-

de tålas j deco&et var utaf fördelande krydder

lom kokades uti vin. Ombyte med lapparne

fkedde , få ofta. de blefvo kalla , då ögat (kölgdes

ut med en mixtur ,
giord af ögnetröfivata, fval-

grås-vatn och enfierde-del Franfkt brånvin tilho-

pa blandade (Aq. Euphras. Chelidmu maj?)

Når den fiuke var på detta lått förbunden,

fent han fkax lila, och föll in uti en rolig fömn,
dea
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den han i hela tre dygn förut alddes varit för-

utan. Med detta omflag och indrypande«i ögat,

fortfors til des all fvulnad och rodna var borta.

Invårtes brukades blodrenande krydd - drickar

,

och en gång i veckan afförande medel purgantia).

Igenom defla medel och operation blef ofta-nåm*

de patient utom alla fvårigheter och fara på en
kort tid hulpenj undantagandes det ärret

y
fom

varet på horn-hinnan hade förorfakat, detta bort-

togs med et flags ften , kallad pierre diuine
,
up-

löft uti rofen-vatn; befkrifning på den {amma
igenfinnes uti St. YVES traité des rnaladies des

ymXj fälöm ock med oljan af gådd^lefver , jäm-

te andra medel \ fom brukades med förfiktighet

droptals uti ögat , til des hinnan , fom förhin-

drade ftrålarnes ingång, blef afnötter, då han
fedan låg låfa en laglig fin (krift

Vid förbemålte operation år en ganfka an-

felägen lak at i akt taga , den jag icke bor för-

igå at omröra. Emedan igenom des oförfikti-

ga förrättande fvåra påfölgder fig inftåila, fäfom
et ftåndigt rinnande öga , ftundom med ftundom
utan rodnad*

Detta fker, når puriéte lacrymalia, Fig. ?:tia

N:o 5:. tåre- lederna
,

alklippas vid ögon-loc-

kens fcärificerande , eller ridande, och ledan i-

genlåkas : derutaf kan den vätflka , fom tåre-kör-

teien Fig. 3 N:o 1 ,
genom fina fina rör utgiuter

(at hålla ögat frifkt och fmidigt inno;n ögon-
locken , och at affkölja om något ovanliget eller

heterogeneum faller i ögat) icke emottagas och
D fläp-
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fiåppas i tåre-pålTan, faccum lacrimalem Fig. 2

lit e. at fedan vidare igenom en fénug gång

,

kallad duéius lacrimalis , eller tåreleden ingiutas

uti nåfan: hvadan ock kommer, at, då frifka

ögon mycket gråta, nålän gemenligen flyter

tillika.

Fig. 1 utviiar tvanne ögonåpplen medNerv. optic*

Det högra ögat helt och det vånftra j tu (ku-

rit, fedan det var frufit
, på det våtfkorna

defto båttre fynas måga.

A. Ögon Äpplet helt

B. Iris.

C. Puppilla.

D. Föreningen af nervis opticis.

E. En liten del af nervö optico tillika med globert

af ögat mit igenom fkuren.

ä. Den förmörckade horn hinnan Sclerotka.

b. Uvea eller choroidea.

c. Retina.

d. Cornea traniperens.

e. Iris fom gör en del af uvea.

£ proceffus ciliaris. 1. humor aqueu$.

2 Cryftallinus 4 Humor vitreus*

3 Tunica arachnoidea.

Figur. 2 föreftåller ögat, framtil uti orbitam fom
år intil bara benen afklåd.

A. Odfrontis. Panbenet
B. B. Os naiale Näsbenet
C. Proceflus Zygomaticus affluirén

D. Osfrontis vid lilla kanten affkuren. -

F. Nervus ophthalmicus något ftörre ritad ån na*

turligit
, pä det den defto båttre fynas må.

G. En
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G. En ftylet igenom faccum lacrymalem {tacken*

fom vilar utgången i nåfan,

H. obliquus major C Trochieator. hår ofynlig*

J. obliquus minor.

a. Mufculus abdu&orius*

b. Mufe. attallens.
|

c* Mufc. addu&orius.

d. Mufc, deprefforius,

I. Puppilla.

Q. Jris.

3, Albuginea*

Fig. 3 utvifar ogat framti! med ogonlåcken fom
åro oplyfte och något omvände , fiålfva albu-

ginea igenom ftucken med en.ftarnåhl.

1 Glandula lachrymalis;

g. Utvifar fex a liu utdunftnings ror hvars 6p-
ningar in-uti ögonläcken 5 utvifar.

4. Tunica conjun&iva hvitogat.

y . sTundla lachrymalia tårelederne, eller tårerorefl*

6. Undra ögonlåcket,

7* Ciliae.

8. Stora ognevrån,

9-. Lilla ognevrån.

Hr. DIRECTEUREN LWNGQV1STS
PÅFUND

til den Svenfka Bomullens Ränsning och redan*»

de ingifvit til KongL Vetenjkaps

Acddemien*

Den flora nytta oeh fördel y fom upfinnandet

af den Sveijfka Bomullen fåfcert\m fram-

£> 2 gien$
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gient tilfkynda det Allmänna
,
gror des uparbet-

riing få mycket nödvändigare , och upfinnarens

heder och beröm, få mycket flörre , fom man
nu lår göra gagn af det fom for detta varit til in-

gen ting nyttigt, utan fharare fkadeligt, och på
fä nåra quiftar , utan betalning få plåcka en an-

fenlig del af det fom , från fäaflågsne orter hår
tils med dryg bekoftnad blifvit hämtat

Då det förfta profvet utaf denna Bomullen
upviftes, blef jag af Rikfens Högl Stunders Ma-
nufaktur Contoir anbefalt , at uptånka något be-

händigt fat , til at fkilja frön och annan orenlig-

het der ifrån, hvilket jag ftraxt efterkom. Mit
lilla Påfund hade defi lyckan , at vinna hogbe-

målte Contoirs hög-gunöiga tycke och bifaf, och
åftundades ät det flkulle almånt göras kunnogt

:

Til följe hvar af, fä val löm i anfcende til det

hög-gupftiga valbehag Kongl. Vetten(kaps Aca-
demien behagat öfver fämma enfaldiga Påfund

yttra, aktar jag med fkial för en befynnerlig heder

och förmån , om ibland Kongl. Vetenfkaps Aca-
demiens vittra Handlingar, detta får den åran och
ftyrkan , at göras fmakeligt få vål ibm nyttigt

för det allmänna.

Förleden Sommar, då jag refte igenom öfter-

giötland och Småland , fant jag mänga , fom i an-

ledning af den på Trycket utgifne Beflirifnin-

gen om den Syenfika Bomullen , hade famlat nog
förråd af begge flagen: Men beklagade fig , at de

ej kunde få henne til någon myckenhet få ren,

at hon med vederbörlig fördel kunde brukas \

hvilken
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hvilkcn fvärighet
,
igenom denna Machin , för-

modeligen blifver förekommen,

Trä-Ullen, fom växer på Jolfler eller Häl-

fter kallat, kan väl til ftopning användas, ån-

fkiönt de fmå irön fitta quar ; Dock lårer ingetl

kunna -neka-, at hon til förbemålte behof , blifver

långt lättare och finare, lamt åger dä den dygden,

at hon under brukandet ej kladdar fig tilläm-

nian. Men fkal hon Spinnas eller valkas j i fyn-

nerhet grås-eller fä kallade Epilobii Ullen , få år

det helt oumgångeligt , at hon aldeles rånlas frän

fit gräs och frö , hvilket igenom en Pérfon och
denna Machins tilhielp , til några lispund om da-

gen , kan få väl och riktigt låta fig göra , at Ullen
blifver ren och hvit fom en Inö, lamt len fpm det

finafte Silke.

Det år bekant at denna Ull , for fin täthet

år fvår at hantera , och tål ej mycket innan hon
beger fig tilflykt ; men då hon på detta fåttet be-

redes år hon val förvarad och ligger innefluten,

at intet kan förkomma.

Denna Machin gör och en belynnerlig nytta

vid ftop eller Silkes-vads giörande , i det man då,

utan fvärighet , kan få ullen få yfvig och pö-
fande lamt jåmn , fom man åftundar.

Invention år ej vidlyftigare eller koftlamma-
re , ån at den kan almånt nyttias , och på Landet
af en hända-flög Dräng förfärdigas , hvilket af

Ritningen och följande Befkrifning kan inhämtas.

D 3 Fig. u
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Fig. J utvifar grundritningen til denna Machin,
och Fig, 2 och 3 des Profit

Siclo ftycket A och regien B
,

Fig. 2 och 3 ,

fammanfåttcs med tappar och kilar a , a, på det

Machineg , efter behag > kan tagas lönder och
bhfva -beqvåm til at flytta ur ena Rummet i det

andra.

På Regelen B , åro 13 flyeken Ek - fiådrar

b , b y
b &c. infkurne , fom up åt öfverfta endar-

ne åro tunnare , der de hafva fmå hol
,
hvarige-

nom tarmftråhgar af T\ tums tioklek , eller få

kallade faki-fnören
?
komma at gå 5

hvilka med
fmå pinnar eller fkrufvar åtfpånnes.

C, C, Fig- 2 åro 2:neUpfMndare, hvaremil-

lan fielfva Banken eller Ramen D
,
Fig. 1, kommer

at laggas
?
och med kilarne d, d, ftållas lågre eller

högre up emot flrångarne e 5 e , e &c. alt efter

fom man har mycket Ull til, och vil hafva henne
val ren.

Ramen beftår af många fmå trekantiga fpiå-

l^r c, c, c &Cj hvilka ftå vid pas | tum ifrån

livar annan , och vånda fina valla kanter upåt , at

frön och gråfet defto båttre kan falla neder.

E år en fläng eller Arm , fom år förfed med
13 ft fvarfvade konifka Tappar r hvilka M ifrån

Kvar andra lika långt , fom Ek-fiådrarne med fina

ftrångar-

Denna
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Denna armen , fom allena år vid ena endan

,

hviiar på haken F , och iättes upöfver honom
en pinne eller nagel , vid hvardera andan at han
under brukandet ej uplyftes.

At deflo båttre fatta defie Tappars eller kug-
gars ftorlek och figur, år den fårfkilt , uti Fig. 4,
efter ftorre ichala afritad*

G. år en Ram , litet kortare ån den underfta

D , iöm år öfverdragen med lårft eller cardus-

Papper, och lyftes up når Ullen lågges uti;

Gienom kilarne g» g, hoges och fånkes den-
na Ram efter behag , hvilken tillika med fido-

Brådet R håller Ullen innefluten
5

at hon ej i luf-

ten förfkingras.
'

Når Machinen
, på förefltrefne fåt år fårdig

och upftåld
,
lågges Ullen mit uti honom , de-

rert ftorfia verkan fkier
, uppå de upfpände ftrån-

garne \ emellan begge Ramarne G. D. och fat-

tar fedan i ena endan af ftången eller Armen
E. och genom häftigt dragande fram och tilba-

kas, fpråtta ftrångarne hart, hvar igenom Ullen

blir få redig, och vål renfad, fom,någonfin å-

ftundas kan.

Så fhart man marker , at ullen år ren , fom
vid både åndarne af Machinen kan fkiönjas , hål-

ler man litet ftilla til des Ullen får fåtta fig , eller

och ftraxt nedflåpper den öfra Ramen*

D 4 Skulle
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Skulle något litet af Ullen följa fröet och
orenligheten

5
fom faller genom fpiålarne pä golf-

vet , kan man den ledan å nyo i Machinen rånla*

då intet förloras, utan alt blifver rent.

Emedan den rörelfen , fom fkier genom
ftången G , år allena i qvarter läng , kan man til

arbetets lathet , och kraftens ökande göra en an-

nan arm K. Fig. 2 och i aln lång , fom ganfka

villigt går igenom Jernhylfan h. på ftången E, och
fåftes nedra andan uti k. Fig. 2 , med tvenne mår-
lor 1. L af hvilka, den ena år giord med en
fkruf , fom går igenom fido ftycket A. och med
(krufmodren fåftes. Hår anvendes nu kraften

uti m. och då man fkiuter fram och tilbaka gör

ftången E. famma vårkan , fom förenåmd år.

Denftora och fidfta

C O ME T E JST S
objervationer,

ifrån den 4 December 1743. T^ $en T4 Febr. 1744.
håldne pä Aftronomifka Obfervatorium i £7p-

fala afSal Prof Hr. AND. CELSIUS,
och nu framgifne af

Ol Petr, Hiorter,

1743. den 3 Dec kl. 9I om afton, (fedan alt ifrån

d. ré nåftföregåeode Septemb. inga flere da-

gar ån d. 29 O&ob. och någre i början af

Nov,
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Nov. manad , hafva har pä Upfala Obferva-

torium , for Månens fkien och mulen Him-
mel, varit til et fädant phénoméns Uptåc-

kande tienlige ) blef man , under fiellatim

gående , denna Cometen förft varfe , då han

fåiötn en tökn^ktig ftierna, något ftorre men
af mattare fkiert ån de ftiernor fom raknäs til

tredie ftofleken , marktes emellan conflella-

tionerne nordra Fifken $ Vaduren , och Pörre

Triangeln , flå i en trekant emot de tvånne

liufare i bemelte Fifks buk , fom af Bayero

kallas v och (p\ få at des aiftSnd ifrån v eller

den öfra af dem , var vid paffiika flört , fom
det v har ifrån (p eller den nedra , och vin-,

keln åt u några grader öfver 90. Genom
en haif alns tub, fom då var vid handen,
fyntes han .fålöm en liten lius moln -flack

,

tunnare åt omkreden ån midt uti , ock litet

utvidgad åt den fidan fom var ifrån Solen

vand. På des rum kunde med blotta ögonen
foga ändring (kön jas anda til kl. 11 , då upfti-

gande dunfter och fiiö-moln ifrån NW ho-
nom bortfkymde.

4. Dec innan det blef hel mörkt om aftonen,

fick och Sal. Hr Profefforen , etter fin åftun-

dan, fe denna Cometen , fom ån emellan för-

omtalte conflellationer t)de!igen vifade fig.

Ängeln vid v (TSfom orden i obfervations

Journalen lyda ) tyktes nu (kl. 6 vid pas)
vara juft reBus ; men difiancen emellan Co-
meten och v var något mindre ån emellan v

©ch<p. Cometen fyntes med bara ögonen
d f ia
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få flor nåftan fom en ffierna af tredie ftorle-

ken 5 och tyktes han då vara tåmeligen lius

midt uti
5
dock få at man ej kunde diftincft

fe någon nucleum j eljeift fyntes hans coma el-

ler dunklare del vara något ftörre på den fi-

dan, fom veter mitt öfver ifrån Solen. Se-

dan , til at få Cometens rum och ftålle ob-
ierveradt , ville man genom et pendel-uhr,

nåden i den få kallade afcenfione re och
declinationen , emellan honom oeh någon
bekant fix-ftierna. Man foriökte åtfkillige

gånger i det då ftarka och moln-aktige nor-

danvådret, at erhålla ( ådant medelftförenämn-

de p uti Fifken 5 Men fom hannes och Co-
metens paralleier ej tillika kunde fattas i tu-

ben , få måfte man behielpa fig med en an-

nan liten ftierna, hvarigenom man fick en
fådan afcenfion och declination pä Come-
ten, fom följande tabell for den dagen

utvifar,

D, f. var luften mycket oren, få at ftiernome

fyntes dunkelt , och moln kommo löm of-

taft, de dar fkymde för Cometen ; få at det ej

var möjeligit åtgöra någon riktig oblervation*

D. 6. Dec. kl. 6 om afton* lyntes Cometen göra

en re&angel med v och (p på det fåttet , at

famma rått-vinkels fpits var vid Cometen. Vi

proberadeåter, denna aftonen, at få Come-
ten i tuben med (p K 5 men det gick ej heller

dä anj utan fedan man något examinerat

fldlna-

och en g fots tub med
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fkilnaden emellan (p och den lilla ftiernan
,

hvarmed Cometen togs den 4 Dec. obferve-

rade man en annan liten ffierna af 6:te ftorle-

keu
,
något til höger och ofvan for <p, hvar-

medelft Cometens afcenfio recta och declina-

tion den dagen erhölts. Med bara ögonen
tyktes Cometen lyfa få mycket fom u Tri-

guanli , hvilken Flamsteed fåtter för. 4;dc

ftorleken.

D. 7. Dec. om afton, var ratt klar luft , få at nu
fyntes många fmä ftiernor , fom ej varit fyn-

lige de andra qvållarne. Vi förfökte at ob-
fervera Cometen med men fom han då

icke inkom i tubens campo , fick man med
den förra lilla ftiernanhans ftålle, fom nåfta

Tabell medgier.

D, 8* var det mulet, åfven fom d. 9 om aftonen,

få at man ej kunde oblervera Cometen.

D* 10. Dec. klarnade detup , och obferverades

då Cometen både med den naft förut nåmde
lilla fliernan , och jåmvål med <p K Denna
afton, tyckte man Cometen fnarare blifvit

ftörre ån mindre , och marktes med 1 fots

tuben en liten fvants på den fidan fom var

vand ifrån Solen. ¥

Df it. Dec. var intet få klart fom aftonen nSft

förut , och kunde med blotta ögonen intet

märkas, at Cometen blifvit något andrad i

fit fkien, Han obferverades då med Fifles <p,

£>. 12*
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D. 10. Dec, om aft. var få temeligcn klart ; och
obferveradcs Cometen åfven med berörde (p

i nordra Fifken*

D. 13. var majft mulet , få at ingen accurat obfer-

vation kunde göras,

t). 14. Dec. fedan det klarnat up , kunde Come<
ten fynas oaktadt månefkienet , fåfom en
ftierna af 3:die eller 4:de ftorlekem Han
blef och då jåmnförd med famma <p %

D. 1 f . Dec. efter fcm <p var nu för långt ifrån Co-
meten, få tog man honom med £Andromedac.

D. \C. 17. och i# , var himmeln med moln taktqr.

D. 19. Dec. jåmnfördes Comeren med £ Andro-
medge. Han var denna afton, något Ivär at

obfervera för Månens {Iden , och fyntes al-

lenaftfoni en fvag moln flack , utan något

lius midt uti, hvilket de förra dagarne blif-

vit märkt.

D. 20. Dec. var fullpiäné , men eljeft nog klart»

Cometen lyntes med blotta ögonen ; men
tokk knapt iiluminering under oblérverandet

med £ Andromedts.

D. 2 r. Dec. blef han obftrverad tillika med r\ An-
dromedae.

D. 22. om afton, var mulet och urväder.

D. 23. Dec* emellan kl. ? och 6. klarnade det up,

då Cometen fågs helt val med bara ögonen
efter
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efter fom Månen ej var upkommen. Han
fyntes tåmeligen lius midt uti , dock ej i\
klar fem i forftone, och jamniordes äter

med *j Andromedae,

D. 24 Dec. var tameligen klart , ock Cometen
tyktes med blotta fynen vara lika ftor fom l

Andromeda:. Blef ock dä obierverad med
fj Andromedae.

D. 2s Dec var den klarafte afton vi haft fedan Co-
meten begynte at obferveras, då han och fyq*

tes val med bara ögonen , och tycktes lyfa få

klar fom en ftierna emellan andra och tredie

ftorleken; hade dar tilmfed en liten fvants på
lig , fom gick fhedt upfore ifrån Solen , til

en grads längd. Det liufa midt uti Cometen
fyntcs och nu klarare , men var ej vål termi-

neradt ifrån des nebula eller den dunklare de-

len, hvarmed det var omgifvit. Man beho !

l

denna aftonen famma ftierna tom förr, nåml
fl Andromedx til Cometens rums erhållande.

D. 26. Dec. blef Cometen afven obferverad med
fl Andromedse,

D. 27, och 28 , var mulen våderleL

D. 29- Dec. var det nog jklart , och Cometen fyn-

tes med blotta ögonen nåftan få flor fom a
A.ndromedse ; hade och en fvants eller ftri-

ma af fy grads längd, f m emot andan var

litet utvidgad. Emellan nordra Fifken och
Pegafi vinge ar i Flamstéeds Atlas utfått lika -

lom en krams medfixiå ftieraor
?
dem och
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* Flamsteed i fin catalogue determinerädt. En
afdem , nårnl. Fifkarnes ?6:te i catalogucn,

fom har ftörfta declinationen, gick denna af-

ton, in i tuben med Cometenj och blef han
då med iamma ftierna , fom- har en annan li-

ten ftierna jåmte fig , obferverad.

D. 30. Dec var ej få klart fom dagen förut, få

at ingen Comets-fvants då fyntes med bara

ögonen. Cometen togs den gången med
bagge de nysnåmnde fmå ftiernor.

Df 31. Dec. var rått klar himmel, fä at Cometen
fyntes med blotta ögonen hafva en cauda el-

ler ftråle , fom uti 1 fots tuben fants intaga

ohngefår 2 grader* Cometens nucleus lys-

de få klart , fom a eller caput Andromedae.
Obfervationen giordes förmedelft den ?6:te

Fifkarnes.

1744, d> i.Jan. Nu fyntes fvantlen eller ftriman

tåmeligen flor; nåftan til 2l grader, och nu~

vleus eller det medlerfta i Cometen begynte

få ftarkare lius. Han jåmnfördes äter med
förenåmde f6:te i Fiflkarne,

D. 2, och de 3 följande dagar var alt mulen himmel

D. 6. Jan. klarnade det, litet efter kl. 7. om afton,

då Cometen fägs nåftan midt emellan de 2

öftra liufare ftiernor i Pegefo, och des fvants

fyntes vål, fom i 1 fots tuben intog halfva

fältet, men med blotta ögonen giorde litet

mera, til 31 grader vidpas. Eljeft .jåmnför-
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des Cometen ånnumed famma krants - fficr-

nor.

J>. 1 f Jan. klarnade luften , fedan den varit mulea
alt fedan d. 6. For det flarka

"
Månefluenet,

tyktes Cometen ej vara aldeles få klar fom
tilforne. Han lysde lika med Andromsd^
hufvud, men ftriman var allenaft 2 grader

,

och ej få ftark fom förr , utan förfvagad af

Månens lius* Denna afton, obferverades Co-
meten med % Pegafi, en ftierna af y:te å6:te

ftorlekcn
l
och en annan liten ftierna fom dä

iyntes midt öfver Cometen.

D, 16 Järnvar måft mulet, men klarnade up kl.

8 , då det blåfte ftarkt ifrån N. få at det var

fvårt under obférverandet , hålla tuben orör-

. lig. Och jåmnfördes Cometen med famma
fliernor , fom dagen förut.

t), 17. Jan. blef Cometen obferverad med%Pegafi,

D, 1 8- var luften med moln öfverdragen*

D. 19. Jan. klarnade det up , efter kl. j* om aft.

då Månen ånnu ej var upkom-men , och Iyn-

tes Cometen ftorre ån Andromedx hufvud

,

iå at han vål kunde jåmnliknas med Jupiter,

hans ftrima tyktes och nu vara 4 grader.

Blef ledan helt noga okférverad med <p och

% Pegafi.

£>. 20, och de nåftföljande dagar var äter mulet.

D. 26 Jan, blef himmelen rått klar, då Cometen
fyntes ftörre ån någon fix-ftierna och Jupiter.

Stri-
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Strimah ftråckte fig up til * och J Androme-
dae

, och var .fäledes grader lång. Nu
/lod Cometen öfver en hten ftierna , fom
Flamsteed kallar s uti Pegalö, och med den
/amma blef han då jamnford.

D. 27, och 2 8, var himmelen mulen

D. 29 Jan. jåmnfördes Cometen artié gSnger med
förberörde sPegafi. Emellan de oblervatio-

nerne var Hans Kongl. Höghet Hertig
ADOLPH FREDRIGH up uti Obfervatori-

um , och genom i och
<s fots tuberne åfkå-

dade Cometen, föm dä blef ledd lliöm högft

up ifrån Ecliptica. Des ftrima fyntes den da-

gen ef fl lång fom den 26 Jan. men var !iu-

iäre håll! in vid Comet-hufvudet, ftr^ekandes

fig til vin/ler up om Andromedae hufvud.

D. 6 Febr. ledan n-aft föregående vecka varit ftån-

digt mulet , klarnade det up denna dagen r

och om afton, fyntes Cometen rått val, innan

någon annan ftierna marktes
?
oanledt Manen

lysde något. Hans nucleus eller klaraftei huf-

vudet var nu mycket liularé an förr , och' blef

des diameter några gånger oblerverad til 48
fecunder 5 iå/öm och diametern af nucleus

.tillika med coma på den fidan fom vändes

åt Solen, 1 min. 9 fec. Striman ftråckte fig

helt lius ock ftark något krökt åt våniier, on-

gefår til en 9 eller 10 grader 5 men ledan gick

en /vagare ftråie nåftan gerad up förbi och
höger om Andromed^ hufvud til ^ och $

Andromedae, hvilket alla närvarande kommo
öfver-
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ver-ens om , och var utan difpute. Men når

man nogare iåg efter denne liufa ftriman på
blåa himmelen , få tycktes hon gå anda up
til v Andromedae eller den nordra ftiernan i

Andromedse giördeL Man tog ock 20 fots

tuben och därigenom fåg på Cometen; men
kunde ej finna nucleum annorledes ån med 8

fots tuben , om icke litet ftörre. Cometen
hade nu få avancerat, at han denna af-

tonen , var når vid och öfver cc eller Markab
Pegafi, fom tillika med honom fattades i tu-

ben, och altfåmed hvar andra obferverades*

D. 7 Febr* kl 6 om morg. fågs Cometen med
fin liufa fvantz helt val i öfter. Om afton*

var det half-mulet , få at ftiernorne ej kunde
fes med bara ögonen 5 men med tuben jåmn-
fördes Cometen åter med Markab, fom han
nu ftigit under i declinationen*

D* 8, och de nåfi påföljande, voro åter mulne
dagar.

£), 12 Febr. fyntes Cometen firaxt Solen gådt ne-

der ; och når fkymningen var förbi, få hin-

drade Månen , at man ej kunde fe det fvagare

af fvantfen , utan allenaft det ftarka fkienet,

fom nu hade en anfenlig krökning. Och
marktes denna ftriman flciuta ut åt /3 Pegafi;

men krökte fig fedan om Markab åt* Andro-
medae, nåftan få högt up om Markab fom
Cometens hufyud ftod ned om bemite ftier-

jna. Nuckus tycktes ej lyfa f å^flarkt fom fidft;

£
-

„ men
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men ftrålen var få mycket liulare ; och kun-
de man genom 8 fots tuben grannt märka
at midt i famma ftråle var något mörkare än

på fidorne , lä at han fyhtes lika fom klufven

och delter. Cometen blef då obferverad

och jämnförd med den liufa ftiernan i Pega-

li hals £ benämnd.

D. 1 3 Febr. var mulet vid horizonten , och uljeft

ej aldeles klart 5 icke defs mindre kunde man
fe Cometen med blotta ögonen

5
firaxt So-

len var nedgången. För den tiocka luften

vid horizonten och Månefkicnet &ull
5
kun-

de man denna afton ej få någon ftierna, hvar-

med Cometens rumm måtte jämnföras. Nu-
cleus Jyntes mycket röd, och ftriman med g

fets tuben , fåfom dagen för-ut

D. 14 Febr. var val klart om aftonen, men för-

liuft at få någon af de närftående fliernor in

i tuben med Cometen. Eljeft fyntes han nu
med bara ögonen i fielfva Sol-nedgången

,

faft än Månen då började på at lylä fforkt

Hans fvants eller ftrima marktes nu med 8

fots tuben delt i tre liufa delar. En 4:de dels

tima fedan Comet-hufvudet gådt neder, tyck-

tes famma ftrima helt matt och af Månens
lius diluerad , fträcka% up til diagonalcn i-

mellan /3 och y Pegafi.

Sedan kunde denna Cometen härpå Obfcrvatorium,

för det ftarka liuiet i afton-fkymningen och ej al-

deles rena luften fkull, intet vidare oblerveras.

Följer nu



Tabellen på Cometens ratta afcenftoner och nor-

dra declinationer for hvar dag , fom han
blifvit oblerverad och jamnford med före-

nämnde fix-ftiernor, hvilka i Flämsteeds ca-

talogue aro determinerade.

1743. Dec, 4. kl. 1 1 : f G: r 4.aic.i 8.37:3o,decL24.46:fo.

6. 8:10:54. 17: 9: 40. 24:28:46.

8: 19: ?i- 16:23:30. 24:18:46.

10. 7:53:26. 14: 8:22- 23:48:16.

ii. 8: 7: 7- 13: 25: 0. 23.37: 5" I.

12. 7:23: 16- 1 2:42:45. 23:27:58.

14. 9-* 9: 0. 11:17:7- 23:7:0»
15. 7:56: 31. 10:38:52. 22: 57: 9.

19. 5. jr.$: c* 8: 9: 8. 22:18:30,
20. 6: 20: 1 6. 7:32:30. 22: 8: f 6»

it» 6:29: 14. 6:5-7:20. 21:59:52.

*3» f : 37: 57. y, 5 0:20. 21:42:30.

24. 5: 8: 27. 5:18 4f»
2 1:3 3:*7-

Sf". f. 37:5" 4:45:15. 21:24:39.

26. f: 35:22. 4:13:52. 21:15:5^.

29» T: 3 3* 4T« 2:43:1 f. 20:51:20.
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12. 6: 5-4: 10. 3 38: 7: 18. 847:30.
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Herr Prefidentens ron Drakes
Minne.

ANDERS von DRAKE föddes uti Jemteland
. och Ovikens Pråftegard den ? Maj 1682, af

Hans Drake Kyrkoherde derftådes , och af Elfa

Embdeman , af en gammal förnåm flågt i Norje,

Af hans Fådernes flågt' hafva åtflkilliga hederliga

Mån , både för och efter reformations tiden va-

rit Superintendenter eller Storprobftar, läfom de
tilforende kallades , öfver Jemteland och Herjeda-

len,och derfore varit i mycket anfeende derpå orten*

En flor åtrå at låra och qvickhet at fatta , och
ånnu mera en fintlighet uti egna tankar och utlå-

teller voro egenflkaper hos den unga Herr Drake,
fom nu federmera få ymnigt hafva vilat offdet

denna kalla orten, åfven gifver eld i förftånd och
varma i blodet. Han var lyckeligen lödd i fådant

tilftånd at han i god tid kom at fattas i Schola,

och med befynnerlig flit blef undervift, fom fkyn-

dade honom at få mycket tidigare fullända fit

lopp efter våra Schole inråtningar , förft igenom
FrofTö Barnfchola och fedan Hernölånds både Tri-

vial Schola och Gymnafium , lå at han med fine

L*romaftares goda loford redan 4 699 var färdig at

begifva fig til Uplala Academie dereft han ågde
mera frihet at lampa fina Studier efter fin naturliga

bögelie och godtfinnande, Defia hans Studier vo-

ro förnåmligaft Hiftorien , Statsklokheten och Ma-
thematiquen , hvilka han ochlå dref lå vida at han



1745- Jan - Febr. Mart 69

utgaf tvånne Difputationer den ena de divijibilitate

quantitatis , och den andra de anrea bulla , och
deruppå antog Magifter graden är r * c 7.

Til at få närmare kunfkap om vårt Rikes rege-

ring och hushåldning förfkaffade han (ig tilftådiel-

fe at åhöra öfverlågningarna, och underrätta lig om
göremålen i vififa Kongl. Collegier , och i lynner-

het feck han Kongl Cancellie follegii fl^riftel?ga

tilftånd at få väl af inrikes fom utrikes handlingar

uti Riks Archivo inhämta all Sftundad kunfkap.

År 1715. fant Kongl. Senaten rådeligit at låta flyt-

ta alle Riks Archivi handlingar ifrån Stockholm til

Örebro på det de,i håndelfe afnågot ficndtl igit öfver-

rumplande, måtte vara i fåkert behåll. Herr Drake
fom ännu ei haft den lyckan at niuta publik lon

,

ågde deremot få flört förtroende hos fine Förmån
at han jemte cara&er af Comiffarius feck en fecret

Inftru&ion at lörja för Riks Archivi flytning. Un-
der vågen hände den olyckan at fartyget tog låck

på fiön Hielmaren och var i faraat förgås, men ige-

nom hans otörtrutna omforg kom fartyget i land

och Archiyum räddat För en fådan berömlig

gärning var ingen belöning lämpligare ån den, hvar-

med han ftraxt deruppå blef benådad
,
nämligen

vice A&uarie fyllan vid deffa acter fom han då ha-

de frilft.

År t7t'4 förordnades han til Fålt-Secreterare vid

Armecn fomftod i Roflagen, under Sal. Riksrådet

och ofverftåthållarens Grefve Taubes commando,
men federmera under vår nu regerande Konungs,
fom det följande året uppä Salig Konungens anmo-
dan åtagit fig förfvarsvårket hår. uppe i Landet.

Herr Drake kom derföreat vara den förfta Svenfk

E 3 fom
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fom under Hans Maj;ts höga namn contrafignera-

de expeditionerna.

År 1722 blef han fått til Slotsfogde och 172 R til

Underståthållare hår vid KongL Relidencet Den
alfvarfamhet flit och ovåldighet hvarmed han för-

valtade deffa jemte andra anförtrodde ovanlige fy-

flor , men i fynnerhet de mogna råd han gaf uti

iåmmankomfterna.på Riksdagarna, hvilka han var

berättigad at bivifla ledan han år 1720 blifvit fatt

uti adeligit ftånd, gaf honom få flört förtroen-

de hos Rikfens Ständer at de år 1739 hos Konun-
gen föreflogo honom jemte andra Herrar til det

vigtiga Riksråds ämbetet , hvar til Hans Maj.t

lom ockfå pröfvat des fkickelighet och värdighet

fåkert hade utvalt honom , der han ej fielfhade

budit fig undan at göra et fleg , fom han anfäg
alt for högt öfver det han innehade. Men at han
ej fkydde för drygare arbete och ftörre anfvar, vi-

fts han ftraxt deruppå då han åtog fig at å Ridder-

fkapets och Adelens vägnar vara fulmågtig och
flyresman för det då af Rikfens Ständer inrättade

Manuia&urContoir. men tvänne år derefter näml.

1 74 1 hugnade Hans Maj:t honom med fullmagt

st vara Prcfident i des och Rikfens * Commercie
Collegio.

Således hade nu ftyrelfen få väl af handel fom
handaflögder aldeles kommit uti Herr Prefidenten

Drakes händer, och det juft i en tid fom Rikfens

Ständer fatt fig före at med all magt uphielpa Ma-
nufakturerna , fom det långvariga Kriget hade i

grund förflort* Det kom an pä at göra hvarjehan-

da förfatningar til deras upråttande och vid magt
hållande,, at införfkaffa Konflnårer ochHandtvär*
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kare , at leda utrikes Kram-handeln på inforfel af

tienliga rå åranen til Manufa&urer , och at göra

inrikes handeln få löpande med Inhemfka tilvårk-

ningar fom han förut varit med utlandfka. Detta

borde foreftålias och påyrkas vid Riksdagarna och
det fom der blef faMålt (kulle utarbetas och ftål-

las i varket igenom Manufa&ur Confoiret och
Commercie Collqgium , hvartii Herr Prefidenten

hade all möda olpard. Handlande, Manufaéturi-

fter och Handtvårkare hade han ftåndigt hos^fig

tilfamtal, öfverlägningar och förhön Deras värk-

ftåder beiökte han ocklå fielf fom tidafl:
,
hvarige-

nom han (kaffade (ig fåker kunfkap om deras til-

ftånd, få at han kunde derefter göra tienliga förtät-

ningar och an(hlter
5
och med eftertryck varkftalla

dem*
Vetcn&aper fom rörde de(Te konfter och handt-

vårk, hvars högfta Styresman Herr Prefidenten nu
var blefven, hade åfven vår Vetenfkaps Academie
tagit lig före at utarbeta , en få n^ ra förbindel-

fe emellan Herr Prefidentcns och Academiens gö-
remål

,
jemte des grundade infikt, goda fniakoch

ftora gynnande för alla ädla och nyttiga Vetenska-

per, kunde ej annat ån i det narmafte ockfå förena

des -Perfon med Academien. Han blef år 1739
ftraxt efter Academiens inråtning kallad til des Le-
damot. Vårkan derutaf blef och den man hade fet

förut, at angelägne mal fom angingo des embete
och der någon fråga fotekom (om rörde Phyfique

och M;ithematique , blefvo förde til Academiens
(kar(kädande och utlåtande, hvarigenom Academi-
en kom i förtroende hos höga Regeringen, låat

Hans Maj:t llelf har i nåder behagat infordra des

under-
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underdåniga betånkande
5
det åfven Rikfens Ständer

hafva giort Vid lamtalen fom lördes utiAcademien,
geck han. åfven in i fådana fom rörde de lärdare

vetenfkaperna i fynnerhet Mathematiquen, hvilket

hans vittra tankars krokuga Hnier intyga,fom åro
införda i Academiens handlingar for 4742. hvar-

uppä hans tal ockfå geck ut y dä han aflade det,

til Academiens nöje der förda Prdidium for Apr*

Maj och Junii månader 1-41.

I de yngre åren var Herr Prelidenten få frifk til

,

kroppen fom ftarck til finnet , men den förra for-

månen fom han fåt af naturen, råkte ej få Unge
fom den fennare

,
ty for tiugu år fedan feck han

en fvår vårk i det högra knäet , fom oroade ho-
nom in til grafven. Han afled »744. på fit 63. år.

Han hade et mycket lått och förnögt finne/om
jemte des lyckeliga inille, giorde athan under fina

många odrågeliga åmbets bördor ej lyntes det rin-

gafte betungad. Hans upförande var alfvariamt

men tillika vånligit , fom ga f honom kårlek och
vördnad

,
hvarigenom hans företagande altid vant

framgång. Egennyttan var fa afvånd ifrån honom,
at han åfven afflog de aldra oftyldigafte gåfvor

,

hans förvaltning gaf honom ochfä många til fål-

len at vifa en lå hurtig gärning , hvilket tilftån-

det af hans hus nu nogfamt intygar , i anfeende

til det vigtiga ämbetet han beklådde.

Han var gift med Fru Sophia Louifa Pjiiander-

hidm,{om gifvit konom tvånne Sönner

och en Dotter.
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