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FE TENSKAPERNAS
HISTORIA.

Academien har- val uti alla fina giöromSl
fatt fina Landsmåns och det allmän-
nas båtnad til litt ögnamårke. Det löf-

te, fom hon gaf, då hon tog fin bör-
jan, och den upmårkfamhet fom fölgde derup-
})å i det allmänna , hafva ocklS nu mera , lika

fom, förbytt et fritt åtag uti en fkyldig pålaga.

A Men
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Meo om ån Academicn i fielfva vårket för-

mådde, at noga följa detta ändamål, kan hon
derlöfe lofva fig , at allas bifall (kal fvara emot
des bemödande?

At hvar och en (kulle vara af enahanda me-
ning, om hvad lom bör räknas för nyttigt, fy-

nes vara för inyket äftundat En noga tilgifven-

het för det enfkylta och närvarande, å den ena

fidan , och okunnigheten, å den andra, förhin-

dra en ibland, at anfe något annat påfund för

nyttigt, ån det fom ftraxt år tilreds at gagna

,

eller ock icke ftråcker fig utom ens begrep*

Deremot har Academien, långt ifrån at lå-

ta inftrånka fig innom få trånga grånior, altid

hållit före , och åfven ifrån början förklarat, i-

bland annat igenom fin finnebild, at hon garna

vi] leda fin upmårkfamhet til de åmnen, och vin-

lågga fig om fådana påfund , hvaraf framtiden

mera, ån den närvarande, får håmta frukten,

eller ock nyttan fnarare igenom några ofynliga

ådror , ån de öpna , vill flyta til våra förnöden-

heter. Skatter, fom töra en ymnig och fnabb

belöning med fig , hafva ej ondt efter ifriga och
oförtrutna efterfpanare; men hår måite endaft

vetgirigheten och kårleken til Fäderneslandet va-

ra driften: Egenflkaper, fom ej altid följas åt hos

hvar och en enfkylt, men låta låtteligen förena

lig i de fålHkap , der man bemödar fig, at idka ve-

tenflkaper och giöra dem nyttiga*

At noga peka ut alla de nyttor > fom kunna

flyta af et päfund, eller den Vetenfkap, til hvars

fullkomnande det lånder, och derigenom gifva

det
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det anfcende hos Låfarcn, det år ej hvar och eti

upfinnares verk, ej eller paflar det fig til alla äm-
nen. .

Uprepandet af cn mångfaldig nytta faller

ofta tröttfamt öch fortager ibland den naturliga

fägring hos et påfund, fom man likväl garna

vil bibehålla, når det (kal ftållastör en kånnare;

och hos en okunnig , hvad fkulle det val uträtta ?

få aflågsne nyttor hafver man då mycket fvårt

före, at fkönja, når de många fremmande tanke-

bilder öfverhopa ens begrep.

Men fkulle nu Academien härvid lltq bero ,

då tilfållen yppa fig at uplyfa fina Landsmän,
och at derigenom förvårfva fina Handlingar flera

billiga Låfare?

Mathematiquen och Naturkunnigheten åro

val vetenfkaper, fom nu mera i mångfaldiga gre-

nar hafva vida ftråkt fig, ofver de gråniör, m«
nom hvilka de i början varit inneflutne , men at

de federmera blifvit utvidgade, har ei eller fkedt

på något obegripeligit lått. Det tyckes förden-

(kul, at defla Vetenfkaper af hvar och en, uti

detta deras lopp, fkulle ånnu ritt vål kunna be-

Mdas och igenkännas ; Intet på det vidftråkte

fältet, der de vårkeligen blifvit torde; en kort

fyn (kulle der (närt förlora dem, få framt man
cj ville tätt följa deras fpår; men der til fordras

hela mansåldrar, och den mödan åtager fig in-

gen, fom icke vill förföka,at i fielfva verket föra

dem längre: utan der detta deras lopp, år, få til

fågandes, i kort begrep forfattadt, få at det på
cn gäng kan tagas i ögnafikte/

Til at då på et fådant fått gifva fine Lands-
mån i gemen något lius i de Vetenfkaper, fom

A 2, Åca-
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Academien-tdkär, få.h.ar hon fatt fig före, at

för hvar och en ierfldlt gren deraf, låta författa

des hiftoria, med ej mindre upmårkfamhet beflkå-

da den i begynnelien uti fin fvaghet , ån i fin

ftadga, vid närvarande tid , då ncmligcn , når den

på något fått blifvit rörd af handlingarne, och
der igenom något påfund tådt en ny tilvåxt; ty

fådane åro de tilfållen fom Äcademien hår til

vil nyttia. Hon förmodar det hon altid i fine

handlingar lårer få någon fddan anledning, at

denna Vetenfkapernas hiftoria må ftyckevis kun-

na utgifvas i hvar och en af de fyra delar , fom
alla års Volumer beflå utaf, med det ombyte af

ämnen, fom omftåndigheterne medgifva.

De mångahanda öden, fom Vetenflkaperne,

under olika tider, och uppä åtfkilliga orter haf-

va undergått uti deras lopp, kunna aldra beqvå-

imafi; märkas innom fyra åldrar.

Den Forfia innefluter den långa och mörka
tiden, fom otydeligen blifvit utmärkt, med de

åtfkilliga öfterlåndfka Folkflagens bedrifter , Cal-

deernas, AfTyrernas, Feriernas och Egyptiernas,

uppå hvilka Vetenfkaperna ej vidare hafva hun-

nit , ån at ftiga up utur deras förfta kållor , och

at trånga fig igenom de många orimliga dikter,

iom den tiden Made det menfkeliga begrepet.

Deffa åldfta Folkflagshandteringar, derasBo-

fkaps (kötfel, Åkerbruk och Bergvårk, fömrf-

vape dem vål någon kunfltap om Naturen: Man
fökte utvårtes kännemärken uppå des åtfkilliga

alfter man befkådade diurens och mennifkans

invårtes byggnad : man pröfvade arten af växter
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och metal/er., och giorde fåledes en början til

Natural hirtorien , til Anatomien och Chymien:
men man invefvade den ftraxt uti gåtor.

Upmårkfamheten fick knapt taga Solens flytt-

ning och ftiernornas ftållning på himmelen til

råttelhören uti tideräkningen och uti våderftre-

feens lagen, for ån inbillningen fåg himmelen 6f-

vertåkt med en hopfållfamma mälningå^;defam-
ma Confiellationer, fom man ånnu betienar fig

af, at igenkänna ftiernorna.

De forfta fpår af Georiietrien uptaktes uti

Landtmåtning, men des tydeligafte figurer för-

vandlades ocklå uti mörka finnebilder*

Den Andra åldren beftår af Grekernas ocH
Romarenas hårlige tider. Då Eucider, Archi-

meder och Ptolomeer lyfte , igenom deras Ma-
thematique , och Hyppocrater, Diofcorider och
Plinier igenom kunfTkapen om Naturen* Geo-
metrien fick då det (kick han nu har, och blef

et efterdome huru fanning bor handteras. Me-
chaniquen hlef med framgång både lärd och ut-

öfvad, och Aftronomien riktades med nyttiga,

få vål fom vidlyftiga arbeten.

Til Medicinen lades de faftafte grunder ,

både igenom utvårtes ron och invårtes underfök-

ningar uppå den menflkliga kroppen, örternas

nyttor i läkare konftenblefvo utforfkade och an-

teknade, vål til någon uplysning för en tid, fom
då kånde dem vid namn, falt ån efterverlden

Kar håmtat foga nytta deraf, fom faknade der-

vid en botanifk befkrifning, Natural hiftorien

blef fäledes til en del famlad, men ordningen
A 3 fatta-
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fattades, och deruti fattades mycket
;
ty hon år

fiålen deraf.

Den Tredie af deffa åldrar intager den o-

hyggeliga tiden fom endaft giordt.fig bekant, ige-

nom forftöringar, igenom Italiens af Götherne,
Spaniens af Morerne , och Grekelands af Tur-
karne, då ockfå Vetenskaperna af fina fiender o-

kunnigheten och vidfkeppelfen måfte utftå et li-

ka öde. Det mörker fom fölgde hår uppå gaf

Aftrologien frihet, at fticka figup i Aftronomiens

ftålle, och Allchymien , at taga in rummet efter

Medicinen. Natural hiftorien blef upfyld med
dikter, och man trodde, at all verkan ^beftod

uti Sympathie*

Aräberne voro nåftan dé enda, fom nu äg-

de nSgon kunfkapj men den beftod ej eller blott

i deffa misfofter, de der hade fölgt dem ifrån

Öfteriånderna. Detta vandrande folkflag hade åf-

ven, under fina flyttningar, upfnappat en gnifta

af de ianne Grckifka Vetenfkapcr : de hade öf-

verfatt de bSfta Grekifoe böcker på fitt tungomål,

författat Chartor uppå de lånder, fom de
hade vandrat öfver, och uparbetat Alge-

bra, men iomen hemlig konft, den der tiente

dem at fatta folk i förundran.

Den Fierde och fifta åldren utgiöra deffe lyc-

keliga tider, lbm hafva förbättrat Europa uti le-

der och fmak , riktat henne igenom Vetenfka*

per och konfter, och fatt henne i anleende
,
ige-

nom Regcringskonft och Krigsgrep*

De fvaga lämningar, (om ånnu voro qvar

af de Grekifka Vetenflkaper, flyttades nu åter til

Italien och började der a t fkötas, famtaf all den

blind.
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blandning, fom Araberne hade bragt med (Ig til

Spanien , urfldldes det lilla , fom hade kärna :

men en visnad ftam qvicknar låtteligcn vid uti

en god jordmin, och et omoget fro har ej fvårt

före at gro vid en alftrande ticl Det drögde iH-

ledes ieke långe for ån Veten&aperne voro der

upvaxte til ftorfta frodighet, och ftraxt der uppi

ftråckte nåftan ofver hela Europa.

Sedan Mathematici, uti fina tånkefått, hade
forvårfvat fig ftadighet af Grekernas Geometrie,
och tårdighet uti deras bruk af Arabernas Al-

gebra , kunde man fåkert vånta en Cavalerius
och en Leibnitz, med de finafte Methoder
at uplofa de invecklade Mathematifke fällnin-

gar , de der åfven i ögnablecket trängde fig in

i Phyfiquen.

Naturen , fom man ej tilförene hade nal-

kats, om icke med förundran ochgisningar, tyk-

tes nu fielfvilligt vifa fina förnåmfta lagar , och -

huru oriäkerna til alla phcenoméner, fom vi ro-

na på himmelen och en ftor del hår på jorden

,

deruti lågo. Men i fielfva verket fordrades en
Galilei fintlighet , at komma pä denna harftråd ,

och en Newtons fkarpfinnighet, at vidare reda

den ut.

Konften hade nu lyckeligen frambragt de hår-
liga påfunder , tuber och pendel-ur , och ftraxfc

fyffellktes Htfgenier, Casiner och Flamsted-
tar, med nya fått, at obfervera på himmelen*
De mårkvårdigafte upfåckningar blefvo derågior-
de, och Aftronomien fick uti en inträffande nog-'

het fitt råtta (kick. De aflågnafte planeters må-
nar blevo uptåfcte , och deras jformérkeifer

A 4 timm
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tiente en De L9

isle at råtta de gamlas vanfkape-

lige Geographie.

Natural hiftorien, iom förut ej det ringa-

fte var bygd på methoder och ordning, mäfte

nu ifrån grunden foras up. Af des trenne hufvud
delar hade Botaniquen, til fin lycka, ordning al-

dramåft at moden, det förmådde en C^salpinus,

at i god tid tanka på någon vils method , til at

dela in alla orter i några få Clafler, och en Caspak.

Bauhinus, at rått tillägna hvart och et flag de åt-

(killiga namn, fom Botanici dem redan hade gif-

vit, och en Tournefort at fora alla detta flag til

fina naturliga flagter , famt at ftraxt derpå tillika

med Plumier, fika öfver hela verden efter flera

blommor , och allena riktade örtefamlingen me-
ra pä några få år, ån alla de förra tiders Bota-

nici tilfammans.

Diurens och i fynnerhet de fmå Krakens

anatomie, hade lurt en Malpig at föka igen alla

delar, fom hora ti! orternas våxt och fortplant-

ning, Men Botaniquen lemnade det ej olönt,

hon har deremot lått enLiNN^us, at leta ut de

märken, fom egenteligen röga hvart och et

diurs flag.

Anatomici fortfatte med framgång de un-*

derfökningar på Men ni tko kroppar, fom Greker-

ne hade påbegynt. Vessalius tog uti der Ga-
len s hade lämnat, och rönte ftraxt något fam-

nianhang i denna konfliga byggnad. Men Har-
vei fant förft, hvad tienft de förnåmfta des de-

lar giöra, at omföra b'oden , och at fäledes un-
derhålla lifvet.

Våra Medici måfle val ånnu erkänna en Hy-
focRATEs för måflare uti kunfltapen , om den

mån-
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menfkeliga naturen , hvad förändringar den år

underkaftad , och huru de bryta fig ut i fiukdo-

mar; men öma om fin tids heder, och ånnu me*
ra om Mennifoors lif

,
börja nu med aifvare at

röna ut de lamrna fpår, fom ledt honom dertil
Vanan at oförtrutit fika efter guld och et

allmänt Läkemedel, föranlåt nu Chymifkrne at
med lika ftändaktighet arbeta uti mindre affikter

men med ftörre framgång. Agricola började
då ftraxt at tä någon båttre kunfkap om mal-
mar, Becker om Salt och Kunkel om Glas.
En Stal , Geoffroy

, Hoffman, och B er-
haave hade fedan mindre fvårighet at öpna for
fig den rediga chymifka vågen, ochat derigenom
landa til någon dag uti naturkunnigheten.

Detta år nu Vetenfkapernas tilftånd i gemen
når man fåledes börjar at författa deras hi/toria.

*

PEHR ELVIUS.
KongL Vetenfkaps Acadetniens ftibdiga

Segreterare,

UTRÄKNING
å/ver Sädens för/pillande under bärgningen:

Giord af

AND. BERCH,

Den ibland åkermän allmänna klagan , at få
ganflsa mycket at växten förloras och kom-
mer icke menniflkorne til gagn , har bragt

mig at giöraförfök, til huru flor myckenhet den-
na förluft månde lk beftiga, på det, i anledning
deraf, mä underföKas, om det vore få mödan

vardt



lo 1747/Januar. Februair. Mart.

vårdt för enfldlte Landtbrukare, och (varande e-

mot koftnaden , Tom til bårgningsfåttets förän-

drande kunde fordras , at uptånka medel och ut-

vägar
,
hvarigenom en fådan afgäng kunde be-

fparas, föm det oförnekeligen för landet i gemen
vore nyttigt: Ty, få framt koftnaden vid något
nytt bårgningsfått bkfve drygare ån vinften, få

lårer vara fätångt, at vånta någon förbättring, för-

ordningar dårtil måge göras få hålfofamme , loin

de någonfin kunna uptånkas,

At få reda på myckenheten af fåd fom för-

fpilles.dertilhafver följande underiökningar varit

mig nödige: 1) at veta, huru många'korn, både då

fåden år rä och torr, kunna rymmas uti en ftru-

ken måltunna, hvilken jag på alla flållen i detta

rön anfer innehålla 36 kappar eller 63 kannor, 2)

at utforflka huru många korn vuxit på tunnelandet.

Til at få underråttelle om det förfta , har

jag gåt famma våg , både fom Pere Mersenne i

Frankriket; och Herr Commercie Rådet Polhem
uti 3 Quart. handlingarne 1740. Den iörr# har

råknat kornen uti en BoifTeau, fom fvarar unge-
färligen emot fx8 Svenfke Cubic tum, och fa-

ger Ig hafva funnit iamma BoilTeau rågad inne-

hålla 220,160 korn, men ftruken allenaft 172,000.

Den fenare räknar en Svenfli kanna innehålla vid

pals 86,400 rågkorn
, 33,600 biuggkorn , och

41,200 hvetekorn. Men fom mitt förfök år nog
olika med de tvenne förbemrte, förorfakadt utan

tvifvelderaf,at min låd kunnat vara låmre i korn;

altfå vH jag berätta, huru det förelupit

RÅG.
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Råö,
Jag tog rågax på tvånne ftållen uti en och

fammaåker, ftraxt fcdanfåden var (kuren* Det
ena ftållet blef gödt förledne fommar, hvilket

jag kallar A. det andra, fom jag kallar B. hade ic-

ke fått någon gödning. Pä det gödda ftållet hade
fåden , fom var något grof

,
nog lagt fig , och var

i denna fvåra bårgningstiden våtare ån på det o-
gödda ftållet, hvaråft fåden var mera giftad och
flod uprått.

D: f. Aug. då rågen blef (kuren med lia

,

fom hår brukeligit år, upfylte 723 Korn 1 Cub*
tum, och vog r~ lod

,
följackteligen 1 kanna

72, 300 och 1 tunna af 36 kappor 4, y?4, 900
korn, iom fvarar i vigt emot 1 a L:pund 6 S:pd,

3 lod» Deffe råg korn utbreddes i en pappers lå-

da at tårkas,

Den 7 voro 90! As utdufcftade, och lämna-

de rum för 3 17 korn, tagne på famma ftålle, fam-
ma tid, och hvilka haft tilfålle til utdunfting fom
de torre, hvilket i de följande förfök åfven altid

fkedt. Cubic tumen innehölt då 1040 korn, och
vog i| lod Asrföljakteligen 1 kanna 104,000
och i tunna 6, 57 2, 000 korn, fom giör i vigt 1

3

Lrpund, 4 S:pund, iol lod, 43I As.

Den g voro 304 As utdunftade : det ledige

rummet upfyltes med 100 korn, fä at Cub, tu-

men innehölt 1140 korn och vog i| lod, 29 As:
följakteligen 1 kanna 114, 000 och 1 tunna 7,

182, 000 korn, eller i vigt 13 Lrpund, éSrpund,

*3| lod, 2| As.

Samma dag tårkades denna råg på en järn-

plåt
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)Mtöfver en fakta kohleld, hvarvid 16 As fuktig-

let utduöftade på vid pafs 6ay Minuters tid. Det då
\ edige runiet upfyItesmed 60 korn,och Cub. tum.

,

fom då innehölt izoo korn, vog lod, ^ As:
följakteligen 1 kanna 120, 000 och 1. tunna- 7,
?6o, 000 korn , iom giöri vigt 13 L:pund, 10
S:pund, 27 lod, 65^ As.

Den 11 vog denna Cubic tum lika fom d. 8*

Den 14 var rägnväder, och vattnet hade nå-

got trångt fig in i.fonftret, der papperslådan med
iåden låg, famt giordt faden något fuktig, få at

deffe 1200 korn icke allenaft förokat fin vigt 14
As, utan ock utbålnat ; at de icke kunde rym-
mas uti Cubic tumen , förän 60 korn blefvo af-

tagne. De öfverblefne 1 t40 kom vägde df lod

30 As: följackteligen 1 kanna 114, 00c, och 1

tunna 7, x g2, 000 korn, fom giör i vigt 1 3 L:pd,

7S:pund, if-jlod, n|As,
Den 16 voro 13 As utdunftade, men kunde

icke märkas något rum at tillägga flera korn : föl-

jakteligen vog tunnan i2L:pundi8
5
S:pund, 7|

lod, §4f As.

Den 2 s var vigten f As tilökad ; dock utan

at märka någon fynlig råga. Wigten på tunnan

var altfå 1 3 L:pd, 1 S:pd, 24^ lod, 4| As*

B.

Uppå et annat ftälle af famma åker tog jag äf-

ven ax, utplåckade alla rågkornen , och fortfor

famma dagar med enahanda rön, fom förut på
det förra ftället åro nåmde : de utflogo på följan-

de fått.

Den r Aug. upfylte 976 korn en Cubic tum:

vog i| lod, g As; följakteligen 1 kanna 97, 600
och
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och 1 tunna 6, 14& 800 korn, fom giör i vigt

12 Lrpund, 1 1 S:pund, 2f lod, 77 As.

Den 7 voro ssi As utdunftade , fom Mat-
tes igenom 224 korns tilläggande, få at 1 Cubic

tum af1200 korn vog ledan i| lod 24 As. Kan-

nan innehåller då 120, 000 och tunnan 7,5-60,000

korn, eller 13 L::und, 3
S:pund, ^| lod, 23I As.

Den 8 voro 17 As utdunftade, och det torna

rumet fyltes meH 30 korn, då Cub. tumen , be-

ftåendeaf 1230 korn, vog i| lod, 16 As: följak-

teligen kannan 123, coo och tunnan 7, 749,000
korn , eller 12 L:pund, 17 S:pund, 1 f| lod, s 3| As.

Sedan defia rågkorn blifvit tårkade på plåt*

på famma fått fom ofvan formålt år, voro 12 As
utdunftade, och lämnade rum för 60 korn, få

at 1290 korn, hvarmed Cub. tumen dä varup-

fyld, vogo i-j lod 40 As: Foljackteligen inne-

holt 1 kanna 129, 000 och en tunna 8 9 127,
000 korn, eller 1 3 L:pd, 14 S;pd,T8^1od,39|- As.

Den 11 voro äter 17 As utdunftade, men
kunde dock intet tilfålle fkonjas, at tillägga flere

korn; vigten på tunnan var 13 L:pund, 2 S:pd,
ij- lod, 14 As,

Den 14 hade denna fåd igenom ofvannåm-
de tilfålle blifvit fuktig, få at delTe 1290 korn
både forökat fin vigt 20 As, fåfom ock utbål-

jiat, at s° korn mäfte attagas. De qvarblefne

1140 vogo i| lod, 27 As : följakteligen fvarar

emot 1 kanna 124, 000 och emot 1 tunna
, 7,

812, 00a korn, lamt 13 L:pund, s Spund, io|

lod, 3|As.
Den 16 voro åter 16 As utdunftade , fom

upfyltes med 20 korn. Cubic tumen, fom då

inne-
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innehölt 1260 korn, vog r£ lod, 16 As: och
altfå kannan 126, 000 ock tunnan 7, 928, 000
korn, eller ix L:pd, 17 S;pd, is i lod, if| As*

Den 2f voro deffe 1260 korn i vigtentil-

ökade 4 As, men ingen fynlig råga kunde mär-
kas, Vigten på tunnan var altiå 15 Lrpund,
io£ lod, As.

Vid deffe förbemålte vågningar och mät-
ningar år at märka, at ändock fpannemåls mät-
ningen hos ofs bör (ke löft och icke packad

,

iå giör dock måltunnans rymd, at i adan af fin

egen tyngd någotpackar fig: I följe hvarafjag åfven

vid Cubic tumen brukat, at med lindrig tryck-

ning få en lådan ungefärligen i famma propor-

tion packad*

I följe hårat blifver på Rågen A. medium
på kannan 104, 800, korn*

På Tunnan 6, 6oö, igo*

Vigt på Tunnan i?L:pd, 2 S:pd,n|l.,2f As.
MenpåSådenB,me&påkan. 119, 833*
Pä Tunnan 7, f, 8co*

Vigt på tunnan 12 L:pd, 19 S pd, i^lod*

Medium af dem bagge, pä kan,U2, 316*

På Tunnan 7, 080, 990.
Vigt på tunnan 13 L:pd,22| lod, 12^ As*

Skillnaden emellan den högfta fuktighet och
högfta tirka , fom Säden A. haft ,

år 1 L:pd, 4 S:pd, 24 Lod, 65 i As.

Pä fåden B. 1 L:pd, 2 S:pd, 2 s lod, 3 ii As.

Med afdem bagge 1 L:pd,3 S:pd, 24I k 471 A,
Skillnaden emellan den myckenhet råg korn ,

fom kan rymmas uti Tunnan, då fåden år bu-

len, och då den år qvarntorr, finnes vid fåden

A.
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A* vara 2? kannor Ort pä tunnan, och fä-

ledes nogot ofver 39 proCent. Men vid iåden

B. 1 f| Kannor, f Ort, eller ongefårligen 24
proCent, fom efter et medium gör 20 kannor

på tunnan, eller 31^ proCent. I anledning hår-

af, och i fall Spaunemåls utbålnande innom fkeps-

bord förhåller fig på lika lått, år det i förord-

ningarne tillåtelige öfvermäl emot angifntngea

til 10 proCent ické för ftort. Om de, Tom drif-

va Spannemäls handel, icke gifva akt på delfe

omftåndigheter, kunna de låtteligen komma til

korta.

Den andra omftåndigheten, fom jag giort

mig möda atutforfka, har varit kornens antal>

fom vuxit pä et tunneland eller någon del der*

at. Dervid har jag betient mig af följande utvåg:

Uppå et åkerftycke di 49, 220 quadrat fots

innehåll, har jag tagit tvånne ftållen, råknat bå-

de ax och korn , fom funnits innom en quadrat

fot. På det ofvanförmålte åkerftycke A* fom
var gödt, råknade jag 45- ftånd eller ax inom 1

quadrat fot, hvaribland 3 voro blinda eller hvi-

taax. Utur delfe ax, hvaribland det båfta läm-
nade 48 och det låmfte 17 korn, hämtades 1561

korn, k>m giör 30 öfver hufvudet i hvart ax :

följakteligen fvarar emot 49, 220 quadrat fot
66

> 988, 42o korn.

På det andra ftycket B. fom åhret förut ic-

ke fåt någon gödning, funnos innom 1 quadrat
fot8x ftänd eller ax, hvaribland et hvitt ax. Det
kornrikafte af defle innehölt 37 och det ivagafte

3 korn, och giorde öfver hufvudet 16 korn uti

hvart ax, lamt 1346 kora tilkmmans, följakte-

ligen
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ligen fvara emot 49, 220 quadrat fot 6 6, 2jo,
120 korn*

Således blifver växten på 49, 220 quadrat

Fot, efter et tagit medium, 66, 619, 270 kora.

Når detta uträknas i tunnetal, och den rå fåden,

då den nyfs ar (kuren , efter et tagit medium
,

finnes utgiöra f, 35*1, 8*;o korn på tunnan; Sä

fvara emot delfe 66, 619, 220 korn, 12 tunnor,

16 kappar, |1 kanna rå råg," fom gior 14 tun-

nor ?f kappar efter en tunna. Om ock, efter

et tagit medium, en tunna fåd, föm år tårkad

på plåt, innehåller 7, 843, foo korn, lä Jvara

emot förenåmde 66, 619, 270 korn, 8 tunnor,

17 kappar, if| kannor torr fåd* Foijackteligen

år fkilnaden emellan den rå och den torra luden

på 49, 220 quadrat fot eller 66, 6r9, 270 korn,

3 tunnor 34 kappar, ff kanna, eller intårknin-

gen nåftan 3 proCent, fom ofvanföre jåmvål

år vilat. I anledning hvaraf, den föm får nyfs

uttröfkad råg 100 tunnor, icke kan lagas hafva

0ttflereån^84 tunna forr råg : hvarföre ock afrads

öch -uttags lpannemål med godt fog icke bör ut-

gå ftraxt efter bärgningen, utan fedan han något

tårkat tilhopa.

Detta år altlå den myckenhet torr och rå

fåd, fom efter Calculationen borde finnas : Men
når rågen, fom var fkuren på deffe 49, 220 qua-

drat fot, blef aftröfkadoch upmått, fbnnos icke

flere ån 7 tunnor, 18 kappar kanna rå fåd, loin

gior f tunnor, kanna torr: få at 4 tunnor, 35
kappar f| kanna rä fåd voro förlorade, fom gio-

ra i torr fåd 3 tunnor, 12 kappar i-ff kannor*

Forfpillningen år altfå 39 pröCent Och föm
föriu-
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forluften varit få ftor vid fåd , fom varit bulen
,

få må nian fåkerligen taga honom långt ftörre,

vid de tilfållcn , då rågen plågar rinna ut.

Jag har jemvål budit til at få råtteliepä

föripiilningen , igenom följande forlök. Uppå
hvar quadrat fot, efter et tagit medium, har jag

.Jkunnat råkna 2 ax , föm affall it och blifvit liggan-

des pä åkren : följakteligcn, når efter ofvannåmde
växt 23 korn raknäs, fälom medium, på hvart ax,

åropå 49,220 quadrat fot 2,264, 120 korn qvarblef-

ne, (öm giöra, efter tårkat mål, iSrs kanna, eller

något mera ån 3 proCent.

Uti den uttröfkade råghalmen har jag funnit,

Jedan 6% ftänd, efter ofvanbemålte fundaaient, åro

tagne, fåfom et medium på 1 quadrat fot, at 105

korn kunna, fSfom et medium tagas, blifva qvarfit-

tande : Följakteligen på 49, 220 quadrat fot 5-,

069,660 korn, fom giöra, efter tårkat m$l, 40H
kannor, eller ungefär 7 procent

Ufver föripiilningen ibland bofs och agnar,

vid iådens risflande och "kaftande, har jag icke

kunnat giöra något påliteligit forfök : Men anta-

ger det dock likväl til lika -flört med tröfknin-

gen, nemligen 7 proCent.

Når deffe låggas tilhopa, blifva vid pafsi7
proCent forfpilde under fkörden och i tröflc*

ning, få at den öfrige förfpillning af 22 pro*
.Cent år fkedd vid iådens lättande i flkyl och
inkörfel.

Nu ar det vål fint, at igenom handflkiårors

brukande torde de 3 proCent kunna befparas :

Men når lifsuppehålle och daglön på de f å

6 och Jsanflke flere gånger perfoner, fom mäfle

B brukas
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brukas til handfluåror, i fall de inom famma
tid fkulle uträtta lika mycket arbete, räknas e-

mot det mindre antal perfoner, fom kunna giö-

ra det med lia, få fruktar jag, at alla 18-5% kan-

nor fåd åtas up* Och fom befparingen för

landtmannen blefve alsingen, få lårer han fvår-

ligen antaga det lattet Det år ock troligit, at

de qvaiiåmnade ax varda til ftörre delen af de

fatfge uphåmtade, och böra fåledes likafult rak-

näs til den Nationelle vinfien , faftån de icke

komma råtta agaren til gagn. Når man der-

jåmte anfer otillråckeligheteii af folk vid bärg-

ningen ^ fä bör man icke gifva Landtmannen
fkuld uti deffe 3 proCents förfpillande, fåframt

icke någoii befparing i denna fnmniä kunde fke,

genom de i lomlige landsorter brukeiige måje-

tyg, hvilka fåftas på liorne, och förorfaka, at

fåden faller redigt och kan lättare uphåmtas.

En annan fak kan det ock vara i de hatidelfer,

ut fåden år mycket torr och rinner ut
i
då vid

handfluåror torde vara flörre befparing.

Hvad åter vidkommer de 7 proCent , fom
fittä (}var i halmen efter tröfkningen , famt de
andra 7 proCent , hvilka fupponeras blifva

förlorade vid kaffande, riislande, i bofs och ag-

nar, hvärtil lårer kunna låggas åtminftone 1 pro-

Cent för korn, fom blifva fönderbultade tilmiöl

och damb; Så torde- Landtmannen vara mera öf-

vertygad om den befparings indrågtighet, få vi-

da, fedan någon beqvåmlig Tröfk-machine en
gång vore bygd, denfamma uti långlige tider

kunde vara til gagn. At fnålla Mechanici varit

omtånkte i denna fak, det finner man uti Me-
moires
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tnoires de P Acadeffiie Royale des fciences, år

1716, 1722 och 1737* uti MiJcelL Berolim år

17 1 c, icke at förgäta vår Svenfka Archimedes

Herr Com* Rådet Polhem.

De återftäende xi proCents férfpillning

,

fom år den arifenligafte och lörtienar ftörfta up-

mårkfamhet, måfte altiå (ke 1:0 under det, at

ladeii hämtas Up ifrån flag. 2:0 bindes tilläm-

jiiäih ^o refes up i (kyl. 4:0 kaftas åter ned.

5:0 laffaS pä vagnar, 6:0 köres in i ladan, och
7:0 fättes i golfvek Den ibm gifver akt här-

på, varder finnandes, huru iåden (kakas och ftö-

tes, dels med karlens knä , under det at kårfvati

(kal bindas, dels når banden (kola ftållas i (kyl>

dä de med en god puff i jorden fkola få flyr-

Jkd , at luta lig emot hvarandra : hvaraf, iå

vål fom af den fåd , fom under giftandet i

{kyl utfallit och vid Ikylens pålaffancie år för-

fpilt, man efteråt fér nog bevis, då några dagar

efter, fedan {kylen år införd, det hårligafle och tå?

tafte råggräs pä lamma ftålle upväxer: dels ock>
når fådeslaffen inköras, då man icke har fvårt at

hitta til ladan, få vida de på vågen, vid gårdesgår-

dar och grindftolpar, hopetals liggande as: och
korn, hårrörande antingen af fkakande eller at

bandens horizontale låge, med axen utåt, der

de dock fåkrarc tyckas böra ftå perpendiculairt,

åro fåkre vågvifare.

Det Ivårafte år at hitta på någon bot, fom
icke fkulle blifva koftfammare ån {ielfva fiukdo-

men, docklikvål, faftån jag icke gifvit mig tid. at

calculera efter koftnaden, famt mognade inkaft,

fom häremot kunna giöras, hvilket jag lämnar
B 9 til
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til förfarnare måns eftertänka; Så forefaller det

mig dock i gemen nog troligit, at åkedons in-

rättande med beklådning af buidan eller b!eg-

garn , fom på dels orter hår i riket år brukeli-

git, låfom ock vader- och eld-riors inrättande
,

hvarefl iåden ftrax efter fkörden, \itan något (ky-

lande, kunde införas
,

jämte ladugolfvens byg-

gande af val fammantogade tiljor, i ftållet for

ranger , fkuile tammeligen bidraga til denna
befparing, hålft denne utgift fkedde allenaft for

en gång pä en lång tid, men beiparingen vore
årlig och beftandig.

K o ii n.
'

Öfver kornvåxten i detta år har jag anftålt

prof pä famma fått, hvilkas forlopp åtven må
berättas. Degiordes pä tre ftållen i et och fämma
åkerftycke, fom denna bärgning icke lätt nägon
gödning* A.

Den 30 Augufh når kornet (kars, upfylte

3^3 korn 1 CuK tum, fom vog 1 lod. 34 aff.

Följakteligen 1 kanna y>> ?oo och 1 tunna

12,223, 900 korn, fom gior i vigt 11 Lrpuncl, i

S:pund, 24 lod, Åfs.

Den 1 Septemb. voro 27 Afs utdunftade,

och låmnade rum för 34 korn, få a t Cubic tiu

men innehölt 387 korn, och vog t lod> 35 AfT:

fåledes 1 kanna 38, 700 famt 1 Tunna 2, 438?

100 korn, och i vigt 11 L:pund, 1 S:pund, zsi
lod, zsU Aff.

Den 3 voro 8 Aff utdunftade , hvilket gaf

rum för 3 korn. Cub, tumen af 3.90 korn vog

1 lod, 29 Aff: kannan 39, coo och tunnan 2,

giorde i vigt 10 Lis:p. 17 ©, i6|-' lod*

zi Aff. Den
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Den 6 var vigten på deffe 39° korn okad

4 Aff af fuktighet , men ingen mårkelig råga

kunde fporjas. Tunnan vog då 11 Lis:p n£
«, «a Aff.

Den to var vigten 2 Affförminfkad , och tun-

nan fåledes 10 Lis:p. 1%% 30J lod, 2if Aff
Den t% voro 7 Aff utdunftade, men ingen

tilökning af korn kunde giöras: foljakteligen vog
tunnan 10 Lis:p., 13 % 30% lod, 234 Aff.

Den a 1 var vigten på deffe 390 korn åter

med f AfT ökad, lå at tunnans vigt fvarade e-

mot 10 Lis:p,, 17 % 16% lod, 2-| AA',

Den 26 voro åter 8 Aff okade i vigt, men
icke kornen i rymd. Då tårkades deffe 390
korn på en järnplåt ofver en lindrig koleld,

och förlorade under tårkningen 18 Aff, få at

tunnan ivarade dä emot 1 o L;p ,iof, 1 2f lod,ioT^.

Aff. Dqt lediga rummet i Cubic tumen fy 1tes

med 20 korn på famma fått tårkade, fä at Cu-
bic tumen, beftående af41 o korn, vog 1 lod, 3 7 Aff;

foljakteligen 1 kanna 41, 000 och 1 tunna 2, 5*83,

oco korn eller uLtp. 3 -gg-, lod, 34.1 Aff.

Utaf detta blifver innehållet af kannan , lå-

fom et medium, 38,777, af tunnan 2, 443,000
korn - i vigt 1 1 Lisrp. , 1 49 Aff,

B.

På detta ftålle upfylte 378 korn den 30 Aug.
1 Cub. tum , och vogo 1 lod, 42 Aff: följackteli-

gen 1 kanna 37,800 och 1 Tunna 2, 381,400
korn vog 11 Lis:p* 6 fg, 24^ lod, Aff.

Den 1 Septemb. voro 24 Aff utdunflade

:

tillades 20 korn. Cub. tumen, fom då innehölt

398 korn, vog 1 lod, 3? Aff AMä 1 kanna 39,800
och 1 tunna 2^07,400 korn, vognL:p,i €&,2yf1od,

Jféf Aff B 3 Den
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Den 3 Sept. voro 7 Aff utdunffade : tilkh

des 2 korn, då Cubic tumen, begående af 400
korn, vog 1 lod^ ^9 Aff, iå £t kannan innehölt

40,000 och tunnan 2,720.000 korn, fom giör %y
vigt jo Lis:p. 17% i6| L2| A.

Den 6 var vigten igenom fuktighet 6kad &
Aff, men likafullt kunde Cubic tumen tåla t o
korns tilökning. Deffe 410 korn vägde 1 locl

44 Aff hvarefter 1 kanna innehåller 41, 000
och 1 tunna 2, 783* 000 korn, eller \ vigt ir

Lis;p* 8 % $i Ipd, 8f Aff.

D, 10 var vigten 4 Aff förminfkad igenom
utdunftning , men kunde icke tåla några korns tiU

läggande, Tunnan fåledes 11 L:sp., sfg, ni
lod, sHÄfft.

D. 13 voro åter 8 Aff utdunftade, och rum
ledigt för 20 korn , få at Cubic tumen innehölt

43okorn,och vog 1 lod, 48 Aff följakteligen 1 kanna

43,000 och 1 tunna 2,709,000 korn , f<mi giör i

vigt 11 li$:p,, ii lod, 124* Aff
D, %\ var vigten på deffe 430 korn förökad

7 Aff, utan någon fynlig råga , och tminan få-

ledes it Us:p, 16% 1 \ lod, 10 U Aff
D. 26 befänts vigten åter förökad 8 Aff, och

kornet få utbålnat, at 20 korn måfte aftagas. De
öfrige 410 vogo 1 lod, 70 Aff Sedan de voro tår-

kade pä plåt, voro 12 Aff utdunffade, fom läm-

nade rum för 10 korn. Cubic tumen beftående af

420 kora vog 1 lod, 4? Aff: följakteligen i kan-

na 42,000 och t tunna 2,046,000 kqrn, vog 11

LiSip.8 % ^9i lod, i8| Aff
Utaf detta blifver medium på kannan 40,9 57

och på tunnan 2,^80,200 korn, famt i vigt 10

Lis:p. , 17 % Hi ^d, 3tv Aff. At
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At 430 korn fått rum i Cub, tumen den 13

Sept
J
der likval den 26, då kornet var tårkat på

plåt
?
iekeflereän 420 kunnat deruti rymmas, fy-

nes vara et fel i obfervationen. Men fom- det väl

kan hända , at kornen i den förra håndellen kom-
mit bätre at paffa Fig det ena til det andra, ämvid
det fenare profvet , då de fins emellan torde ha£*

va haft ftörre fpatium > fom likväl varit infenfibelt:

och desfutom kornen, med fina fpitfiga ändar,
åro ledfammare ån råg och hvete, fom äro trub-
bige ; altf a har jag hälre fielf velat anmärka det

,

än lämna tvifvelsmålet hos #ndrat

S ^;^\' %

.

'

>

D. 30 Aug*upfylte 432 korn 1 Cubic tum,
fom vog 1 lod, 16 Aff: följakteligen 1 kanna 43,
200 och en tunna 2,721*600 korn eller i vigt 10

L:pund, 8fk U lod, if£ A(Tr
D, 1 Sept. voro 21- Aft utdunftade, fom

lämnade rum for 32 korn, då Cubic tumen af464
korn vog 1 lod, 17 AfT, få at kannan innehölt 46,

400 och tunnan 25923^200 korn, och i vigt 10

Lrpund, g få, 31^ lod, 2s$ Aft

P, ? vorölter 8 AIT utdunftade : tillades 6
korn. Cubic tumen af470 korn vog 1 lod, 13 AfT:

1 kanna 47,000 och 1 tunna 2, 961,000 korn,
giör i vigt 10 Ltpund, 6 få, 4*. lod, 21 r\ AfT.

D. 6 var vigten okad ? AfT, men i rymden
kunde 16 korn tilläggas, Cubic tumen, fom då
innehölt 486 korn vog 1 lod, 24 AfT: i följe hvar-

af 1 kanna innehölt 48, 6oo och 1 tunna ?,o6i,

8co korn, eller ioL.pund, 13 få, 50 1| lod, 6

U Aft
B 4 D.io
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D* to voro 2 Aff utdunftade * men kunde
icke finnas rum til något korns tilläggande. Tun-
nan altiå io Ltpund, 12 få, ?7| lod, 44 Aff.

D. 13 voro åter 8 Aff utdunftade, men gafs

likvål icke tilfålle at tillägga flera korn. Tun-
nan var 10 Ltpund,^ 6 -gg", 2644 lod, 13^- Aff.

D. 21 voro deffe 486 korn igenom fuktighet

okade i vigt 7 Aff, utan någon fynlig räga: föl-

jakteligen vog tunnan 10 Ltpund, 11 få, 26T% lod,

I2TV Aff
D, 26 befants vigten åter okad 6 Aff. Deffe

486 korn tårkades fom ofvanförmålt år, hvar-
vid 8 Afs utdunftade , och lämnade rum för

14 korn, Cubic tumen , fom då innehål t ^00

korn, vog 1 lod, 29 Aff: följakteligen 1 kanna

5-0,000 och 1 tunna 3, 15" o, 000 korn, vog jo

Ltpund, 1 7 få, i6f lod, 24 Aff
Af detta flags korn blifver medium på kan*

nan 47,733 på tunnan 3,007,200 korn, och i

vigt 10 Ltpund, 10 få, 2844 lod, ifl Aff, 4

Men om man tager et medium af alla tre

Jrornflagen A B*C blifver på kannan 42,731 och

på tunnan 2, 676, 800 korn, men i vigt ro Ltpund,

*6få, i7H'lod, Aff

Få famma fått , fom ofvanföre vid Rågen
år utrönt, huru mycket vuxit på tunnelandet,

har jag åfven förfarit med kornet. Uppä et

Jserftycke af 24,350 quadrat fots innehåll, fom
icke förledit år blifvit gödt , har jag utvalt de

ofvanförmålte ffällen Ä. B. C Innom t quadrat

fot på Mllet A, iom gaf den ftridafte fklen, räk-

nades 38 ftånd med mogna ox, g gröna och o«*

fiiogna, z kolax, 1 hafre ffånch Ufur de förbe-

tuelte
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nielte 38 ax, hvaribland det kornrikafte lämnade

$6 och det fåmfta 5 korn, hämtades 104g korn,

och deribland voro 918 goda, famt 128 flökorn.

Inom 1 quadrat fot pä ftållet J5, fom gof fla-

tare korn , funnos 4? ftånd med mogne ax , 1

grönt
, j hafre ax. De goda axen

,
hvarib,land

det båfta lämnade 41 och det faiiifta 3 kom, in-

nehöllo fr 3 goda och 248 flökorn.

Uppå 1 quadrat tot pä ftållet C, fom lämnade

det fvagafte kornet , funnos 57 fxäiid med ax
,

1 grönt, 9 hafre ax , 1 kolax. Utaf de goda

ftånden , hvaribland det båfta innehölt 20 och
det fåmfta 2 korn, hämtades 498 goda och 278
flökorn. Och år det märkvärdigt, både vid

korn och råg , at der fom flere ftånd ftådt til-

hopa inom 1 quadrat fot har altid funnits min-

dre fåd, både til korntalet och godhet, deremot

iåden varit mera ftrid och innehållit flere korn

på de ftåilen ftånden varit glelare , hvilket tyc-

kes beftyrka den mening , l<^m är angående ea

glefare växt.

Hårat blifver et lådant med. at 4.6 korn-ftånd

famt 874 g°^a och flökorn kunna räknas på hvar

quadrat fot:eller ock 6^6 gode och 2 r 8 flökorn inom
lämma Area, fomvifar,at flökornet på defle ftåilen

tillammans tagne varit något mera ån 33 proCent
I följe af defle uträkningar hafva 21, 290, 640

korn vuxit pä 24, 360 quadrat fot, hvilka, då 2,

676,800 räknas pä tunnan, giora 7 tunnor
, 34

kappar , T\ kanna. Men ledan alt var aftrofkat,

funnos icke flere ån 4 tunnoiy 8 kappar rent korn,

famt 18 kappar af det alclraflöafte flaget, få at %

tunnor 54 kappar r% kanna voro förlorade, fom
giör en förfpillning af något mera ån 37 proCent
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H VET E,

Öfver denna fådesvå^t har jag icke haft til—

fålle at giöra förfök: men angående antalet afhve*
tekorn

, fom finnas i en tunna, hvetets utduns-

tande och vigt, har jag följande anmärkt
.Den 17 Sept. vog i Cubic tum rent Hvete

,

innehållandes 6$o korn, ti lod, 12 Aft Således

1 kanna 64,000 och 1 tunna 4,032, roo kom
vog jf L:pund, 5 "§,271 lod, rtff Af£

D. 2t voro ig-g- Als utdunftade, .fom lämna-
de rum for 20 korn. Cubic tumenaf 660 kom
Vog i| lod, 9 Aff 1 kanna 66, 000 och 1 tunna

4,1*8,000 korn fvarar dä i vigt emot L:pund>

ifå, 23 lod, i7| Aft
D. 26 befunnps defte 660 hvete korn i vigt

okade 9 AfT, lamt kornen något utbålnade, få at

10 korn måfte aftagas. De öfverblefne 65-o vogo
11 lod , 12 AfT* Når deffe blefvo tårkadc på plSt

öfver en lindrig varma, forivan 12 Aff fuktighet

^

fom lämnade rum for 20 korn pä lika fött tårka-

de, lå at Cubic tumen af 670 korn vog fedan 1^

lod, 12 AfT, lika lom tilforene: följakteligen in-

nehåller 1 kanna då 67, 000 och 1 tunna 4,221,

000 korn, fom giör i vigt 1? Ltpund, 3 fg, 27-I lod,

uH AfT.

Uppå Hvete blifver altlå et fådant medium,

$t t kanna innehåller 6f, ?oo och 1 tunna 4, 126,

f00 korn ^ famt vågeriy 1/pund, 3 få, ioT^- lod,

411 AfT.

Eagmjöl,
Jag har åfven tykt det förtiena at efterfe, hu-

ru fammanmrflit RSgmiöl förhåller fig i rymd och

vigt emot Råg: dä jag funnit, <it 1 Cubic tum löft

miöl



J747- Januar. Febraar. Mart. 27

miöl våger | lod, 40 Aff, men packat i| lod, 3

Aflf. Nu, font Spiltråds tunnan tor miöl bor

innehålla 4800 Cubtctum eller 48 kannor, få

kan den ock packad vagn 11 Lis:p. 6 ic lod*

22 Aff, eller derpmkring^ Når altfä en tunna

Råg, fåfom et medium , finnes våga i3Lis:p,22i

lod 3
igi Aff, få år diffcrencen emellan i tunna

råg och 1 tunna fammanmalit rågmöl 1 Lisrp*

14 % <i\ lod, 2St-6 Aff, hvilket, om det rak-

näs fåfom vedergällning för koftnaden mh be-

fvåret yid malande , tyckes Hkvål kunna med-
gifva, at Råg och RSgmiöI fkulle nåftan vara e-

nahandg j prilet Men fyårligen tyckes det vilja

taga lag, at 16 Lis:p., rågmiöl fkulle kunna låta

packa fig i en Spikråds tunna af 4S kannor, föm
Kongl.Relolutionen på Stådernes allmänna befvår

1754 i 26 § tillåter, hvilket, om det länder til Kro-
nans inkomfters förökande, lämnas til deras upt

mårkfamhet, föm dervicl hafya at fyfla.

Gillad <ten g,No.vemb. 174.6.

~Qm~~MAGNE T-NÅLEN

8

Ätjkillige ändringar, fom afframledne Prqfejo-
ren Herr, AND. CEL SIUS blifvit i qkt tagne och

fedan vidare objcrverade
, Jamt nu

jramgifne

Af

OLAV, PETR. HIQRTER.

Af Kongl Vetenflsaps Academiens Handlin-
gar för år 1740 pag. 296 — 299, kan in*

hämtas, huru fal Herr Profefforen låtit

ifrån Engeland hitkomma en fior och accurrat

Com-
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Compals^at på denfamma tilfe, huru med den
ändring lig förhåller, fom Magnet-Nälen , utan

någon vi is och til den tiden bekant ordning ,

befunnits giöra.

På fådane obfervationer har man HerrPro-
feflbrens journal, ifrån den 29 April, til den

9 Jun* det året; hvaraf de, (om höllos den 50
April, och 1 Maj. åro i ofvannåmde Handling,

pag. 299 införde, til et prof af Magnet-viihingens
ftundeliga förändring , den der fedan alla dagar

vid femma timar marktes fke, faftån til min-
dre minut tal och florlek , ån då obferverades*

De nåftfoljande veckor kom jag, pä KongL
Landtniåteri-Contoirets ornkofbad,at giora en refä

genom Vefimanland, Dalarne, Nerike, Geflrikland

och Upland,til åtfkiliige orters nogare determine-

rande , for våra fpeeiale Landchartor och deras

riktighet Vid famma tilfålle obferverades ock

Magnetens våftra declination , med en liten men
qvick Nål på.Aftrolabium vid Salbergs grufva 9 gr*

i Hedmora 9I- gr. Söderbårke 9^ gr. Lindesberg

9! gr. Kongsör 9^ , och i Uplala 8| gr. jämte

andra mått iom togos för ätflkillige orters råtta

belägenhet emot våderftrecken, der utfikten få-

dant medgat, och hvilka i Rele-journalen åro

uptcknade.

Under den tiden hade ock fal Herr Pro-

fefforen, med forberörde flora Compafs, utlökt

Magnetens declination i Upfala , hvilket i famma

3740 års Handlingar pag. 384-588 finnes om-
ftåndligen infördt

Efter min återkomft i Sept. månad , emot-

tog jag,iå(om ftåndig hemmavarande, de Mete-
orolo*
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orologifka obfervationer, fom HerrProfefforen,vid

lin hemkomft ifrån utlåndfka relorne, äter bör-

jat, och dem jag fedan dageligen bevakat , me-
delrt åtfkityge Baromet-och Thermometrers jåmn-

förande, dem Herr Profeflbren låtit få utom-

lands fom hår i Riket, med tåmmelig påkoftnad,

förfärdiga.

Och fom i Herr Profeflbrens då varande

vånings rum ej var^ få lagligit , at fortfåtta Ma-
gnet obfervatione, fålöm i en mig lämnad kam-
mare, dit ingen främmande inkom och dem hin-

dra kunde, hvilka dertil med fordrade en ftun-

dclig närvaro; ty biet Magnet-Nålen år 174 1 i

Januar. mig öfverantvardad, at til yttermera ut-

forflkande af Magnetens ändring, derpå hafva all

mögelig upmårklåmhet.

Den 19 Janu började jag altfå deffa obfer-

vationer, och, utan någon dags och timas för-

fummande, dem continuerade til den 13 Augufti

iamma år; då jag, för en proje&erad relä ät en
ort, långft i föder och under lamnia Meridian

med vårt Obfervatorium, nemligen Cap de bonne

ejperance
,

(til at , medelft correfpondente obier-

vationer på bågge deffa Hållen , erhålla Solens

,

Månens och de andra Planeters råtta diftancer

ifrån jorden , fålom grunden til mera accurate

Aftronomifka Taflor ) måfte i Stockholm giöra

mig om den åfventyrliga refäns beskaffenhet och
omkoftnad närmare underrättad.

Med hemkomften fortfattes åter de dagelige

Magnet-obiervationerne, ifrån den 19 Sept. til den
24 Dec. och ån vidare ifrån den 3 til den 19

Jan. är 1742; få at jag irinom et är eller på 4.6

vec*
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veckors tid hade 6638 tnaftedelsfvåra (ellermcd et

mycket convext glas > vid eldslius, i et kallt rum
vintertiden) påM agnet-Nålen håldne oblérvationer.

Sedermera nödgades jag> för en aönanbort-
reias (kul

^
ofvergifva deffa obfervationer,deder

ock fedan, tor oyifsheteil om Compaffens o-
rörliga läge och fåkra fituation

,
ej hlefvo åter

foretagne, förr ån Sal Herr Profefforen , efter

fitt inflyttande i Obfervatorium, ifrån d* 21 Mart
1743 til famma årsflut, få vida ledigheten ifrån

de Academifka fysflorne fådant ttaedgaf, de för-

ra Magnet obfervationerne med några och 00
tilökte.

Efter Herr Profeflbrens beklageliga frånfäl-

le, har jag varit högft hågad at continuera deP
la ohfervationer, och dermedelft erhålla rediga*

re kundfkap omMagnet-Nålens ändring och flytt-

ningar; hälft fom fal. HerrProfefTorcn ännu, med
några års Magnet obfervationer, velat bana fig

vägen til en godTheories påfinnande, fördefla

ändringar, och dem fåledes allmänna giöra ; men
olåkerheten för mig om et vift tilhäld eller för-

blifvandeti Obfervatorio
,
jämte det> at til detta

Obfervatorii fördelar min närvaro i Stockholm e-

iomoftaft fordrats, har förorfakat, at jag flika

obfervationers fortfåttande icke i den fuite* fom
fig bordt, kunnat företaga, förr ån i fidftl. Okto-

ber månad; efter hvilken tid jag val antecknat

ofver 1680 obfervationer, men vil efter Mag-
net-Nålens å nyo beftrykning och bifogande til

en förbättrad Inclinations-Nål
, på et ftålle,hvar-

ifrån de en god tid ei böra rubbas, om den
Högfte få behagar, näfta aren på det flitigafte

dcrmed sontinuera. Hvacf
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Hvad man af de fåledes håldne mer ån

10,000 obfervationer på Magnet*NSlens förän-

dringar kunnat erfara, år nu följande:

1) At Magnet-Nålen har en dagelig Varia-

tion och ändring ilrän öder til våfter, och tvert

om. Denfamma hade fal Herr Profefforen redan

förmårkt * når han mig Magnet-Nålen tilftålde
,

med utlåtclfé, at hon om morgonen kl 8 vid

päls var måft öflerlig , och vid kl 2 eftermidd.

långft åt välter; om aftonen och natten vid fam-

ma timar åfvcnledes, allenaft med en mindre än-

dring ån om dagsftunderne : hvilket ledan alla

dygn.beftåndigt och måft ordenteligen få tilgådt,

med en > grad-Minuters variation, fomlige dagar

litet mera och fomlige åter mindre , dock grad-

vis och lållatl i et Iprång ifrån ftörfta til det

minrta, vid förefagde timär; der icke något be-

fynnerligit emellankommit , fom u ydie anmärk-
ningen fkal nåmnas, hvilket Nålen i denna han-
nes ordenteliga dagsåndring rubbat*

2) At deffa ändringar ei alla dagar vid fam-
ma grad-och minutetal hållits , utan flyttat lig

den .ena månaden mera åt öfter , och en annan
årstid mer åt våftra tradlen

, pä hvilka nya ftål-

len de dagelige variationerne lika fullt haft fin

riktighet. Hade rummet , hvaruti jag förenåm-
de årgång med Magnet- obférvationerne afgiorde,

varit af mera faftighet, och at hvarken bygg-
ningen eller bordet, hvarpå Nålen lades, haft nå-

got mifstånkt om fim orörlighet, hvarken af föm-
marhetan och vinterkölden , eller af dårarnas

ofta tilflutande, famt ftörre vagnars förbifart på
gatan der in vid , hade jag med mera fåkerhet

kun*
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kunnat gifva om denna månadtlige Magnets-ån-
dringen en riktig kundflkap. Det jag den tiden

och i de omftåndägheter obferverade , var , at

Nålen niidti Febr. gifvit fig g å ro grads minu-
ter mera at W. , och fedan til med. Mart, 10

min. mera i Q. ån då hon den 19 Jan. förft af"

mig obferverades. Det öfriga af Mart. Manad,
hela April Maj. och til den 12 Jun. höll hon
fig tämligen lika, få at hon til den dagen* alle-

naft f eller 6 minut, blifvit i fina dags ändrin-

gar mera öftlig ; men derefter fleg hon fä hä-

ftigt mera i öfter, at den 22 i (amma månad var

hon fo min. mera ät den leden , ån 10 dagar

förut ,, och altfå en hel grad mer i öfler , ån
då Compaffen den otvanmde 19 Jan. nedlades*

I denna afvikning continuerade Nålen fina da-

geliga ändringar, j mim vid pafs , in til den 9
Jul. då hon ogi morgonen bleffunnen til | grad

hafva reftituerat fig mer emot W. ån afton til—

förene, och hvilken tract af Compaff-bägen Nå-
len fedan til flutet af Sept. höll fig vid, til des

hon fmåningom i följande O&obr drog fig nå-

gra min. ånnu mera åt W. vid den hon ledan

det ofrige af året och ända til den 19 Jan. der-

på följande, dageligen hade fina gångar; få at hon
den dagen flod vid paffi? min. mera iöfler, ån

året tilförene, men i Mart. månad var aldeles

återftåld til de minuter , fom hon året nåfl för-

ut i fin dags ändring vilade. Byggningen,hvar-

uti defle obfervationer giordes , var väl at fvagt

timmer, men för 30 år födan upfatt och bebodd;

bordet, hvarpå Compaffen hvilade , var tillika v

pjed fin fot af fladigt och tärt verken ingen den
ringa-
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ringafte ändring blef dervid giord ; éj eller kom
något jåfn mer eller mindre til eller ifrån Mag-
net-nålen, hvarigenom hon kunnat bringas ur fitt

vanliga ftålle; och likväl var hon, fåfomfades,

hela tiden naftan en hel grad ifrån det rum , fom
hon förft innehade. Af fal Hr. Profefforens

obfervationer, fom fédermera på et iladigare ftål-

le giordes, finner jag ingen få flor, utan allenaft

, 8 eller 10 minuters ombytning på Magnet-nålens

dagsftållen i fårfkilte årstider. I början af Maj,

och midt i Jun» 1743 var hon de minuterne flkri-

den mera åt W. ån den 21 Mart. men vid flutet

af Aug. och hela reften af året höll hon lig s å,

10 min. mera öftlig, ån nysnåmde den 21 Mart.

De obfervationer åter, fom jag nåftl. höft och
til med. Jan. nu hållit , fordra de digreffioner a£

Magnet-nålen, at hon fedan den 28* Odk>b*gif-

vit lig alt mer och mer ut emot W. få at hon
den 2? Nov. var i fin dagliga åndring £0 min.

mera åt det våderftreket ån förr, och hvarvid

hon fédermera, utan fårdeles flyttning, blifvit

ftåefide, under det, at dagsåndringen til 3, 4, f

eller 6 minuters ftorlek, vid lamma tid om dyg-

net fom tilförene, varit beftåndig. Hvaraf (kon*
jes, at man ånnu intet har tilråckeliga öblér*

vationer , af den man kan fluta , i hvad ord-

ning denna månads ändringen (ker ; och at på et

ftadigt och dertil beqvåmt ftålle några är böra
användas, til en iä vacker och nödig iaks utrö-

nande»

3) Har mm ånnu funnit en Magnet-nålens
ändring, fom förtienar ens förundran ochupmårk-
famhet, <De Meteorologifke obfervationerne, än*

C gäen-
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gående vår Lufts och de deri förekommande
tings förändringar, hållas af fomlige för mindre
värdige, ån at man jämte laggranne inftrumen-

ters anfkäffande och förvaring, i köld och heta,

regn och urvåder, under bar himmel, bittidt

och fent, må bemöda fig dérmed; men atfåda-

ne obiervationers flitige antekning fkal med ti-

den gifva våra efterkommande mycket lins i den
delen af Naturkunnigheten , och jemvål riktig

grund til väderlekens förutfagoj derom hafva ej

allenaft andre, utan och vår fal. Herr Profeffor,

i 174 v års Handling pag. 2^1 giordt EfterverU

den god förhoppning ; hvarföre han ock anfåg

för en angelågenhet, fora tilförene blifvit om-
rördt, at flike obférvationer mätte på hvarjehan-
da orter idigt anflållas. Dervid blifva nu, ibland

andra Lufttekn,ifynnerhet Nordfkenen anmärkte,

med fina bågar , rum under vifTa conftellationer,

flyttningar, och andra variationer. Hade man
correfpodente obférvationer på andra något emot
N. och S, belågne orter, med tiden accurat, nar

Nfkens bågarne paflera en eller annan fixftierna 5

fkulle man om deras högd ifrån jorden få fåker

underråttelfe.

Men, hvilken hade va! kunnat föreftålla fig, at

Nfkenen hafva med Magneten någon genienfkap

och förbindelie, och at lamma Nfken , når de

fliga förbi-vår vertical-puncl åt S. eller ojånmt e-

mot.O. och W. leden vid horizouten, {ko\a för-

orfaka en an len) ig perturbation af hela grader, in^

nom få minuters tid, påMagnet-nålen? Förfta gån-

gen jag et NiKen i S. och tillika Magnetnålens

itörre ändring EQårkte, var den 1 Mart 174.U om
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aft. fedan jag val åtfkillige gånger fedt Nålens O-
ordning, men for mulen himmel ej förnummit
Nfkenet. Når jag derefter detta fal Herr Pro-

fefforen berättade, fade han fig äfven hafva mårkt

en lådan Magnetnålens rubbning vid famma om*
ftändigheter, men det ej velat nämna , at förlöka i

om jag (fåfbm hans ord lydde) (kulle falla på
famma fpeculatioru Några gånger derpå var våi

Nålen åter igen turberad, men vid tiock och mu-
len väderlek 5 tils den 26 Mart. efter kl 1 2 om
natten en flor ändring med Magnet-nSlen fig tik

drog , och et ftarkt Nfken öfver hela himmeln,
jemväl i S. (konjades ; fivarigenom Herr Profet

foren började med mig fatta ftörre vifshet om den-

na laken* Sådant blef ledermera altid, til några

och 40 gånger obferveradt, i fynnerhet den s Apr*

derpå följande, dåMagnet-nålen kl z eftermidda-

gen begynte rubbas och draga fig ifrån fitt ordinai-

ra ftälle, åt W. få at hon kl s var if gr* mera i

\Y\ än kl 10 förmiddagen* KL f , 1 8 m. var hon vål

20 grads minuter tilbaka gängen åt öfter, men ef-

ter 6 tids min. fteg hon åter 18 gr* min. ut emot
W* Efter den tiden och alt in til kl 8~ nåfta mor-
gon hade Magnet-nålen at giöra med fin reftitu-

tion til förra ftäilet, hvarvid hon i fin dageliga än-

dring den tiden fig hållit.

Det mårkvärdigfte vid denna Magnet-nålens

altera tion var , at fal. Herr Profeflbren några ve-

kor förut fkrifvit Herr Graham i London til, at

äfven i de dagarne hälla päfinMagnet-nSlobfervä-

tioner ; fa at der någon Magnetens perturbatior*

hos ofs fkulle fke, man då finge veta, om den
ock tildroge fig på flera få långt ifrån hvarandrä

C %
"

beläget*
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belågne orter, och at den lamma dä ej kunde nå-

gon enfkylt orfak af rummet och de d.eri befintli-

ge jårnen tilfkrifvas* Hvad hånde ? Jfven en få-

dan oordentlig rörelle hadeMagnet-nälen vid (am-

ma tid i London, fom hår i Upfala , och den iå

ftor, fom Herr Graham, efter des vid obfervatio-

nerne gående beråttelfe, *) nägonfin erfarit. Nord-
fkenet nåmner han icke,tvifvelsutan at han ej i den-,

na håndelfen vetat fe derefter: Kan ock hånda,föm
ftörfta Magnet-åndringen fkedde om dagen , och
Mkenet ej kunde fynas för ån luften hos ols kl

91 blifvit mörkare , då allenaft et matt och för-

Ipridt Nfken ånnu nod $var i S. fom förmodeli-

gen varit ftarkare tilförenejat defiaNftens öfver-

lelvor varit i London , fålom en ort längre S, ut,

mindre lynlige ån hår i Norden, och derfore ej

kunnat märkas.

Til at undvika vidlyftigheten , vil jag hår

upråkna allenaft dagar, fom detta håndelfcr, näm-

ligen Magnet-nålens ftörre förändringar och Nfke-
nen

*) London , April i<f
9 1741.

t began to obfefve the Needle tipon April 3, 1 741. hut dld not

Wfite down the Observations, till the Suiiday the 5:th and did notob-
Fcrve the Needle til after 12 a Clock at noon that day. The alte-

i*ati«ns that day were grcater, than J had evcr met with before, IW
n« alteration o£ atty thing in the Roöm could oceafion it. It was a

fine day. J was alone all the time , and obferved the Needle with all

ihe care poflible,, fometimes In 2 or 3 mimites of timea funder, when

J perceived the Needle changing . Wether the caufe of this change
pröceeds from the place, where the Needle was placed, or from a-

ny öthér , J know not ; the only thing , in which j ain certain, k ,

that there was no change of pdfition of any thing in the Rooin, that

could caufe it, being alone all the day C J meaB Sunday the 5:th)
when the greafeeft alteration happen*d. The obfervations upon the 0-

ther days were made with the fime eare , but the are mueh léfs, and
iwre regUlat

*
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nen åtS. traden,, innomen en kort tid, blifvit
1

anmärkte , jämte florleken af iielfva perturbatio-

nen ftorre och mindre , alt fom Nfkenen varit

befkaffade.

1741 Mart. 1

Mart. 26
Apr, s

Jul
Jul 29
Jul 30
Aug. x
Aug. 9
Sept. 21 -

Sept 27
Sept. 2 g

Sept 29
oa. 4
Ocl 8

Oa. 24
Oft 31

Nov. 1

Nov, 20
Dec. 10

1742. Jan* ?

1743, Mart 8

Mart.28

Apr. 1

- o,

- o,
- I,

- o,

- o,

— O;

— o.

- o,

- 3>
- o,
- o,
~ o,
- o,
- o,

- o,
- o,

-- o,
-• °,
- o,

- 2,
« o.

24

40

10

12

71
34
33
22

40
3*

18

40^
38
23
26

48
40
32

4T
2

19

174 3.Apr. a

Maj. 3

Aug. 1 f

Sept 20
Sept. 27
OÄ. 14

i746.Sept. 12

oa. 4
OA 7
oa. 8

oa. 9 -
oa. 14 --

oa. i?

oa, 20 -

Nov. f -

Nov. 6 -

Dec. 3 -

Dec. 16 -

Dec. 23 -

Dec. 24 -

Dec. 29 -

1747. Jan. x
Jan. 7 -

o
- p ,

- O,
- O,
- o,
- o,

- o,
- o,
- o,

- o.

r

17
20

28

9
33*

18
25

27
J4

o, 23
O, 21

- O,

- 4,
- o,

- o,
- o,
- o,

- o,

o,
o.

- o
>

o,

40
10*

33

4T
2fi
14
2?
if
20
10
12

At hår införa alla omftåndigheter vid deflh

Magnet-nSlens ändringar, blefveenför vidlöftigt,

och jemvål mindre nöjfamt, ån om man fielf la-

de fig til en god och nlgot lång Magnet-nål , då
man, i ftåtlet för dephaenomena lom redan fkedt,

får med ftorre nöje åMda fädana, fom vidför-

C 3 berömde



gg 1747. Januär. Februar. Mart.

berörde omftåndigheter ofelbart måfte yppa %
Ällenafttil et prof vil jag anföra den ftora ändring/

fom nyligen den 20 lidftLOd om morg, fig tildrog.
o ,

D* 19O&. om aft.höll Mag.nålen fig vid tf9 17

D* 20 kl f ^ 1 ; om morg* vifade hon 14,30
S,z6 *

5,34 IM I4»2f

5,38 - 16, f

5,4*1 14,45
5,45* as *• 14,2^

5,48| m 16,23

5,52 m 12, i fNB.

5, 54 14,0
'5, 55* if,o

5>59x
*' T* 1^,25

I5s.)"f

16,19
M 15,42

6, 1

1

15,30
é,2I§ 15,21

^,43 15, 1

6

Huru med luften då var befkaffat , vifär til

en del Meteorologiska obfervations Journalen r

med defTa orden:

Den 20 Od:. klockan emellan s och 6 0m
morgonen fyntes et mycket ftarkt Nfken > fom då
var öfver heta himmeln , men i fynnerhet Söder
ut förfkråckeligen rödt i Stfkillige Aoekar,med hvitt

blandadt, ftundom, fåfom klockan si fyntes intet

deraf i Norden, men litet derefter upfteg nytt

ifrån N. fom gick åt S. til det förra (eller det

fom flåndigt i S. fvåfvade ) kl. 6 marktes föga

der-
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deraf: Dagsliufet och Månens (ken hindrade, at

*
le mer af detiåmma. Som jag var helt allena, och
hade 4 ting

#
tillika at fe efter, neml Magnet-nå-

len, vägg-aret, oblervationernes anteknande, och
Nfkenets ändringar; få kunde jag icke til alla

delar i akt taga, hvad (om vid Nfkenets mång-
faldiga ombyten en annan oförhindrad fkolat obfer-

vera. De fom den morgonen, til åfventyrs, voro å-

fkådare af detta fällfyntc Lufttekn, kunna med
mig vitna om des märkvärdighet, och hvarvid

jag en iå ftor alteration pä Magnet-nålen forfporde, /

lom jag aldrig tilförene funnit

Af deffa Magnet-nålens mångahanda förän-

dringar ifrån det ftälle, fom hon, efter de hår-

tiis fkedde oblervationer, på hennes årliga mifs-

visning, fkall hålla fig vid, följer akfå:

1) At fädane Magnet - obfervationer , fom
hållits antingen in -eller utom lands på något
vift ftålle til Magnet-nälens årliga variations utle-

tande, hafvabordt och ännu böra med all for-

fiktighet anftällas, ej allenaft med hänieende på
en och famma dag i månaden om året , (dl
man (kal fupponera, at Nålens fundne månadt-
lige afvikningar årligen, eller hvar på fin årstid

reftitueras ;) utan ock, at famma tima på dagen
(for de daglige variationernes (kul ) dertil blif-

ver använd, jämte det, at noga aktning gies på
Nilens ändringarne; fä frarrrt man af fina ob-
fervationer vill något vift och med fåkerhet (lu-

ta lör denna årliga Magnetens diredion och
ändring.

2) At alla de, fom ärna noga erhålla Ma-
gnetens declinatioa for en vifs och enlkylt ort,

C 4 måftc
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niåfte, (utom andra pracautioner, i anfeende til

sccurate middägslinier, goda Magnetnålar, och
alt jårns i någden undanrödiande) ej allenaft va-
ra forlåkrade,denftund de obfervera, om Nålens
orubbade ftånd för Nikenen, utan ock, at de ta-

ga en fådan årstid och tkna pä dagen , då Nå-
len finnes minft aivika ifrån fxtt vanliga eller

medelmåttiga ftålle,

?) At et fådant Magnet-nålens medel-ruin,
hvarifrån hon på ömle fidor i fina dags-och må-
nads ändringar utfliger, ånnu icke år kunnigt

,

och bor fördenfkul med några års Magnet-ob-
fervationer behorigen utforikas*

4) At ock vid Nålarnes beftrykning med
Magneten, når fådant fker på olika tider om da-

gen och året , i lynnerhct under N&ens turbe-

ringen, i akt tages, om icke defla olika omftan^

digheter giöra den värkan på Nålarne, at antingen

flera farfkilde eller en och denfamma af dem, der-

igenom får någon difFerent vifning och direeiion }

Men af Magnet-nålens ficrre ändringar ge-

nom Nordlkenen, månne man icke (kulle kun-

na fluta:

1) At deffa Nordfken beftå antingen af en
Magnetifk materia*), eller en lådan ,fom når hon
håller fig i Norden, faft ån med de liufafie bå-

gar och flåktningar ånda up öfver Polen inemot
Zenith, och år lika flarkt i O. och W. horizon-

ten, med fin ordentlige afvikriing emot W. til

9 grader, få flor ungefår fbm Magnetnålens de-

clination hår finnes, Nålen då föga blifvit oroad,

til tekn, at Nordfkenen och Magnetnålens N.

anda

f)
Se Philofoph. Transaa N;o 347*



1747- Januar. Februar. Mart. 41

anda helt våi öivercnskonsma ; men nar Nfike-

nen, iåfom ofvan lagt år, fliga förbi vertical-

punden emot S. eller ock blitva antingen i den

O. eller W. horizonten liufare och mera com-
pa&e, få at de pä födra andan af declinations

Magnet-nålen ,
antingen midt öfver eller på fi-

dorne, komma at agera; då tilfkyndes Nålen den-

na perturbation öch rubbning 1torre eller . min-

dre, alt efter fom Nilens materien mer eller

mindre fkönjes lig der hatva famlat Huru In-

clinations-nålen fig dervid förhåller , fkola til*

kommande obfervationer, v* G., utviia-.

2. At Nordfkenen fåkert åro dehögftaphe-

nomeneri vår Atmotfphere, (det ock andré af

välgrundade principiis demonftrerat,) ja, få hö-
ga och vidt utftråckte emot himmeln, at depå
en gäng kunna afficicra och oroa Magnet-nålarne

hår i Riket och iEngeland, i Upfala och London;
uti en diftance af mera ån 130. Sv. mil

3) At man af Magnet-nålen kan fe, når et

Nordfken
,

antingen pä liufa dagen, eller vid

mulen väderlek om natten (då det år ofs helt

ofynligit) gifves pä himmeln 5 och tvärt om, kan

man at Nfkenens Händ emot S. fåkert vetandet

Magnet-nälen år i en ftörre eller mindre pertur-

bation och ändring ifrån fitt vanliga dags ftålle*

4) At Nordfkenen kunna för- en del vara

oriaken til de ftörre Magnetnålens månadtlige

digreffioner, fom blifvit oblerverade; emedan
man förnummit, at Nålen, efter vifTa Nfken, ic-

ke 13 fnart fom fomlige tider, råkat på fina ftål-

len igen, dem hon ny Is tiiförene innehade. I

anleende hvartil det blir mycket Ivårt, om icke

C ^ ogiör-
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ogiörligit , at få dcfla, få kallade, mänadtlige Ma-
gnet-rorelfer regelbundne och i en vils ordning.

Hvad ock deffa extraordinaire och ilora Ma-
gnet-åndringar hafva för influence pä andra Com-
paffer , och hvilken oreda genom fSdane fbrka
Nordfken kunde tilfkyndas i) Navigations Com-
paffen , på den många merinifikors lif och vål-

fård beror; 2) Landtmåtare CompafTen, med
hvilken ej allenaftLandchartorne biifva Aålde un-
der fina råtta vådcrflreck, utan ock mången vid fi-

na vålfångne egqr bibehållen; ;) Markfcheidare-

Compaffen , hvarmed viffa trader i grufvorne på
det forgfålligfte, til flora men onödige omkoil-
nadcrs förekommande, plåga aftagas : 4) Malm*
letare -Compaffen, da vid Magnet-nålens häftiga

åndring af Nflkenen , man kunde tanka et jårn-

nialmsfheck vara för handen, der icke det rlnga-

fte al lådan mineral år at tilgå; fådant kan, afdet

fom nåmndt år, ögonflkienligen rönas.

Och låledes blir vid flika förrättningar, om
de {kola få fin riktighet, aldeles nödvändigt, at

man i dem til liös ger val akt påNordfkenen, och
til lands förfkaffar fig 2:ne Compaffer, då med
den ena, fom bör ftå på et rum orörlig, obfer-

veras,om Magnet-nålen lider någon fynnerlig än-

dring, medan en annan med den andra Nålen be-

hörigt afgiör. operationerne.

Nu , at denna Décpuverte år af fådan vigt

och varde , at den förtient få hederligen nåm-
nas i Hans Excellences, RiksRädets, Herr Baron

von Höpkens högft beromliga Åminnelfe-

tal öfver Sal Herr Proiefforen , Jåfom i våibe-

jiielte Tal pag. iy, 16 och 28, 29 finnes vara

(kedt
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fkedt; derom lårer hvar och en blifva nogfanit

öfvertygad , forn giör fig den mödan, at denna
korta Handlingen genomfe.

Så lämnar jag ock gierna,at famma Découver*
teendaft och allena bor tHflkrifvas fal. Herr Profes-

foren Celsius, låfom den, hvilken, med egna me-
del, mycken bekoftnad giordt på de inftrumeflter,

hvarmed man förenrde Magnctens andringar up-
tåkt, dem til en god del fielf anmärkt, och mig i

fHnd fatt,de famma, efter tidens lågenhet, atcon*
tinuera , och nu fom kortaft i liuiet bringa, de
der eljeft med Honom hade blifvit begrafne.

Den 7 Febr. 1747»

BESKRIFNING
Pä en Lyfthvals, hvarmed tråbygnader, Jkepp och

andra grojva tyngder hunna uplyjtas.

:. )\. .

V V Af
'

t

G1LBERT SHELDON.

Sedan $o Canoners fkeppetWerden var inhalat

i CarlsCrona Skepsdocka , befants des löfa

kiol vara pä | af fkeppets långd ackter ifrån,

aldeles forlorad, hvilken los kiol var g tum tiock;

iälecles ftod fkeppet med fafta kiölen pä blocken

ackter, och på 8 tum los kiol fory hvarföre o-

unvikeligit var, at fkeppet mafle uplyftas , innan

någon reparation kunde foretagas; Och fom maii

ej hade någon tilgång på (krufvar eller fSdane ma-
ner at lyfta detta fkepp, giorde jag förfök med
denna fimpla Lyfthvals , då jag med 3:11c fådan-e

hvalfar och 2;ne Rammar uplyfte detta fkepps ack-

tcr
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ter del 8 tum högt på zme timars tid, med 30
mans tilhielp.

Sielfva machinenår inrättad, fom ritningen på
förfta Tafian utvifar.

Fig. 1. år Sidan.

Fig. 2. vifar hvalfen med fitt tilbehör i per-

fpe£Kv, utan afkortning på des långd.

a Tvenne båddftockarmed en utfkylpning i nät-

tet pä öfverkant, på det intet grus må komma
midt på hvalfen, ciår flottan flå (kal

b Hvalfen med et fyrkantigt hufvud påhvardera
andan för 2:ne bomhål, fom med ringar och fkie-

nor förfes, emellan hufvuden hel rund och med en
liten hålkning midt på, der flottan flår til § tum
diupt, fom hindrar flottan, at fikufva fig til åndarne.

r Stöttan, fom med ena andan flår på hvalfen och
den andra under tyngden, fom fkal lyttas , undra

ändan uthålles efter hvallen, men med ftörre öp-

ning, hvilken klås med tiokt fål-låder ochförfes

ined järnring.

d Vindbommar, hvilka antingen med hand-

kraft, domkraft, eller andra machiner omvindar

hvalfen til e.

j En faft kloff eller håfte,hvar emot flottan med
öfra andan kommer at giöra fin lyftning.

Hvalfen lå val fom båddningen under hvalfen.

hackas på ömie fidor om flottan , famt ftrös med
finStt harts och flengrus, på det hvalfen i fin om-
vindning ej må flira tilbaka, utan genom detta

frus tvingas i omvindandet rulla fram til £, då i

et famma giöres en lyftning , fä flor fomiinien bf
år längre ån linien ef, hvilken efter denna flåll-

iiing, är 4$ tum Fig. u Når aitlå förfla lyftningen
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åt giord, förfåttes bygnaden med löfa ftötter9 och

under palning,dä åter hvalfen förflyttes i fitt förra

flånd, famt lågges en lös kloff emellan undan af

ftéttan och falk kloflen/, läktes bn åter ny lyft-

ning af 4~ tum (ke* och det 11 ofta man behagar*

Stöttan och hvalfen, der de hvarannan fam-

mangnida ,
fmörjas med fett och fåpa , at få myc-

ket båttre och lättare kunna omvindas.

Stallet hvar emot klåflen / år fåftad, måfte

val förbindas med den öfriga delen af bygnaden

,

at det ej tvingas ifrån hvart annat, eller trycker

fidan in.

Utrundningen på båddftockarne fvepes ifrån

Ccntro G* fora tages haifya diftancen be och låt-

tes ifrån/ med öpning af limen updragcs bl-

gan hbie. Eljeft kan fuller båddftocken giöras lin-

råt, men får ej iå jåmn gång och ftadig lyftning,

eller med den kraft i förfta vindandet, Töm på en
ut-cirklad. Hvalfen får ej långre flyttas ifrån fin

lodråtta Hnia ån 17 grader, når den är ftyft vindad,

men eljeft, vid förfta anfåttningen, kan diftancen al
,

hvalfen (åttas i af flottans iångd, ifrån lodråtta li-

men, blifver den långre, förloras kraften i vind-

ningen, ty ju nårmare hvalfen kommer til fin lod-

linia ,
ju mindre kraft fordras til des omvindandc,

och ftarkare värkan i lyftningen*

Denna machin år fuller ganflcafimpel, och
kan vid hvarjehanda tilfållen nyttias af ek ^utan
fårdeles beflag, då fä mångeflere kunna brukas,

alt fom nödvändigheten och fituation fordrar,

men fkulle hvalfen
#

blifva ai )km > kan den uträtta

en otrolig kraft

Ben 14. Febr, 1747,

Herr
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Herr Commercie Rådet Polhem, hvars betän-
kande Academien ofver detta påfund har inhämtat,
behagade der vid anmärka , huru flor den fri-
Bion månde varafom befvärar detta häftyg utifihu
tans gnidning emot hvalfen, och huru lått den få
godtjbm aldeles flår at jortagas. Man behbfver
ej vidare än at flälh flottan på et rbrligit block,
atframfaras uppå ivänne rullar

\ fåledesfom tre-
die figuren uppå andra Tafian vifar.

UNDEESÖKNING
Angående egenfkaperne af et nytt Häftyg,fornH.

SkepsBy^gmäftaren Sheldon påfunnit ,

• och kallar Lyfthvals.

; - At

PEHR ELVIUSv

D3-H,
Sheldons befimfning p§ detta häftyg

blef uplaft uti Academien, vant det et fyn~

nerligit bifall, i anfeende til fin låtta byg-
nad, beqvama bruk och ftora förmåga uti grof*

va tyngders lyftande, i fynnerhet, nar detta håf-

tyg inrättas efter H:r Commercie Rådet Polhems
dérägifna förbättring* Men det åjlundades veta,

hvad det månde vara for en krokug linea, hvaref-
ter bäddflockarne borde utrundas, på det upfor*

dringen måtte fkejämnt och ftadigt ,fhnt huru det-

ta häftyg vid hvart och et tilfåUe bor inrättas

med fina bäddflockar ock flotta, få at dermed en

gifven tyngd måttt hunna upfordras igenom en gif~

ven kraft. Et Probleme, lom vid alla håftyg fö-

rekomaier, och livad detta angår, iä förfökte )i%

dä
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dåftrax det tit uplöla, hvilkét förfök ockfå na-

turen af laken få gynnade, at detta håftyg i an-

leende til lin Theorie, ej blifver mindre märkvär-

digt för en Geometra, ån nyttigt för enMechanicus,

ié

MGB (Fig.T.TablL)må låledes föreftålla bådd-

flockens utfimdrting , fom bör lå inråttas, at under
det flottan ML, med des ena anda M, derutihaf-

ver en jåmn horizontel flyttning fram mot B , få-

ledes fom man inbillar lig, at kraften flråcker fig,

de^ andra ånda L måtte likaledes fliga jåmnt up-

före uti lodlinien BL, och på det fåttet åftadkom-

ma en jåmn upfordring hos tyngden; det år, til

at föreftålla problemet på et Geometriflkt fått, at

om CB tages lika lång med ML, man då, ehvar-

eft den gifna längden ML, flålles emellan den råt-

ta linien CB och krokuga MGB, des ena anda M
måtte befinnas iå långt från CB, at perpendicule-

fa längden derifrån altid år til CL uti et gifvit

förhållande.

Låt då punden M vara tagen til en fådan

långd ifrån CB, fom problemet nu fordrar, och v

en cirkel BFN vara dragen utur centrum C med
radien CB, lå finner man, at lämma cirkel uti N
clå måfte affkåra en linea, fom igenom pundenM
år dragen parallel med CB, få at MN blifver li-

ka med CL, emedan defla bagge delar då åro mot-
fvarande fidorutietParallelogramCLMN; och lå-

ledes årNM til diflancenQC eme lan begge deflc

parallel linier NM ochCB, uti det gifna förhallan-

det, hvilket må vara fom AD til ÄC, hvaraf dem
ena år dragen parallel och den andra perpendicu-
ler til BCj aiea når hypothenula DC blifvit dra-

gen,
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gen , finner man atMN förlängd år vorden få (ku-

ren at DC ochAC,at den der emellan inneflutne de-

len PQ år åfven til diftancen QC, emellan före-

nåtnde paralieler i det gifna förhållandet afAD til

AC, och derföre lika läng med MN, ocli PM i

följe deraf lika med QN , fördenftull dä AC och
DC förlångas til a och d, til des Ca blifvit lika

med CA, eller ha cirkelens diameter, och Cd li-

ka med CD, få år quadraten öfver QN eller PM
lika med recfongelen af AQ_och Qa. Men den-
na re&angel förhåller fig til redangelen afDP och
Pd, jfoni quadraten öfver AC eller CB förhåller

fig til quadraten öfver DC, hvaraf man altfå fin-

ner , at punden M mäfte vara uti peripherien af

en Ellipfis, hvars tvånne conjungerade diametrar

åro CB och CD, eller at båddftockarnas afrund-

ning bör flke efter en Elliptiflk båge, pä det tyng-

den mätte jämnt kunna upfordras , bvilketvar det

ena
, fom til itplofande fåreflåltes.

Det andra , huru denna Elliptifka båge bör
- > updragas, at den ockfå måtte vara tienlig til en gif-

ven tyngds upfordrande igenom en gifven. kraft,

har åfvenfå under det (amma blifvit uplöft; ty

når man med flottan, fåfom raclius, updragit en

cirkel BFN, och utur des centrum C dragitAC
parallel , och BC perpendiculer til horizonten,

famt DC fnedt deremot til en lådan ängel ACD,
at des tångens år til finus totus fom kraften til

tyngden , och når uppå en hop paralieler qm
med BC, fom råka AC, DC ochNGB, uti qrp och
n,pm tages lika med qn, fä hafver man pun-

£terna m, at därigenom draga up den Sftiindadc

utrundningea, , Men
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Men tvärt emot, når Ellipfen DB db (Fig. 2.)

fa gifven, til at gifva honom fin råtta flållning : det

år, til at finna en lådan des diameter Bb r at når

en linea ML, af lika långd med håiften af fam-

ma diameter, ftålles der emellan och Ellipfens

peripherie, det alttd måtte vara enahanda för-

hållande emellan den ena andans diflance CL
ifrån centrum, och den andras MN ifrån fam-

ma diameter. Når man derfore går tilbaka til den

iörfta figuren , finner man låtteligen af des con-

ftrudlion, atden Elliptifka fecleoren CBMDC må-
fxe vara lika flor med quaclrantén CBNAC; eme-
dan man fer,at de bagge åro fammanfatte af et li-

ka antal trapetier, fom åro inneflutne emellan pa-

rallelerna qm;kvavn£ alla motfvarande, eller emel-

lan famma parallelcr, åro
.
lika. ftora. .....Men denna

fecleor^äfom innefluten emellan tvånne conjunge-
rade halfva diametrar, måfte vara

' fierdedelen af

;
hela Ellipiens innehåll , åfven fom quadrantens af

cirkeletis:hvarfore halfva diameteren CB ellerML
(.Fig. 2) mäfle vara iå åor/at en cirkel, der med
befimfven, fåfomradius, må til fitt innehåll vara

lika flor med Ellipfens; ock fördenfkul , af hvad
ibm bekant åraf;låranom Conifka fe&ionerna,
kommer famma radius at vara medel proportio-
nalen emellan hålfterna af Ellipfens bågge axlar.

Når då en fådan diameter feclan år updragen, och
EHipien iå flald, at famma diameter får en lodrått

flållning, få kan deruti en jåmn upfordring för-

\

råttas, lådan, at då flottan tages lika med håiften
af diametren Bb , få flyttar fig des ena ånda jårnnt

up och ned i famma diameter, medan den andra
D uti
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uti Ellipfens peripherie jåmnt nalkas der til, eller

förlänger fig derifrån , och det med haftigheter,

fom förhålla fig fins emellan, fbm finus totus til

tångens för angd^ fom defla conjungerade dia-

metrarna giöra med hvarandra, i hvilket förhål-

lande kraften fåledes bör tagas til tyngden.

Denna mårkcliga egenlkap af Ellipfen hafver

cj allenaft rum innom fe&eoren CDMBC, faft

den , eller rättare en del deraf, fåren upfordting

år i fielfva verket allena brukbar, utan åtven lika-*

ledes uti de trenne öfriga fe&eorerna ; fålunda ,

at fedaii man ifrån den conjungerade diametren

Vd dragit DE och de perpendiculera til fom
de räka uti E och^, iå Hytter lig andan L af lyft-

ftången ML jåmnt up och ned uti E<?, medan den
andra M jåmnt nalkar fig til Bd, och aflånger fig

derifrån under des omlopp uti Ellipfens peripherie.

4-

Ehuru lått det kan vara at, på famma fått

fom nu anfört år, uprita en lådan Elliptiflk båge,

hvarefter man bör utrunda båddftockarna, fa kan

man åndå altid föreftålla lig det fvårare, ån at d$

flåfte arbetare kunna eller låra giöra fig möda det

at verkftålla, fördenfkul hatver ocklå H.Sheldon
giordt denna afrundning efter en cirkelbåge, fom
åfven i fielfva verket kan komma på et ut, hålft

fom den för detta behof ej kommer at blifva rått

vidlöttig, och då låter fig fä updraga , at den fom
iiogaft (kal träffa in med en Elliptifk.

Man tager til den åndan i akt, at pl den El-

liptifka bågen MGB (Fig. t.) år en nedbögning^

fom vid någon des puna G år fom diupaft, det

år, at famma punds afftånd IG ifrån horizontal li-

nian
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nien AC, år fom ftorft* Igenom denna pund vil

man fördenfkul draga en cirkelbåge ,
fotji flkal gå

igenom B, och tillika fom.nogaft hafva famma
bågning, fom Ellipfen på omfe fidor om G, det

år, litt centrum någorftåds i lodlinien IG* Men
til at mårka ut denna pund G, år ingen vidare

ivårighetjåaat dragaFC til iamma vinkel inetCB,

fom DC mot AC , då linien IG, fom dragés paral-

le! med BC, igenom punden F, der CF råkar cir-

kelen, determinerar denna punden uti Ellipfen;

ty at famma IG då år den långfta af alla lodlinier

qm, löm flutas emellan horizontal linien AC och
cirkelen AFB , finner man låtteliga,iå fnart EC
blifvit dragen perpendiculert emotCF, eller det

fom kommer på et ut, til famma ängel mot AC,
fom DC förut år dragen deremot, varandes då al-

la defla^wa lika långa med. al la rn, lova uppå en och
famma lodlinia inncllutas emellan ECoch cirkelen

AFB, hvaribland KF då flraxt bcfinnes vara den
ftörfta, emedan det år i punden F, fom en pa-
rallel tangent med EC råkar cirkelen*

Uppå IG kan man ocklå bevisat centrum til

denna cirkelbågebor falla emellan Hoch en pund,
fom ifrån G år til få ftor långd, fom lyftftången år
lång , dock närmare til den förra , ehuru at fkil-

naden dem emellan år mycket liten; fordenflkuL

efter GH eller Fl förhåller fig få til IC, fom tyng-
den til kraften, iå gifves for verkftålligheten et
beqvåmt fått,at inråtta detta håftyg med finbådd-
ftock och lyftftång.

Man tager en radius,fom år 13 mycket lån*
gre ån båddltockeri, den delen nemligen, fom
koiamer at utrundas, fom halfva tyngda mm
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v$l upfordra år florre ån kraften, och dermed
tiprit&r på båddftocken en cirkelbåge MGB ut-

11'r et centrum, tagit midt der öfver, och deref-

ter giöres utrundningen. Stöttan tages en liten

mån längre, ungefår fom utrundningen kan vara

diup; Eller ock, efter utrundningeiis cliuphet lår

merendels blifva ganfka ringa , få kan (amma flot-

ta, (den man förut efter beqvåmligheten mä faft-

flålla) tagas för radius, til at dermed updraga cir-

kelbågen MGB utur et centrum , hvars diflance

ifrån lodlinien BL dä mäfte vara en iå flor del af

lyftflångens långd, fom kraften år af tyngden. Hvar-
yid likväl år til märkandes, at fom lyftflångens ån-

da M rullas uppå en hvals med en handfpik, fom
åfven låttar upfordringen , få bor man hår råkna

tyngden få mycket mindre m den verkeligen år,

fom hvalfens halfva diameter kan vara mindre ån

handfpikens långd.

f.

På detta fått har val H. Sheldon inrättat det-

ta fitt håftyg, men det kommer an på at finna ,

huru flor tyngd han dermed kunnat upfordra. Ef-

ter den deruppå gifne ritningen har jag funnit^ at

cirkelbågens centrum år ifrån lodlinien til en långd

.af | af flottans långd, och fåledes fkulle hår ige-

nom allena i affeende deruppå, kunna upfordras

$ gånger ftörre tyngd ån kraften vore tilråknan-

des, men nu år ocklå hvalfens halfva diameter

allenafl TV af handfpikens långd, altfå kommer
tyngden åfven at okas derigenom fexton gånger,

och blifver då 8* *6 eller 128 gånger ftörre ån

iraftem Råknade man då en karls flyrka til $ L:pd

,

fom den vål kan vara, når han griper lig an, f3

hafva
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hafva de 30 man,, fom blifvit brukade til ffceppet

Verdens högning i des ackter del , kunnat lyfta

^840 L:pund , iri&ionen emellan flottan och
hvalfen inbegripen.

Man kan låtteligen finna, huru ojåmn lyftning

det vore for manfkapet, och huru mycket man
derigenom förlorade, om båddflockarna ej voro

fåledes utrundade, utan ftöttan i diet ftållet kom-t

me at föras fram uppå en råt horizontel plan
;
ty

der förhäller fig (åfven fom ned vid den horizon-

tela fläcken G på Elliptifka bågen MGB) tyngden

til kraften, fom finus totus til tångens för angelen

emellan flottan och lodlinien, och fom denna än-

gel förminfkas, alt fom flottan kommer mera lod-

rått under tyngden fom lyftas, eller ju mera denna

flottas ånda blifvit framrullad, få blifver ockfå

lyftningen efter hand lättad för manfkapet: få-

lunda, at det i början vid M måfte gripa fig dub-

belt ftärkare an, ån når hvalfen blifvit haltvågs

framförd til G, eller ock om lyftningen, igenom
en behörig utrundad båddfloek, varit jämn öfver

alt* Ock (kulle hvalfen i början fåttas fram om
Lodlinien, til en tredie del af flöttans längd i H i

Sheldons figur, fom han ockfå råder til, få kun-
de lämma tyngd då ej lyftas under 80 man på en
jämn båddftock , fom nu pi en utrundad kunde
lyftas med 30, når de gripa fig lika ftarkt an, den
ena gången fom den andra.

7-

At lampa det til detta håftyg,fom fåledes blif-

vit anfördt, i anfeende til den förbättring fbm
Commercie Rådet Polhem derå gifvit, kommer

D 3 nu
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fiu åter an på^ at finna afrundningen af det rörliga

blocket w^CFig^jlåvål fom utrundningen af den
fafta båddftoekens />cy/3

5
lå at flottans anda M måtte

befkrifva den åftundade bågen MGR, Hvilket lik-

vål icke hafver någon fvårighet, iå vida fom pra-

étiquen tillåter en cirkelbåge i Hållet for den Elli-

ptiflka; ty då komma deffe bagge utrundningar

iåfcm cirkelbågar åfven at updragas utur det fam-

ma centrum H, hvarutur bagen MGB fkulle be-

(krifvas efter Art. 4 , eller at MGB
,
mgb och

komma däatblifva trenne conccntrica cirkelbågar.

Den 14» Febr* 1747*

'KlWNE-KULLE
4/Hagen i Profil och befkrifven af Volontairen viå

KongL Fortification Herr Johan Svenson
Lidholm

,

Ingifvcn af

CARL LINN^US.
Ähne-KuUe i WåftGötland år et af de iållam-

mafte berg i hela Sverige, iå for des ftora

och jåmna afiåttningar, fom for des iårfkilta ften-

flag uti hvardera afiattningen.

Herr Lidholm, lbm var min benägne beledfa-

gare ötver * inne-Kulle, då jag fårleden fommars,

efter Rikfens Högl. Stånders befalning , giorde re-

fan öfver WåfterGötland, påtog fig beMret, at

giöra en Geometrifk befkrifning och afmåtning

si Kinne-Kulles högd och längd, med des Ven-

arter, hvarf och omlag,fom han uti följande Pro-

fil tydeligen och noga utmärkt.

Profilens linea begyntes vid fiön Wenevn fud-

våft om Hellekiisy ut"med Råbecks håfthagshag,

förbi
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förbi Tiållstorp julegården, norr qm Råfatter,
foder om Kullatorpet ,tvårt öfver bredden på Håg-
kullen, neder på oftra fidan emellan Norrfltagar-

na, ut med Skalltomten , norr om Wäflfätter,
\ ned uti Kiårregards klef.

Befkrifningen , fom följer efter boMtåfverne,

år tagen af våftra fidan , fom vänder fig St Wenern.
a. Grof hvitgul Sandften^ ofvan på med Ivart

mylla, något rödblandad. Berget löper långt ut

i fiön på lamma lått, fom på landet. På landet

ftiger fandberget up 14?o alnar, hvars perpen-

dicel år med hela fluttningen 41 alnar.

b. Håkabacken, hår begynner det råtta kalk-

berget, fom brånnes kalk af hår på orten, hvil-

ket beftår af 3 flags ften, neml. rått kalkften; Lef*
verften fom giör fkätt af fig och Ipringer i ftye-

ken fonder, når han blir genom varm; Orfien,

hvilken år vuxen uti pipor, fom faltpetter; of-

van på deffe ftenarter ligger en mycket tunn fvart

jkifter, der ofvanpå rådjord, uti hvilken finnes

en myckenhet med fvarta flintor. Berget diger

i långden 800 alnar, perpend. %6 alnar.

c. Botten utaf detta berg år grån griffelften y

vid paffs alnar tiock, ofvan på griffek ligger den
gra TåUjeften, hvar på ligger den råda, fom ock
går utan iör bergets kant, eller åt luften, omgif-
ver fig kring de grå, lom ct foder} hår på årfvart
mylla. Berget ftiger i långden <?oo alnar.

d. Hår finnes en grånaktigTålljeften , fom ef,

för des många fprickor (kull , duger annat til ån
mura med, utaf bönderna kallas han gårrften, fti-

ger i långden 600 alnar perpend* från c. til e. 77 aln*

e. Höga backar med idel kullroga gråftenar
upfyld, i långden 600 alnar. D 4 /
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f. Stark och t\oc\ fvart fkifferften, i längden

?oo alnar,

g. Hbgfla Kullen, fom beftlr af en grof och
h$råjandften 9 alt med fvartmylla ofvan på,hvars

långd tvårs öfver ifrån g. til g. 86ii aln, perpend.

itrån e. til g. 243 alnar. Uti fkilnaden emellanJMe*
ctelplan och öfterplana fkogar,år en ftor och diup
måtte; midt uti denna majje ftårJkilnadsftemn.hz-
lä perpend. ifrån horizontal linien och up år

397 alnar.

Längden på båda fidor, famt öftra bergens

högder kunna aftagas efter den tilfhtte fcala.

Meftings Kyrka ^ år et berg eller klefva, pä
hvilken en ång ligger, fom Wåfterplana kyrka i

alla tider haft och bort-arrenderat for 2 dal S:mt;

denna ång ftråcker fig åfven lä långt fom berget

,

neml. til 162 alnar. Detta berg år det högfiä länd-

berg, fom gifves kring Kinne-Kulle. Midt på fi-

dan af denna klefva växer Hedra Fig t. Uti denna
klyft hafva korparna årligen fitt bo. Fig. 2, Midt på
berget år brant vattufatt höft oeh vår. SiönWc
nern ftöter in til des fot. Berget ligger SudWåft
för Kullen , och des perpend år 42 alnar.

Martorps klef ligger foder för kullen och år

26 alnar perpend. det beftår af rödTålljeften. Uti

denna klefva ligger en öfverfalls vatnqvarn, fom
hörer til Säteriet Martorp.

Lilla Brattefars ligger midt emellan Mar-
torps klef och Stora Brattefors, under berget år

en ftor gråtta, och under gråttans bottn fins en
grön griffelv hvarpå den röda tåiljeftenen ligger*

Hår har varit et ftarkt vattufall, men når berget

afmåttes fans intet vata, Ofvan pä berget år et

- diupt
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diupt hål af 8 alnars perpendicel, 7! alns diame-

ter, likt en kopparkittel , uti hvilkens bottn lig-

ger en gråften.

Stora Brattefors ligger SudOft ifrån Hög-
kullen, af 3f alnars perpendicel Hår utföre år

et ftarkt vattufall; der vatnet ftöter neder, år et

diupt hål i backen, och rundt orn hålan ligga helt

finä upkaftade griffelftenar, ibland hvilka ofta fin-

nes fyrften. Under fielfva fallet år en gråtta , fä

ftor, at många perfcner der kunna litta fria från

vatnet. Under gråttan finnes grön griffel
, på hvil-

ken den röda Tålljeftenen ligger*

Detta år efter den Profil, fom Herr Ltd-

holm aftagit* Mera märkvärdigt om Kinne-Kul-

le fkal jag gifva uti den nu undertrycket varande

WåftGötha refebeflurifning.

Den 14. Febr. 1747*

afLandt-Hushållningen ,

PEHR KALM,
ed all vördnad och ödmiuk tackfamhet er-

iVi kånner
J
aS den ynnefifulla omforg \ fom

Kongl. Vetenlkaps Academien takts använ-
da, at befordra min re(a til norra delen af'Ameri-
ca, hvarigenom, vil Gud, lårer gifvas mig tilfål-

le, at anvånda de pund jag mig förvårfva kunnat,
förnåmligaft uti Hiftoria Naturali^til Fädernes-

landets nytta uti Oeconomien*

»

5

Mm
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Men des förinnan bor jag ej fortiga de Rön,
föm jag nu i flere år fått inhämta , om några be-

jynnerliga växter, hvilkas kundfkap mina Lands-

män ej kunna umbära, utan en mårkelig miftning.

Det är bekant, at under de flere är jag viftats

tid Upfala Academie, har jag haft den lyckan, at

blifva uppehållen af HofrättsRåder Herr Baron
Sten Carl Rielke, hvilken ock alla mina hit in-

til giorda refor påkoftat, under hvilken tid han,

fom för fitt ämbetes flkull ofta viftats i Åbo, bru-

kat mig, at hafva infeende och omforg om de åt-

ikilliga och mänga växter han lamlat ifrån alla

Nordifka orter, befynnerligen från Norra Afien.

Och fom famma Herres fornämfta affikt varit, at

famla, forföka och formera fådane växter, iom
tiena til Landthushållningens förbättrande, lå har

jag nu allenaft den åran, at af alla detta, nämna
for denna gången de aldrafördelaktigafte, på det

icke en lådan flkatt må bortkomma i glömfkan, ge-

nom det han til åfventyrs hädanefter, fåfom hår-

tils Ckedt, ofta for lin lyfta frånvarande, nu for

någon tid, måfte umbära mig, då lådana faker

låtteligen kunna komma at föraras och i ödesmål,

famt lent eller aldrig en annan gång bekommas
och uptagas; desutom fordrar min erkånfåmhet

emot et kärt Fädernesland , fom fhart genom en

lång och äfventyrlig refa måfte lämnas-, at jag ock

lämnar det någon hogkomft i tackfamhet, för det

mig födt och väl fodt.

Växter for Fabriquer tienlige.

i, ISATIS SIBIRI€A, Veide, et af de alramåft

brukade fårgegrås, Denna varieteten ifrån Si-

berien har HerrJaron Bielke funnit med får-

delcs
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deles framgång låta cultivera fig i uptagne kårr.

Således kunna kårr förvandlas til dråktige Plan-

tager får Fabriquerne.

2. LINUM perenne Sibiricum^ en fårdeles art af

Lin, fom ftår och våxer up af famma rot i mån-
ga år; fruktar få mycket mindre for köld, löm
des fpåda (kött flå gröna hela vintern öfver un-

der is och fnö, famt det oaktat, utan at fålla

något af bladen, forriåtta deras våxt nåfta vår*

Det våxer högre och bördigare, ån annat Lin,

iå at man får råkna ifrån 20 til 2?c fullvaxta

ftielkar af en och famma rot, famt trifves hålft

pä fandblandad jord, fora icke ligger alt för

högt och tort Af de förfök, fom blifvit an-

ftålte, finner man ock, at des tåg år lika ftark,

om ej ftarkare , ån på vårt ordinaira Lin.

3. URTICA Sibirica, en bcfynnerlig art afnåfT-

lor, föm våxer til en, ja der den ftår i vål fet

och dåfven jord, til dubbel mans långd, och
fom genom des tågor af de prof Herr Baron
Bielke redan giordt, låfvar famma nytta > föm
vår ordinaira hampa och Lin.

Växter tienlige til folks föda.

4. ASPALATHUS, en fynnerlig art af tråd , fom
bår årter, och våxer vilt i norra delarna afA-
fien. Af detta tråd har Herr Baron Bielke s:ne

flag , et ftörre och et mindre. Nyttan af defTe

,

utom det, at deras årter åro en tienlig fpis för

folk och bofkap, år åfven den, at de åro g^n-
flka fköna til hackar och prydnad, famt at löf-

vet år et fmakeligit foder för håftar och bofkap,

med mera. Dock år med dem den olågenhe-

ten, at de, fSfom tor allehanda flags creatur

myc-
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mycket begärlige, måtte för dem val bevaras

och hägnas , hälft for Svin-creatur, emedan
rötterne hafva en föt lukt och fmak aldeles

fom fårfkt malt.

5*. VICIAalba, hårat år en fårdeles variation,

fom gifver årligen en ganfka ftor myckenhet af

hvita, fköna och vållmakeliga arter: halmen
är god til föda åt bofkap.

C VICIA pedunculis unifloris &c. denne växer vill

i norra Afien , och gifver årligen en ftor ym-
noghet af vålfmakelige

,
platta och grifpråklote

årten Halmen år ganflka begärlig för creatur.

Har tiUörene icke varit fedd fEuropa. Denne
och den nåftföregående fkola lås hvart ån

7. HELXINE Sibirica
,

Siberijks Bobvete
,
nyt-

tan af detta Bohvete har Herr Archiater Ltn-

n^eus utförligen nämnt om uti Kongl. Veten-

fkaps Academiens Handlingar för år 1744. p. 117

och de följande*

Til Hhjlag af Gråsarter.

8, AVENA perennis
,
fioribus ineademfpicula ma-

fcutinis & hermat)hrodms FL Svec. $8 , Hafre-
grås , växer ril 6 qvarter å 2 alnars högd i fle-

ra år up af lärorna rot; år til ftielke och blad

den vanliga hafran nog lik, faft lenare och fi-

nare. Men växer mycket tätare och bördiga-

re, idet man i fetare jord ofta ledt af en rot up-

våx3 en toriva af en alns diameter, beftående

af mänga ioo:de ftrån, och lå tätt, at man ej

lått fkulle ränna en käpp derigenom. Ar mera
bladrik ån de flåfta andra gråsarter, derföre ock
til födande och fett bofkaps foderhogre at ak-

ta. Frön , fom af håndelfe blåft omkring, haf-

va
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va vift , at det åfven trifves på de fkarpafte fte-

niga mobackar. Eljeft häller det inart iägt all

jord och belägenhet til godo, utom alt för lå-

ga furnpiga ftållen; åfven uti pur fand har man
fedt den (amma växa ti! fia eljeft vanliga långd.

Detta hafregråfet ur tidigt om våren ^ låter jem-

vål flå fig flere gånger om fommaren , och £bm
man näppeligen fedt någon annan grisart, den

boflkapen varit iå begirig efter
y

få har detta icke

heller til denna dag biifvit i Sverige funnit, mer
in af Herr Baron Bielke tvenne gånger, nem-
ligen pl Simpenås udden vid Ålands haf, och

på en holma i Inio fkkgården i Åbo lån, uppå
hvilka ingen boflkap blitvit flupt och kommit
någonfin at beta , hvilken det eljeft på defle åål-

len, låfom formodeligen på flere ftålien fkedt,

hade utödt '
Jtvenledes hafver Profefibr Geme-

lin funnit detta gråsfbg iSiberien; och bör en

ang äf detta grås, hviikets rötter jemvål lukta

fött låfom nytt rmalty ifrån Svin befynnerligen

hågnas. Detta grås, fom hafver något flora

frön, låter ock lättare få fig, ån de flåfta ofri-

ga höflag,Tom genom deras fina frön gifvit vid

förfökens anftållande åtfkillig fvårighet och olå-

genhet. Detta hafregrås har ock den förmå-
nen, at om det lås för fig allena, utan at med nå-

gon annan fåd blandas, fåfom eljeft med hö-
frön plågar fke, at det redan förfta aret kan fä

flås til hö,

, FESTUCA perennis , raäice repente, finnes i

Rylfland och ofver hela norra Afiem Nåfl den
föregående finnes näppeligen någon, fom vä-

xer iå ganfka tått fom denna
?
hålö vid vatn^el-

kr
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ler eljeft uti fet och dåfven jord. Ar jemval Ii-

ka bladrik, af lika om icke nägot ftörre högd,
äfven lika begärlig for creatur , kan ock mer åa

en gäng hvarje lommar flås til ho Men fom
den kryper med fina fvarta rötter , och år

iner ån vanligit trefven at våxa, lå bor man ej

anlägga den famma når vid trägårdar, eller i

gården j hvarefl; den giör mer fkada, ån iielf-

ve hvitrotcn*

lo. TKIT1CUM perenne
, fpica nutante,. Sibiri-

cum; Hvetegrås med flokande ax, hafver lika

fom hafregråfet,N, 8,&apnad af våra vanliga lå-

desarter, det våxer til 8 a 9 qvarters hög halm,

har mykna faftfulla blad, och år, innan fröet

mogndt och halmen uttårkat, for bofkapcn be-

gårligit. Detta Hvetegråfet våxer jemvål i fle-

ra är up af famma rot, men hafver icke den e-

genfkapen, at låfom N, 8 och 9 med förmån
låta flå fig flere gånger om året. Det våxer vilt

pä fandig jord , låter ock med lätthet lä och
cultivera^fig, och kan flå> famma år fom det

blifvit fådt.

iu FESTUCA perennis &c. Ångfbingel Lin, FL
Svec. QL Af denne finnes en lårdeles varietet vid

hafsftrander, fom gemenligen våxer til ochöf-
ver en mans långd; den har en myckenhet af

mycket långa och miuka blad, fom afbofka-

pen trågit efterletas, Den låter ock med ftör-

fla lätthet lå och cultivera fig på ångar, och be-

talar rikeligen omkoftnaden. Kan näppeligen

flås det förfta året den blifvit lådd

iz. FESTUCA ariftata perennis Eflhonica, nog
Uk deu förra , iå til häftigt antéende, fom til

nyt-
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nytta. Ar dock ofta något längre. Denne jemt©

den förra flculle til nytta icke hafva fin like, om
de voro lå tidigt om vären fom N. 8 & 9 lia-

ner ej heller fårfta året våxa , lä at den får flås.

13. AGROSTIS, Piphven Linn. FL Svecjy» vå-

xer från 2 ftundom til 3 alnars långd, iåter åf-

venledes lått fä och cultivera fig, både på öpna

och fkuggrika backar, i Ikogsmark, gamla fved-

jeland och uptagna kam Den år et af de blad-

rikafte och lenafte gråsflag , fom med belyn-

nerlig begårelle upiokes och åtes
,
förnåmligaft

af hallar , jemvål ocMaf ännan bofkap, lålom

en deras vålfiiiakeliga öehangenåma föda. Den
har ock framfor maft alla andra gräsväxter den
fynnerliga förmån , at den låföm N. 8 & 9 år

bland de tidigafte framme, at våxa om våren
y

och derhos lika med dem lift grön och frod-

våxt om fedna höften ; lå at den låledes kan
nyttias til bete, få vål om vären förr ån marken
til vanligit gråsbete grönflkar, fom om lédnä

höften, fédan andra gråsarter bleknat och viff-

nat bort: låter dock ej flä fig förfta året, ledan

den blifvit lådd.

14. MELICA Sibirica y år vål föga högre, ån til

cn alns långd, men fom det våxer åfven iå tått

och i vida tofvor fom hafregråfet N. $. hafver
ock åfven lå mycket och lena blad , lamt våxer

på bergiga, torra, magra ftållen, lå förtienar

den dock til iådana tilförene ofruktbara flotta-

de I orters fördelaktiga nyftiande, at ibland de
förra ihogkommas. Fröet år jemvål vid pafT lå

ftortfora manna gryn, och hafyer m mandel-
fmakf .

Hå/lag
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fnii^i Hojlag af andra växter. ...

VICIA perennismaxima, våxervill uti norra
* delarnc utaf Afien. Alla länders förftåndige och

kunnige hushållare veta, hvad nytta Vicix eller

- Vicker gifva til bofkaps föda; men de hit intil

brukelige Vicker våxa näppeligen lå länga eller

längre ån vanlig årthalm, och fkola derjemte

hvarje är å nyo lås, hvaremot denna Vicia år

et af de högfta och bördigafte foderflag, fom
iiägonfin kunna ges , emedan des långd ofta år

til 4 famnar och deröfver, famt gifver många
refvor ifrån en rot. Denne år len och ganfka

begårlig for bofkap , åfven mycket tidig om vå-

ren, och låter flå fig flere gånger om fomma-
ren, lamt våxer mer ån et är up af lämma rot,

utan at årligen behöfva lås om: kan emot hö-

ften forfla äretflås, dä den redan ofta år til z

famnars långd, oaktat det förfta året ingen blom-
ma blifver.

1 6. CLYMENUM pfijacie, et årtflag, åfven i-

från norra Afien , våxer up i många är af lam-

ma rot i talrika och til 6 å 7 alnars långa ref-

vor, år mycket tidigt om våren, gifver godt

böfkaps foder; menehiotden olägenheten, at

: fröet ligger gemenligen 2 år i jorden , innan

det upkommer, då emedlertid annat kan pä
famma ftålle våxa til des detta gror , lä varar det

i framtiden lå mycket långre,innan roten går ut

17. 18. HED YSARUM filiqua kvi &c. och 0-

NOBR YCHIS Dod> åro 2 flaginorra delarne

af Afien vilt växande Saint Foin.

Af alla hushålls böcker Ter man Saint Foin

berömmas, lör at vara et hårligit bolkaps foder,

och
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och lom gifver et fett, imakeligit och ymnig

iniöl-k gifvahde ho. Men den iöm i våra kalla

nordifka, med berg och härd gråften blandad

Mo, upfylte Provincier, ville i hushålls affikt låta

komma frö ifrån Frankrike, England &c. den

famme (kulle icke finna fin rakning efter för-

modan, hvaremot deffe ofvannåmde tåla vgl

vid vårt land*

Den förra eller Hedyfhrum hafver en köttfuli

fmakelig rot, fora delar fig i åtfikillige Palfter-

nack-likc rötter, fom torde en gång i köket

komma i bruk. Den famma våxer bördigaft på

de ftallen,der ftrömmar &c, flöda ofver om vå-

ren, fåfom den ftora Wo'ga ftrömmen, innan

dan famma faller i Cafpifka fiön.

Den fednare eller Onobrychis delar fiila rötter

i finare , lamt til lukt och finak iöta trådar, och
kommer endafi: fort på torra ftållen och hög-
der. Oeh har jas af denna i förleden höft med
förundran fedt , der den på en ftenig backe et

år förut blifvitlådd, dereft jordmånen beftod

af en ftenblandad half petrificerad Pinmo, uppå
vilken jernftöraroch andra dylika redfkap, nåp-

eligen det ringafte kunde bita , huruledes då

en lång graf, af 2 alnars diup der intii, kom at

upkaftas, denne Saint Foins rötter, hvilka alle-

naft et år ånnu haft at våxa , redan trängt fig ge-

nom en lå ftenhärdad jord , få at våggen eller

fidan af grafven åfida til botnen var alt full af

des fina rötter, fom efter all likhet fyntes hafva

gått ån diupare , och lofvar fåledes dräktig ång

af fådana hårda ftenbackar,

E Deffe
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Defle båda våxa, når de rått fkötas, til 7
qvarters långd; kunna ej flås förr ån andra året

efter, fedan de blifvit lådde.

19. 20* SPHONDYLIAy tvenne arter ifrån nor-

ra delarne af Alien, (öm medelft deras flora

blad, och åfven ftielkarne, medan de ån åro

fpåda, gifva et ovanligen, ja ftundom öfver dub-
bel nians långd högt, mycket tett, frodigt och
(åfom til (maken litet faltaktigt, et ganfka be-

gårligit foder för kor. Våxer icke til flåtta tien-

figit torr ån andra året, fedan det blifvit fådt.

Flere vore vål tilfå!le och fkål , at nu tillika

amnåmna, om icke jag borde hålla mig innom
den vidlyftigheten, fom Kongl. Vetenfkaps Aca-
demiens Handlingar för et Rön tillåta.

Den nyttan, (öm af defle växter kan tflflyta

Publicum, önfkar jag, at Riket fnart i allmänhet

måtte i lielfva verket tå röna. Defle våxter
i
få-

(öm komne ifrån kalla nordiflka orter , och åtskil-

liga at dem ifrån Sandlånder, och fom icke mera
ån Tallen och Enebufken frukta våra vintrar, (kat-

fa i våra kalla och (aediga Provincier mer båtnad >

ån alla Soderlåndfke, ifrån en blidare fol och bör-

digare jordmån hämtade, det någonfin kunna giö-

ra. Jag fom fedt deras trefnad uti Herr Baron
Bielkes med koflnad anlagda Plantager, fågnar

mig at vara den förfte, (om gifvit det allmänna

fcundfkap om defle nyttiga (pecies och varieteter,

uppå hvilka alla, utom N* 7, hvilken Herr Archia-

tern Linn^us , (åfom ofvan förmårt år, berömt
och befkrifyit, icke någon tiltörene haftfpecula-

tion, at dem til hushålds nytta bruka. N. 1, f,

och O^obrychis N, 18 ? brukas vål hvad fpecies

vidkom-
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vidkommer, på andra fodra orter i Europa , men
arten at defie varieteter, fåfom infödingar af kalla

nordifta länder, gifva i Sverige den nytta, forn maa
ej får vänta af de förra.

N. -8. ii» 13* hafva blifvit famlade i Sverige

och Finland.

R f. 12. har Herr Baron Bielke hämtat ifräri

Eftland, faft han ock en gång fedan fått N. 12. uti

Roflags fkårgården.

Nr 1. 2. 3.4.6. 7. 9< to* 14. 1 f.i 6. 17. ig. 19,20,

fäfom alla ifrån norra delarna afAfien komna, åro

hit isitil uti Europa få mycket mer lålfynta, föm
de ännu til en mindre del åro af Söderlåndfke Bo-
tanicis fedde, och dem de kanna, hatva de icke

länge fedan bekommit. De hafva ock den för-

män lika med de flåfta öfriga växter iirån norra A-
fien gemeniäm , at vara tidiga om våren och at

mogna bittida om fommaren.
DelTa alla lårer Herr Baron Bielke

,
jemte de

flere ötriga växter och plantager han idkar , vid*

lyftigare til deras cultur och nyttiande fielf be#
(krifva,om han någon gäng får dertil tid och tilfålla^

I öfrigit vil jag ej berömma de växter jag nu
upräknat,ty den fom det hörer tror det icke 5 och
den, fom får dem, lårer tilftä, at man dem icke

nog kan berömma.
Den 7. Mätt. 1747.

Sedan H. Baron Bielke uti Acadeiniens fam*
mankomft den ti. Auguft. 1744 , hade vifat up des-

Ja jemte flera Siberijka örter, och derjemte gif*
vitAcademien del af des upfåt, at til vårkehg nyt*

ta i Landthusbållningen fårjöka at (kota och anfa
dem, på dej gärd Låfftad vid Upfala, anmodadeA*

E a ca*



68 i747* Januar. Februar. Mart.

tademien Herrar Alstrqm , Linn^us, Trievald,

Elvius och Claesson,^? der denjåljandefommaren

befe defa for(åk , om bvars lyckeliga ut/lag hon få-

ledes hade det nöjet, at af hemeke Herrar utfårli-

gen blifca underrättad. Den kun/kap, (kickelig-

bet och flit hvarmedH. Kalm varit H. Baron Bielke

behielpelig, atfamla och fkåta defla växter, utvifte

då ftraxt, hvilken Academien borde ämna til den an-

gelägna Amerkanfka refans jbretägande.

BESKRIFNING
Om en gull Glaffiir pä Porcelin och Lerkåril.

Af

THOMAS BLIXENSTIERNA.

Tk yTan tager et {kålpund röd filfverglett , och 10

i f i
v^ ca ^c^nerac'e hvita kifelftenar y eller i

brirt deraf,åfven iå mycket calcinerad hvit

fand , deffe bagge flagen ftötas och malas helt fi-

na , och blandas ihop på det nogafte fom möjeli-

git ur; fedan flås altiämmans uti en ren och god
degel, lom vål igentåckes,fä at ej något af kolen,

fom der öfverhöljas , må infalla, och glettettilbly

reducera ; hår efter antändes elden , och gifves

fmåningom en god fmålt-eld : til des, fedan en half

tima förlupen år, degeln öpnas, och då omröres
den i degeln varande materien , med en glödande

jernten , då han åter tåckes , och fortfares med
elden ånnu en half tima, då degeln uttages, och
materien utgiutes uti en jernmortil, eller något

annat dertil tienligit Ingått: lå hafver man et klart

geaomfldnajid© glas^til anfeeude,iåfom bernften,

Detta
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Detta glas (lotes til etgroft pulfver, fom flås

uppå en vål glaferad ftentallrickroch ledan i qvin-

tin fint filfver år blifvit uplöft uti 2 lod fkedvatn

,

giuter man det uppå det fonderftötta pulfret på tall-

riken, rörandes altfammans våi om med en liten

tråfpada, hvarefter det giutes uti den förut bru-

kade degeln , fora emedlertid uti elden ftådt, hvil-

ken man vål tillykt låter äter en half timma ofver

uti full fmålt eld flå, då materien , fom förr omrö-
res med jerntenen,och derpå vål flytande utgiutcs,

få blifver icke mycket deraf vid degeln faftlådande;

läledes blifver den åftundade glafliiren förfärdigad.

Nu återftår, at vid handen gifva , huru den-

na glafliiren uppå allehanda af lera förfärdigade

och utbrände arbeten (kal appliceras: nemligen,

materien eller glafliiren fönderftötes helt fin, och
rifves pä en hård marmorften ; ty ju finare den
blifver, ju fortare och båttre går fedan det öfriga

for lig. Det fom nu kommer at glafferas , måfte
törut under en dertil proportionerad Muffel vål

glödgas; då noga acktas, at inga kol derpå falla,

emedan de förorfaka fläckar r fom ej gagna, fedan

uttages detfamma fom lå glödgades, och beftrös

fom flkyndlammafl: med glafTur pulfret, hvilket fig

faftlåtter, få mycket fom nödigt fordras, det öf-

riga faller derifrån af fig fielft; ledan fåttes kårilet

åter varfamt under Muffeln , til des glafluren of-

ver alt år flytande , hvilket man fpörjer aldrabåft

,

af glånfandet j tages ånteligen ut, och berökes
öfver alt, lå glödande, fom det år, antingen med
tobaks rök, eller antåndt hö, hafver-halm, &c.
få får kårilet ej allenaft en fkön gull fårg,utan och
tillika alla dé andra hårligafte lårgor, fom natu-
ren någonfin kunnat meddela.
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BERÄTTELSE
Om en Huftru fom mente Jig bara et tuårigt Fo/ler,

famt omfattet', huru hon vardt hulpen, ingift

ven af HERMAN SCHuTZER,K^7,
Maj:ts LifChirurgus*

T~in Hanfkmakares Huftru, fom på jo års tid

r\j icke legat i barnfång, fick oförmodeligen år

C744 lä häftiga barnvärkar, at hon farit fig

föranläten at 1 anda förft efter en , fedan efter en
annan Jordegumma, och åndteligen, når tvenne

dygn voro förledne , anmodade hon ock Herr
Soem och Herr Schenbom om hielp. Varkarne

varade ånnu, med alla de tekn, fom til en fkyn*

defam törlolfning plåga fordras. Men fom man
ånnu på det fierde dygnet icke var vidare kom*
men, och jag då afHerr Schenbom , den jag möt-
te på gatan , fick höra, i hvad elände denna lidan-

de Huftrun var,fölgde jag honom, i tanka, atmed
godt råd vara henne til nägon hielp. Jag under*

lökte henne ftrax, och fant, fom det gemenligen

plägar vara hos dem, fom Ihart flkola föda, en fpånd

blåia , hvilken gaf efter, enar jag trykte på den,

pien kom åter fram igen , då jag öfvergaf med
tryckandet. Vid alt detta kom mig dock, fåfom
något beiynnerligit före, förft, at blåfan, den jag

tryckte på, var tiockare , ån de hinnorne uti hvil-

Jca förtret plågar ligga. För det andra , at jag icke

var i ftånd, ti! at 'igenfinna fielfva modermunnen,
ehuru jag mig derom bemödade , och kunde med
fingret komma rundt omkring ofvannSmnde blå*

fa
?
fårat tyktes, fom altid fker

?
ftöta emot moder-

halfen,
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halfen, eller det ftållet, hvareft moderflidan tager

lin begynnelfe. Detta och de förr anförde omftån-

digheter gofvo mig och Herr Schenböm anledning,

til at iöreftålla henne åtfkillige frågor
,
genom

hvilka vi finge veta :

1:0 At hon för t o år fedan haft en ganfka fvår

förlofihing,vid hvilken hon mäft låta ftyckevis ut-

taga foftret med inftrumenter,

2:0 At hon ledan den tiden i 8 är ordenteligetl

haft fin råkning , och tnådt tåmmeligen val

3:0 Men at den för tvenne år fedan uphört,och

4:0 At ledermera utom detta, åfven andra tekn

infunnit fig, af hvilka hon fådt anledning at tro
?

det hon nu vore hafvande, famt at hon iäledes i

tu års tid burit fitt fofter.

y.o At hon aldrig mårkt foftret ha lif.

6:9 At hon icke heller mårkt,at någon tung klimp
hvålfde fig åt den fidan

, på hvilken hon lade fig.

7:0 At hon icke förr ån för 4 dagar fedan kåndt

vårkar, hvilka iä tiltagit , men derjåmte, iå plågat

och utmattat henne, at hon kånde, det måtte hon
iåtta lifvet til , dereft hon ej fnart blefve förlöft,

Vår plikt attiena hvaroeh en, meddenkun-
fkap vi åge, men i fynnerhet medlidandet öfver

denna vändande huftruns flora npd,bragte vår ef-

tertänka påx allehanda utvägar, til at hielpa henne.

Men når vi belinnade,at hon icke kunde föda, der-

eft modermunnen ej öpflade fig, famt at hon mäft
haft någon modermun , emedan hon annars, hvar-

ken förra gången, eller nu , kunnat blifva rådd, ic-

ke eller förra gången kunnat blifva forlöft,faftden

nu mera icke var til; flöte vi,at den nu måtte ver-

keligen vara igengrodd eller tilhopa vuxen. Vi
E 4 tank-
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tänkte i förftone,at modermunncn torde då kun-
nat blifvit flkadad^)^ når hon förra gången medelfl
inftrumenter blef förlöft, och at den der på läkts

och vuxit tilhopa; men når vi befinnade, at hon
derefter 8 år i rad haft ©rdenteligen fin rakning,

famt at den bloden, iom fåledes bortgår, gemen-
ligen kommer utur fielfva modren och fållan

frän moderflidan , och at modermunnen fåledes

troligen förft flutit fig och ihopgrodt for 2 år fe-

dan, ifrån hvilken tid hon icke heller haft fin räk-

ning; då törfoll til en ftor del den tankan. Når vi

federmera eftertänkte, at modermunnen af iå mån-
ga andra oriaker kan blifva hudlös, famt at fielfva

ögat och ögnelocken
,

ja fingrarna häftigt grodt
tilhopa , når tunna fkinnet allenaft varit affkafvit,

och de allenaft et eller annat dygn hvarandra rördt
' c), då föll ofs likt före, at modermunnen kun-

nat af någon orfak blifvit förft för 2 år ledan hud-
lös och lammanvuxen, famt at den blod, lbm fe-

dermera hvar månad bordt bortgå
,
fmäningom

famlat fig inuti fielfva modren ä) och utvidgat den
iam-

a) Som det formodeligen hknät cien Hiiflrrun, hvars ode

den berömvärde Profeflbren Thomas Simfon berättar titt tre-

die Törnen af Eflais & obfervations de Medeeine de la Societe

d^Edinbourg Articulo XIX, p. 384 til 39

u

b) Se den varde Profeflbren Alb. Hallers noter ofverBoer-

haavesPrxleétiones.Toiru V. P, IUpag. 72. och de följande til 75V

r) Se vän Swieten Comment* in Herm. Boerhaave apho-

rifmos voK 1. pag.309. jamnfor Philofophieal Transacl. 1732*

p* 259. hvareft anfores, huniledes Canmculx myrtiformes ef-

ter en förloflhing vuxit tilhopa.

rf) At den, når Hymen år fluten, fåledes kan fafnla fig i

moderfiidan, mmt fororfaka damman och convulfioner, kan

man flata af det ron , fom Doch Parfons anförer i fin Defcri-

ption de la VejTle p* 13, Cbnvtilfionérne uphörde i famma 6g-
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famma, til des den icke längre kunde eftergifva,

hvar af uti henne och i Bukmufklarna nu åndteli^

gen de fpafnri blifvit förorfakade, hvilka vi kalle

värkar. Nu ehuru man kunde tycka, at blod icke

fkulle få långe kunna dröja i någon cavitet uti vär

kropp, utan at antaga röta , oroade dock detta ofs

intet, emedan hvarken luften kunnat röra denna

bloden,icke eller tekn varit til någon inflammation

i de närliggande delarna, utom hvilka omftåndighe-

terutådrad blod icke lå lått rutnar é). Menom den-

na bloden var lefrad eller utfpådd med blodvatn,

kunde vi icke iå noga veta, dock anfåge vi icke

detta fenare för omöjeligit , få vida det ånteligen

yjårafgiordt,at åfven uti Modren finnes vatnådrar

(vafa lymphatica). Tiden tålte ej vidlyftigt, raifo-

nerande* Et häftigt beflut borde tagas, men få-

dant, fom var på den ftorfta fannolikhet grundat
Blåfån borde fördenfkul öpnas. Jag tilböd mig at

giöra operation, och nar vi alle vore enfe derom,
vardt den fiuka lagd, fom fig vederbör, med låtet

något lågt, och benen upåt krökte. Pekefingretaf

vånftra handen fattes pä den ofvannåmnde blåfan,

och inftrumentet (Troiscart) fördes med högra
handen pä farama fingret varfamt igenom blåfan,

Stiletten uttogs, då ftrax mer ån 3 qvarter fvart

och gulaktig blod genom Cannulen utlop, fielfva

lifmodren drog fig fmåningom tåmmeligen tilho-

____ E_ r pa,

nableck , fom cathetern applicerades och Hymen opnades , få at

vatnet och bloden fick utlopp.

é) Jamnfor Doö. Joh\ Theod, Ellers Medicinifche und
Ghirurgifche anmerckungen p. 143» och Parfons 1* c. p, 15.

/") Se Morgagni AdverC IV* Winflows ExpoC Anat.Tom,

IV. $ 4 625. De la Mötte Traité des accouchements L, L Cap»

XXIV, p, loi.
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j>a, dock behölt den altid någon ovan hårdhet,

lamt blefftåndigt ftorre^an den natudigen bör va-

ra. Hår med uphörde nu värkarna , och all pläga

afilannade, Patienten til en outlåjelig glådie. Min
omtanka var nu, huru jag mätte lätta des kropp i

lådant tilftånd,at ingen inflammation kunde flå til,

famt at den giorda öpningen icke vidare mätte gro

igen, i hvilkcn håndelfe hon innan kort hade kun-

nat komma i lämma bedröfveliga tilfland igen. Det
förra verkftåltes med det lefnadsiått och de me-
del, ibm förefkrifves dem, hvilka åro bleflerade,

rattandes mig hårutinnan efter de reglor, fom den
vidtförfarne Doft. Boerhaave gifvit i fina Apho-
rMiiier från 192 til den 204, famt den förklaring,

fom den för fina ftore Curers (kul namnkunnige
Doét van Swieten öfver dem utfärdat q). Til at

vinna det fenare,var oumgångeligit,at någon ny mo-
dermunn måtte formeras. Det var i den affigt,fom

jag låtCannulenfittaqvaridennu giorda öpningen,

lamt infprutade dageligen en renande och forde-

lande Deco&, med vin och vatn tillagad, af/iker-

mönja (agrimonia), Kyrfvel (cerefolio), I(öp(hys-

fopoj, Rofenmarin (fummitatibus rorismarini),

Sötblomfter ( floribus chamomillae), Meliloten

(meliloti) och Fläder (fambuci). Uträkningen flog

in. Efter tvenne veckors förlopp föll et flyeke ut

af en god nagels ftorlek, hvaruti Cannulen futit,

randen cicatriferade fig, och formerade en forte

ny modermun. Curen påftod i 2 månaden Den
hårdheten, jag fade kåndts uti lifmodern blefoch

lårer

g) Gerardi vm Swieten Comment» in Herm. Boerhaave

Aphorifmos Vol, I, från p, 310 til 326. Platners Chirurg.

§• 390. 199'
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lårer förmodeligen ftadigt blifva qvar, men fin rak-

ning hatver hon alt fedan haft merendels orden-

teligen , och mår ån i dag tåmmeligen val. Patien-

ten hade låledes den glådien, at flippa en bedröf-

velig fiukdom, den der annars blifvit dödande,

öch vi den hugnaden, at fe hvad konften förmår,

når driftighet blandas med förfigtig eftertänka.

UTDRAG
Vtur Kongl Veten/kaps Acaäemiens Dag -bok,

Jamt af inkomne handlingar och href.

H Brukspatron Steinholtz ifrån Vefterbotn,

» hade för någon tid fedan uti Academien
andragit, huru fom han uptånkt och fielf lörfårdi-

gat en inråtning, at tilverka våffkedar af meffing,

eller någon annan metall Det har förft kommit
an på, at deraf bereda reterna, eller iådana tunna

fpiålor,fom eljeft plåga giöras af rör ; dertil han in-

rättat följande machiner och vårktyg: 1:0 Et klip-

vårk, at afdela utfmidde mefllngsplåtar i jåmnbre-

da rimlor^ 2:0 et d^agvårk, at bringa defla rimfor i

tenar, 3:0 et hvalsvårk,at utftråcka tenarna i tunna

fiådrar , (om tillika afdrager och flåttar dem i kan-

terna, och 4:0 äter etKlipvårk, at dela flädrarna i

finaviffa längder efter fkedens bredd. Således harH.
Steinholtz kommit til våga med reter, fom åga al-

la de egenfkaper, fomdegranlagnafte våfnader kun-
na fordra, nemligen, en nogi likhet i deras tiock-

lek, bredd och långd, och en fpånftighet, fom,
huru fina de fkulle fordras, åndä altid kan hålla

dem
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dem ftyfva och giöra dem varaktiga.
:
Men fvårig-

heten har fedan blifvit, at jämnt och ftadigt inbin-

da deflfa reter ivåflkedarna
? hvartilH.SxEiNHOLTZ

jemvåi funnit utväg* Han har dertil inrättat en ma-
chin med en lång järnflkruf, hvarigenom fkeden

iå indelas , at reterna altid blifva lika gleft fkilde i-

från hvarandra, och tillika under inhindningen.få

lammanpackade, at de fedan oförändrade kunna
behålla denna indelte fkiljemänem

Herrar Alström, Trlevald, G. Polhem och
Eltander , föm Academien hade utnämt

, jämte

fin Secreterare, at be(e deffa machiner, giorde det

äfven i Hans ExeHences H.Grefve Tessins närva-

ro, fom behagat lata dem i fict hus uplåtta,lå val af

machinernas bygnad och fammaniättning,fomde

prof då var lägenhet at förete at deras efte&, haf-

va förfäkrat Academien, at der med kan utråt-r

tas hvadH. Steinholtz för henne anfördt
IL

Ar 174.6 uti Diftings marknaden i Upfala,har

en utlåndningrvid namn Jacob Kavau, drifvit han-

del med några obekanta tilredde varor, och til

befordran deraf utgitvit et trykt patent, med öf-

verflkrift. Nottee om vijfe curieufa, hemliga och för-

borgade vetenfkaper Jmilka hvar och en nyttige och

tienlige aroatja lara. H. Eric Gust.Lidbeck, fom
.ftuderar Hiftor, Naturalis i Upfala , miftänkte ftraxt

defia konfcer,och til at inhämta, huru vida de både

i fin verkan och hemlighet kunde fvara emot pa-

tentets löfte , har dels uqderfökt dem fielf , och
.dels ledt Kavau at uppenbara dem får lig. De up-

löftingar fom H. JLipbeck fåledes erhållit, har han

iniändt til Academien 3 dereft H. Blixenstierna

j dem
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dem vidare underfökt och åfven funnit, at de der-

til upgifne niaterialer val åro tienlige til fådant

bruk , och derföre jemvål mycket bekante , men
ej af den förmån fom patentet utropar dem före

:

fäfom ibland annat deruti anföres, härden få. kal-

lade fpiritus, hvar med blå flackar utur kläden och
lidentyger fkulle kunna uttagas

,
ej annat varit åa

en fkarp klarnad lut afhiörkafka, ochårej någon
obekant fak i fynnerhet för färgare, men kanmed
mindre befvår uträttas med litet potaflka eller fal

tartari. En ften lik marmor, fom kunde uttaga fe-

ta flackar pä klåde , var en blandning afFranfkt ler

och Engelfl* jord, en mycket kunbar egenlkap hos
alla fina leror, och har H. Hesselius upvift prof i

Academien af åtfkilliga lådana,fom finnas hos ofT.

Et rédt vax , hvaraf et litet flyeke kunde vara til—

räckeligit, at förlegla en myckenhet bref, var et

med zinober färgat munlim. HLBaron Cederhielm
har i Academien företedt trenne flags lådana lack,

beredde af husblålf, fom åro flarkare och ej af

flörre koftnad,

DefTe prof allena giöra tilfylleft at vifa, det Ka-
vaus flörfta konft beftådt uti et iådant tilredande

och namngifvande af fina varor, at fpären at de be-
kanta ämnen, hvaraf de beflode, måtte fördölja? 5

och han derigenom fånga de enfaldigas pennin-
gar , emot et ringk varde i varor.

III.

H* Johan Otto Hagstrom, afden ftuderan-<

de Jemtlands Nation i Upfala , har uti Academien
gifvit vid handen en Och annan nytta uti hushäl-
iiingen af följande Svenfka örter*

Röd
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Red Svingel, Feftuca panicula fecunäa fcabra,

fpiculis feptiftoris aritatis r flofculo ultimo inutico
,

culmo Isvi, Linn. Flor. Svec. 93, hvars frönH Bag-
ström tagit 1 akt, at kalkonerna gärna åta, och der-

före ofelbart en god föda for dem, fä at den bor-

de til detta behof af hushållare famlas, men iöm
HL LiNNyEus funnit déraf iex flag, fom våxa öfver

alt, lå år det nödigt at taga fig til vara, det ej något

annat tages för detta råtta.

Fläsgrås, Trifoliumfpicis viUofis ovalihus,den~

tibus Calycinisfetaceis oequalibus. Flor. Svec. 6 1&
brukas mycket i Kollagen at bota en fiukdom, hvil-

ken der alla vintrar år gångbar bland bofkapen, kal-

las beflkaps gallfiuka , och har följande kännemär-

ken : kreaturet andar eller flåfar häftigt och med
gan&a diupa andetag, hänger ned hufvudet, va*

rande ädrorne i ögonvråarne ganflka röda, och å-

ter ej det vanliga fodret, utan endaft detta flåsgrås:

det år mårkeligit, huru naturen väljer fina egna lä-

kemedel , når han fielf får råda. Man fant uti en

årsgammal kalf, fom hade fått denna fiuka, at miål-

ten var mycket flor och uplvullen, famt fvartbrun

in uti, fom eljeft naturligen år blekröd; låledes lå-

rer denna fiukdom ej beftå i gallen fom den har

namn af, utanimiålten,och haren likhet med den

hetfiga fiukdomen, fom mennifkans miälte ofta år

underkaftad, ock Medici kalla fplenites.

Hundloka, Chfcrophyllum feminibus Idzuibusni-

tidis\petiolis ramiferis Jhnplicibus, Flor. Svec. 245-.

Jemte at med denna ört kan förgas grönt , fom uti

1742 års Handlingar p. 27 anföres, få har H.Hag-
ström funnit, at man i Södermanland betient fig af

des blomma at fårga .ylle gult, och ger en beha-
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gelig fårgyfom det inlände profgarnet vilar. Färg-

ningen Iker lälunda: ullgarnet alunbetes lörft och
kokas fedan tillika med hundlokan i vatn, en god
ftund, hvaruppå det tages up och fkoljes i kall

byklut, ju oftare det fkoljes och i ju 'ftarkare lut,

ju fågre färg får garnet, luten bor ö.mlås vid hvar

fkolgning. Blommorne böra hämtas for detta be-

hof innan de flå ut, och förvaras torra.

IV.

H. Affeffor Hesselius har berättat for Aca-
demien,det han funnit en och annan i Vermeland
betiåna fig af Bränn - nåflor , urtica urens maxima

,

til foder It bolkapen, och fkåttat det lör det al-

drahållammafle och bäfta for miölkkor. Deffa

nåflor famlas i Augufti månad, och fedan, når bo-
fkapen måfte lodras inne , kokas i vatn , och gif-

vas bofkapen tillika med denna lag at förtåra. Åf-

veniä har H. Hesselius förnummit, at Etternällor,

urtica urens minor, brukas at gifvas åt lår, hvaref-

ter de öfvermåttan vål trifva* ; föra ocklå kommer
éfverens med den verkan,fom Medici tilågna den-

na ört för mennifkan, i det at den fkal giöra

tiocka våtfkor flytande och afföra de
fkadeliga ,med mera.

«9MS* «9WS* *%>J&m%



FÖRTEKN1NG
På Kongl Vetenfltaps Academiens Handlingar

for Jämtar* Febr. och Marc. År 1747*

1; T Ttråkning omfådensförfptUande under bårg*

ningen, afAnd, Berch. pag. 9*

2* OmMagnetens ätjkillige ändringar,fom affram-
leåne Profejforen Herr And. Celsus blifvit i

akt tagne, ochfedan vidare obferverade,famt

nu framgifne^ afOlav. Petr. Riorter. 27*

Befkrifning pä en Lyfthvals, hvarmed tråbyg-

nader , fliepp och andra grofva tyngder kun-

na uplyftaSj afGilbert Sheldon, 43

4, Under]ökning angående egenfkaperne af et nytt

håftyg , fom Skepsbygmåjlaren Sh^ldon på-

funnit och kallar Lyfthvals, af P. Elvius. 46.

5-, KinneKulle aftagen i profil och bejkrifben afVo-
lontairen vid Fortification H. Johan Svenson
Lidholm, ingifven af Carl LinnjEUS. S7+

6. Kon om någrafynnerliga orters nytta,tilfhrkofm

ring afLandthushaldningen, af¥.Kalm. ? 7»

7* Befkrifning om en gutl glafur pä Porcelin och

Lerkåru, ^Thomas Blixenstierna* 6g.
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historia

Om
Ändringar i MagnuNålens inijjbijhing *)

agnetens tvånne egenftaper, at draga

järn och at ftyra fig St Norden , hafva

giordt denna ften märkvärdig, fram för

alla andra ftenflag. Den förra har varit

långe bekant, och redan fordoiji hos Grekerna,

F , Hade

M
*) Handlingarna for Jan. Febr» och Mart p* 37,.
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H^de ocklå denna tidfens naturkunnige giordt %
iammamöda,at med upmårklåmhethandtera den*

na rten, fom at med torundran tala om honom,
iå hade de lakert utrönt den art han hafver, at fielf

ftyra fig i en viff led, hvilket Europeerne léder-

niera, efter all liknelfe, hafva lårdt af Chinelerna.

Men detta påfund hade då hos famma folkfLig ej

ernådt vidare fullkomlighet, an at man lade fielf-

va ftenen uti et flytande kåril på vatnet, at dermed
flyra fig efter egen drift. Annat lått vifte man ei

eller af uti China, alt til det fextonde Seculo, då

Européerna ledde af fin compafl\ fingo giöraChi-

neferna befök liövågen , oeh låledes med detta

deras påfund betala den anledning de af dem der-

til hade fått. Det var låledes Europeerne ånnu
förbehållit, at finna lattet, at igenom gnidning flyt-

ta Magnetkraften på jern , och^at gitva det en be*

qvämform, til at quikt flyra lig i alla våderrtrek,

innan man kunde hämta en fullkomlig nytta af

denna Magnet ftenens egenfkap,

Compaflens bruk blef fedan fnart allmänt til-

lika med den latfen, at nålen pekar juft åt Nor-
den: dock voro likval de, fom ej på lå god tro

den famma kunde antaga, at icke någon gång
jamnföra des vilhing med det råtta Norrrtreket,det

nämligen , hvaruti man altidTer den orörliga pun-
den pä himmelen , fom vi kalla Nordpolen ; men
tit et ipdant mistroende ocklå har varit ganlka no*
digt, fant man ftra.xtuti en mårkelig mifTvifhing,

fom ej eller öfver alt var lika flor; nar nålen p3
den ena orten kunde flå en mån orter om Nord*
ilreket, lå flod hon pä en annan våfter der om;

Medan
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Medan de fiölarande voro bekymrade öfver

ofakerheten af fin Compaff, i anléende til denna

miffvifning, fägnade fig et och annat klyftigt fnil-

le , a t deruti kunna giiva dem det beqvämane lätt>

at pä liokorten utvila ftället, hvareft man viftas på
hafve;t, eller uploihingen af det bekanta proble-

met , at finna Longituden. Compaff nålen, fom
man nu mera iedt ej hafva något afféende på jor*

dens omrullnings poler, inbillade man fig likväl

ftyras fil tvanne andra , fom man kallade magnet-

poler, betagne til någon mån ifrån de förre.

Hade nu naturen fullkomligen fvarat emot
denna hypothes ,lå hade det varit med en lått rak-

ning giordt, at finna Longituden, lå fnart matl

oblérverat Solens högd och miffvifningen för ert

ort, den ängel nämligen, iöm MagnetNålen giör

med nordftreket

De fiöfarande voro derfore öfver alt fyffelfat-

te, at obfervera miffvifhingen,och Mathematici, at

jåmnföra deras obfervationer , då man åter blef

varfe den andra fvårigheten, at miffvifhingen ej

var beftändigt lika ftor pä en och låmma ort, få-

ledes,at man fant, det nålen fmåningom hade dra-

git fig ifrån öftern til våftern, och hade de orter

och de tider kunnat vara , der en öfterlig miffvis-

ning förft förfvunnit och fedan förvandlat fig i

väfterlig. Men den förmodade förmånen, at fin-

na Longituden, tillät likval icke, at man derfore

{kulle lämna alt hopp,at B reda på detta Magneti-
(ka fammanhanget, man förmodade, at denna än-

dring härrörde af en jämn flyttning uti Magnetpo-
lerna, i anfqende hårtil , lå väl fom de fiöfaran-

des rättelfe i deras lopp, blefvo obfervationer pä
F 2 miff-
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miffvifniiigen ånnu nödigare, ån de någonfin va-

rit förut.

Tvånne fiöfefor, fom Dr. Halley åren 1677
och 1700, för Äftronomifke oblérvationer fkul,

Kade anftålt til ön St. Helena
,
giorde honom fyn-

iiQrlig upmårkfäm på Magnetnålens miffvifning.

Des egne lå vål fom andras fåkre oblérvationer,

hvilka under det [idi\ förflutne Seculo varit giorde

pä åtflullige Hållen af Jordklotet, gåfvo honom
omfider vid handen,at Magnetnålen ofelbart måfte
flyrasafflere ån tvånne Magnetpoler, åtminftone

af fyra, hvilka han åfven deraf fick anledning, at

ntlåtta, tvånae ej långt ifrån norre Jordens omrul-
ningspol, och tvånne vid den fodra. Den ena af

de norre, regerar Magnetnålen öfver hela Europa,
Tartariet och Nordfion, och den andra hela den
norra delen af America , och de dertil grånlände

haf, alt ifrån öarne Azores anda til Japan. Den
ena af de födre flyrer Magnetnålen öfver hela fö-

dra America, och ftörre delen af den Ethiopifke

Ocean, och den andra, fom af alla fyra har det

vidafte herravåldet, öfver födre delen af Africa,

Afien och hela Indianfke fiön , alt ifrån udden
Gode Hoppet, anda til hälften af flora Ocean, e-

mellan Afien och America. Storleken af deffe

miffvifningar utfatte H. Halley ockfå för året 170 i,

pä en Geographifk Charta, medelft updragne li-

neer, fom utmärkte alla de orter, der mifTvifhin-

gen borde vara en och den (amma , hvilket ockiä

träffat in med oblérvationer, fom ytterligare blif-

yit giorde.

Men detta var,fåfomMathematkus 5 at afgiöra

fåran om Magnéten : låfom Phyficus, återftod ännu
för
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för H. Halley at fvara pä den frågan, huru man
nu mera kunde anfe jorden lålbm en ftor Magnet,

efter Gilberts och Carthesit låra, fom likväl

gifvit anledning til defla Magnetpoler, aldenftund

man ånnu aldrig har funnit flera ån tvånne poler

på någon Magnetften, och ånnu mindre, at någon
pol hafver andråt litt ftålle,fom likväl jordens Ma-
gnetpoler måfte giöra? Denna fråga uplöfte lik-

väl H. Halley på et iått,fom i början faller lå främ-

mande , fom det på flutet fynes vara det enda mö-
jeliga. Inuti jorden häller han före, at en glob må-
fte ligga , låfom en kårna uti fitt fkal , men hel fri

och ledig, och denne glob, tillika med den yttre,

giår alttå en dubbel Magnet , och måfte hafva fyra

poler, fom ej åro belågne långt ifrån omlops axeln,

den de hafva gemenfäm, tillika med en rörelfe åt

lamma led ifrån våfter til örter, men igenom eri

ringa (kilnad emellan deras dageliga omlops tider

på 24 timar , komma den inre Globens Magnetpo-
ler, i anfeende til den yttres,at åndra fin belägenhet,

och den Norre at draga fig ifrån öftern til våfterö.

Man har ocklå föga rönt någon åndring i miffvis-

ningen på andra trakterån dem, fom ligga utflåtte

för den Europeifke Magnetpolens verkan , famt

den födre Americanfkes, hvilka altfå,fåfom rörli-

ge, måfte, efter H. Halleys hypothes, höra til

Jordenes inre Magnet Glob.

Phyfici hafva ockfå då redan fattat den me-
ningen, at Magnetftenen måfte öfva fin verkan

igenom någon fin flytande materia, fom går ut

ifrin des ena pol, fprider fig deromkring , och be*

gifver lig til den andra, utan tvifvel, i anledning af

det bekante förföket, fom man gior med ftrödd

F 3 jera
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jcrnfilfpån, omkring Magnetftenen, hvaruti den-
na materia tyckes vila fina vågar, och hvad fom af
denna jernlpän fåfter fig på fielfva ftenen , reiér fig

yfvigt vid polerna, men deremellan ligger fig

långs ut St ftenen.

Vår jord har ej eller dölgt fin magnétiika art

hårutinnan. Siömånnerne, fom under fina vid-

löftiga refor på ömle fidor /Equatoren, aga de båfta

tilfålien at rönaMagnetNålens art på ätfkillige ftåV

len af jorden , hafva ocklä altid mårkt, det hon
velat ftupa, lå fnart de börjat förlänga fig ifrån

Zona Torrida åt norden, och måfte derföre, når

detbehöis, med litet vax hällas i jåmnvigt. En
(keppare, benåmd Robert Norrman, har ockfå

uppå denna åndring varit lå upmårkfam, at han
til nogare utrönande af des beflkafFenhet, inrätta-

de fig en beqvåm CompalT nål, fom i ftållet för de
vanliga horizontela fvångningarne, kom at giöra

ftupande. Med lådane nålar äro federmera mån-
ga obfervationer giorde på åtflkillige jordenes trak-

ter, de der i gemen hafva lärt ofs, det MagnetNå-
lens råtta ftållning vid polerne år ftupande, och
åtiEquatoren liggande; och läledes gifver tilkanna,

åfven fom filfpånen på Magnetftenen, det nålen

ftyres af en magnetiflk materia, fom ftryker ifrån

den ena jordenes Magnetpol til den andras

Vidare började, ockiå H Haixey at mistånka

denna magnetifka materia, för oriaken til vifia phoe-

nomener, fom vi hår i Norden löm tidaft röna på
himmelen. Et ovanligit ftarkt Nordfken, fom, år

171

6

?
ej allenaft fyntes i London, utan ocklå öf-

ver hela Norra delen af Europa , til en vidd af 30

grader i Longituden och fo i Latituden, gaf ho-
nom
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nom anledning, at löka nägon ftörre och äflågfna-

ré orlak dertil, ån några dunfter i vår nedre At-

mofpher, fom man gemenligen tilfkrifver detta

refie&erade fken. Han tykte fig finna den uti

denna magnet materia, löm vid polen, der hon
ftiger up, mSfle vara mera lammanftåckad au

annorftades , och ftundom lå mycket, at parti-

clarne, i fin fammangnidning kunna der vila et

ele&rifkt (ken , men det fattades rön at ftödia fig

vid, innan en lå driftig mening kunde af någon
antagas.

Uti alla magnet lyftemer, fom de naturkunni-

ge nu hade uptånkt, har man ej haft aileende på
någon annan ändring i MagnetNålens milfvilhing,

ån des långfamma flkridande ifrån våfter til Mer

,

fom allenaft kommer an på några få minuter om å-

ret; oaktadt at Jeluiten Tachart redan år 1682
hade mårkt,det hon dageligen undergeck en långt

ftörre. Alla obfervationer, fom ytterligare velat

beftyrka defla ändringar, har man ocklå dragit

itvifvelsmål, in til des H. Grahams många, och
med noghet giorde obfervationer, ej lämnade nå-

got vidare rum dertil. Men fom H. Graham ej

hade lä fullfölgt delfa obfervationer, at derafkun-
de fkönjas någon vilflagide fhindeliga åndringar-

ne , lå företog fig H.ProfelTor Celsius, år 1740, at

utröna, om icke någon lådan (kulle ftå ät tråffas,

af hvilket upfåt han ocklå då ftraxt gafAcademien
del, tillika med de förfla fme obfervationer, fom ej

eller något vidare vifte,ån at det verkeligen gafs en
ftundelig ändring. Omfider har li kvalK Celsius,
ibland et ftort antal obferverade åndringar, ej aU
lenart tydeligen kunnat urfkilja dem > fom varit

F 4 bund
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bundne til viffa ftunder om dagen, lädana, at nä-

ten, under de 6 forfta timarna,irrån kl. 2 efter mid-
natten til kl 8 om morgonen, har dragit lig en liten

mån åtyåftern, under de andra 6 tilbaka åt öfter;

och på fämma lått efter middagen : utan ocklä vid

de aldra oordenteligafte, fom åfven åro de anfen-

ligafte, har han tillika med H. Hiorter, tagit i

akt den märkvärdiga gemenfkap,fomdehafva med
Nordlkenen, lådan, at lå fnart et Nordfken fpridt

fig ojämnt ut, och dragit fig utur des vanliga nor-

ra trakt, har MagnetNålens rubbning varit en o-

felbar påtölgd, ftörre eller mindre, alt fomNord-
(kenen antingen varit ftarkare eller {vagare, eller

ock mer eller mindre ipridde. Magnetnålen har

vål, efter iådana flora rubbningar, ftraxt ftålt fig til

ratta igen, men ej lå fullkomligen, at man icke

omfider mårkt någon ändring ides mifl"vilhmg,qch

iåiedes har hön kommit at giora fina dageliga än-

dringar, den ena tiden något våfterligare, och den
andra öfterligare.

Man hade redan blifvit öfvertygad, det Nord-
fkenen ärö ganfka vidfträckte , och lynlige öfver

flora trakter här i Norden; men det kom an på,

om deffa MagnetNålens rubbningar äro åfven lå

allmånne , och ofver alt mårkelige. Det år ocklå

det HL Celsii och H. Grahams ofverensftåmman-

de obfervationer, uppå en och famma ändring i

Upfala och i London , hafva lärdt ofs* At förden-

{kul en magnetilk materia måfte vara {orhanden,

fom ibland mera fammanftSckad, yppar fig i Nord-
fken, och uti fit ojämna utfpridande ifrån des po-

ler, förvillar MagnetNålen, tyckes vara det, fom
Phyfici nu kunna hämta af delTa obfervationcrjoch
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då de med en få våfentelig tillagning fädt rikta fin

Magnet Theorie , hafva Siömån, Bergsman och
Landtmåtare deraf iårdt kånna de ändringar, fom
de, under bruket af fin CompafT, hafvä^ at taga fig

til vara före.

PEHR ELVIUS.
K*ngl, Vetenlkaps Academient

SeCRET£RARE*

UNDERRÅ TTELSE
Om Iskallare, huru den ma anläggas och med

jbrman nyttias.

Af

GABRIEL LAUR^EUS,

Flmedan jag förnummit, huru fom en och an-

. nan förfiktig hushållare, åftundat, at fä en når-

mareunderråttelfe,huru en Iskallare beqvåm-*

ligen och med ringa omkåflnad anlaggas må, ef-

ter defs ftora nytta år oeraotfagelig , icke alienaft

i anfeende ti! det, at man kan hafva kalt och frifkt

dricka hela Sommaren och RotmSnen igenom , u-

tanock,atman den hetaftetiden,ifådan Kållare,kan

confervera fårfkt kött i några veckor, jenivå! fårfk

fifk fedan han renfad år, i 8 och flere dagar , at den
intet tår någon gammal fmak eller forderivas, fom
man jemvål annor frukt, Citroner, Åplenet^ i den
långe törvara kan; Altfä hafver jag når med velat

/betiena dem, fom fådant åflunda, efter den förfaren-

heten jag hårom inhämtat, under min långvariga

fångenfkap i Ryfsland , och federmera fielf i mitt

hus med nöje förfökt; hvarvid fördenfkul följande

F f om
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ömyndigheter åro til märkande : at den fom vil

bygga fig en Iskallare, måfle 1:0 utfe fig en beqvåni-

lig plats der til, fom år fri for middags och afton

Solen , eller lom ligger i fkugga för middags och
afton hetan , och fåledes på norra och öftra fidan

om något hus eller flkiul 2:0 MSfte platien haf-

va en torr grund, likväl intet fandig eller ftenig,

lom fnarare Imåker Ken, 3:0 haiver man intQt at

noden, at gråfva en fådan Kallare i jorden , dereft

Ilen fnarare ImAlter ån ofvanpå jorden, efter man
nvårkt,at val fådanehus,löm gråfvas underjorden,

åtmimlone til hälften, åro om 'dagen kalla, men om
mtt^n få mycket varmare, hvarföre jag ock mårkt,

at de måfta Iskallare i Ryisland åro bygde ofvanpå

jorden och åfven derfåre måtte den 4:0 byggas med
dubbla vaggar, en innan och den andra utanföre,få

at 6 quarters rum år emellan båda väggarn?, ock val

mer, om Solen kommer at (luna på någon Eda, då

på den fidan låmnas 7 qvarter om icke mera. Rum-
met emellan våggarne fylles ^:o med mull, fom våf

och ilarkt (lampas , hålft lera, fom går tåtafl: i hop
ochflappcr intet vårman igenom fig* Under mellan

taket iSttes 6:0 ftarka balkar, at man ock uppä dem
kan lågga mull eller lera, fom: ock hår til bållår,

til i aln eller 3 quirter, eller och en hel aln, fom
lä mycket långre håller vårman från Kolaren, In-

gången til Kullaren fkal S:6 vara pä mellan taket
v med trappor opp-och utfåre* Somlige mena val,

at det vore bcqvåmligare , at hafva dören pä en

vågg iåfom på andra hus, dä in- och utgången vo-

re lättare , men fä år til märkandes, at om dåren

år pä fidan, få tränger fig vårman ftarkare jn , och

griper an lien nedan itrån, då den iharare fmålres,
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fyllningen jemval mellan väggarne blifver otåt , och
flåpper få vårnian lättare igenom. Men år dören

på taket, iä fliger den kaik ångan i källaren altid

upåt, och hindrar få långe vårman at ftiga neder-
t åt, fom med exempel år förfökt, och befunnits

/å i fanning* Dören måfte g:o vara dubbel , at den
ftorl^ken, at en tunna eller fat kan bcqvåmligen
lånkas ned, och intet ftörre, ty ju ftörre hon år,

ju mera vårma trånger % in. Den öfverfta dören
gioreståt af medelmåttigt tiocka brådcr, medgång-,
jern,at den kan håfvas op fom en lucka. Den an-

dra luckan giöres af ftarkare verke, korsvis, fom
kommer at ligga under den andra,åfven med gäng-
jern, at den kan uplyftas och få paflas, at den ena
intet hindrar den andra, ungefår af denna figuren

j

Nyttan af denna doren år, at

då man behöfver gifva Käl-

laren frifk luft, få uplufves

den öfra dåren , och luhcn

fpelar dä genom deiina inra;

öch måfte denna vara få tåt giorder, ät inga kattor

kunna komma igenom hälen , och giöra (kåda på
det man förvarar i Kållaren, antingen fårfkc kött,

öfverblefven loppa, eller ftek &c* Källaren gio-

res 9:0 få ftor fom man vil och behöfver, lamt
platjén tillåter, ätminftone 4 alnar hög innan til,

antingen aflång eller fyrkantig , dock håller jag de
sflånga för bettre, efter de kunna lårtare och fa-

ftare betåckas> Emellap öfre-och meliantaket må-
fte 10. vara, åtminftone der ingången blir, 3^ aln,

at luckorne hafva rum tilöpning/och den gå raker

lom vil gå i kållaren. I RyIsland brukas intet alle-

fiådes
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ftådes golf i fådane Kållare, utan Ifen fåttes på ba-

ra markeo, men mycket bettre år haii n:o med
golf, fom intet behöfvas fogas fårdeles tätt , dock
iå, at ej fko och klack faftna i öpningen ; få böra

ock medelmåttiga ho! båras i tiljorna hår och der,

at vatnet fom fmålter af Ifen kan utlöpa.

Når nu Källaren år fålunda fårdig ,
jemvål

hyllor i2;o fatte på beqvåmlige ftållen, på hvilka

man kan fåtta et fat, kruka eller annat, få måfte

man förfe fig med Is i råttan tid. Nemligen, Ifen

måfte uplåggas för Matsmeffan om våren , då den
ock kan beqvåmligen foras hem for dem, lom in-

tet hafva Ifen få når ; den måfte forvaras under

fkiul på tort rum, at Solen intet kan (kina på ho-

nom och förorfaka,at han blifver fkiör eller pipog,

och det til Marts Månad, då mail måfla delen

brygger fitt fommar.dricka. Emedlertid måfte man
i ;;o gifva aktning på fhön, når den af Solenes var-

ma begynner at korna fig och blifva fom hagel, den-

na inö fkottar mani hop om rnornarna, förr ån

han blifver våt , och förvarar den åfven i fkugga

och pa tort rum. Når nu drickat år färdigt
,
utjå-

jfit, tunnat och val fprundat, då håfver man Ifen

i källaren , et hvarf öfver hela golfvet, pä Ryflar-

nas maner, upfyller fpryckorna med fönderflagen

Is och den famlade fnön, ftampandes alt val til-

fammans; man kan och förr, och fä fnart Ifen år

hemflåpad , bådda detta underlaget, alienaft man
låmnar rum åt tunnorna. Sedan taga de ån et hvarf

dier mer på famma fått, och få högt fom rummet
tål, och lägga fä de fylda tunnorne der på , och
omgifva dem med Is och Snö öfver alt , fatta på
de;n andra tunnor och giöra fammalunda, fyllan-
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des hela Källaren in til taket Når nu tider år, a t

de vela flå op tunnan , få mäfte de hugga Ilen un-

dan och gråfva lig få diupt in, at de kunna kom-

ma til tappen, och ISlcdes efter hand tajDpa ur den

tunnan fä länge den varar, och fedan föka up en

annan. Hvarvid likväl denna olågenheten finne%

at det år ganfka obeqvåmt at tappa , når tunnan

ligger fälunda pä bara Ken, fom fmäningom ImåU

ter och blifver lågre, hvarefter tunnan följen Des-

utan famlar fig vatnet/om fmålter afIlen i gropen,

fom de huggit, och kan intet utrinna, förrån man
hugger håf in til botnen, i mediertid mäfte de öfa

ut yatnet med kåril och åmbare , fom intet år rin-

ga befvårligit Til at bättra detta felet , hafver

jaggiortenordenteligbånk under tunnorna, iä hög
fom brukligit år, at det år beqvåmligit at tap-

pa fom i en annan Kallare; på denna banken lat-

te jag tunnorna, fom år giord af två tiocka balkar,

på hvilka jag hafver gröpt rum för tunnorna,at de

kunna ligga ftadigt , intet mycket tått til hvaran-
x

dra, icke eller för når til våggen; Rummet mel-

lan balkarna fyller jag med Is, fötter fedan tunnor-

na på littrum, den ena Jbrede vid den andra, och
fyller emellan dem med ls och Snö alt omkring,
lammaledes emellan dem och våggen och ofvan-

på alt in til taket, jemvål under trappan få mycket
det ryms, och alla lediga ftållen, undantagandes
gängen , 0 at jag utan hinder kan komma til tuiu

nan* Når nulfen fälunda vål packad, fogad och
lagder år, och öpningarne fyIde med fönderlmålad
Is och t;orr Snö, få kan den vara til Bartholojiisei

,

ja vål ock til Michaelis och långre. Hår vid mä-
fte ipan i4;g §rannelj§en niårka, at man 3 eller
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flera gånger i veckan, mäfte opna den öfra luckan,

och lemna K* Haren luft, alt derefter fbm han ar

fuktig til, och det om rnornarna, få långe det kylt

är , til kL 9 eller ib. Sedan nu Ifen år all itiiaTt

,

ta£er man ut; tunnorna och andra kåril, (öpar

Kallaren val ren , torkar hela rummet val rent med
trafor, och låter luckorna ftå opna i några dagar,

fedan fen man val forvara i honom kohl, rofvor,

åplen, allahanda flags rötter och Htdant mcryöfver

hch vintern, få at de intet fryfa eller fara illa; och
falunda kunde man ock hSila dricka der öfver

hela vinteren , om man intet hade få varm vinter-

Kallare, at drickat der intet trofé. Dock år det bet-

re, at intet hålla der dricka öfver vintern
, på det

rötterne intet måtte derigenom dummas, at man
ofta i vinterkölden made opna dårarna, hvarige-
nom kölden fig intränger. Och lå mycket haf-

ver jag funnit nödigt at gifva vid handen om Is-

kallare, hvarvid mitt nöje vore, om jag, giordt de-

ras åftimdäti tilfylled, fbm underråttelfe härom
väntat.

Den 7. Mar t. 1747.

~~FÖRB kTTRING ;

Af de Ryjka Iskallare
, famt Ritning och Uttyd-

ning af Tabellen
,

Gifven af

MÅRTEN TRi EWALD.

Tab. IV. Fig. 1. Ut. A år en Grundritning af

dubbla Iskallaren.

a. a. FordUiler golivet hvarpå Ifen lågges.

b. b. k
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b. b* b* Åro

' rännor , hvaruti vattnet iamlar fig , iå

fort Hen Fmålter, och rinner ut igenom*

c\ En Piunpftock, eller en fyrkantig Tråcrumma

4 tum i fyrkant

p. År en Ventil, lomöpnar fig utät,n&r yatriét på-

tränger, men fluter fig flelf, il fhart det ut-

runnit, och 1 åledes förhindrar de» yttra var-

ma luttén, at komma in under Ifen. Denna
Ventil eller lucka, iöin fuftes vid andan af

Pumpftocken eller Trumman, giöres antin-

gen af tra, med et tienligit gSngjern eller af

läder, och Liftas med bly eller jcrn, lå at han
fluter tätt opningen af trumman nar intet vattn

påtränger och öpnar honom; ty huru nödigt

det £r, at vattnet far litt fria aflopp , la ur ej

mindre nödigt, at hindra den yttra varma luf-

ten komma in igenom trumman under Ken,

hvilket varit et ftart fel, fom alla iskallare

hartils varit befVarade med»

d.d. Utvifar rymderna rundt omkring den inra Kal-

laren, fom med jord, dock hälft om gi&rligjf,

med lera fylles och t
* tt packas.

Fig. 2 lit. /? föreftåilér Iskujlaren med bielk-

laget af des .flata tak.

a. År opningen for nedergSngen.

b. Bielkarne,hvarpå komma tiocka tiljor at låg-

gas, och der ofvan på Nafver, en h^lf aln jord

eller lera, och fidft gråstorf,

c. Trappan neder i Källaren.

Fig. 3. lit. C. År Profilen, tagen tvårt igenom
Iskallaren efter iinien p.f> på grundritningen.

a* år opningen fér nedergSngen i Iskallaren,

b.b. &vo 4 Trummor utmärkte med prickade li-

nier,
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nicr, en i hvart hörn af fielfva Iskallaren C
Defle trummor giöras 4 tum i fyrkant af i-

hopflagne bräder , och racka en tvär hand i-

från golfvét i Iskålläreri, anda up igenom taket,

fom änd^a fkorftenar, den nederfta andan af

defle trummor lämnas äldeles öppen, den
öfra åter, fom år i fria luften, år täckt för regn
med en brådlapp, men på alla 4fidorne åro
aflånga hål för clen fuktiga luften at ipela ut

igenom. Vidare få bäras den delen af defle

trummor iå långt de gå in uti Iskållaren, och
la högt man fyller den med Is, på alla fidor

med fmS hål , hvarigenom den fuktiga luften

kan gå in i trummorne, och fåledes Iskålla-

ren ouphörligen kan lufta % fielf,och af den
fuktiga dunften och luften befrias, hvaremot
en tråd -luckas opnande fordrar ftandig up-

vaktning, fompå tienftfolkets omforg ankom-
mer, och blifver nu mera onödig , fom ..den

ock ej kan ilappa ut fuktig luft, utan at en
varmare intager des ftålle,och aldrig kan för-

orfaka et naturligit drag, fom de förut be-

fkreöie trummor til en flor grad åftadkom-

111a
;

ty få fort den luften , fom befinner lig i

trummorna, lå långt de racka öfver taket i

fria luften, utvidgar lig, lå fort måfte ock
nödvändigt den tätare och med dunfter up-

fylte luften i källaren följa efter,och ftrömma
ut igenom de öfverfta aflånga hålen, hvarefl:

ingen kan långe hålla handen,utan at den bli£*

ver förlamad.

c. Vifar rånnorna, hvaruti vatnet famlas.

d> Hvareft pumpftocken eller Vattutrumman
med fin Ventil anlågges* e Rum-
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e. Rumen lbm med lera tått packas*

Fig, 4. Lit. D. Foreftaller den norra gafvelen

af Iskållaren, med långfluttande brygga.

a. Den yttra dörrens öpning, fom bör flutas med
tvenne dörrar, den ena fom öpnarfig utåt,

och den inra inåt.

k k Tvenne af de fyra luftTrummor, fom vifa fig

up igenom Taket,

Figurerne f och 6 vifa, huru Ventilen v. v.

kommer at öpna fig når yatnet påtränger, och hu~
vu den af fin egen tyngd fluter fig tätt til mynnin-
gen at pumpftockcnu Fig. ? eller Trumman Fig,

&

den 7* Mart*

BERÄTTELSE
Om Linfåäet ocb des hanätering i Ångermanland,

- Infind ifrån Gefle af Herr LandsSecreteraren

HAQ.UIN HUSS,

§. i.

Ehuruv'1 Lin våxer i allehanda jord, och år il-

leds Linfådet af all låd uiuraminft laggrant

om jordmon, fä har dock erfarenheten vilat,

det Linets godhet, utom hvad fåningsiåttet, hvar-

under åfven förftås jordmånens tilredande, dertii

kan bidraga, lå vål af godt iådesfrå, fom jordens

båttre eller låmre art hårrårer.

§. 2. Grof fandjord gier groft och ftråft Lin:

finare fand eller mieljord, långt och groft, men
finare ån det förra; Således år dylik jordmån tien-

lig för deras Linfåde', fom mera halva affeende pä
et drygt pundtal, eller at få mycket Lin til falu,

G ån
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un af dem, fom årnadet uparbeta til någon fin fpin-

ning» Utom des, lyckas cj gerna Linlådet på land,

enar torra fomrar infalla, ty det torkas eller brån-

nes bort i växten. Liniåde på ganfka hård lera,

gier kort men ogement fint Lin
;
lermylla och fvart-

mylla 5 åfven fådan jord , lom finnes i en del my-
ror, ledan de utdikte blifvit, gier fkönt Lin, få val

til finhet fom längd och myckenhet: fåiedes anfes

i Ångermanland lådan flags jord for den båfia til

Linlåde.
'

§. 3. I Ångermanland fkcr utfådet lyckeligaft

af frifkt Rigifkt frö, af hvilket de båfta Linbruka-

re årligen nytt fådesfrö lig forfkafta: Sadesfré i-

från Refvel , Curland , eller dc andra Tyfka orter-

ue, hvarifrån det plågar föras, kan på fångt når ej

med famma fördel brukas, ty hvarken gier det få

godt Lin eller få mycket och rent ifrån ogräs, fom
det lorra* Det frö fom fäs i landet, lås afven af

många, fedan det i fin knopp legat et år öfver;

men kan med förftnåmde ej jåmnlöras,

§.4. Sådes tiden år lift af all fåd* I Ånger-

manland fäs Linfrö maftadels midt uti Maji må-
nad eller Erichsmafib tiden , alt fom året ftåller lig,

och man år utan fara för nattfroften , fom annars

ganflka mycket fkadar lröet,lå val under des malt-

ning fom tiltagande i våxten, hvilket år det vå-

ienteligafte at härvid i akt taga. En del välja qvåi-

larna til fådes timmar, påftående, at det då flkal

taga lig båttre och blifva frodigare. Jag lämnar

detta derhån, fåfoni ej få fSrdeles noga under-

fökt, emédlertid, dch fom qvåilarne och nätter-

na, berörde tid pä äret, gemcnligen åro lungne,

fyafva äfven merendels ymnog dagg och en ange-
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nåm fvalka, få kan detta fåningsfåttet hafvafin go-

da grund, hålft lungnan bidrager til fröets jämnhet

i fåendet, och daggen lamt fvalkan bevara fröet

jfrån den ftarka fölhettan, fom det, hela dagen

öfver, förcorka och bränna (kulle, dereft det blef-

ve fådt ftraxt efter folenes upgång på morgonftun^

derne eller for middagen.

§. $% Til Linfådet utfes gerna en lågda^ fom
tilförene varit upplögd och gödd, men lå långe

legat til gräsväxt, at det har antingen hunnit til

des ftörfta tillagande, eller ock ny ff begynt at af-

taga, den rifras och pléjes, om möjeligit år, fara-

ma dag fom fröet fkal fås , eller åtminftoneiönom

två dagar derföjut; åfven ganfka val harfvas, och.

deråft efter härfningen något ogrås eller des röt-

ter förmårkas, lå böra de med gnåf upfökas och i

det nogafte bortrånfås. Har vid bör åfven mär-

kas, at plögningen ej bör gå diupare an matjor-

den
, på det någon déd , eller til vexters fortdrif*

vande odugelig jord ej må upkpmma. Sker plög-

ningen antingen året förut, eller någon längre tid

tilbakars ån anfört år, få borttårkas, muften, fom
dels kiålen jemnat i jorden , dels ock jorden af fig

fielf innehåller, på hvilken håndelfedet lådda fröet

tager fig fent och ojumt, fkrit ofta aldrig
5
åtmiri-

ftone ej med fördel til någon växt, utan i det ftål-

let ogråfet, Linbinda och annat, fom förqvåfver

Linvåxten ; men fås Linet medan omrörde muft
ur i jorden, få tager Linvåxten fig få fnart, at in-

tet ogrås kan komma i våxt, och fåiedes blifver

detta at Linet lika fom fprqyaft.

1 §. 6. Sedan jordmånen på anförde lått blifvit

tilredd, afmåtes landet i viffa fyrkanter y hvardera
G2 if
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*j.gbäa fteg i längd och lika i bredd , fom ar läm-

pad och tilråckeligit rum för en kannas utlade, (å

ut ägaren af dylika tyrkanters antal kan giöra fin Ut-

^rakning 5 huru många kannor frö han kommer at

iå; hvilket, Jedan det fkedt ar, noga nedharfvas

•bör , dä åfven, deråft några förgätne gråsrötter

{kulle förmärkas, de bortplockas kunna: feder-

mera har ägaren med detta fådet icke det minfta

befvår, förr ån tiden infaller, at Linet fkal uphåm-
tas och rötas eller vattnas.

§7. Hvad knoppens afflrykande , rotandet

och uphåmtandet beträffar, lä år det, af Herr Di-

reéteuren Bennet derom befkrefne låttet, det bå->

ila, och blifvit med mycken fördel af åtflrillige

vid år allenaft til märkandes, at i den håndelfen

kall väderlek infaller i Augufti månad eller ftraxt

efter uphåmtningen, och den tiden Linet fkal rö-

ktas eller vatnas, iä år båft at förvara Linftielkarne

örötte til våren eller fommaren påföljande, då
fommarvarman kommer i vatnet , at dä rötas

,

hvilket med mycken fördel af åtfkilliga, de för-

'fiutne mifTvåxt- och froftåren år förfökt; ty der'ft

rötningen flker i fådant vatn, fom redan intagit

höft- eller vinterkölden , fä blifver Linet ftråft och
fkiljes fkåfvet ej gérna ifrån baftet, och kan fåle*

des det aldrabåfta Lin förfkåmmas, och til föga

annan nytta ån iåibm Blår användas. Samma o-

Jågenhet tilfkyndas åfven Linvåxten , deråft ftark

~ko!d infaller, medan den flår pålandet i des våxt,

hvilket ej ftår at hielpas.

Tilredningein fedandet år vatnat, be-

^ftrifves åfven utförligen i bemrte Herr Bbnnets,
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om Linhanteringen ,

utgifnc vål grundade urider-

rattelie: vore allenaft til önlkandes, at något båttre

fått ån bråkande biefve upfunnit , til fkåfvets Vil-

jande ifrån baftet Herr Commercie Rådet Pol-

hem har val gi-fvit anledning at tro, det fädant med
en vals fördelaktigare kunde verkftållas, men af en

lådan inrättning har man ånnu ej vidare hört Ge-
menligen räknas i allmenhet et Lisprd Lin efter en

kannas utfåde > men ofta vål a i>| Lisp:d.

§. 9. Landet i hvilket Linet våxt handteras

fedan efter jordmånens befkaffenhet, godes flarkt

och befåsmed fåcl, lamt federmera efter förfin lådet

omvåndes ock åter befås med låd, hvarefter det

lågges til gråsvåxt, til des , fom ofvan anfört år,

gråtet kommit til des högfta grad eller tyckes va-

ra i aftagande, då det åter upplöjes til Linfåde,

på fått fom § s innehålller.

§. 10 1 Ångermanland rötes aldrig Lin på. lan-

det, utan i tienligit vattn : Herr Bennet gifver vid

handen, at famlat rågnvattn år det båfta, hvilket ei

kan beftridas, emediertid, och fom alia ei haft til-

f alle, at nödiga gråfningar til des famblande inråt-

ta , lå betiena de fig af bepröfvat mfiövattn., och
af vattn i lädana Åar, varande nog monne om godt

och tienligit vattn til deras Linfånken , få at ofta

de nårmafte vattnen gås förbi , och Linet föres til

de aflågsne ftållen, fom bepröfvade blifvit. Salt

och lumpigt vattn år aldeles otienligit, det förra

giör ftråft, och det lenare 1vagt, lamt grått Lin, fojn

ei tå låtteligen genom blekning kan årnå des hvit-

het. Rötandet på land har den olågenheten med
fig, at til des fkötande mycken tid och omforg bör
användas, och tyckes aldrig flå felt, at fådant oak-

tadt det lika fullt blifver ojåmtrött* Skulleman kun-

G 3 aa
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na föreftålla fig et ftåndigt rågnvåderoch mulna
dagar, medan rotandet påftär, få torde dä någor-

lunda val aflöpa , men om derunder Solen aldrig

få litet kommer at flicka på det utbredda Linet, få

at det torkas, åtminftone på den upliggande fidan,

få år en oftridig lak, atfädant förorlakar hinder i

rötandet och giör Linet blårnfult, ty derigenom
faftnar fkåfvet vid baftet, fbm ej få låtteiigen loff-

nar, med mindre det flkal rotas få långe, at baftet

tager (kåda och b !ifver Ivagt , eller ock genom
mycket arbete i tilredningen fönderflites.

Som man fåledes med mindre arbete kan vin-

na ändamålet genom Linets rötande i vatn, få kan

jag ej finna hvad oriak dertil år, at i otrångt mål
nnvånda mera arbete på denne handtering, löm Or

telbart aldrig få vål utflär, fom når det fkerivattn,

1 1. At f å Linfrö på trades åker och goda

under det famma, har följande olågenhetermed fig*

rö Tages åkerjorden bort ifrån lådesbruket

til et låde , löm henne mycket mattar, och kan ej

annars ån genom mycken god (el til råtta bringas,

hvilket ej år inftammande med den förfigtigket och
omtankaén Hemmansbrukare, för des åkers håfd

och Hemmans upodling, hafva bör.

2:0 Förfpilles derigenom gödflen, lom til

båttre och nyttigare borde anvåndas,hålft den

3:0 til Linfådet éj -annat bidrager, ån at dea

gör Linet groft och ftråft, lamt befordrar ogråfets

til&gande, hvilket

4:0 med mycken möda och befvår ej annars

ån med plockande kan utrånfäs,och fäledes bort-

tager ganfka många dagsvårken,fbm til andra Hem-
manets behot borde användas.

f2C
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5":o Blifver gråsvallen, fom efter det, i Ånger-

manland brukeliga iättet endaft til Liniade brukas

,

liggande orördochutan bruk, hvarigenom gräsväx-

ten ofelbart varder i aftagandet bragt Således borde

oförgripeligen det ftrångeligen förbiudas, at använda

öpen åker til Linfåde, utan i det ftållct hvar och en,

fom med Liniåde vil umgSs,blifva förpliktad, enär

han upplöjer des bäfta hårdvals lägder til Linfäde,

at då med detfamma upplöja dubbel få flor trackt,

eller åtminftone lika ftor at des moflupne och aldra

fterilafle ängesland, och det göda förft til fäde,

hälft Råg,och fedan lägga det til gräsväxt,då erfaren-

heten, (kal derom blitva et öfvertygande bevis, at,

enär med Linläde på dylikt lätt umgås, den der-

igenom tiltagande gräsväxten bofkapen för-

merar , och varder i följe deraf åkerlådet til-

tagande, få i myckenhet fom godhet,! och lå-

ledes Hemmanen anfenligen förbättrade, i det ftål-

let Liniädet ej annars kan ån alt lådant hindra , e-

når det ej rätteligen brukas.

Den 6. Jun i i 1747.

I ^BERÄTTELSE
öm en Qmnna , hos bvilken et (tycke af Binnike

Majken kommit mur en bålde i liumfkan.
. > /--;/\-

;.
•

Af
'

H. D. SPÖRING.

Det år intet nog, at mennifikans kropp efterdö-

den fljal blifva af mafltar fårtård och upå-

ten, utan måfte hon ock ftundom i lifstiden

blifva en ipis åt deffe otacka gafter. Dageliga er-

farenheten giivg: ofs hårutinnan nog bedröfveliga

G 4 vedcr*
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vedermålen. Man har fedt, at i invärtes lår och
fkador, fom oftaft maflkar plågar våxa, ja, man
har blifvit varfe på fattigt folk i fynnerhet, hvilka

varit långe långliggande och haft ingen flkötfel , at

i de låren, fora genom det längfamma liggande* *

måft öfver roerne och ryggen fig yppat, en myc*
kenhet mafkargiordt fig lika fom bo, och hielpttii

at förtåra det förrutnade köttet, den arma menni*
fkan til ftörfta fmårta. Det år vidare bekant, hu-
ru fom hos mennifkor maga och tarmar med ma-
fkar varit upfylte , hvilka ftundom bårat fig ut ge-

nom dem, och efter döden funnits liggande i bu-
kens ihålighet. Hvad underliga gångar och vå-

gar har icke Perfianernes Vena Medinenfis i fafta

köttet pä mennifkorna? Ingen innelfva i kroppen
år, hvareft man icke hafver funnit mafikar,ftundom

al ganfka underlig flkapnod.

Jag har för någon tid fedan fått kunnfkap om
en märkvärdig håndeife hos en qvinna, hvilken

genom en bålde i högra liumfkan har gifvit ifrån

fig en aofenlig längd af den iå kallade Binnikema- 4

fken, och fom jag för min del intet har mig be-

kant et dylikt vedermale , at nemligeh NB* enBin-

nikemallc på detta fåttet krupit ur kroppen, få

har jag ock funnit laken af <^et varde, at meddela

KongL Vetenfkaps Academien hela beråttelfen lä-

dan,fom jag, efter förut bég^rt noga underfökning

i orten, förft af Hr.Mag. Wetterblad, och feder-

raera af Herr Probfteti Carlborg i Nerpis, fått

henne i mina händer. Sålunda lyder

BERÄTTELSEN.
En huftru trSu Nerpis Sokn och Kätänås by i

Öfterbotn, Brita Larsdotter vid hamn, äf 60 ärt

ålder ,

4
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ålder, har, alt ifrån fin bfcrtidom* kåndt en bitande

fveda i magen, hvilken ftundom var häftigare,

ftundom lindrigare , dock lä, at hon altjemt hade

olägenhet deraf. Ar 1744 några dagar för Pingft*

helgen ,
tog varken ganfka häftigt til och påftod i

hela S dygn, under hvilken tid yppade lig ockfå^ i

liumflkan på högra fidan , en bålde af en god knyt-

nåfves ftorlek, hvilken hade en blåråd fårgj den-

ne bålden blef mogen och flog hål, och ehuruvål

den hölt iiä öppen , var dock vårken i magen få

val fom i bålden likadan* Denna plåga dref ån-

teligen qvinnan at föka bot, för hvilken oriak fkul

hon refte ridande bort f mils vag til Cauhajocki

i limola Sochn, at der af nägon ' klok mehnifka

blifva hulpem Vid ankomften til föreiärte ort,

drack hon något farfk öl : Några dagar derefter vi-

fte fig i öpningen af bålden en mafk utan hufvud,

flat och lik et Binnekcband, men rörde %,hvar-
före han med en pårtfticka drogs ut ur hålet til 3

alnars långd,då braft han af och öfrige delen drog

fig in iskroppen igen.

Maflken var hel flat och hvit, låfom et hvitt

band, och hade på ömfe fidor krulhing låfom en
fpets eller knytning, hade ock långs ät kroppen
en hvit rand något uphögd. Hela lömmaren ifrån

Pingft alt genom höften til Juletiden rann et gult

och fvartaktigt vatn ur bålden, fom låg illa ut/

Bålden fköttes emedlertid lä godt man kun-
de, och anteligen begynte hålet at gro igen; då
ock varken i bålden något faktade lig, nien påftod

likafullt i magen med fvidande och gnagande. Ef-

ter återkom ften til fitthemvift, blir hon af någon
fin bekant tilrådd, at bruka följande hielpmedel

,

G f
* nem-
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nemligfcn: mantög cn ftafk, med gement korn-
brånvin, och ftålte den hel öppen i en myrftack;

i flafkan famlade fig få mycket myror, fom deruti

rymmas kunde. Dagen derpå filades brunvinet af,

och gafs åt qvinnan at tagas in, hon giorde det •

med den påföljande goda verkan, at hon dcrefter,

utan fynncrligit Iaxerande, gaf ifrån liggenom flol-

gången en hel knippa af förr omtalte mafk, fom
legat hel trafligt fiunmanveklad, och til mycken-
heten lå flor fom en medelmåttig garnhårfva. Mår
(ken hdr rördt fig få långe på marken, til des den
af fölhettan blef förtorkad.

Detta ftycket af mafken var aldeles likt det,

fom genom bålden gådt ifrån henne, och ehuru

man varit förgiållig at fe efter, om något tekn til

hufvud varit tilftådes,har man det dock intet fun-

nit, utan har hela denna flora längden af mafken
varit öfver alt lika bred. Qvinnan har ännu i Vå-

ras tvenne fårfkilte gånger giordt ifrån fig af ma-
fken til en alns jåogd hvardera gången. Hon kån- *

ner ännu på famma ftålle fom förr, i veka lifvet,

et krypande och flickande, lika fom mafken ville

famma våg ut , desutan år ock fvedan i magen li-

ka dan fom förr, undantagandes at den ibland år

litet lindrigare. Hon har i år intet befunnit fig af

båttre håifa, utan fnarare värre, iå at då hon vil

flråcka ut armen, attaga efter och lyfta något fom
år tungt, tycker hon, at det lika fom vil öpna fig

der bålden förr varit. Hon fer nu förtiden myc-
ket blek ut. Vid denna befynnerliga håndelfen lå-

»er det vara vårdt at anftålla följande

ÄN-
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ANMÅRKNINGAR.
1:0 Det vil vara ganfka fannolikt, at denna

ma{Uen i vår qvinnas mage har varit til, ifrån hen-

nes barndom , famt växt och haft fitt tiltagande

derftädes, alt til hennes nu varande ålder, hvilket

flutes, dels af det ftadiga gnagande i magen,* hon

ifrån lå fpåd älder har törmårkt, dels ock af den

ogemena långd fielfva malken har haft, då han if

genom läkemedlets kratt til en del drefs ur

kroppen.

2:0 Men af hvad åmne och frö en lädanBin-

nikemalk förft blifvit i kroppen utklåkt, eller ock,

om den efter fomligas mening fkal vara menni*

(kan medfödd, år juft intet ånnu få klarligen be-

vilt At en lådan mafk (kal vara mennilkan med-

född , lårer falla omöjeligit at begripa för dem,

fom hatva lig bekant, det alla diur, vare lig af hvad

flag de vela, hafva deras början af egit flågts agg

eller frö; det lårer ockv^ra få belkaffat med Bin-

nikemafken. Jag ar i den tankan, at Binnikema-

sken hafver fitt boftålle i vatnet, och at den lam-

ma deruti vårper fina ågg, hvarur fedepiera imå
fina ungar utkläckas, hvilka, dä de af mennifkor

eller creatur blifva med vatnet under drickandet

nedfvålgde, kläckas ut, våxa och taga til i magen
och tarmarne, til 13 mycket anfenligare långd och
ftorlek, fom vårman ochyåtfkorne derftådes alt

detta mera fynés befråmja.

At beftyrka denna mening, lårer vara nödigt

at anföra vedermålen af fådan malk i åtlkijlige

flags filkar funnen. Rhvyschen i fina Obfervat.

Anatom*p. 84* gifver ofs afritning pä en ma{k,hvil-

ken han tagit ur eu filk, lom Hollåndame kalla Bley,

hvii*
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hvilken mafk ar bred oeh flat, har fina l^der och
tvår linier, famt et ftrek iångsåt kroppen, Fullkorn-

ligen fohi
'

Binnikéniä'flken , dock med den åtfkil-

naden, at pådennfe aro långt ftörre mellanrum e-

niéljäp hvar led
, åp på Binnjkemaflken, uppå kvil-

ken föga öfver en 111' fingers bredd ar emellan Kvar
led eller tv'rftrek Afrkningen pu denna ma-
{ken fes Tab. V. &g a. Jag hår federfhera fielf

funnit i magan öch tarmarna på Braxen en dy-
lik mafk

,
*) af"? quärfer och en tums längd , hvil-

ken ver bredare ån Rhuysghens, men hade intet
,

få mycket jag kunde obfervera
,
några leder på fig,

men yål en rand långs It kroppen. F6r öfrigif var

han til fårgen hvit , af en lil fingers bredd midt up-

pä , och pä bagge andarna hel trubbog, fåföm
den hvilken Rhuyschen afritat.Figuren fes under lit.

b. De braxnar uti hvilka fådan imik finnes, aro

altid magra, och detjemvål pä den tiden, då Braxen
plägar vara fom fetaft, et tekn, at maflien röfvar

bort mifta närings lafteh i fifken. Sker icke det

åfven lå hos meniii(kan,iom plågas al dylik ohyra?

År hon icke blek , mager och lika fom utfvultert,

och hatver hos fig många liknelfer til döden? jag

påminner mig jemvål, at jag en gång blifvit vårte

i en fårfk Lax en lädan flags Mafk, hvilken dock

var långt fmalare, famt på omfe fidor af fin flata

kropp hel krufig, näftan iöm en fin fåg, den hade

ock fina rikt ga leder, Se fig. c. I Morter och
•-,

v?
,

Wini-

*) Denna Mafk år TiENiA continua plana fukis longitudira-

Ub«s, Faun. Svec 1268* och fins i Fifkar ickeallenaft liten och o-

val , .hälft i de fmå , utan ofta til alns långe! i de ftora Dagéiv,

dock aldeles denfamma * Denna finnes ock ofta i hundar, han

föder léfvaiides ungar, men nog fma, och hk af aro de få kalla-

<kvvermes cucurbitini af Medicis kallade.



I747> April Maj, Junius. 109

Wimbor har jag ock fedtmafkar* dock afannan

befkaffenhet, theslikesi Nors. Jåmfår Artedi Ich-

thyologie under tkul af Clupea och Osmerus, Mån
de fom åta mycket af defie fifkeflag, i (ynnerhet

då de åro halfråa eller ha]f kokade, åro denna iiuk-

domen mera underkaftade ån andre? Jag förefal-

ler denna fr%in, endaft för vidare och nogare un-

deröknings tkul. Erfarenheten har åtminftone

lårdt mig det , at de fom bo vid Fortfar, ftrömfall,

åar och backar, fämt infiöar, dersft ymnog fifk van-

kas, åro af Mrifkar, mera ån andre, bekajade* Ö-
fterbottns, Biörneborgs och Kymmegårds invåna-

re intyga det nogfamt Aldrig har jag flera fiuka

af Binnikemafken ånåfven ifrån defle orter, ehuru-

vål oehfå en delÅbo boer intet åro frie ifrån den-

iamma , hälft fom de myckna Mörter, Wimbor
och Nors,fom vanka hår i åen,ifynnerhetvidHal-

lis qvarn , åro gemene mans och i fynnerhet fattf-

tige Schole piltars föda, hela Våren och Sommaren
igenom.

3:0 År det troligit,atMafken Sr 1744 vid Pin2-

fie tiden, då vårken i magen var aldrahåftigait^

hårade fig genom magen eller tolftums tarmen

(Duodenum) och fpafferade ut i ihåligheten af

buken,

4:0 Tyckes det vara fannolikt, at Maflkea,

genomfitt gnagande på inre bukhinnan(peritona:~

um) var upholsman til bålden, lom yppade lig i

liumfkan, och ehuruvåi Mafken nogiämt vifte at

krypa omkring, få har hans liunkancle til nedre de-

len af buken kunnat befrämjas af det fkakande,

quittnaa hade, då hon red y mils våg.

Det
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?. Det lärer komma mängpm underligit före,

iMom det ock i figfielft ar en forundrans vård fak,

St Binmckemaflken , ehuru han ockfå antingen ge-

nom någon kroppens egen och invärtes dispcfi-

tion , eller ock genom ingifne ftarka purgerande

medel dites afoehgår til anfenliga längder bort

genom ftolgängen, icke des mindre lä måfte mau
beklageligen erfara , at fafi ftörre långder efter nå-

gon tid aro Ster ä nyo i den arma kroppen tiJfip-

nandes, och röja nårvarelfen genom fiörre och
Imarre ftumpars excretion, hvilken ftundom va-

rar lå länge mennilkan lefver. Denna underfam-

ma tilväxten af Binnikemasken måfte nu for tiden

intet fä längre vara et Nymäre ibland de naturkun-

niga, fedan man har fig bekant, hvad fom händer

lig med mafken Gordius, hvilken, fedan den fkä-

res fonder i mänga flycken och kallas i vatnet til-

bakas, växer likväl til alla fina fönderfkurna flyc-

ken , läledes igen , at hvart och etftycke får både

nytt hufvud, kropp och ftiert. An Polypus då?

Månne den oförliknelige Malpighens anmärknin-

gar öfver Silkesmalken icke gifva ofs uplyfning i

denna laken? Denna vife och Ikarpfynte mannen
har i Silkesmasken uptåkt lä många hiertan, hiår-

nor och lungor, fom leder åro på des kropp.

Hvém vet om icke det är lika lå befkaffat med
Binnikemalken? År det lå, lä lärer intet mycket

mera behöfvas til förklarandet af den omftåndig-

Jieten , at Binnikemalken , ehuru ofta han ocklå

blifver affliten , lika fullt växer i lina ordenteliga

leder igen ; ty de förnämfta delarne til fielfva lif-

vetäro tilftädes: hierta> kiärna, lunga , &c. [

6:0
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6:0 Hvad beträffar det läkemedlet qvinnan

med iå god nytta brukat, at flora kyliän af ma-

(ken gått ifrån henne, iå har jag det hos åtflkilliga

iöm varit bekajade af Fiken eller Binnikemasken,

förfökt, men at föga fanningen, utan någon ver-

kan. Kraftigare hielp påminner jag mig hafva er-

farit, af det JS kallade Bieucens Elixir eller Hijer-

nes Teftamente , hvacom jag vid detta tilfålle bör

anföra et exempel: Handelsmannen i Åbo, H> R.

hade en hodgålie, hvilken lag blek ut, var mycket

dumm och trög til alla fyllor, hvilket ofta til-

fkyndade honom nog ftryk. Han kände brytnin-

gar af fräffan. Husbonden grep til litt vanliga hus-

rnedel , det nyflhåmde Hijernes Teflamentc, hvar-

til han hade et heligt förtroende, och flog deraf

cn väldig portion i et glas, och der otvanpä få

mycket ftarkt bränvin, at glafet blef fullt, lamt be-

falte gåffen at dricka det ut , och ftraxt lägga lig

til längs at fvettas, och fäledes bryta fråfTan. Gas-

fen giör IS, och til befrämjande derat lägger han
några goda flkinfållar pä fig. Han ligger ongelär

en tima, men det blef en annan fvettningaf. Gäs-
ten manas af naturen til ftols. Han går ut och be-

ftäller litt ärende på det lattet, at én obcfkrifyelig

längd af Binnikemafken
,
(hvaraf han likväl tilfö-

rene aldrig fedt något prof) gick iträn honom.
Husbonden kommer til mig fpringandes full med
ängeft och berättar, at efter det ingifna medlet
alla tarmarna runnit ur gåflen, bediandes, at jag

egenart ville komma honom til hielp , iå framt nå-

got hopp ännu vore öfrigit Jag lade honom, at

det vifierligen måfle vara Fiken fom gådt ifrån ho-
nom , men han blef vid litt förra tal, at det vore

tarmar.
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tarmar. Nar vi kommo dit, hade fvinen och hun-
darne redan dragit af med en god del at det, ibm
hade gådt ifrån gäflen. Jag examinerade det fora

qvarblifvit, hvilket åtminftone var få mycket Ibm
kunde rymmas i en fullkomlig hattkull, och befant

niafken ännu hafva någon rörelfe. Til fårgen var

han fulkomligen iöm rentvåttade tarmar, hade fi-

na riktiga leder och tvarftrek, famt en mörkare
rand långs åt kroppen. Der han var bredaft, kun-

de han vara fom en tvår finger bred, men tog e-

mot bågge ändarna fmåningom af, och biet alt

fmalare och fmalare, dock ftadnade han intet i

någon fpits, utan var lika fom tvårt affkuren; an-
tingen nu hans naturliga fkapnad var lådan, eller

©m han var affliten, det kan jag intet vift låja. Jag
lökte med all flit efter hufvudet; men fåfängt.

Gåflcn purgerade hela dagen fterkt; honom gafs

ingen ting annat ån en hafreföppa med nog fot

luiölk uti. Morgon derpå var han frifk, dock nå-

got matt, och ifrån den dagen fick hari lifligare

fa rg, blef frodigare , hade redigare uttal, famt

blef til lina finnen muntrare och qvickare, ån han
någonfin varit tiiförene.

Den 6. Junii 1747.

Når Academietiy efter fin feämna, hade lam*

nat denna handling at igenomlåfas af de frånva-

rande Herrar Mediet , blef den tillika med hosgå-

ende bref och R&n, angåendefamna åmne, återJÉnd

(if Herr Archiatern RoséN,

RÖN
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R Ö N
Angående Binnike Majken

y
giorde och infand*

Af

N ILS ROSEN.

Det år undran vårdt, at Binnikema&en, fom
Hippocrates redan talt om i fm tid, ånnu
år ofs til fin natur och egenfkaper lå obe-

kant, Kånde vi honom val , iå (kulle det vifferli-

gen vara ofs til en flor hiclp, bäde når vi vele ut-

röna , om nSgon fiuk hyfer honom innom fin

kropp, fom ock når vi vele biuda tillät utdrifva

honom. Med en kånd fiende ftrider man altid

med mer fördel ån? med en okund. Fullkommelig

underråtteife om honpm kan ingen lättare gifva,

ån de fom bo på orter, hvareft han år mycket gång-

fe. Hvad den flitige Dofter Carl Bonnei om
honom uptåkt, få vi fe, når han fulgiordt den för-

iåkran , fom han gifvit i företalet til fin Infe&olo-

gie pag, 17.

Den frågan Herr Profetior Spöring föreftål-

ler, om de åro mer underhäftade Binmkemajken ,

fom åta mycket afdeffkfagenjom hy(a denna ma-*

Jken utifig , an andra , år vård upmårkfamhet Jag
har hårom ånnu ingen erfarenhet, men det^vet

jag , at våre Fifkare hår omkring Målaren altid ka-

ila bort en lådan Braxen , Ibm hafver Binnikema-
fken uti fig, föregifvandes, at den får en obotelig

fiukdom ibm åter af en lådan fiflk. Fifkarne åra
ock lå vifTe på fig , at de kunna fe utan på Braxen,
om han halver matkén uti fig eller ej. Af tre tekn
kanna de det, och defle hafva vid anftålte prof ej

H flagit
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flagif felt Det förfta Sr, at han fer mörkare ut åix

annars. 2:0 År han ej lå bred fom fnfk Braxen y

och 3:0 år han tun och hvaff i ryggen.

Jag ville ön(ka 9 at vi kunde iå vål utröna, når

någon mennifka plågas af denna malken, men de
tekn, genom hvilka' han bör utforfkas, aro M tve-

tydigc, atvi ännu ej kunna med viishet laga, at

någon har Binnikematken , förr ån något ftycke af

honom gådt bort. Vi mifftagc den gemenligen
med Colique, Moderiiukan eller med Malum hy-

pochondriacum»
Huruledes de plågor , fom Binnefcematken

förorfakar, blifvit aniedde för Moderfiukan , har

jag fedt på en hederlig Fru i Stockholm , fom i ?

ars tid var mycket eländig, och brukade alt livad

iiågonfia för Moderfiukan kunde forefkrifvas. År

1730 brukade hon Viksbergs hålfobrum Når hon
druckit vatnet något öfver 14 dagar, vardt hon lä

häftigt angrepen af fin förmente ModerpafTion, at

föga hopp var om des- lif. Efter tre dagars för-

lopp begynte des plågor lindras, och i det famma
gick en Binnikematk ifrån henne, fom var 80 al-

nar lång, hvilken ännu i Spiritu vini förvaras. Så-

ledes vardt des miiTkånde fiukdom bekant» Den
fiuka blef ock tåmmeligen frifk, men var dock ån-

nu mager fom förr. Året derpä, då jag förft låg

henne, drack hon åter Viksbergs vatn, blef lika

häftigt angrepen fom förra året Pä tredie dagen

ginge tre alnar bort af famma matk,och ifrån den
tiden begynte hon taga til, och har altledan me-
rendels mått vål

Jag fruktar, at det lårer bli fvårt, at få vifta

märken,geuom hvilfea de#ue matten flkal utrönas,

km -
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hälft han ofta kan ombyta fit rum imagen och tar-

marna , och lårer i dem i fyuaerhet förorfaka

Spafmodifka krämpor* Han kan ock hos den ena

vara muntrare och ftarkare ån hos den andra. O-
likheten i lefnadsiåttet och i maten , kan ock mer
oroa matken hos den ena än hos den andra. Dock
ibm vi få noga vete hvad nerver, fom gå til hvar

och en af defla delar, (kulle jag ej anfe det för omö-
jeligit, befynnerligen om vi någon tid noga uptek-

nade, hvad fom under ätfkillige paroxyfmer fker

hos iådana fiuka. Man har fkålig orfak at tro, at

det fom hos många, under flera paroxyfmer, vifar

Hg , mätte undteligen gifva ois tilråckeliga kånne-

tekn vid handen.

Jag har ej fedt många, fom hafvaBinnikemat-

ken, men på tvenne, fom ännu viftas hår vid A-
cademien , har jag haft tilfålie at giöra oblcrvatio-

ner, Jag har med flit upteknat, huru det förhåller

fig hos dem, både for och under paroxyfmerne.

För dem har jag ock uplåfithvadiag nu (krifvit,det

de ock i alt vidkåndt Jag vil begynna med den ene*

Paroxylmerne komina merendels om formich
dagarne, medan han ån år fattande, men de kunna
ock ibland qvåfvas i förfta begynnelfen, om hänt

då ftraxt får någon ftadig mat
Paroxyfmerne kunna dock vid annan tid af

dygnet upretas, i fall han dricker något mycket
vin, i fynnerhet det fom år lurt. De upretas ock,

om man åter rörig mat, fom agg eller la£. Lika-
ledes om han åter tunn mat , fom loppor och
miolk, i lynnerhet oiipkokack Som ock, om haa
tager fig något för ftark rörelfe, icke åter om aft-

narna och lägger fig lågt med hufvudet,

H 2 Om
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Om tungan blifver hvitaktig, och han får c-

lak Iraak i mumien, iå vet han,at paroxyfmen vil

komma*
Följa derpå jåfpningar och ftråckningar, lamt

ibland hicka, få år paroxyfmen ej långt borta.

Når derpå komma ref, i fynnerhet i vånftra fi-

dan, öfver robladet, (os ilei), då år paraxyfmen
förhanden. På refven tö!ja då ångflan , med ftark

tryckning under hiertgropen
,

fvindel, kall fvett

ögonen: åndteligen flyter en myckenhet klart vata

ur munnen , hviikets fmak ftöter litet på furt Bu-
ken år under alt detta utftinnad och öm, når den
vidröres, Pulfen år ock under paroxyfmen fvag

och långfam* På Jpottandet följer ibland upkaft-

ning, ibland diarrhée. Hvilketdera fomfker, få

följer dock altid derpå någon lindring,

Defie paroxyfmer åro ibland lindrige, och
gå fnart öfver, men ibland åro de iä långfamme,
at de racka hela veckan, och lå fvåre,at den fiuke

förlorar både tålamod och hopp om lifvet, I bag-

ge fallen åro dock ofvannåmde omftåndigheter

tilftådes.

Annars har denne liuke altid elak anda, gan-

fka illaluktande ftolgång,och år mager, oaktadt

han merendels åter ftarkt: jag fåger merendels, ty

ibland har han alsingen matluft, ibland har han

den ganflka ftark , och faller dä luften gerna på falt

mat, men ibland på fådan fpis, den han förr aldrig

haft fmak för. Ifrån honom gå ofta lefvande Ån-

grar (Afcarides) , hvilke til fårgen åro blekb une,

men ej aldeles hvite. Sådant föm liknar gur.
?

.kär-

nor, mårkerhan aldrig gå ifrån % I öfr git år

han lika dan i Ny och i Nedanet. Hos
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Hos den andra eller des yngre Bror, yppa fig

til alla delar famma tekn, men med någon liten

tilfats. Ty denne känner någon fveda under hiert-

gropen eller bröftet, hvilken flyttar fig af och an

,

lamt varar ibland några dygn. En flags broftbran-

na känner han ocL Denna märkes två tver finger

öfver högra vårtan, och kommer den honom före,

lika fom der låge litet fvafvcl och brånde* Hårpä
följer en liten ftottning, och dermed går bränan

öfver* At upmgningar år han ock belvårad.

Af anförde tekn fer man, huru litet de
komma öfverens med dem , fom Herr Daniel
Louis de Vieussens angifvit i fin obfervation

fur la maladie de Mr. Manot de Bergerat Ty de
jag befkrifvit hatva ingen oro eller ångflan, un-
dantagandes under paroxyfmerne. De åro ock an-

nars af et gladt finne, och fky ej fållfkap ; de kla-

ga ej öfver matthet i armar och ben; de hafva ro-

lig iömn och inga räddande drömmar; de hafva

godt minne; kanna intet fom om nätterna eller

om mornarne vil igentåppa halfen; den ene at dem
har allenafi bly färgad ring under ögonen* De itå

ej våta ögon efter, utan under paroxyfmerne; ic-

ke eller kanna de efter paroxyfmerne någon vårk

emellan axlarne*

Herr Vieussens tekn och de jag! befkrifvit,

komma altiå endaft deruti öfverens, at paroxyf-

merne komma gemenligen om förmiddagen, eller

når dé länge varit utan mat; och at de, fom haf-

va denna fiukan, hafva elak anda, illa luktande

floigång, och blifva magre, oaktadt de åta mycket.
Vid detta tilfållet vil jag ock nåmna med nå-

gra ord, hvad verkan jag funnit af de medel, fom
H 3 före-
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foreflås til denne matkens utdrifvande. En Bonde
från Öfterbotn begårte fér et år fedan af mig nå-

gon bot för fin långfamma fiukdom. Han hade

fielf låtit uptekna beråttelfen om fitt lidande ,hvii-

ken jeg forft med des egne ord vil anföra.

„i:o Det åro nu 14 år, fedan jag forft begyn-

de kånna en fveda under broftet, dock utan nå-

„gon fynnerlig kånbar rorelfe derftådes.

51
2:o Altfedan har fvedan och rorelfen under

^broftet tiltagit, men i iynnerhet under högra
„bröftbenet, hvarert, når fvedan infinner lig, lig*

.»ger lika fom et nyflan, hvilket då hväifver af och
3,an, -men icke få fynligit och kånbart, når det gar

„från den högra fidairtil den vånftra, fom nar det

„går derifrån til den högra igen : då man ej alle-

„naft känner det med et hårdt trångande, utan kan

^rorelfen då åfven fes, ja, ofta utan på tredub-

bla klåder.

,,5:0 Svedan under bröftet päftår ibland en

5?tima, ibland några dygn, I bagge fallen år den
j,ödrågelig , iå at jag ibland låtter mig up i längen,

„ån ligger jag och drager mig pä buken, ån på
5,knuen , med et ord : jag hafver mig mäkta omke-
^ligen. Ibland infinner fig denna fveda med fiark

^bröftbrånna , men altid med mycket buller invår-

„tes, fom förorfakar upftigningar, de der med
>,fin elaka lukt fylla hela rummet

^4:0 Når jag arbetar ftarkt år fvedan drågeli-

?
,gare, men infaller den på en Helgedag elierom

^nattetid, lå år den olidelig.

„yx> Vatn rinner måft hela natten ur munnen

^på mig,, och år jag. annars båft om mornarne,

)3
mea
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„men känner måft hyalfvandet når jag åter. An-
„nars år det lika med mig i Ny och Nedan.

„6:o For 6 år ledan gick förfta gången ifrån

„mig et ting
y
fom låg hel hvitt och flått ut, fom et

„Binnikeband, det var fullt med leder , enknifs-

„bak emellan hvar led. Sedermera har det vilat

„fig ofta, år 1745- til 4 alnars långd, lamt nu i vä-

dras (1746)5 til et ftort bylte, likafom en oredig

rgarnharfva,

,,7:0 Både når detta vifarfig, fom ock eljeft

»ofta, ferjaget flags hvit matk gå ifrån mig, til

,,fkapnad fom* Ångrar, men mycket finare 5 dock
„ej til någon myckenhet.

„$:o For öfrigit, och enår jag ej hafvcrnJ-

„gon verk^lig anftöt, befinner jag mig vid en full-

5
,kommelig god hålla , men matluften år icke iå

„god fom torr. Jag kånncr ock et ftåndigt fugan-

,,de i magen , likafom når man åtit bår eller an-

„nan frukt»

Det år fäledes någon olikhet, emellan den*

nas och de förras klagomål. Olikheten i mat
torde mycket vara hår til fkuld. De förre åta in-

gen frukoft; Bonderne i Öfterbotn gå om mornar-
ne ej til fitt arbete, förr ån de åtit foiör och bröd,
oft eller falt fifk. De förre åta lållan miölk, I öfter-

botn igen , år fur miölk Böndernas måfta och da-

gcliga mat. Denna lårer oroa matkön, och hos Bon-
den förorlaka det ftarka vålfvandet, fom han nårn-

nom voro hvita , men hos dem blekbruna , ty 15-

dana kråk få gerna lamma fårg, foiu det har, hvar-

ner. Håraf lårer ock kom hos ho-

jif de leiva.

H 4 Denne
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Denne hade brukat, fom han berättade, et

Och annat, men utan verkan ; förmådde icke lån-

gre uppehålla (ig i Stockholm, utan (kulle nu med
et Fartyg refä hem igen* Jag kunde låledes icke

få gifva akt på honom under någon paroxyfme.

For des föreftående refa (kull , var jag ock nödfa-

kad, at gifva honom någon låkedom , fom i haft

(kulle giöra fin verkan. I de (amma dagarne hade
)ag låfit Vieussens nyflhåmnda bok, och fedt hu-
ru högt han berömde, i (ynnerhet, Vinrute olja,

blandad med qvickfilfver och några purgerande

medel. Jag var glad öfver tilfåliet jag fick , at ut-

röna fanningen håraf, men miflynt når jag låg, at

Herr Vieussens förfkrefne medel hade (amma ö-

de , fom alt hvad annars til denne matkens utdrif-

vande af månge föreflås. Hade et ftort bylte af

matken nu gått ifrån honom , fom det (kedde om
våren 1746, då han ingen likedom intagit, lå

hade man lått kunna tillägga déffe medel et oför-

tient beröm. Så lårer det hafva håndt med flere,

Somlige mena > at matken ibland våxer (å ftarkt, at

han ej får rum i tarmarne, derföre måfle en del

af honom ibland komma ut, fom det kan hånda

(kedt med den pigan Fabrtcius talar om. Ibland

lårer en del af honom förvifna eller dö, och den

delen (äledes lått utdrifvas. Pä Polypen dör ibkmd

en del, och om den ej ftraxt affkåres, dör hela

Polypen. Binnikcmatkcn år honom icke hår uti

Jik. Men det år jag i-ftånd til at vifa, at Binnike-

matken ibland rutnar emellan 2 leder, blifver der

alt fmalare och fmalare, til des han åndteligen fal-

ler af, och har jag fedt, at det (kedt på tveggehan-

da lätt
,
ty äniingén har rötan begynt pä bagge
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kanterna, och giordt fom två halfmänar, de der

mötts åt med fin uphögda ficla , eller har den be-

gynts midt uti, och vid bagge kanterne allcnaft

1'annat en eller annan tråd. Har denna rötan be-

gynt uppe på matken, lå har det ftycket, fom af

honom kommit fram, varit flört, men tvärt emot,

om forrutnelfen tagit fin begynnelle inemot andan

på matken. Detta ar altlå en vi(T orlak dertil, at

nycken af honom ofta komma fram, utan at de

genom lakemedel blifvit utdrefne. Kunde man
få igen orfäken til denna rötan, iå torde den ktirl-

na befordras, och matken iåledes efter handen med
lätthet fördrifvas Men jag far bättre fram vidare

berätta, huru det ändock fkal låta lig giöra. Qyik-

filfver plägar berömmas emot matkar. Mot Bin-

hikematken vil det ej förflå. Man kan bland annat

fluta det af den förut anförde oWervation om Bon-
den, fom ock deraf, at den Frun, hviiken jag I

begynnelfen omtalte, vardtjag vet ej af h.vad vill-

rådighet
,
lagd i Salvation, och gick den orden-

teligen igenom, utan at den niinfta bit af Binni-

kematken vilade (ig.

Våra Mineral vatn vid Medevi, Flackebö, Ram-
löfa, Wiksberg, Wårby &a föreflås ock låfom
kraftige medel raotBinnikematken. Den förr an-

förde obfervation fynes ock gifva denna meningen
någon ftyrcka, men jag vet ock åtfkilliga, fom med
dem fåfängt fökt at fördrifva denna gaftem Ibland

andra vil jag allenaft nåmna et ufcgt Fruentimber,
lom i flere år klagade fig öfver en mr colique, af

hviiken hon flkottals vart anfått. Ifrån henne gick

jbiand med excrementerne något, fom liknade

Gurkekarnor. Jag mifftånkte Bmnikematken , låt

H f . henne
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henne fördenfkul bruka Edinburgifke Profeflbrens

Herr AlstönsTenn-mos, på det lattet lom han fö-

refknfv er i Medical Eflays publiihed by a Society

in Edinburg. Vol.V. P. 1. p. 89* Hon kunde ej längre

hårda ut der med ån 2 dagar,dels for den fvårighets

fkul, fom hon hade at intaga det, dels ock för den
ölidcliga pläga, fom hon föregaf det upvåkte hos
henne. Jag vant dock något ,"nemL det, a t et li-

tet flyeke afBinnikematken kom ut, och jag låledes

feck veta med vifshet hvad fiukdom hon hade. I-

från den tiden har jag aldrig förmädt henne at bru-

ka detta medlet. Jag ftyrkte henne fördenfkul, til

at bruka et af våra båfta Mineral vatn; Jag menar
Fiåckebo* Hon giorde fä 3 är å rad* Mådde al-

tid vål de veckorna hon drack vattnet; men afMat-
ten gick ingen ting bort, hvarken då eller ledan.

Sedermera har hon flera gånger brukat mitt Vifce-

ral Elixir och finner fie deraf tåmmeligen val. Här-

vid förefaller en ferdeTes ting , fom jag ej forftår

,

nemL at det fom liknar Gurkekårnor går i en flor

myckenhet ifrån henne, nar hon brukar Elixiret,

men år annars fållfynt* Am deffe Gurkekårnor
Binnikematkens ungar eller vermes cucurbitini,lä

undrar jäg,om Elixiret bringar honom til at trägna-

re föda , eller om han altid år lika fruktfam.

Om hyffnåmde Tenn-mos giorde jag mig godt

hopp. jäg har haft tilfålle at bruka det, men med
olika verkan. En förnam Herre , om några och

trettie år , fom altid haft god hålla , berättade mig,

at han, vid fin -äterkomft från den fidfta Finfka Cam-
pagnen, och åtfkiliige gånger ledan, mårkt, atflyc-

ien afen Binnikematk ginge ifrån honom, men at

den ej vore hvit^ utan Jtade en jårnfårg. Han var

deraf



1747- April Maj. Junius. 153

deraf aldrig fiuk , men lat dock öfvertala %, at på
Herr Alstons fått för 2 år fedan brukaTennniofet.

Han kånde ej 0111 Matken gick bort, men ifrån den

tiden har han aldrig mårkt honom , och mår alt

ftadigt väl

En piga 2 mil härifrån Staden plägades i flere

år afRinnikematken, af hvilken et eller annat qvar-

ter gick bort några gånger om året, Hon hade
måft hvar vecka någon häftig paroxysme , hvilken

lindrades, når hon lade hett Salt mellan ull öfver

nafvelen. Jag lat henne 1746 om Våren braka

Tennmofet När jag talte med henne den 9 Maij

1747, berattade hon, det hon alt fedan mådt va!

och icke haft en enda paroxysme, men om mat-

ken gådt bort vifta hon ej.

Jag ville onfka, det hade haft äfvenM god ver-

kan hos andra , men klent folk har det fökt få häf-

tigt , at de ej förmått bruka det orden tel igen. Den
igen, hvars paroxysmer jag förut vidlyftigt befikrif-

vit, har brukat det åtflkilliga gånger,men utan den
minda verkan.

Nu far jag då berätta, huru han, des Fader och
Broder få vida biifvit hulpne, at de kunna ibland

hela året vara frie iör någon paroxysme-, och med
livad medel de merendels utdrifva et fryckc afmat-
ken, när, och få oka de vela. Det torde vara värdfc

at minnas , emedan de derigenom ganflka mycket
återvunnit fin hälla , och hafva nu friflk färg farnt

godt hull Under paroxysmerne äro de ej i (låncl

at intaga någon ting, men när paroxysmen är öf-

ver, taga de dagen derpå in uti någon Syriip,

likagodt hvilken, vid paff etQuintin afDoctorRo-
thens EfTentia Catholica purgans, hvilken i des
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Chymie fiår befkrefvem Härpå dricka de myc-
ket Thé eller öloftvafla. Når dropparne begynna
mot middagstiden at giöra fin verkan , följer gier-

na något ftycke af matken med , men {kulle det fcj

£ke den dagen, fä tages dagen derpä en dylik do-

fis, då en del af matken ofelbart utdrifves. Detta

iåttet flär dem aldrig felt. Men det år ock möje-
Iigit,at med nåmncle droppar utdrifva något af ho-
nom vid annan tid, jag menar, når de icke haft

dagen förut någon paroxylme, dock fom detta

låttet ibland flagit felt, ty finna de båttre fin rak-

ning vid det förra*

Härvid år följande vårdt at mårka, nemligen

j:ö Åt det fom då går bort af matken , har ibland

de marken til röta, fom jag förr nåmndt, och kom-
mer dä lått ut, men ibland intet, och måfte då af-

flitas. 2:0 At intet at honom går bort, utan at

hafva i följe med fig tunna excrementer. 3:0 At
de altid veta, når matken vil komma fram, eme-
dan de då kanna förut et lika fom kittlande i fiol-

gängen, hvilket ftråcker fig ånda up åt lifvet 4:0

At de ock vårkeligen kånna når han går bort. y:o

At Fadren nu mår båft och känner på flcre år in-

gen anftöt Åldre Sonen dernåft, få at han på et

helt år ej kåndt något ondt, men den yngre, fom
miiift brukat dropparna, år ej iå långe fri för par-

oxyfmer , har icke eller ån fädt få frifk fårg och

lå godt hull fom de andre*

Af detta drager jag följande flutfatfer.

1) At vi af briftpå tilråcfeeljga< urfkilnings tekn

ofta mifftaga ofs, och föka at Hielpa dem för Co-
lique, Moder-och Miåitfiuka, fom icke hafva an-

han plåga ån Binnikematkea,M b
2) At
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2) At vi fördenfkul böra noga upteck;na, hvad

vi anmårke hos dem, pä hvilka Binhikematken re-

dan vilat figi pä det, når mänga lådane obferva-

tioncr jåmnforas, vi måge kunna utlöka, hvad alla

hafva gemenfämt, och låledes villa tckn igenleta..

3) Ät det teknét flår fel t, fom tages af det, fom
liknar Gurkekårnor.

4) At aldrig något flyeke går bort af matken u-

tan diarrhée.

5-) At man kan kanna förut,, når något af ho-

nom vil gå bort.

6) At den förmodeligen ej går, fin våg, utan

at man vet deraf

7) At bon i förftone år antingen mycket liten

eller mycket i vag , emedan han långe kan vara in-

nom kroppen , utan at åiladkomma någon iérde-

les plåga.

8) At han med åren lårer mifta fin kraft at våxa

til , och behöfver ej (å mycken föda lom förr.

9) At han med åren pä ibmliga. ftalfén anta-

ger röta.

10) At detta år en viff orfiik, hvarförehan ibland

af fig fiel.f går ftyckevis bort.

1 1) At de medel man i den håndclfen brukat,

fi oförtient beröm*

12) At de låkedommar med fkål kunna lågas

vara mot honom tienlige, fom utdrifva ftycken,

på hvilka ej mårkes vid den licifta andan något tekn

af röta.

1 O At de hittils bekante medel ej årp tilråcke-

lige til des fullkommeliga utrotande,

r4) Men at vi dock åro i ftånd , til at få hiclpa

dem, fom hafva denna fiukan, at deras plågor ic-

ke
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ke allenafl: blifva drågelige, utan deras hålla kan
ock til ftöire delen Sterftuiias.

i s } At de medel, med hvilka .ftycken af matisen

fliola utdrifvas, böra intagas efter paroxylmerne

,

och det hålft några dagar a rad.

16) At vi hår med mätte åtnöja ofs, til des Hi\

Dodor Her-renschwand behagar uptåcka , huru

des 4 "pulver giöras , med hvilka Binnikematken

både på gamla och unga, fvaga och ftarka, med
hufvudoch alt, maft lefvande, utdrifves innpm
et dygn.

Den 13. Juni! 1747.

HESKR IFNING
Ofver Mddefiå Socken , / anledning af Kongl. Ve«

urfkaps Academiens Handlingar for $an. Febr,

och Marth Månader q41 , pag. 1.

Författad af

Mag. PETRUS N/ESMAN
Probft .ofver Sodemöre Härad och Kyrkoherde i Madefio*

Madefiö år belägen i Småland, Calmare Höf-
dingedöme och Södra More Hårad; Kyrkan
ligger nåftanraidt i Socknen, 3 mil i Våfter

från Calmare vStad, \ fierdings våg från landsvågen,

fqni ftråcker % härigenom Socknen emellan Cal-

mare och Wexio.
Enligit en god Charta, upråttad af framledne

,
Landtmåtaren Frigell, öfver Madefiö, år Socknens

Area eller öfvertog 44 quadrat mil eller 96143 tun-

»eland, Efter jordeboken beftär Socknen af

Man-
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Mantal eller hela Hemman 5 altfå belöper fig ine*.

mot 1000 tunnelands Area pä hvart helt Hemman/
] Socknen finnas 16 fmå iniiöar och 3 flyeken Åar,

hvilkas Area tilhopa år litet drygare ån 2000 tun-

neland, iå at det torra fliger jåmt til 94000 tunne-

land. Ehuru hår i Socknen ej finnas nSgre byar,

utan bara enftaka Hemman, hviika åro tåmmeiigen

klufne i 4 och 8 deiar: Så at Socknen dymedelflår

tåmmeligen folkrik och någorlunda rögd, eller up-

brukad: \& kan man åndä i allmänhet ej råkna mer
ån 20 tunneland åker och 100 tunneland ang på
hvart helt Hemman* deriöre öfverblifver vid pafs

972 tunneland utmark för hvart Hemman , och tor

hela Socknen en ödemark af 82390 tunneland.

At denna orten i åldre tider varit mycket me-
ra folkrik och båttre upbrukad , ån han nu år

i
det

fkonjes klarligen af de flora ftenrör, fom pä ganflka

mänga flållen åro medmennifko händer upkaftade,

hvareft nu flår flora fkogen, der til forne varit Sker*

Digerdöden och de derpå följande lyåra krigstider

emellan Sverige och Dannemark låra utan tvifyel

varit vållande til folkets flkadeliga a igång och för-

minfkning. Men at folket nu ökat lig til mer ån
dubbelt antal emot det löm hår var för 9? år ledan,

det finnes jämväl tydeligen af Kyrkans ftorleMom
förenåmde tid blefupbygd af tråd , i flåilet för den
gamla, hvilken, jåmte Pråflegården och en flor del

af bondegårdarne blef upbrånd af en flor fkogseld,

foni jåmmerligen graderade i denna orten år i6> 2.

Denna Kyrka år allenafl72 fot lång och 43 fot bred
inom knutar, fom giör 3069 quadrat fot eller 774
quadrat alnarsArea.Om nu en hop folk utan trång-

iel {k?l begå% i et fum 3
iå behgfycr &var perion

1 qua*
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iquadrat alns plats, Altfä kan Kyrkan heqåmli-

gen cj rymma mer ån 774 pcribncr eller hogfi 800
hion,når man lägger en liten Läktare har ti I, Ibm Sr

bygd bak i Kyrkan, Vidare då nian låtter,at en fier-

depart år hemma, da tre fierndeiar af folket gä i

Kyrkan: lå har Socknen beftådi vid paff af 1000 per-

löndr då förtiden, och iäledes ej behöft ftörre

Kyrka, Men nu finnes hår i Socknen öfver 400
Matlag bondefolk, 6oo-perfoner husfolk, 13? båts-

mån och 40 (altpeterfiudnre vid paff, fom tilhopa

uteiöra ätminftoiie en folkhop af 4000 perfoner,

fin ätt och flört, hvaraf iäledes fierdeparten kan

rymmas i en ii liten Kyrka.

V\t folket äter begynt oka fig i fcdnare tid hår

i örten, kommer bland annat deraf, atBöndernc,

for det fiarka Bätsmanshållets fkuld, fäklyfvafina

hemman i flera delar : hvartil måft alla halfva och
fierdedels hemman, ibm ånnu finnas hår i Socknen,

böra och kvinna befordras, iå mycket hå!re r fom
hemmanens Jdyfning i fnva delar och egornas be-

lättande med torp, kan hielpa denna Socknen ti! fm
gamla folkrikhet och forna håfd igen, orten til

upkomfi , och det meniga båfia til båtnad.

Nu v il man komma närmare til Socknens egen-

teliga befkrifning, iden ordning, fom finnes fö-

reflagcn i Kongl Academiens Handlingar pä fore-

nåmde ftålle.

1. § Om $ordmanerne , Åkerbruket och

Svedjeland.

Jordmånen, i Madefiö Sockn år fvart-och ler-

mylla til l- fots tioklek, derunder ligger enrod,

tåmniel igen fin och leraktig fand: i åkeren lä vål

ibm flåtteren har legat en flor myckenhet kul-

rig'
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rjg gråften, hvaraf en del, fotn i tyngden icke öf-

vergätt en mans börda , ar uptagen och famman-
kaftad på vifta ftållen, men de ftörre ftenarne lig-

ga ånnu qvar i äkeren, til mycket hinder i des kör-

ning och ans. Når folket kommer til behörig myc-

kenhet och ftyrka , kan icke allenaft all den fte-

nen, fora ånnu ligger til nog myckenhet i åkeren

och flåttermarken, tagas bort, famt mycket mera
åker och ång rödjas; utan ock all ftenen användas

til [lengårdar omkring hemegorne.

För åkrens ftenighets fkul, kan hårftådes in-

ge plogar ej eller någon annan val giord åkerred*

fkap nyttias, /Ikerharfvcn år tåmmeligen läng

och final, få giord, at hon ledar fig pä längden

och år förledd med pinnar af tråd. Alriä år det

klart, at åkerjorden år i fig fielf båttre, ån des håfd

och fkötfel. Hvarföre ock utfådet iållan käftar

af fig mer ån femte kornet.

åkerjorden lågges hår fållan eller aldrig i hvi-

la eller trade, få nyttias hår ock aiaft vårråg
,
jem-

te korn, arter, bönor, rofvor, lin och hampa;
men icke hvete.

Svedjeland eller brånor idkas hår nog, til fö-

ga fromma för matjorden, fom hår i orten år tåm-
meligen ömnig bland ftcnarna , men inåfte derige-

nom taga afoch aldeles upbrånnas. Få de måfta

fvedjorna lås vinterråg och fomligftådes rotvor

,

lä brukas hår ock at fä fommarråg midfommars-
tiden på fvedjeland , hvilken mot höften nyttias

til bete för flagtebofkap , hvarefter rågen det föl-

jande året våxer lika frodigt, och kommer til be-

hörig mognad.

I Efter
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Efter hårflådesföga brukas någon dikning, få

blifver åkern fent tidig om våren, derföre kai/vår-

iåden hår icke lås, förr m^a s veckor for midfom-
mar, men vinterlåden lås emellan Bårtiis ochMi-
chelsmåflan»

Hår i orten vet man icke af, at oka bofkaps-
gödflen med andra ämnen , desutan ligger gödflen
under bar himmel, alt til des hon kores ut på åkren.

I åkrarna flå har å~ orten en myckenhet Ris-

ekar, fom flkåmma fåden både med fkugga och
löffall, famt fuga til fig mycken nåringsfåft från

iåden, och borde fördenfkul få utrotas.

All låd fkåres hår med handfkära, hvarvid

de fmå kunna giöra åfvenlå godt gagn fom de flo-

ra* Såden bindes i fmå kårtvar,föm kallas Ncker,

24 Neker giöra en Trafve , fom af råg gier medel-
måttigt tunna , men mindre af korn : deffe Ne-
ker lättas i en pyramidalifk fohn tilhopa på åkern,

lå xihty vx regnvädret ej kan giöra derå någon iår-

deles fkada*

Utom Kålgårdar, fom vid alla hemman åro

brukeliga, finnas fållan några krvdd- och trägår-

dar hos Allmogen ; men deremot växer hår i Sok-

nen deflo mera humla, hvilken jemvål år af god
art: humlerötterne åro lagde få i åkrarne fom hem-
ma vid gårdarne å de flenigafte ftållen: derofvan-

på år all den ften til flora röjr upkaftad, fora man
rögt af marken deromkring : rötterne kunna fåle-

des aldrig mera röras eller anfas, men i ftenrcren

fåttas ftörar, hvarå humleråxnorne eller riflorne

bindas om våren och upvåxa om lbmmaren til

mycken frodighet och afkomfl. Stenrören blifva

fåledes aldeles flkylde af humlan, fom hår af kal-
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las Rorhumla , fe rått artigt ut om fommaren och
gifva lå god humla, at han råknas for den båfta

i hela Småland
Afiättningen på fpannemål år ganfka ringa

frän denna Söknen
,
fomlige bruka allenaft i god

tid at följa bakadt bröd tilCalmar: men i dyr tid,

och da egen lid ilar felt, får Landtmannen beta-

la fitt bröd dyrt nog, fåfom ock låden nu i år har

gullit 12 dal Silfmt tunnan i Calmar.

2. §. Om Ang och Beteshagar.

Hårdvalls åogarne åro hår 3 orten befvårade,

dels ined ekar och dels med enrftor myckenhet
kullerften och fkerf, få at gråfet med flört befvår

kan afflås r derföre ock folket hår til bruka myc-
ket fläckiga liar, men båra % rått behändigt åt,

når de hugga af gråfet emellan ftenarna, hvaraf

likvål en flor del mäfte blifva qvarflående, lå at

fådane ångar gifva ganfka litet hö emot fin vidd.

Starrvalls ångarne, fom hår kallas Mader och
Fly åro nog ISgVåndte , fvSra at bårga i våtär och
tåmmeligen litet barande.

Bagge flags ångar kunna och böra anfenligen

förbittras , når folkets myckenhet och ftyrka får

taga til; ty den förra ångsvallen kan hielpas med
ften-röaning,och den fednare med åarnes uprens-

ning och Madernes gcnomdikning.
Beteshagarne åro ån mera ftenbundne, hafva

likvål godt och muftigt bete, mera tienligit för

flor bofkap och getter ån för tår , efter fom flika

hagar åro tåmmeligen fkoggångne och befvårade

med enbufkar, hvilka, jemte annan fmåfkog, bor-

de afrödjas, om de fkulle tiena til fårabetet

I 2 $ §
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3. § Om Skog, Utmark , Mulbete ffc.

Hår i Soknen finnes ej någon Allmänning fil-

tan hafver hvarje gård fin enfkilta fkog och ut-

mark, dels ofverflödig och dels titråckelig, un-
dantagande några tå hemman , fom ha tva bnft där-

på. Skogsmarken år öfvcrftrödd med ften, år

tåmmeligen befvårad med kärr, men frambrin-

gar likväl tåmmeligen godt och ymnigt mulbete.

Ifkogarne finnestall, gran, al, biork, en och ek

hvarom annan; väller om Kyrkan och 1 mil deri-

från fynes en vacker bokfkog, lå finnes ock på
åtfkilliga fiållen ronn, oxel, hågg, apel och haffei.

Af fkogen giöres ingen affalu med timmer, klapp-

holt ej eller med potatlka : bråder lågas allenaft

til egit behof : i fednare tid har allmogen begynt

kola til Flerohopps jernbruks behof , fomårbelå-
git har i Soknen , hvareft kolen betalas med 5 til f

mark Silfimt for ryffen , alt fom bonden har lån*

gre e»ler kortare våg til Bruket; på några få ftål-

ienbrånnes tiåra af rötter, lömaflåttes til Calmar
emot f a 6 dal Silftmt tunnan. Svedjeland idkas

hår nåftan for mycket, fom lagt år, dock måfte lå-

dant fike med lof och efter utlyning ; På 30 år lä-

ges fikogen åter våxa up, til nytt affvedjande.

4* §. Om Bofkaps fkbtfel.

1 Efter fom denna orten åger tåmmeligen öm-
nig betesmark, och någorlunda tilråckeligit ho-

bord , lå idkas hår ock boftapsflkotflen med tam-

melig framgång och nytta : hvarfore ock hårftådes

finnas goda miölkekor, vackre dragoxar,godt Jlag

håftaf, men fåren åro af låmfia flaget: ganfka få

åga getter,hvilka likvift5med ftorförmån,kunde nyt-

tias
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tias hår Sorten; någre fä ega biftockar; fvin och
hons finnas hår tilråckeligen , men gåff hafva hår
ingen trefnad för råfven. Ladugården fkaffar alt-

lä Landtmannen den båfta förtienften. For en me-
delmåttig Ilagtoxe gifves nu för tiden 40 a'45 dal.

1 få. fmör koftar j daler, 1 få oft 6 a 7 öre
9
och

en god haft galler 60 a 70 daler Silf:mt Utom
gen afvel handlar ock Bonden med oxar och hä-
ftar, dem hän flåpper i godt bete eller ftallar, och
ledan låljer med vinning*

f. §. Om gagt, Djur/ang, &c.

Efter fom denna Soknen år fkogrik, iå finnes

hår ock god tilgäng på allehanda villbråd , jemte

hiortaroch rådiur, hvårföre man ock hår finner

ibland allmogen kåcka fkyttar,goda byffor och fko-

na jagthundar* Vargarne hafva i lenare tid begynt

okas och giöra fkada hår å orten, men biörn vet

man föga af Mårdar, råfvar och uttrar fås hår

tåmmeligen, men Loar åro rara* »

6. § Om Siåar
7
Strömmar, &c.

Hår i Soknen åro 16 ft. fmå infiöar, hvaruti

finnes åtfltilliga llag fiållftfk och rudor , til husbe-

hof Tre ftycken fmå åar gå hårigenom: den vå-

ftra går igenom Orrefors ochFlerohopps Jernbruk,
lamt härifrån ät Liungby och Hofmo Kyrkor, ne-

der til faltfiön. Den andra öfter om Kyrkan , och
nårmaft der intil löper in i en annan å, den öfter-

fta hår i Soknen , fom ledan går genom Mortorp

,

Arby och Hagby Soknar »eder i faltfiön vid Låf-

vers Alunbfuk. Utur faltfiön upftiga fom oftaft

fmå gäddor i defla åar, fom fångas hår i Soknen
och åro rått goda. Åarne åro nog flängde med

I 3 fmå
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Imå fqvaltqvarnar och lågar
,
hvarigenbm vatrtets

aflop hindras, til (kåda for denna ortens madångar,

hvilka fkulle kunna förvandlas til de båfta hård-

vallsångar, om åarne renfades up, de onyttiga

qvarnarne och dammarne togos bort , och marken
blefve genom&uren med diken*

7. §. Om Mineralvatn, Saltpeterjtuderier &c.

Hår å orten har man ånnu ej blifvit varfc nä-

gon hålfobrun eller mineralvattn. Men Saltpcter-

fiuderi idkas hår med framgång, få mycket mer,

fom hår finnes der til tienlig jordmån och val of-

vade Saltpeterliudare*

8. §. Om Stenbratt, Bergarter, tfc.

Denna orten år tåmmeligen jåmn eller utan

hålleberg och högder; icke des mindre år mar-

ken ftrödd med en otrolig myckenhet maft kullrig

gråften af hvarjehanda art och biånuing; lå fin-

nes hår ock lå kallad grönften , åfven firodd i ibm-
liga fkogar, hvilken brukas vid jernblåfningarne

låfom limften, och häller jcmvål litet jern; Pä
Stlkilliga fiållen hår i Soknfen finnes Myrmalm

5

jämte ganfka litet fiömalm, fom föres til Flero-

hopp; desutan finnes vid en gård öfler om Kyr-

kan et kårr, hvaruti finnes en vitriolifk gyttja,

med hvilken bondefolket färga
-

fittylle fvart,på det

låttet, at gyttian blandas med alebark och kokas

hop med yllet

9 Om Hyttor, Ihimmarfmidjor &c.
Flerohopps

4

Jerftbruk
,

belågit ii mil i N.V.

frånMadefiö, bellär cf en Masugn, taxerad til 6

liffp. tiondejern 0111 dygnet; 2 Stångjernshamma-
Teitvennefeiidjor, med tvernie härdar tä Kvar-

dera %
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dem, fämt en Knipfmidja med en ftörre och en
mindre (vanshammare* Bruket blef anlagt år ijz $

af Herr Landshöfdingen Fleetwod , Herr Lagman
Rotlieb och Herr Rådman Hoppenstedt: af hvii-

kas namn Bruket fick heta Flerohopp, Tankan var,

at kunna få der til nog myr- och fiömalm i orten,

i fyrmerhét från fiöarne Ufven och Hinn, beiågne

i Kräksmåla och Åby Soknar ii mil ifrån Bruket;

men ibm fådant icke ville blifva tilråckeligit, få

har Bruket fätttilftånd, at til i af fmidet fkaffa fig

tackjern afNorajernet,fom måfte hämtas frånStock-

holm, förft til Calmar;och ledan landvågen 3$ mil

til Bruket. Två (keppund tackjern kortar 1 daler

i6- öre, 2 fkeppund ilångjern 1 dal Silfrmt i for-

lon , emellan nåden och Bruket. Om detta vår-

ket (kötes rått, få kan hår tilverkas 800 fkeppund
fiåiigjern om året, utom knipfmide.

10. §. Om Landets prydnader.

Hår i Soknen finnes ingen Kongsgård, intet

fåteri, icke eller något frålfehemman ; på 3 34
Cronohemman når, åro alla gårdar hår i Soknen
fkatte

u.§. Om Landtmannens Utjkylder> Bygnad^ Nä-
ring och Seder, Jamt om Landets utvärtes

fkeppelfe.

Hår i orten år båtsmanshållet få inråttadt , at

iivar gård håller 2 båtsmån vid paff för ordin , rän-

tan , hvar båtsman har 24 dal Silftmt i årlig lon*

Hår år ock en faftftåld tionde fattning , fom fiiger

för hela Soknen til 70 tunnor, 4 fkeppor, 4 kannor,
och altiå på hvart helt hemman vid pafTl tunna.

Emellan Soknemånnen och Paftorn år upråttad en

I 4 fämja.
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fåmja, hvarefter de betala för all tionde et vifti

penningar, fora kan ftiga vid paff til 2 dal af hvart

helt hemman. Capelianen och de mindre Kyrko-

betienterne få på vanligt lått fina underhåll. De
perfonliga utfkylderne råtta lig efter folkets myc-
kenhet 5 och de oordenteliga utgifterne til Cronan
åro ftigande och fallande efter behofvet De an-

dra fmårre utgifterne åro fä dryga, fom på andra

orter. Håraf kan Landtmannens utlagor någor-

lunda råknas ut, hvilka blifva drågeliga nog, når

hemmanen åro klufne i fmä delar, @ch til hushål-

lens behof upodlade : hår finnas ock några hem-
man i Soknen fom hafva torp, dem de kalla Må-
lar, på fina egor, af hvilka de hafva få godt gagn

fom måft fvararemot hemmanens fkatt och rån-

tor, få at Bonderne dera bruka fina hemman de-

fto båttre , giöra affalu af Landtbruks varorne

,

och må rått vål
En lä gammal fom gagnelig landsfed år hår å

orten, at Allmogen giör fammanfkott til Prefter-
*

fkapet och Cronobetienterna, af oft eller fot mjölk,

hvilket, ehuru det kan in allés fti^a til et-g^ oft vid

paff af hemmanet, fä fker Hkvift fammanfkottet

eller de få kallade yftningarne fä fmåningom och
efter hand , at Landtmannen deraf ej- har någon
känning j Rikets gagn hårafår likvifl: mårkeligit, ty

denna orten giör affåttning på en få flor mycken-
het rått god oft, få at vi fkulle fnartflippa inför*-

len af denna varan utifrån, om (amma fedblefve

införd och rått nyttiad ötver hela Riket.

Husbygnaden år vacker, efter fom hår ingen

brift år på timmer , och Bonderne åro gode tim-

merman, i fynnerhet giöra de mycket varaktiga

halmtak. Utom

it
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Utom en tåmmelig brånvins förtäring, fö-

res här en fparfam hushålning; Mom hår ock nog
lägges af, at giora flora och koflfamma bröllop:

månge låta ock viga fig i Probflgården , utan bång

och buller. ,

Här iSoknen finnas nog bönder, fom Jrofme-

der^ flere fkyttar och timmerkarlar, någre fkin-

nare och falmakare, mindre fiiickarc och laggare;

dock arbeta de icke vidare ån til Soknemånnens
behof ; men håraf fkulle flika gärningsman mera
förfumma vid fitt jordbruk, ån de vinna af arbe-

fet , om icke hår vore någorlunda tilgäng på tolk.

Desutan åro hår 2 Sokne fkomakare och 2 Sokne-

fkreddare, med fina drängar*

Den måfta indrågten har Allmogen af Bo-
fkapsfkötflen, famt af oxe och håftehandelen , fom
hår kallas Våfla ; lä förtienas ock litet pä kolning

och brukskörflor.

Hår år vål ingen allmän Schola til ungdo-
mens underviihing, hvarigenom folket kunde ti-

digt böjas til Chrifiendom, redelighet och goda
feder, famt hvarjehanda okynne

,
vidfkeppelfe

och flård utrotas , föni eljeft gierna lådar vid me-
nighetens finne: dock åro hår någre perfoner,fom

lära ungdomen låfa i bok med mera.

Hår Sorten vanka vål icke andra ån vanliga

fiukdomar, men för 4 år fedan gick rödfoten hår

iå ftarkt, at 319 perfoner, måft ungt folk, lades på
bår innom 26 veckor: häremot begynte man om-
lider bruka et flags brånvin , iom man tyckte få-

kert hidpa
,

tagit til en fup allenaft, då fiukdo-

men ej varat längre ån et dygn. Til en kan-

na godt brånvin tages, Angelica, Tormentilla,

I ? Galan-
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Galanga, Gentiana rubra, Zedoaria , Radix di&a-
mni aibi och Pimpinella, i lod af hvardera, alla

deffa (käras vål fonder och låggas i branvinet, fora

fedan låttes i lagom varma i 6 dygn, och fedan af-

hålles och förvaras til fitt bchöt
Utom landsvågen emellan Calmar ochVexiö,

fbm går härigenom Socknen, lamt et par bruksvä-

gar, åro Kyrkovågarne hårftedes nog elake, få at

ftörre delen ej kunna nyttias utan til at rida. De
fom bo långft lå vål löder fbm norr i Socknen,
hafva tvä mii til Kyrkan, men å öftra och våftra

fidorna, år långfta vågen i mil. En florre myc-
kenhet Folk och mera ftyrka hörer der til, at alle

fmä och Socknevågar blifva rögcle , hvarförinnan

icke eller orten kan komma til fulkomlig rörelfe

och upkomft. Men om Gud förlänar beftandig

frid, hållölåmhet och årsvåxt, lamt om hvarje-

handa gode inråttningar och nåringar komma up
i ftåderna , hvilka fedan kunna båttre ån nu fyflo-

iåtta och upmuntra Landsbygden til flit och idog-

het, lå år det ofelbart, at Madefiö Socken kan

med tiden odias up til dubbel atkomft och folk-

rikhet, emot livad hon nu år i närvarande tid.

Den lö. Jun ii 1747.

Angående EkBricneten
^ anförde uti et href til

Kongl. Vetenjkaps Academiens Secreterare,
Ifrån

m Ar ten strömer,

På
den frågan min Herre behagat giöra, om vi

hår fUplåla funnit något nytt uti Elektricite-

ten, länder til Ivar; at fedan Herr Profefibr

Klin-
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Kltngenstierna och jag börjat anftålla föriök i

denna faken, hafva vi måft varit fyflelfatte, at i ver-

ket ftålla dem, fom förr varit bekante, och utom-
lands giorde, famt för de Studerande och andra

vila deffa befynnerliga naturens verkningar. Våra

ordinairc ämbetes fyllor,och mitt fiukliga tilftånd,

hafva lämnat ofs få ftunder lå lediga, fora de for-

dras til nya röns anftåliande. Icke deflo mindre
hafva vi funnit et ochannat,föm förtienar upmårk-
famhet, och vi ej veta, at saägon har lig bekant til-

förene, hvaraf jag nu har den åran at lämna min
Herre del; ty faft vi val hafva funnit åtfkilligt, IS

år likväl detinåfh fädant, fom bör räknas för på-

fölgder af det vi vetat förut, och jag för denna
gången ej håller för vårdt at omröra.

Man vet,at Herr Bose och de andre, fbm be-

fkriivit den Machinen , hvarigenom Elektriciteten

bäft äftadkommes, fordra fådana omftundiéheter

dervid, at en bör med handen gnida kulan, cfå hon
går omkring, pch at en värja eller (tycke metall,

fom ligger på filke eller glas, bör nåkas kulan med
den ena ändan, dock iä, at det ej behofver röra

vid henne, famt at om eir mennifka dä ftär

på en låda med beck, eller pä glas, eller på
en fiikes gunga, få at fötterne ej nå til golfvet, få

blifver den perfonen Ele&rifk. Vi hafva funnit, at

alla deffa omftåndigheter icke äro nödvändiga, och
derjemte utrönt en regel , fom vi kunna antaga

för allgemen vid Elektricitetens åftadkommande,
genom gnidning på kulan. Nemligen, om en men-
nifka flår på beck eller fädant fom hindrar Elcdri-

chefens cömmunicatioa med andra, få kan den
genom gnidning på kulan giöra % fielf Eieclrifk

^

med



140 1747- April. Maj- Junius. ^

med det förbehåll allenaft, at någon materia, fom
af du Fay kallas rofvande kominer når in til ku-
lan i antingen någon med handen håller en nyc-

kel intil, eller man vil fåfla andarna af en kied på
båda ftolparne af Machinen , lå at hon kommer at

hånga når in til kulan. Detta år lä nödvändigt, at

vi aldrig kunnat åftadkomma någon Ele&xicitet

hos den, fom gnider hår förutan , med mindre, at

luften år fuktig ; ty då kan det någorlunda fke, u-

tan at någon metall nalkas kulan*

Hår af giöra vi den allgemena regel, at gla-

fet genom gnidning blifver Ele&rifkt, och com-
municerar lin Elearicitet med den fom gnider

,

om något annat rofvande jåmte honom nalkas ku-

lan, lå atglafet då törft delar fin Eledricitet med
andra, når tvenne rofvande åro förhanden, och
eljefl intet. Jag fade,at i fuktigt våder går det an,

utan at låtta något rofvande vid kulan, hvilket

ganfka mycket bekräftar denna lagen : ty dä giöra

de fuktiga particlarna i luften , fom ockiå åro rot-

vande, lämma tienft, fom den omtalte metallen,

faft det fker i mindre grad.

Hår af fer min Herre, at Ele&ricitets Ma-
chinen kan giöras fimplare ån förr ; ty hela ftål-

ningen för filkes trådarne och värjan behöfves ej*

Hår af kunna vi åftadkomma den bekante

Musschenbroks' flöt, utan någon jerncylinder,

fom eljeft hålles öfver alt lör en nödvändig om-
ftåndighet Ty om den fom ftär på becklädan

och gnider kulan med den ena handen
,
tager med

den andra handen i fcåltråden, fom flår i vattufla-

(kan, iå får den, fom håller flafkan i den ena han-

den och med lin andra hand nalkas ftåltråden , en

ftark flöt. Med
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Med denna vattuflafkan , fora brukas vid nys-

nåmde Rön , hafva vi funnit några belynneriiga

omftåndigheter, angående gniflrandet emellan den

iom ftår på lådan och ordinairt kallas Elednfk, och

den iom nalkas honoai och fåges vara rötvande:

neml. at fåfom den fora ftår på lådan kmi upfylia

flafkan med Eledricitet, genom det han rörer vid

ftåltråden,når en annan håller henne i handen, och
deraf blilver et ftarkt flag, når denne fenare med
fin andra hand nalkas ftåltråden, få fker ock tvårt

emot, atom deniom Hår på ladan tager flafkan i

handen, få kan den andre, (öm ftår på golfvet, ge-

nom det han rörer vid ftåltråden, upfylia henne

med Eledricitet, hvaraf åfven iå ftarke ftötar blif-

va. Detta går an, antingen den fora håller i ftål-

tråden , och vi nu förftålla ofs, at han ASpperEle-

dricitet uti flafkan, vil taga bort handen eller ej,

då den andre , fom får ftöten , rörer vid ftåliråden:

hvaraf vi funnit et fått, at på långt håll fortfkäffa

Eledriciteten , få at deraf blifva ftarcke ftétar, u-

tan communication med lnöre, hvarpå vi giordt

åtfkilliga förfök och fåndt Eledriciteten omkring
i ftaden til våra bekanta. Ty ledan flafkan pä det-

ta fåtteten gång blifver upfyld med Elektricitet,

få at hon ej tager til lig mer, fä kan hon behålla

den, til en nog kånbar quantitet, en half tima,

och tor hånda längre.

Vi hålla det för en mycket märkvärdig fak

,

at når tvånne flafkor blifvit på förenåmefe tvånne
åtfkilliga fatt med Eledricitet upfylta , åro deras

Eledriciteter af enåtfkillig befkaffenhet. Ty om
en perfon tager tvånne flafkor på famma.fått ele-

dricerade, en i hvardera handen, och låter ftål-

trådar-



142 1747* April Maj. Junius.

trådarna emot hvar andra , få fynas de icke gifva

den ringafte gnifta , allenaft de blifvit lika ftarkt e-

leÄricerade , hvilket år enligit med det fom ordi-

nairt fker , når tvånne elecfricerade perioner rö-

ra hvarandra ; men hafva flafkorna på olika fått

jblifvit med Eleclrieitet uplylte, iä gifva ftåltrådar-

ne vid annalkandet intet allenaft ginftor, utan ock

det Muffchenbrokianlke flaget , hvilken åtflulnacl

klarligen tiMnna gifver, at Eie&ricketerne åro af

åtfkilligt jdag , alt efter fom flafkorne på det ena el-

ler andra iåttet blifvit upfylte eller laddade. Du
Fay har funnit, at glas och kåda gifva olika Ele&ri-

citeter; men at glas allena kan gifva tvånne får-

(kika , det har ånnu ingen drömt om;

Den 20. Jiinii 1747.

Åt forna Hafvets affalljbr vifa år.

Af Leäoren i Hernofimcl, Do&or

NILS GISSLER,

§. .1

medan proportion af Hafvets forminfkning

, emot vifla år, kan, för mångahanda orfa-

ker, blifva fkiljaktig , ifrån den ena tiden

til den andra; fåfom utaf hafvets olika utdunft-

ning: växternas olika myckenhet: torra landets

olika vidd och upodlande: vatnets olika tryck-

ning i anféende til Hafvets olika diup, hälens oli-

ka myckenhet och ftorlek uti hafsbotn : Hafvets
olika figur med mera, fom Sal Herr ProfefforAn-

ANLEDNING,

DERS
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ders Celsius vift i KongLSvenfka Vetcnftaps Acad,

Handt. for år 174?- p* 47, och det altfå kan vara o-

vift,om Hafvets aftall för viffa år altid be^iåiler faror

ma proportion, loin det nu har i vår tid; Förden»

(kul har jag, på följande fatt, (okt utröna, om icke

något medel (kulle gifvas, at iåkert finna lik- eller

olikheten på viflli år.

§ z. Jag lat förfärdiga af fet furu et (tycke om
4 alnar långt och 2 tum i fyrkant; detta träftycke

deltes i geometrifka tum och halfva linier, efter

den fchala, fom ur vid Herr Inftrumentmakarens

Ekströms Barometer, och nar medelmåttigt vatn

ungefärligen var hår vid HerncMänd, faftlpikades

det famma val vid en upratflående flock, (om var

nedpåfad och fåftad vid en fiöbod håråådes , lem-

nandes hälften derai ofvan och andra hälften un-

der vatnet

§. 3, Den 123 Jan. 1746 utmärktes på före-

nåmde (chala det högifo vatnfprånget,föm då var

denna vinter kl. 12 om dagen, hvilket jag kallarA
Den 21 April famma är, var det minfta, då vat~

net ftod 28 tum nedanfore A, fom med B kan be-

teknas, D* 14 Decemb, näft för Jul e. m. flod vat*

net s tum ofvanför A, och altiä högre än den 23

Jan, förl vinter*

§ 4* Utaf det at jag ofta efterlåg vatnets än-

dring på denna fchala, markte jag, at Barometerns

ftigande och fallande hade tämmelig öfverensftåm-

melle med vatnets; derföre började jag i Augufti

månad förk (ömmar, at på famma tima, fom Ba-

rom, och Therm. högoer blefvo upteknade , at

upikrifva hafvets; då jag altid räknade ifrån A pä
fthalan, läfom det hégfta (prånget fön» varit fam-

ma
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ma Sr: E. g. den 30 Nov. kl 5. e.m. Baroni. 2y. $
Therm. ? infr. O. Hafvet Tf tura infr. A

§ f . Af förenåmde Ron har jag funnit, at de
måfta träffa in derutinnan , at lå ofta Barom. ftiger,

fä faller Hafvet, och ii ofta den faller fä di-

ger Hafvet; undantagandes några iom gå derifrån,

nvilket tyckes hälft flke vid något vift vaderftrek

med ftarkt väder
i
Mom K V, Når iålunda flera

ärs obférvationer få jåmnforas,torde man kunna ut-

röna en hop artiga flutfatfcr och fanningar; fåfom
Hafvets lika eller olika minflkning på 'vina år, dels

flödande och fallande vid hvarjehanda vader, pro-

portion afAtmofphaerens fvårtryckning emot Haf-
vets flod och utfall , med mera.

§ 6. I förleden Sommar, fedan jag blifvit nå-

got van med at efterfe förenåmde Hafvets ändrin-

gar, kunde jag vara förlåkrad, når någon ändring i

luften (kulle ifke; ty få långe fom Hafvet flod når

in til A y var fåfängt at giöra % förhopning om
uppehåldsvåder; men få fhart det föll någorlunda

til fin medelhögd och blef dervid flåndandes, var

man fåkcr om vacker beftåndig väderlek j åfven

tyckes Hafvet vara fenfiblare ån Barometern , fom
det ock år fåkrare, at deraf förutfe väderlekens

ändringar. I förleden höftas och för Jul termen

väntades fåfängt beftåndig och alfvarfam vinter, få

långe vatnet ftod altid lika högt och når intil Å ,

lå at inga vinter/prång varit, hvilka gemene man
menar altid fkola vara trenne hvar höft,famtat vat-

net derpä affallit til fin vanliga medelhögd om vin-

tren. Detta har jag til anledning och för exem-
pel nu velat alleilaft nämna; fanningen och råtta

lammanhanget måfte flitiga obfervationer utröna

och beftyrka. §. 7.
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§, 7. Fördenflkul och emedan fådana obferva-

tioner vid hafvet ej Tynas blifva fruktlöfa; altfä

vore ön&eligit, at flere ville jemte andra Metheoro-

logifka obfervationer åfven lammanfcga deffa,och

dem til KongL VetenHk. Åcad. inlånda. Vid hvar-

je ort torde man finna någon fldinad af deffa ob-

fervationer; derföre ar angeläget, at noga beflkrif-

va den famma ortens belägenhet vid hafvet, til alla

omftåndigheter,hvareft man hållit obférvationerna.

§,8* Sielfva Scalan och fåttetat obfervera,

torde en eftertunkfäm och förfaren , /öm båft och
beqvåmligaft fynes, fielf råtta och förbättra* Sca-

lan har jag brukat at trä, efter delningen på jera

eller annan metal fhart förderfvas af hafvets falta

vatn. I fall fielfva Scalan (kulle blifva förlorad för

mig, få har jag, til lukerhet, på tvenrie ftållen ut-

märkt högfta och niinfta högderna af vatnet lika

med Scalan; låatdet ej mera behöfves, ån alle-

naft at efter för hafda inrättning faftfpika en ny fca-

la af famma delning. Itiån högfta hafsfprånget,

fom år vid vi på Scalan, har jag börjat min rak-

ning nedföre , til des man får fe af obférvationer-

na, om något beqvåmare och fåkrare medium kan
båttre tiena at allment antagas. Det fkulle tyckas

båft gå an, at taga raknings början vid vatnets me-
delhögd;men man vet juftej, påhvad tid den fam-
ma med märke bör fåkert utfåttas på Scalan. Om
vintren år vål liknelfe, at hälft vinna famma anda-

mål; men man fer likväl, atutom fafta rön år ej

derpå at lita: E*g, Når ftorm och urväder år , få
håfver hafvet fig med fin flod gierna högre; når
lungt vader år och kölden väntas eller år når, få

fiunker det anfepligen ned om medlet; dejrföre

K m3ftc
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mäfte medlet af hela årets obfervationer, emellan
minfta och hogfta fprången, utrönas til räknings-

början: då man ledan och af medelhögdernas fkil-

nad, fom fvarar emot hvart år, kan finna hafvets

affal, fom fvarar emot viffa är.

9* Huru man (kal ernå vijfT uträkning på
hafvets affai emot vida år ifrån uråldriga tider, tor-

de blifva något fvårare at finna. Säkra fpår finner

man val af hafvets affal; men proportion, fom det

haft emot vår tid, har ingen vift kunnat laga. Som
for Exempel: vid väftra fidan af Vårdkufsberget

hårflådes på Hernon, kan man tydeligen räkna

breda och jåmngäende ryggar med hafsftranden

,

fom beftåaf grof ftenmal, hvilka trappevis finnas

ned efter hela lutande faltet; hela deqna trakt ve-

ter emot landfidan och fundet Likaledes fer man
på Hemfön | mil härifrån , ftor ftenmal i ryggar,

eller fom flora vågor, ihoplörd til 33 4 famnars

bredd,och fömligatil några hundrade alnars längd,

alla jämngående med haisftranden; börjandes vila

fig et litet ftycke öfter om Kallion, up vid bergs-

hällorna, fom ligga tämmeligen högt ifrån hafvet,

dä de trappevis kunna räknas altneder emot vida

och öpna hafvet, åtrmnftone til 1400 alnars mäli

ftupande och Hutande fält På famma lått gifvas

iådana ftrandryggar, nåftan vid hvar hafsftrand och
(kår igenom hela landet hårftådcs. På Gotland

finnas de åfven på et ftåile, fe Herr ProfefT. Carl
Linn&i It Gott p* 2S7*

§. 10. Innan man kan giora någon låker ut-

räkning på tiden, fom fkal fvara emot hvar och en

rygs ålder, måfteman hafva riktiga data. Utom
de fkiljaktigheter fom åro nåmde i § 1 > kunna ock

härvid
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härvid deifa förekomma : neml Ryggarnas belä-

genhet, antingen emot vida hafvet, fmå fund, el-

ler landlidan; olika ftorm, våderftrek, flod, utfal,

och hafis, lom kunde vara lika på de år, når ryg-

garnas ihopvåltrande Skedde j olika fteqmal, fand

och grus, hvaraf ryggarne beftä, hvilka åmnen alla

ej lått upftjvalpas och ihoplöras af hafvet, med
mera. Bredden, diiiancen och högden af hvar

och en rygg , ifrån vatnbrynan af hafvet börjat

,

fortfarandes tji den hogfta ryggen,fom man ideli-
gen kan fe och fkitja ,afvåges och måtes noga med
inftrumenter* Tiden af de nårmafle ryggarnas ål-

der vid hafvet, ånfkönt de kunde genom obferva-

tioner härefter finnas, kan dock den lämma i an-

feendetil nåmde flkiljaktigheter .(§.§. i*iq/), alle-

nalt jåmnföras med andra, i lika fundne håndeljfer

och omftåndigheter. Tyckes derföre vara ovift

at med iåkerhet kunna filågna en viff och lika tid

til hvarje ryggs ålder.

§. ii. Vore dock til onflcandes, atman hår^

vid kunde träffa någon regel , iöm torde åfven gif-

va god uplyfhing i vår ( hronologie, åldre Geo-
graphie och Hiftoria ; til bergens ålder vid hafvet

kunde det ock blifva de (åkrafte fkål, med mera.

Om man ville lampa afledne Herr Prof* And. Cel-
sii uträkning på hafvets affal för viffa år , hvilken

han forflagsvis uplätt, loc, cit p* 47. til de öfverfta

ryggarna, fom ligga up vid våra höga bergskullar

vid hafvet hår i norden ; iå torde man tå ftörre ål-

der på landet, ån mången fkulle vilja medge*
§ is. Något vil jag ock nåmna om hafsftran-

derne och de ryggar föm hafvet i vår tid upkaftar:

man fer och vet, at hafsvågorna,ftorm och is,hvil-

K 2 ka
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ka mer och mindre vid hafsftranderna ftråcka fig,i

följe deraf, til olika diup, at uprifva
,
upvålta och

fämmanföra , famt olika kraft at upkafta de åmnen,
Tom lägga grunden til cn rygg: man fer ock, at hak
vet år på åtfkilliga tider om aret dels i lin flod, dels

ifitutfal: man vet ock af allmen förfarenhet , at

fömliga år kommer ovanligit flodande och utfal

:

åfven har man af Herr Prot Celsii famlade ron,
3t emot et år fvarar allenafl få Un. af hafvets affal 5

hvaraf klart följer, at en rygg vid hafsftranden ej

på et år kan komma til en vifT och affikild rygg:

Jag kan förfåkra , at det emot vida hafvet, på fom-
liga flållen, ej kan fke på 10 år, fom det ock ftri-

der emot dagelig och allmen förfarenhet

§. 15. Blir altfå värt giöremål, at utröna, på
huru läng tid hvar rygg formeras; huru flört diup

af vatnet vid ftranden fordras, innan förenåmde
.orfaker (§ 12.) hinna til, at å nyo af ftrandbotnen

upftapla grundvalen til et nytt hvarf eller rygg. Om
någon ftörre flod, utfal , ftorm eller mera is på nå-

gon vifftid bortrenfar eller upförer alt ämne til en

rygg , fom fåledes förorfakar den lika famt olika

hiatus,fom finnes emellan åtfkilliga hvarfeller ryg-

gar; då vid längre fkilnad, til åfventyrs, längre tid

fordras, til des hafvet hinner famla nytt åmne af

botnen, at bygga et nytt hvarf derefter*

§. '14* At utröna, huru flört diup fordras för

åtfkilliga ryggar, torde man finna anledning och
regel af högdernas fkilnad vid flera gamla ftrand-

ryggars jåmnförande i et jåmnflutande falt , fom
beftår af lika ftrandryggars åmne: då difFerancerna

på famma högder fins emellan jåmnförde
, ge til-

känna for hvar och en rygg den olikhet, fom varit

af
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af orfakernas krafter, at verka på ftörre eller mindre

diup; når de fkiljaktigheter fom åro nåmde (§. x)
hårjemte anfes.

Den 13. Junii 1747*

ME THOD,
At finna Stenkols Flbtjers hufvudftrykanäe

och ftupningy

Infand af

Aufcultantcn i Kongl. BergsCollegio

Herr ANDERS SVA B.

Under den tiden jag foreftod Grufve och För-

föknings Arbetet vid det Skänfka Stenkols

verket, hade jag öfverflodigt tilfålle, at låra

och åfvcnfielf eftertänka åtfkilligt, fom til lådana

arbeten hörer*

Ibland annat, fant jag det vara angelågit, bå-

de i anfeende til borningar , Stenkols Floders öp-

nande och Dag-Orters anläggande, at man noga
utforfkar Flötfernas hufvudftrykande och ftup-

ning
, på det Orter och Arbeten altid måtte med

iäkerhet kunna våndas emot Flötfernas ftigande

,

och fielfve fålunda lofa lig frie från vatn.

Igenom flera Schachter , finner man dentfa

fakenfåkraft, fom på det fåttet, fom Herr Capi-

tain Triewald det grundeligen och våi i Veten-
fkaps Handlingarne föreftåldt Men fom det år

mycket koftfamt, har jag i det ftållet endaft betient

mig utaf trenne Borhål, fom uti en triangel och
flera hundrade alnar ifrån hvarannan, vore anlag-

de på Stenkols Flotfer, at dymedelft finna väder-

K 3 ftreket
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ftreket af deras ftrykande och ftupande. Och i an-

feende til den nytta man har haft af detta uträk-

ningslätt vid det Skånflka Stenkols verket, och åf-

ven i betraktande af den lofvårda omvårdnad Kongl.

Academien hyfer , at uti liufet framfkaffa alla nyt- !

tiga läker ; har jagdriflät mig at l^imanfkrifva,och

tU Kongl Acad. öfverlåmria följande Problemen
Propös* L

At utaf trenne Borhål, anlagde uti en triangel pa
en Stenkols flöts 9 finna flbtfens hufvudflrykande

och ftupning.

KefoL I dagen giores afvågning ifrån Rorhå-

let Bb (Tab. VI.) , fom ligger högft, och annote-

ras, huru mycket de andra bägge borhålen Ai och
Cl ligga diupare.

Horizontela längden måtes emellan det diu-

parte borhålet Cz och det grundafte Bk
Som difFerancen emellan det diupafte borhå-

let C2, jemte des afvågning c 2 och- det grundafte

borhålet Bb, har% til längden bc emellan borhå-

let Bb och Gr; Altfå här lig difFerancen emellan det

mindre diupa borhålet Ai, jemte des afvågning a 1

och det grundafle borhålet Bb, til en längd fb,
fom utftakas ifrån b uti linien bc, emellan borhå-

len Bb och Gr* En linie dragen ifrån det mindre
diupa borhålet Bb til/, vi far Flotfens hufvudflry-

kande, och én perpendikel på famma linie, gif-

ver Flotfens hufvudftupancle tilkånna.

Demonftr. Lät ABC foreftälla fuperficien af

en ftenkols Flöts, fom här anfes fom et planum
inclinatum. Lat Bb, Ar och C2 vara trenne bor*

häl, fom åro perpendiculert flagne neder til Flöt-

fen* Ponera
5

at man under borningen har funnit,

at
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at borhålet Cc år diupaft och borhålet B b

grundaft, då afvågningarne åro i akt tagne. Låt

a 1 och c 2 vara borhålens Ai och C 2 afyagnin-

gar under borhålet Bb, fora poneras ligga högft.

Emellan punkterne ^ och£, och b och c dragés

linierne ab och bc 9 fom i anfeende til afvågningen

blifva horizontelle. Ifrån B dragcs en paraiell linia

BL med linien ab , och en annan BK> paraiell

med linien bc. Ponera, at linien afr
utviiar Flot-

tens hufvud ftrykande. Ifrån punkten £, fålles en

Eerpendikel/Gpå linien J5K,och continucrastilF,

vareft den trattar Flötfen. Ifrån punkterne L och

il dragés paralelle linier LG och AF, med linien af. %

I auieende til trianglarnes BKC och BGF
likhet, har CK : KB : : GF:BG. Men CK ar lika

med Cc -- bB, BKhr lika med i* , GFdtev LA li-

ka med Aa— hB och BG eller år punktens/cli-

#ance ifrån borhålet Hvarföre, når man har

fig bekant differancen emellan det diupafle bor-

hålet Cz jemte defs afvågning och det grundade
borhålet Bb, längden b c emellan defle bagge
borhålen , och differancen emellan det mindre
diupa borhålet Ai y jemte des afvågning ai och
det grundafle borhålet Bb 9 fä finner man åfven

längden bf. En linie dragen emellan a och/, el-

ler emellan det mindre diupa borhålet Aa och
punkten / vifar fåledes Flötfens hufvudftrykande.

Efter en ftenkohls flöts anies i detta må-
let, fåfom et planum inclinatum, få måfte en per-

f>endiculer linia fåld på Flotfens hufvudftrykande
inie #/ r gifva Flotfens hufvudftigande och ftu-

pande tilkånna, famt at ftigandet måftc nödvändigt
vara til den fidan, hvareft det grundafte bofhålet

K 4 Bb y
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Bb r ligger 9 och ftupandet tvert om , på den fidan,

fom det diupafte borhåtet Cc år anlagt.

CoroL i Om borhålen Ai>Cz och ifrån
|

aMgnings punkten neder til Flötfen, åro lika diu- !

pa, fä år det klart , at Flötfen åger ingen ftupning,

utan ligger i den håndelfen horizontelt,

Corol 2 t Men om allenaft tvånne borhål

åro lika diupa neder til Flötfen, då deras afvåg-

nings numror åro i akt tagne , ii utvilar linien,

fom år dem emellan, Flötfens ftrykande, och det

tredie borhålet, antingen det år diupare eller

grundare ån de indra bagge, ger tilkånna til hvil-

ken lida Flötfen ftupar eller rfiger.

Schol Man bor noga efterfe, at de iågren,

fom nian träffat uti borhålen Bb, Äi och Cz åro

af enehanda måktighet, ty om man hårutinnati

(kulle mårka någon lardeles (kilnad, har Flötfen

jemte lagren undergät någon rubbning, och då^

kan man ej lita på uträkningen
y
utan få många bor-

hål måfte på åtfikilliga ftållen på Fåltet anläggas,

til des man får treune , hvarutinnan lagren åga lika

art och måktighet, hvilket ej år Ivårt at finna i o-
' rubbade falt.

Propos. <z.

At finna gradtalet afen Stenkohls Flöts hujvnåftup-

ning,(eäan Florfens hufvtidftrykandc genomför-
ra Propofition årfunnit.

Refol & Denwnftr. Limen af, måtes, och dä

finner manperpendikelns flängd, ty alla tre fidor-

neuti triangeln abfzxo bekanta. Och efter ALzzåa
—1$, få har man bekant förhållandet af finus totus

til tångens for ängeln 1BN, fom gifver gradtalet af

Flötfens hufvud ftupning tilkånoa,

UTDRAG
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UTDRAG
Af Metheorologijka Observationer, håldnei Upfida^

år ij/f.ö'.

'
' Af.

;
• fi^ll

OLAV PETR. HIORTER,

I. Barometerns högfla och Iågfta ftånd,

i hvär månad.

kl. Tum.
Jan. 1 10 e.m. 26,02 NV, i. klart,

27 7| £ - 24, f4 N, 3. fnöaktigt.

Febr. 4 8*e. - 2f,S8 V, 1. mulet.

19 4c- 24,72 NO, j£ ftrömoln,

Mart. 11 44c - 2?,9S N, 1. likaledes.

4 24 e. - 2^,09 N, 2^ mulet nåftan,

Apr. 26 44- £ - 26,07 NO, oi flrömoln.

4 6ie. - 2^,03 ONO, ii regn-aktigt.

Maj. 14 3£e. - 26,07 ONO, 1. klart.

29 8 e. - 2f,i8 SSV, 1. regn-väder.

Jun. 2f 31 e. - 2^,72 SSO, ii molnfläckar.

2 ? e. - 2f,io SO, i. mulet.

Jul. 6 4 £ - 27,74 N, o£ ftrömoln.

30 4 £ - 24,86 SV, 31 regn-våder.

Aug. 24 3 e. - af,98 NO, 1. klart.

if Ai £ - 27,07 SV, 2-§ åtvenfå.

Sept. 24 4|e. - 2f,7é Lurigt ochfmå moln.

17 5 le. - 24,91 NV, ii regn-aktigt.

Oci 12 3 e. - 26,07 N, oi klart.

2 10 e. - 24,fi S, i« half-mlilet.

30 lo^e. - 26,20 VSV, i. mulet,

K f Nov.



154 I747« April. Maj. Junius.

Nov. 2 Sii - 26", 1 3 VNV, o| fammaiedes.

24 81 f. - 24»99 SV, 2é åtven mulet.

Dec. 30 iole. - 26,04 N, ii item
10 9| f. - 24,68 V, 21 regn-aktigt.

Störfta ändringen 1 ,69 detta året.

II. Thermometerns ftorfta och minfta hogder,

i hvarje månad,
kl. ÅngS.Celf.

Jan. 10. Si f.ni. 100,7. r 1 1,2.VNV, r klart.

26. lic- 62,3. 93,6. SV, 1 1mulet.

Febr. 1^.7 f. - 120,0. 120,$. NV, 1 klart.

9,2|e. - 70,9. 97,2. SV, 1 ^regn-aktigt.

Mart. 2.6^f. - 114,7.117,4. N, omklätt.

25.3 e. - fi,o. 89,0. S, 1 ftrémoln.

Apr. 1. f-g-f. - 91,8. io£,f. N, t^klart.

28. J e.- 36,8. 82,7. SV, 2^itr6moln.

Maj. fo.4j£- 72,8. 99,6. Lungt, och klart.

24. - 12,0. 7^,0. Likaledes.

Jun. i7.4if. - ?4,w 90,6. N, jiftrömoln.

22.3IC- i?,o. 7f,f. SV, i-§åfven få.

Jul. 6.4 f. - j8,4- - N, oiockfä nu.

19.? e. - 18,7. - NO, iifinä moln.

Aug.24.4ii- 6^,8. - NO, o^klart.

22. 3 e. - 30,0. - S, 2 mulet
Sept. 24. 6i f. - 78,0. 1 o 1 ,0. NV, 1 flrömoln.

2.3 e, - 36,f. 83,6. SV, 2 tiock. rao'n.

Odh i8.7r£- 87,6. io4,f.VNV,olmoInv.horiz.

10.; e. - 50,9. 88,f.VNV,r fmå moln.

Nov. 1 j.8t£. - 107,1. 1 14,3. NV, oi klart.

2f.2ie. - 67,0. 9?,4. SV, 2 half-mulet.

Dec. 29.9 f. - ioij8. 1 10,8. NV, o^mulet.

i7.9|f- - 67,5. 9^,6. SV, 2 regn-aktigt.

Hela ändringen 108,0. 4f,y.jfamma år. m
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ni. Regns och lraalt fnös högd ofver horizonten*

hvar månad.

Tum. Tum,
Jan. o,898* Jul f,fif*

Febr. 0,48 Aug. 2,39^
Mart. 1,032. Sept. 1,64^.

Apr, 1,070. Oå. 1,348.

Maj. 0,483. Nov. o,? 82.

Jun. 2,?? 2. Dec. 2,05*0,

Helahögden io,off.

IV. Luftens befkaffenhet , med mera.

I Januar. Maftedels mulet och jämt vinter-våder,

med V. vind , oeh Inö ibland. D. 26, töade det

ftarkt. D* 12, SV 3 5 d. 27, N 3 och urväder.

r, 3, 9, 30 och 31, kl. 9 å 10 om aftonarne, Nordfkeriu

Februar. Sträng vinter nåftan hela månaden, i$n-
nerhet ifrån d. 10, utan iårdeles biås-vader fråti

V. leden f fom vinden måft alla dagar höllt lig

vid. D, 9, regnade det. D. 16, kallafte dagen
denna vintern. D. 1, 2, 3, f, 10, 11,13, lh 2$
och 27, Nordfken.

Mart. Vintern continuerade tämligen, hålft til d.

20, med N. vind 5 ifrån d. 20, til d. 26, var vinden

S. alla dagarutan någon häftighet, om ej d. då
fnön yrde med N i^. D. 1, kl. 6i- om morgon,
fyntes en röd pyramid ofvan för Solen, och d. 12,

en lius ring om henne, D. 1 , 3 och 9, Nordfken.
Apr. Efter vanligheten, oftadig väderlek, och me-

rendels kall N. vind; eljeft ingen hård blåft, ån-

(köat de få kallade våderfolar d. 6, 15- och 29,
tedde fig , med en lius ringom Solen den medler-

fta gången: fådan, fom ock cl. 21,2?, 26 och 28
blef fedd, med ftarka fårgor d. 2 j , och hålft dJaq

dä
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då våderfölarne voro Utan färgor , och ftodo et

ftydke ut ifrån ftelfva ringen , med en Hus hori-

sontal ftrima ifrån fölen vänd. 0.29, kl. 2—3 e.m.

hårdes äfkedunder. D. t , kl. 9- 1 o, om aft var

et ftarktNordfken öfver hela himmeln.
Maj. Mycket torrt och klart vader, få at d.2?,ftod

fäfom en rpk öfver landet. D. r, middagstiden
kom en god regnfkur med äfkedunder. D. 1 1,

fyntes en blek ring om Solen. D. 1^ gingo val

regnmoln, men kom intet förr ån d. 21, ledan det

på 3 veckors tid ej fallit en regn droppa. en
ring om Solen, med vackra väderfölar.

jun. Den förra hälften afmånaden mycket regnak-
tig; fedan mera uphålds-vader , utom de fidfta

och cl. 28, ftraxt eft. midd. en flark hagel-fkur

med blixt och dunder.

JuL Til den 18, tåmeligen godt bärgnings -väder,

med regn och folfken om livart annat, dä de da-

gars regn-vatn ej ftigit til f tum, om alt blifvit

ovarftående på marken; menfedermera blef et

ildant regnväder, fom få lära hafva fédt den ti-

den på året, och här afnum. III. der vatnets högd
Mr utlatt, kan fkönjas. D.13, blåfte N. %i a 3,

ochd. 3 o, SV 3. D.i?, klf—6. eft. midd. gick et

fafligt äfkedunder och liungande med häftigt ha-

gel och flag-regn öfver Stockholm, hvaraf här i

Upfala intet det ringafte märktes, allenaft at'5 i Ba-

rometern vid N.vind föll näftan 1 linia. D 24,kl
10 om aft. fteg enNordfkens båge ifrån N. öfver

zenithåt S. ned emot Månen; de högre hufen i

Stockholm hindrade at fe hvad der vid hände.

Auguft. Regnet continuerade måft alla dagar, dock

D. r 3, kom et äfkedunder med regn,
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ej til den myckenhet, fom i den fidftatredie delen

af förra månaden, då de ? fidlla dygnen gåfvo,2|

tums högd på regn-vatnet I mintrånvaro den-

na tiden biet icke det , (öm vid detfa Metheorolo-

gifka obfervationer bör eftérfes, i akt tagit

Septemb. Början af denna månad hadeånnunSgot
blidt och varmare i luften, med S. vind, fom ock
vid flutet inföll; men eljeft bragteN.vädret d, 14 ,

18,22,2? och 24, is påvatnet. Dl 7, SSV ^.ochd
12, VNV3I. D.4kL ^-éom aft en vacker regn-

båge. Samma afton, lä val fom å. 7,10,12*, 14
och 17, ftörre och mindre Nordfken.

Oétob, Få klara dagar, och intet lårdelesblås-vådetv

Kölden vifte fig något d. 18 om morg. eljeft var

det tämligen blidt,- ochd. 1, kl. f omaft. flod i et

regnmoln en vacker båge. Mycket Nordfken i

denna månad, iäfom d. 1, 4*? f , 6, 7% 8% tö,

ti, 14, i?*, 16, T7, ao**, om morg. ganflka rödt

befynnerligen i S, och famma dag om afton, dä
tilförne dé andra iynts,et fvagti N.

Novemb. Den förra halfva delen kallarean den an-
dra, få atUpfala-ån var lagd d. % bar folket d, 1 \f
och d. 13 kördes öfver, D. z 3 regnade ftarktnied

SSO 2#, eljell: föga blås-våder. Nordfken fyntes

d, jomaftJågtiN.afven fom d, 4om morg. men
d. f om aft, var et tämligen flarkt jåmväl emot S*

D. 6, ifrån kl 6 til g| var mycket liuft, fart ah vid
* mulen himmel och eftermånens nedgång; kLio|
fpordesgenom molnens öpningar, atet Nfken vax

* öfver helalufteri. D.2^2 6,28 och 29 ffodö ock få«

dane (ken, de 2 förra gånger anfenligen höge, i N*
Decemb Denna månad var ej aldeles iå kall, fom
nS föregtNpv. utan i den förra hälften regnade
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detåtfkillige gänger. Sällan gafs någon klar him-
mel. D. 3 om aft. dä det var heltmulet och Månen
borta,% man objeda ut åt fältet rått dimnft,hålft
emot S. tvifvels-utan afNflscn. D. 4, varOck mu-
let och något liufl D. 7 fyntes et lågt i N. D. 1 6 om
aft. emellan molnei^et, fom fteg förbi zen. litet i

S.D. 23, höll lig et ät dieden, ochd. 24 varetftar-

kare jamval i S. afven fom d. 29, hvilket fidfta

knapt kunde fkönjas för molnen. D. 30, var ock
lå liuftom afton, undermulen himmel; men det
kunde, ej fes antingen Nfkenet var i N. eller S.

Hade man correfpondente oblervationer ifrån

andra orter, vore man härom f6rviffad,til den nyt-

ta, bland annat, fom i Kongl. Vctenfkaps Acade-
miens Handlingar för innevarande år, pag. 41,
n. j, blir omrörd.

Den a. Jul. 1747.

UTDRAG
Utnr Kongl Vetenjkaps Academiens dagbok, famt

inkomm href och handlingar.

I

Herr Kyrkoherden Neogarel uti Öftergarn på
Godtland,har inlåndtenberättelfe,huru ipm
förenar 17 34om höften,varit mycket fiukliga

ochvantrifvits, gådtnied hängande hufvud,ochlu-

pit omkring, med eller mot fölen, alt fom hiernan fe-

dermera betunnits vara bortfrätt eller förvandlad i

en tiock Hem* Af dem, fom ej hade vifat något teckn

til bättring, har han låtit några lefvande halshugga,

och ftraxt klufvit deras hufvuden,då hos en del mat-

kar blifvit funne uti hufvudfkålen, hvars hinna va-

rit igenom bårad eller fortärd, men hos dem, der

denna
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denna hinna ännu var ofkadd, hade defia maflkarfit

tilhäl! i hornen, och kunde utur et horn 12, 16, so, un-

da til 30 ftycken> udkakas, varandes ludne, randige,

måag totade, merendels tiockare an degrofvalie

Kolmatkar, och af 6 å 7 decimal liniers längd*

II.

Academiens nu varande Pr^fes, H, Faggot,
har lämnat henne clel afH. LandtmAtarens vonHil-
tebrands beråttelfe til Kongi L^ndtmaterie Con-
toiret, om et ftarktfkyfall och oväder, fom är 1740
natten emellan d. 1 9 och 20 Aug. inföll med rågn,

dunder och blixt, och varade i otta timar, med lå-

dan häftighet, at åtfkilliga bergshögder i Dalby Soc-
ken, Elfvedals hårad uti Vermeland, blefvo rörde
och lodade, famt af det nedfallande vatnets häf-

tighet bortförde och kringfhrödde. Refynnerli-

gen hände detta med et högt berg , Lidfkåret kal-

ladt, hvilket remnade och nedföll på åtfliilliga ftäl-

len: hvad lbm iSledes losnade och ramlade berget
nedföre , biet af vatnet bortikolgt och nedfört på
de narmaft der intil belågne fruktbare ägor af åker
och ang : hvilka blefvo derigenom med ften och
grus öfverhölgde och förderfvade ; Utom det
hvad klara elfven genom vatnets öfverflödande
fkar bort af den nedriga Landtmånen; fäatflka-
den och miftningen af fruktbara jordågor flyger,

efter anftald matning, til i tunland, 20 kappland
åker, och ångsvall af 4f pärmar hö.

JP<%

FOR-



FÖRTECKNING
På Kongl. Vetenfkaps Academiens

Handlingar för April, Maj och
Junius,åri747.

1. T/étenJkapernes bifloria, om andringar i magnet

rr ,
^Umniiffhimim. pag . 8 ,

2. Underratte[feom Ishallare.a/Gaxr.Lavrjevs 89
3. Förbättring aj Ky/ka Iskallare, aj Mårten

Triewald.
9^

4. Beråttelfe om Linfadet och des bandtering, aj
Haqvin Huss.

97
f, Beråttelfe om en Qvinna, hos hvilken et ftyc-

ke aj Binnike mafken kommit utur en bälde

i Liumjkan, aj H. D. Spöring. I03
6. Rön angående Binnikemaflien, aj Nils RoseN. 113

7. Befkrijmng ofver Marfil Socken
, qj Petrus

NÅSWAN. I2(5
8. Rön angående Eleciricitetcn

, af MArten
Strömer, I3 g

9. Anledning at finna vatnets affall, aj Nils
GlSLER. j^S

10. Method al finna ftenkohls flötfers jlupande,

afAnders Svab.

i i. Utdrag af Metbeorologifka objervationer

för 1746, aj Olov. Petr. Hiqrter. 1^3
12. Utdrag utur Kongl Vetenfkaps Academiens

dagbok, inkomne bref och handlingar. I.

om enjar-Jiukdom och mafkar i hornen. If.

om etjlarkt fkyjall. Ifg

f<Wi> es<&9
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Hans. Exc: Riks: Rad: FAITASTIEPJVA^^.

Kongl. Svenska Vetenskaps
ACADEMIENS

HANDLINGAR,
FSr MInaderne

Julius , Augustus och September
,

ÅR 1747.
VARANDE PRESES

Herr Nils Palmstierna ,

'

Kongl. Maj:ts och Rikets Råd.

FE TENSKAPERNAS
HISTORIA.

Om
Elektriciteten *)

Et litet Phenomen , fom man långe förak-

tat, låfom ingen ting betydande, harnuom-
fider rogt en hop fåilfamma naturens verk-
ningar, fom det lönligen haft i följe med

fig, och fom tyckas ftråcka lig ånda til dem, lom
L vi

*) Handlingarne for April, Maji «ch Junius, p, 138.
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vi i alla tider med forundran och häpenhet haf-

ve aniedt

Man har ifrån de åldfta tider tilbaka rönt, det

gniden bernften har dragit til% fågfpån och andra

lätta kroppar , och denna dragande kraften har

blifvit kallad Ele&ricitet , af det namn, foni bern-

flen och kådor hafva på det Grekiflka tungomålet;

men man har federmera funnit, at deffa åmnen äro

ingalunda de endafte af denna egenfkap. Gtlbert,

lom forft med upmärklamhet började anfe Ele&ri-

citeten ; har rönt en fådan kraft ,
förqjtan uti alfa

Ungs kådor , hos diamanten , glas och fvafvel,

hvartil filke, hår, dun och många andra flag fe-

dermera blifvit lagde; Och har H du Fay, Leda-
mot af Franfka Vetenfkaps Academien, gådtfä vi-

da, at han funnit, åtminflone et tecken til Eledlri-

citet, hos alla dem fom låtit gnida lig, undantagan-

de Metaller, emedlertid räknas äfven for ämnen
fom ej äro ele&rifka , alla träflag , marmorer och
andra mörka ftenarter, dä Eie&riciteten hos dem ej

utan möda flår at upväckas, och det då ganfka ringa*

Under det de naturkunnige , och der ibland

i fynnerhet den namnkunnige Engeländaren Ro-
bert Boyle , voro fyffelfatte at förföra, hvilka

flags ämnen voro ele$xifka och hvilka icke, rön-

te man åter i des flälle en hel annan egenfkap hos
deffa fidftnåmde ,

fådan, at de hade en fynnerlig

benägenhet, at taga den Eledxicitet emot fom dem
meddeltes af de förra , och det få mycket ymni-

gare, fom de fielfve voro tröge atgifva någon egenj

Deremot de, fom af naturen voro ele&rifka,to-

go föga eller alsingen til fig* Et ftyeke metall blef

rått ftarkt eleåriflrt,af enupgniden glas-Tub, fom
fördes
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fördes der intil , då et llycke glas ej vifte åtl ringa-

fte tecken deraf.

Sattet, hvaruppäman fåledes meddelte Bledri-
citeten, var fädant, at på det den emottagande krop-

pen måtte vara (kild ifrån andra omflående, lattes

lan på någon fot af glas, lack e^ler kåda , eller ock
:>ars han af filkes tåg; ty det var nödigt, at deflk

lielpredor voro af nägon éledtrifl^ materia, lom
ivarken röfvade fielf något afdenna Eledricitet,

eller tillåt något deraf at fprida lig långre, ån til

denderuppå liggande kroppen.

Sedan H, Gray , en af de flitigafte Eledrici-

tetens utforfkare i Engeland, hade för lådan or-

fak, uppå iilkes fnoder, upfpåndt et garnlnöre af

mer ån 400 alnars långd, tant han , då den gnidne

glas-Tuben fördes til den ena ändan, at (må /tycken

al bhidgull drogos vid den andra : få långt kunde
Eledriciteten på det fåttet befordras; och fall: ån
Inöret fikars af på et eller annat ftålle , och åndar-

ne voro nåflan et quarter Ikilde, dock lå, at de pal-

lade midt emot hvarandra
,
löpte likväl Eledrici-

teten ifrån den ena til den andra lika qvickt, iom
ingen fkilnad hade varit.

Den bekante Borgmuraren Otto Guerike i

Magdeburg, hade redan i iio tid giordt de lamma
förlök med en fvafvelkula, lom H Hauksbce leder-

mera lårt o(s giöra med glas-Tuben, och hvaraf vi

röna, at et litet blaclguli ej -åilenaft dragés deraf,

utan ockfå flyr derifrån i ögnablecket, få fnart det

rört kulan eller Tuben, och deraf hämtat Eledrici*

tet, och kommer ej åter, för ån det rört handen
eller något annat i vågen flående, lom det då fådt

meddela och afiågga den undfåghe Eledriciteten

L z hosj

1
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hos; Och lå långe handen håls öfver Tuben, löper

det på detta fhtet fram och tilbaka dem emellan.

Hår utafhafva de Naturkunnige tyckt fig kunna Hu-
ta, det Eleclriciteten då allenaft beftår uti en dra-

gande kraft, når af tvånne kroppar den ena har

Eleélricitet, antingen egen eller förvårfvad, och
den andra ingen, men åro de båda ele&rifka, utöf-

var lig denna kraft uti en ftridande verkan*

Men H. du Fay fant likvål, och då han fom
måftfågnade figåt beftåndigheten af detta Eleciri-

citetens egenfkaper, (om han igenom mänga för-

ändringar underlökte
, at, enar han i ftållet for

handen, förde etfty&e gnidit Gummi copal emot
bladgullet, fomfvåtvade i luften öfver glas-Tuben,

famma bladgull då begaf lig val ftraxt til Gummi
ftycket, men drogs ej tilbaka. låfom ifrån handen,

utan blef dervidltåndigt fotandes: han omlade låt

det förft falla på Gummi, dådet fedan flög på glas-

Tuben, och der fåftade fig nu, åfven fom på Gum-
mi ftycket förut; men deremot, når han i ftållet

för glas-Tuben förde et annatGummi ftycke dere-

mot, kunde man ej förmå detta bladgull, hvarken

at gå til det ena eller andra af deffa Gummi ftyc-

ken. ilfven detfamma hånde emellan tvånne glas-

Tuber, detta dubla rön viferaltfå, at det måtte va-

ra tvånne flags Ele&riciteter, den ena glasaktig och
den andra kådaktig ; få atde kroppar allena fly

hvarandra, fom innehafva famma flags Eledricitet,

men år den (kiljaktig> draga de fig tillåmmans, åf-

ven fom då den ena år eleétrifkoch den andra intet

Når Eleélriciteten blifvit ftarkt upvåckt, och
kommer at flytta fig ifrån den ena kroppen til den
andra, måfte det fke med en oförliknelig häftig-

het,
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het , fom förorfakar en liten fmårta hos demfom
héfva kånfel, den fammanftockarfig dä uti den pun-
den, der deffa bagge kroppar röra hvarandra, och
brifter ut i en fprakande gniftra. Detta märkte H.
du Fay forft med förundran, då han lätt eledtricerad

uti en filkes-gunga , och en annan ville hämta et

bladgull , fom hade fåftat lig pä des kläder , ,men
han erhindrade fig ftraxt, at det var något dylikt

,

lom man dageligen röner , när kattor, häftar och
andra diur ftrykas, hvars fkin äga någon ftråfhet,

och äro väl torra.

Det år icke utan, at Elektriciteten hade redan i

Otto Guerikes förfok vifat % fåfom et (ken

,

hvilket omgaf des fvafvelkula, når hon, under des

häftiga omhvefvande, blef gniden i mörkret, men
ej med någon fmårta eller kånfél for håndren fom
henne gned, til tecken, at denna ele&rifka materia

då feck makeligen flytta fig utur kulan i håndren

,

och få vidare.

Sedan H. Hausen, Profeffor i Leipfig, tilat

vinna ymnigare Eledricitet, hade börjat bruka en
glaskula, iftålletförbåde Otto Guerikes fvafvel-

kula och Haukbces glas-Tub, fick man ockfå myc-
ket tydeligare befkåda både fkenet och gniftran.

Man hängde en bar värja horizontelt på filkesfno-

der> fä at des fpits fom knappaft nådde kulan vid

des aequator , då ftraxt et matt fken vid vårgknap-

pen låt fig fe , men fom blef mera lifligit och
ftarkt, når handen nalkades der intil, och omfider,

uti fielfva vidrörandet, förvandlade fig uti en
fprakande gniftra, fom kunde itända fpiritus vini.

Det fattades nu intet mera för Elektriciteten, at

likna liungelden, ån det häftiga flaget fom H. Pro-

L 3 feffor
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feflbr Muschenbroek; i Lejden nu nyligen uptåkt

Han har pä H. Boses fått, igenom en ftåltrå, tom
gick in i hallen af en glasfiaflka, eleéhicerat vat-

net deruti , och nar han hök denna flafka i den
ena handen, och med den andra rörde ftålträden,

i tankar at låcka derutur en gniftra, fä vant han
ej al-knaft fitt upiåt , utan i lamma ögnableck ut-

ftucko fig de klarefta ftrålar emellan bottn at fla-

fkan och handen fom henne hölt , lamt hela des

kropp trycktes med et fä våldfamt flag , at han i

början fruktade för någon elak verkan deraf*

Man har altid funnit, få vål i detta fom i an-

dra förfök , fom blifvit giorde, antingen med glas-

kulan eller Tuben, at den fom dem gnidit, aldrig

blifvit iä ele&rifk, at han kunnat åftadkomma nå-

gon verkan, faft han ftådt på beck, eller tottiti en
filkes gunga , det har altid fordrats en annan dertil,

fom iåledes af någon ele&riik materia blifvit bu-

ren, medan denne ftådt på bara golfvet, och lika

fåfom igenom et ftåndigt dragande , lockat Ele-

ktriciteten ut, dä hon i det famma fädt tilfålle at

flacka fig, der ej vidare utlopp varit Herrar Pro-

fefforerne Klingenstierna och Strömer
hafva fördenikull förfökt, om icke något annat

röfvande, ån den (om gnider glaskulan, {kulle li-

kaväl kunna locka ut Eleclriciten , de hafva til den
åndan låtit iåmma kula ftåndigt röras af en jårn-

ked, och når en perfon , tona ftålt fig i becklädan,

med den ena handen gnidit kulan, under omhvef-
vandet,har han med den andra kunnat åftadkomma
all den verkan, tom Eledriciteten eljeft plågar vifa.

Under det deffe Herrar på fådant fått anftål-

te det håltiga Muschenbroeks flag, funno de ock*

få
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fådervid den omftåndigheten,atejaIlenaft den Tom
flod på becklådan kunde med Ele#ricitet .upiyl-

la vatnet i glasflafkan , fom då underhölts af en

annan, utan ockfå, at denna fenare kunde åfven å~

fbdkonama famma fylnad, dä den förra underhölt

flafkan , och denne i des ftålle rörde flåltråden , i

bagge fallen gafs ftarka ftötar ; men, det foni var

i Iynnerhet märkvärdigt, ele&riciteterna, hvarmed
flafkorna fyltes, voro dä af fkiljaktig natur ; ty M\-
trådarne i tvånne flalkor på detta Pättet fylte, gåf-

vo gnifiror vid det de nalkades, hvilket ejfkedr,

om Ele&riciteten varit affamma ilag. Det var ock-

få härvid til markandes, at en flafika, fom på något

af defla iåtten blifvit fyld , kunde en lång {lund

behålla den undfångneE!e$riciteten;få at den vid

flältrådens vidrörande ej allenaft gaf gniftror, fom
itände fpiritu^s vini, utan ockfå det ftarka flaget*

Hvad likhet hafva icke nu defla Phenomener
med liungelden? Och mån icke dertil kan vara c-

nahanda orfak; man vet^ at luften år afen ftark e-

le&rifk natur , och at en verkelig Ele&ricitet der-

uti låter upvåcka % igenom partiklarnes famman-
gnidning, fynes ej vara omöjeligit, i Iynnerhet vid

hetta och ftormvåder* Kan icke den fedan emot-
tagas och fammanftåcka fig uti de i luften fvåfvande

vatndunlter, och utöfva fin våldfamma verkan vid

deffe dunfters ymnigare nedftigande, dä de råka

något högt torn eller tråd , och : åfven några nys
upftigne vatndunfter, fom ej ånnu fadt någon Ele-

ktricitet. Men fädant alt låra vi ånnufd lof at läm-

na åt eftertiden, at utreda ochfladfåfta*

PEHR ÉLVIUS.
^ - Kongl» Vetenik» Acad. SECR*

1 4 AN,
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ANMÄRKNING
Om Lys/pat ifrån Garpenberg.

Inlåmnad til KongL Vetenfkaps Academien

Af

Herr SVEN R INMAN,
> 1.

Så
vida det torde kunna tagas for Spatens all-

månnafte cgenflsaper, at^hafva et flått och
glånfande bryne (fuperficies), och at kunna

(käras eller ritvas til pulfver med Ml , utan at der-

vidnöta eller flipa något af ftålet, låfom lapides

vitrefcentes eller glaferande ftenar giöra, och ut-

an at kannas len och tvålaktig , fom Permanen-

tes eller Eldhårdingar, lamt at ftörfta delen i el-

den fpraka fönder, fom falt til fmå korn; lå kan

ock denne ften,fåfom ägande flika egenfkaper, ål-

ven ibland Spat-arterne blifva upforder och lättas

ibland dem, fom ej altid obfervera Romboidalifk

figur, och ej eller kunna brännas til kalk eller gips,

utan blifva allenaft til glas i elden; men efter alt

utfeende likvåi hafva en kalk - eller gips materia til

litt grundämne, och låledes likafullt kunna lidas uti

talkflocken, faftån, låfom en färfkiltart, under

namn af Lysfpat och af fomlige kallad Glasfpat.

Detta fpecies år af flere ändringar, men hår tör-

ftås allenaft den, fom för des Phosphorefcerande

cgenlkap, kan kallas Lysfpat, och ej de öfrige

Spat-arter, af hvilka en del likaledes gå til glas,

men lyla ingendera i mörkret

§. 2. Af den förenåmde Lyslpaten eller Iy-

fande Glasfoatenårolårdeles 3:ne ändringar.

a) Tät
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a) Tåt Lys/pat, fom bryter lig dels i oviffe, nåftan

qvartslike fragmenter eller ftycken, dels ock

ej olikfpat med rata fprickor, famtftunclom med
Cubifka Cryftaller på en lida anfkuten. Ar half-

genomfkinlig och af åtflkillig fårg, i;o Hvit

och klar, 2:0 Mörkgrön Smaragd fårgad. 3:0

Liusgrön fom lältfiö vatn. 4:0 Blå fom Saphir*

y :o Rlågrön,

b) Grynig Lysjpat, fom beftår af fammangyttra-

de Polyhedriflka korn, dels af hvit och klar,

dels af gulaktig fårg.

t) Violet eller Purpurfårgad Lysfpat, dels balf

genomfkinlig dels opac, hvilken likaledes up-

vårmd lyfer i mörkret fom den gron- ocii blå-

aktige, men med den åtfkilnad, at han ej fpra-

kar fonder i hettan, utan mifter allenaft fårgen

och blir hvit. År något rarare och finnes fål-

lan uti ftora ftycken.

§.3. Den förftnåmde Lysfpaten med alla des

förändringar i fårgorne, (% §.a) fant jag förfta gån-

gen 1742 vid Garpenbergs Koppargrufva i Dalar-

ne, uti varpet, fom upfordrats utur Rålambsgruf-

van , då en lådan ftenart var mig ånnu både til

namn och egenflkaper aldeles obekant. Nu mera
bryteshan derftådes körtelvis, låfom engångften^

jemteKopparmalmen uti Dire&eursGrufvan, och
finnes åfven på flere ftållen hår i Riket, fäfom i Nor-
berg och i StripåhsKoppar Grufva i Skåne,vid Dan-
nemora i Upland, famt vid Yxfiö Koppargru-
vor i Nya kopparberg &c.

§. 4* Den forten fom togs vid Garpenberg,
förehåller fig fom följer:

1:0 Gråvitas fpecifica af den gröna, år emot vam
L s f°m
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fom 3 5 i7f: iooo, och dea klara eller hvita fora

5,144 til ijOco.

2:0 Både den hvita och de färgade aro half pel-

lucide.

3:0 Ger intet eld emot ftäl, utan kan dermed rif-

vas ti I pulfver.

4:0 Har ojämn giånfande och likföm våt fuper-

fides, och går

f o Vid fonderflagningen i oviffe fragmenter , nå-

lian iom qvarts*

6:0 Låter flipa lig, men antager ingen Politur*

7 0 Då han i elden blir något varm , at man knapt
kan hålla honom i handen, begynner han at

1 yla i mörkret med liusblåt (ken, hvaraf de tått

ut med liggande läker kunna fynas, men detta

fkenet for(vinner,alt efter fom ftenen kaInar,och

kommer forft efter ny vårmning igen.

J;o Den hvita, blå och gröna, åfvenden violet-

ta, lä ock den grynige ^ö, §. a. b, c.) lyfa alla

med lika liusblåt {ken.

9:0 Förhöjes den eldgraden hvaruti han lyfer, be-

gynner han at fpraka fom falt, undantagandes

den violetta, ti!s han uti et lykt kåril, helt och
hållen blifvittil ettåmmeligen fint pulfver, be-

gående af fmå flkårfvor. Glödgar åndå intet

vid denna hettan,

10:0 Så fnart han begynner fpraka, förgår des

fårg och pelluciditet , och pulfret blir helt

hvitt Derpå
11:0 Upglödgad, luktar intet, mifter ock föga

af fin tyngd.

12 0 I ftark hetta stimma för infatspuften påblåft,

begynner at fiiiålta.

ij:o
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1 5 to Det fönderfprakade pulfret gafer intet med
något aeidum, ej eller vilar något tekn til kalk

eller gips.

14:0 Med hvit flufT eller Alcali extemporaneum,
fmålter den gröna neder til et hvit glas , utan

at vila något tekn til metall.

ijio Siellva Renen flipad och gniden flarktpä et

kläde eller fkin, famt fedan applicerad til löft

uphångda trådar, vilar ingen eledriflk atra&i-

vitet, löm glas eller bernlten, ej eller under
det han i elden upvårmd lyfer.

16:0 Lagd på bly uti en ftöpflef begynner lyfa, lå

fnart blyet imålter , men okas hettan något me-
ra, begynner den braka pä fuperficies af blyet,

då bitarne ånnu derpå lylä, hvilket fer artigt ut.

17:0 Lagd i.flcedvatn, angripes intet derutal det

ringafte; och
18:0 Då fkedvatnet kommit til kokning, begynner

ftenen deruti lyfa lika fom förr; år et artigt ex-

periment, och utmårkes härmed den grad af

hetta , hvaruti ftenen lyfer*

19:0 I fkedvatnet brakar han intet fonder, miller

ej eller lin pelluciditet och låledes ej eller lin

lylande egenlkap, behåller ock lin fårg och för-

lorar ganlka litet af lin tyngd»

5*. §, Förmodeligen torde denne Lysfpaten

vara den famma, fom Boetius de Boot ibland

Gemmas p 4 111*207, lålunda hefkrifver : Tgne ad mo~
to notte lucens , Luce tamen inutilis , och hvilkea

han kallar Chryfocampis eller Cbryjopafion och den
gröna Smaragdus Phofphorans,

Om Smatagden på lika lått, fom berättas, Phoi-

phorelc£rar
5 liar jag intet haft tilfålle at förlöka

,

men



172 1747- JM- Auguft. Septemb,

men at den gröna fårgen intet ger tilkånna någon
lyfande egenfkap eller något dertil eontribuerar,

fem vil förmenas, vilas med det hvita och Vio-
letta flaget; fom med himmelsblå fårg på lika lått

lyfa. (4. i 80
§. 6 . Det berättas val, at denne Lysfpaten fkal uti

kopparfmåkningen vara fkadelig,och dervid röja fin

nårvarelfe med elak lukt uti Hyttan; men dertil har i

fmå prof intet funnits någon anledning vidare, anat
han intet kan för littoftyriga Iprakande, och iedan

för fitt fena och fega flytande,vara fårdeles gagnelig.

Kunde råtta orläken til des lylände af någon^Na-

turkunnig utgrundas, torde åfven derigenom er-

hållas lius i flere faker.

Kan håiida denne ftens grundämne varit en kalk-

art, fomat något acidum minerale blifvit folve-

rad och fedan dermed til en lådan ften coagule-

rad , famt des lyfande egenfkap 1åledes hafva fäm-

ma grund fom Phofphorus Baiduini, preparerad af

krita och fpiritus nitri , hvilket kunde vara orlä-

ken, at han ej angripes eller uplöfes af Aquafort,

låfom förut af et acidum faturerad ; Och hvad
flenensfårg angår, iå lår den nödvändigt (kola hår-

röra af någon koppar-Tin&ur, lä vida famma me-
tall både kan gifva en lådan fårg , fom ock bi-

draga til en flik ftenarnas lyfande egenfkap; men
aldeles intet får den deriyeras af jern, hvilket

plågar förftöra famma lius, fom af experimentet

med Bolognefer-ften år bekant, och hvarom den
lårde Herr Hombeg, lamt efter honom HerrDodi
Lemery (krifvit, den lenare uti fin Cours deChy-
naie p. 32a, verterad på Tyfka och trykt i Dres-

den 1698. Men hvad eljeft den nåmde Lapis



1747-M Auguft. Septemb. 173

Bolonienfis beträffar, lå hörerden intet til detta

rummet ibland Glasfpater, emedan den år en ver-

kelig Gipsart , fom ej angripes afacidis, har La-

meller fom fpat och kan brännas til Gips i elden,

och fom ej lyfer i mörket, utan forutgången prx-

paration, hvårföre han til fkilnad ifrån Lysfpat

biifver kallad Lyfeftem Pä famraa i att fom den-

ne ,lyfa ock månge andre ftenar,fom af de i Frank-

rike anftålte och fedan i Mcmoirerne utgifne för-

fök intagas kan.

Den 15.'Auguft. 1747*

PÅMINNELSER
HuruKåJfaxarJkolautlåggas och //totas,

Giorde och infånde

Af
Landtjågmåftaren i Wesmanland

Herr ERIC GARTMAN.
L

Bår
en Råffax altid hällas ren och fri från råft,

hvilket fker på det låttet, at den fkuras med
fand och fmörjes med råfvittrung, fom har

den nyttan, at den förtager lukten, fom Råfven el-

jeft har af jårnet, och tillika conferverar faxen i-

från råfl

II. DS man vil lågga ut en Råffax för Råi-

var, tages både byglar, fiåder och lås åtfikilds,

och fåttes för elden , dock at rök ej deråt kom-
mer, fedan den blifvit val varm, (dock lå, at den
kan hållas med hånderne , hvilka förut böra val

tvättas) tages ock förenåmde Vittrung och imör-

jes
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jes på rent linne, läfom man plågar breda plåfter,

med denne plåflerlapp gnides Saxen, fom varm år,

öiveralt, undantagandes haken i läfet och den
fprint fom under haken ligger, då Saxen Ipånnes

;

ty om de bagge fmörjas kan lått hånda , at Saxen
(hart af fig fielf flår lös.

ill Hackas på det flål!e,man Saxen lågga vii,

et rum i jorden, iå at Kallaxen med byglar, fiåcler

och lås ligger lika jemnt med jorden, der utflröcks

agnar under Saxen , och ledan den år la-id i iitt

rum, ftrös öfveralt med agnar iå,at den val oiver-

tåckes, undantagandes den lilia bit, fom til bete

iåttes vid röret, med hvilken Råfven drar Saxen
lös; hafre-agnar åro de båfla hårtil

, ty de åro

låtta, och Saxen ipringer fnabbare lös»

IV, Til mat åt Råtven har jag funnit det al-

drabåfta vara fårflk "hvitfifk, i fynnerhet Mört el-

ler Löja, fom Råfven ganfka g
4erna åter, den (kå-

res i två eller tre bitar alt fom han år flor til; år

det en liten, lå kan man lämna honom heL En
hund åter lållan rå fifk, och kan iåledes en Råf-

iax mycket låkrare låggas ut, då fifik år til bete,

ån om det vore kött.

V, At få Råfven dit fom man vil lägga Sa-

xen, iå plåckas en kråka, vårmes på glöd och
fmörjes med honung , bindes fedan vid et flrek

och flåpas på marken ifrån flållet, fom Saxen låg-

gas bör, och i början kaflas, vid hvart annat eller

tredie fteg, en eller två bitar fifk, der kråkan fram-

flåpas , en 30 eller 40 fteg derifrån kaflas på hvart

tijonde fleg någon bit, och lä vidare, alt (om man
har luft at flåpa för Råfven, allenaft man mårker,

at [u närmare Saxen ju tätare kaflas bitarne, fom
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kan läckas med. Detta år bra at bruka, lä långe

ingen fnö ar på marken.

Jag har funnit vara minfta möda härvid, om
man haffar (ig något, luder, och lägger det ungefar

10 eller 12 fteg ifrån det rumjöni Saxen låggas fkal,

käftar fedan några bitar fifk lå val pä det rum man
årnar lägga Saxen, ibm deromkring, ty Råfvens

art är at håldre-plåcka up lölå bitar, ån Ibm at åta

utaf ludret, bcfynnerligen lå långe det år helt

VI. Måfte Saxen låggas ut för Råfven i fkym-
ningen om aftonen, och tagas dådan om morgo-
nen tidigt, om han den natten ej varit der, eljeit

åtes det af Roffcglar.

Når Råfven åtit en eller två nätter, det man för

honom utlagdt, kan man vara viflfom, at den tre-

die afton lägga Saxen ut, då han ock låkert fångas.

VII. På de orter föm ej lågligit år at hafva

fårfk fifk, kan man taga et får, get, lamb eller kalf,

och fkåra bitar flora löm et duf-ågg och lågga det

för Råfven; fömlige i de Tyfka orter taga miukt
bröd fkurit i tärningar, och fteka det i ofaltadt fmör3

tils det blir litet hårt, men ej bränt, fedan det ta-

ges af elden, ftrös, öfver iootde fådana ftekta brö-

bitar,lä ftort ftycke fönderftödtCamphert, fom en
art, $ pepparkorns tyngd eller 5 gran, och bruka
de fedan, at käfta deffa ftekta brödbitar åt Råfven
til mat, och låtta åfven en lådan bit til bete på Sa-

xen; den bit, antingen det år fiflk, kött eller ftekt

bröd , får ej vara ftörre ån en valnöt, fom bindes
vid en tråd och år et tvårfinger utom pipan, trå-

den bindes i haken på låfet.

VIII. Den fom vil lå för fin ro fom nytto
fkul bruka Råflax, måfte ock om handlaget giöra

fig
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lig underrättad af den, fom förftär at handtera en
lådan, eljeft kan han låtteligen fkada % dermed,
och fkylle fig dä fielf , emedan omöjeligit år at

befkrifva, huru den föndertages , tilhopa låttes

och upfpånnes, men då man det vet, kan hon
med ftörfta fåkerhet handteras och' brukas,

Huruledes den båfta arten Rafvittrung (kal

gioras, fom den år forfökt dels iTyfkland dels hår

i Sverige, och i några år god befunnen.

Hvitt Jungfruvax, - - 4 lod.

Myvrx Rubnc fönderftödt - 4 lod.

Gammalt ofaltadt fmör,lå mycket fom et

hönsägg, til vigt - - 5 lod.

En Rödlök, lå ftor fom en valnöt fönder-

fkuren , - - f lod.

Camphert, ftort fom en åkerböna - f qvintin

eller 40 gran.

Deffa faker, utom Campherten, ftekas i en ny
ftenpotta, tils löken bygynner blifva brun, dä det

af elden tages, Campherten tillågges och filas ige-

nom rent linne. Sedan fvalas det och rullas fom
en kula, och förvaras utienoxebläla eller linneklut

Den 15. Auguft. 1747.

EnfåUféimPHRYGANEA,funnen /Moldavien af
Herr Cancellie Rådet Eduard Carleson, och

befkrefven

Af

CARL LINN^US,

At de gamle intet varit upmårkfammare på de
minfte kräken, tilfkritver man de tideroch
det mörker af Vetenfkaper, i hvilka de ief-

de,
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de , Tom federmera klarnat genom många vittra

måns flora flit ,, med hvilkas arbete kunnfkapeii

om de minfta kraken , redan blifvit högt fmakelig

1 de iiilffe Riken af Europa och nu i Sverige, faft

än en eller annan grofhuggare (kulle förakta al-

la de (kaparens verk, fom icke åro giorde, at o->

medelbart kaftas i fvalget pSmpnnifkan. Då man let

pä den flora Skaparens inrättning af jordklotet, och
huru alt arbetar til menniflkaus, vålftänd, afvenfoni

et helt Rike for en Konungs rbagt, bor man med
vördnad tanka pä fin fkapare uti deffe verk. I-

bland de ting, fcm, uti Iniecfte-hopen, befynnerli-

gen röra våra ögon, kan val detta falfamma kråk

raknäs, fom vår varde Ledamot, Herr Cancellie*.

Rådet Eduard Carleson funnit uti Moldavien,

och med KongL Vetenfkaps Acaclemien commu*
nicerat.

Infe&et år ftort, fom en medelmåttig Fiåril,

eller fom det hår uti Tab. VII Fig. 1. uttéttes*

Hitfvudet år fvart, och mot munnen något

nedåt utdragit , allenaft på fidorna af pannan blek-

gult. Det har ock vid munnen 2 längre och *
kortare Tentacula eller kånneftrångar.

Antennae
y
fom flå i pannan, åro långre åtl

fielfva kroppen, lika trådar, fom frammantil åro

fordelte i 3 delar och något tiockare, fgmt trub-

bige , men utan leder.

Brbftet år kort, dels gult , dels ock med
jvart målat

Magen år ovalt aflång , emot Fpitfen trubbig

Akterna åro 3 par tilmåfla delen blekgula*

Vingarna bro 4) afhvilka de 2 bredare eller

éfra flå tilbaka bogde up ät , fäibm pä en Fiårit

H Papi*
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(Papilio); men dr undre vingarne ligga långs åt

kroppen , bortåt bögde* De bfra vingarna åroo
vale (obverie-ovatae) med 4 eller 5* raka nerver,

hvilka låfom et nåt häftas tillammas medelft ådror,

iom gå ad angulos redos, fåiöm på et nåt Defle

vingar åro fvafvel - gule , men utfirade med fyra

mörka vågor , fom gä i krok , tvärt for vingarne,

Undre vingarne åro förnåmligaft det , fom giör

vårt Infed undran vårdt; ty de åro dubbelt län-

gre ån fielfva kroppen, eller haltannor ganglångre,

ån de öfra vingarna; men derjemtefå fmala, atr

deras bredd ej år en tijondedel emot de öfrej de
åro til formen nåftan Lancet like (lineri-lanceola-

tae) , oeh blifva alt fmalare och fmalare motbafin*

Delfe åro af liusgult och mörkt tvårtföre målaclQ

alternativt, utom det de hafva ftrimmor, fom gå
uti en fpetlig ängel ifrån långlinien.

Man (kulle lått tro, af förfta päfeeiidet,atdet*

ta Inled vore en Ephemera eller Libellula , hålft
r

iom det fitter med upråtte vingar; men at det ic-

ke iå år, lynes af munnen , den Ephemera icke å-

ger, och Libellula år bevåpnad med ftora kåkar,

iom på vår fattas : ej eller har vårt Inled någon
jåmntiok maga , fom en Libellula.

Bör altfå infedet föras til Phryganeasy
åå det

lått fläljes ifrän de andre af iitt flågte
,
genom vin-

garna, och kallas PHRY'GANEÄ alusfiavonigt*o-

que variegmis : Jupertoribus ereäis fubrotundis

inferioribus linearibus duplp longioribus.

Detta Infed år funnit i Moidavien, men må-

fteåfven der varafåliynt, emedan fom invånarc-

na, för hvilkaH Carleson det upvift,tilftådt fig e)

hafva fedt et dylikt tilförene.
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BESKRIFNING)
Huru Linblånor hinna beredas til en likhet med

Bomull\ både uti hvithet och fammanhang.

Inlämnad aJf N

FREDRICH PALMQUIST*

Vi lefvé i en tid, fom kråfver mycken orxi-*

hugfan, lä framt värt k. Fädernesland (kal

komma uti et lyckeligit tilftånd* Det fom
pu kan lågas maft trycka off, lårer ofelbart vara

vår undervigt i handelen. Ingen ting kan derfå-

re vara ofT nyttigare, ån det fom tienar til under-

vigtens håfvande* Men iblsnd de låkra medlen,

at håfva undervigten , år ju det et , at förminfka

utlåndfka varors införfel? Derfore år det angelå-

git, at fe til, om icke de off nådiga utlåndfka va-

ror torde finnas hår i vårt land, eller åtminftone

något, fom (varar deremot Nu Ir Bomull ea
udåndfk vara, den vi icke beqvårnligen kunna um-
bära, och fom ofelbart lårer vara en icke litcti

Port uti vår handelsballance. Det var derfore

underligit, når en omftåndighet af (å flor vigt

upmuntrade Herr Probften Westbech, at tanka på
någon inlåndfk vara, fom kunde giéra (amma
gagn , med utlåndfk Bomull. Det , fom Herr
Probften i dy mål uptåkte , åger ock verkeligeri

litt mykna vårde. Men, fom denna Sven(ka Bom-
ullen år lä kort, at han icke kan (pinnas, och IS-

ledes icke eller kan brukas til väfnåder $ Sä hoppas
jag Kongl. Academien lårer vål uptaga, når jäg
hårmedelft har den åran at giora lått kunnigt ,

M % at
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af af blanor tilreda et åmne,fbmihvithet och lam-
manhang aldeles liknar den utlåndfka bomullen;
och af hvilket mar; h§de kan fpinna och våfva,

Befkrifningen 5 fom hår nedantöre blir föreftåld,

år funnen uti främledne Landshöfdingen Lillje-

CREUTZEsfl^refna Hushållsbok, och har federmc-
ra blifvit nyttiad ii des Dotter Landshöfdingen
Sn rvERSPARRFS Fru , med den framgång , iöm
det til KongL Academien lämnade profvet utviiar.

Uti en jerngryta eller olortent kopparkittel

hålles litet fiövatn påbotnen, iå at det, fom der-

uti (kal kokas , icke må bi ånnas vid. Håruti ftrös

öfveralt biörk- eller ahlafka och kalk, lika myc-
ket af hvardera, och bagge (lagen fållade. Der-

uti bredes et hvarf rena Qnblänpr,'tvS finger tiokt,

öfver hela botnem Öfvcr defla blanor firös afka

och kalk (Stiockt, at de icke fynas* Åter lågges

'et hvarf blanor, och deruppå et hvarf afka och
kalk; hvarmed fortfares, tils grytan eller kittelen

blifvit full på en half aln når, hvilket rum feder-

raera (kal tiena for kokningsrum. Detta fåttes

nu öfver elden, och ledan, frifkt fiövåin blifvit

deruppå flagit, (kaj det koka ftarkt i fulla lotim-

mar, under hvilken tid det liktal icke lär bli

tiockt eller tort, utan bör efbmoftaft (pådas up

med IMma flags yafn. Nar kokningen på det

iåttet år fulländad, baras de kokade blänorne flrax

. til fiön, och (koljas der på det f&tet, at litet i

fönder lagges i en grof korg, och röres om med
en flat kapp. Når de blifvit iå Ivala, a t de kunna

handteras med hånderne, böra de varfamt gnug-

gas och med flpa tvåttas, lika fom andre kläder,

1 och fedan med I8pl©ddren låggas ut a,t blekas: un-
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der hvilken tid de böra hvar morgon vandas om
.och vattnas, i fall väderleken (kulle vara mycket

torkande. Den Ibm nu^ under denna blektiden,

vil kofta på dem byk- och låplödder en eller tvä

gånger, vinner det, at de förr bli fuilblekta , och

ilar de lå blifvit. bora de til Hut ännu en gäng; by

kas, klappas och fköljas ganfka väl, famt läggas

ut a t torkas. Når de fäledes blifvit aldeles tor-

ra, bora de förfiktigt redas och kardas pä lam-

ma lått, fom annan bomull $ och ledermera lag-

gas emellan tvånne bordfkifvor eller bräden, med
({enar ofvanpå. Nar detta (i legat i två dygn , år

bomullen aldeles färdig och brukbar, famt val

lönande, efter man i vigten får mer än hälften

bomull emot blånorne, när de varit väl rena,

Hvaraf fynes, at denna tilverknihg icke allenaft

ar nyttig för det allmänna , utan ock för enfkylta

hushall Det kommer altiå endaft derpä an , at

iLinväxten blir med alfvar befordrad; på det bri-

ilen på Lin ej må giöra tilverkningen d)r, ockel^

: jeft ofinakelig.

Den 22. Auguft. 1747*

~ BEFÅT TÉLSEr~~~.
Om enllus-Cur emotFråjJan,Jom afiepp olyckeligeti

Inlämnad til Kmgl. Vetenskaps Acaäemien,

Kongl. Maj:ts LifChirurgus

Herr HERMAN SCHuTZER.

F^n
drång, vid namn Anders Sundwall, 22 ar

. gammal, hade i 3 veckors tid haft annan-
"* dags fråflan, hvilken han ofvervan; men

M 3 föll
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f6IL äter 14. dagar derefter, eller den 18 Maji 17471
in igen. Som Recidiver.gemenligen pläga vara
fvårare, iå hånde det ock honom; ty i Mllet för
annandag* fräne, fick han nu en dubbel hvardags
ttMe. For denna fiukdomen behöfde han ej fö-
fca någon bot, emedan en huftru, några dagar der-
tftejr, nemligen den 21, fielfmänt tilböd fig, at

med mycket ringa medel fördrifva denna nog trå-

git igenkommande fråflen. Hon giorde allenafl
med drången det förord, at han (kulle, dagen dcr-
på. låta låga henne til, når han kånde på fig, at

fråflen ville återkomma , emedan hennes medica-
ment borde intagas juft i det famrrta, fom ftråck-

ningarne och jåipntngarne begynte, låfom före-
bod til fråflen, inftålla fig. Det fliedde fom hon
begårte, iå at drången intog des medicament da-
gen derpå om eftermiddagen kl. 3. Sielfva medi-
camentet beflod af litet mer ån et qvarter brän-
nevin, något urin, famt få mycket krut, fom hoti

fctmnat få för et öre Silfvermynt. Andre påftå , at

des medicament var fämmanfatt af et och et hälft

qvarter brånnevin^ fåmt en metematk. Detta fe»
Siare nekar huftrun , det förra tilfiår hon.

Når drången hade tagit in ofvannåmde lä kal-

lade låkemedel, lade han fig ej mer kånna någon
kyla, utan fnarare en invårtes hetta, famt berät-

tade, at kammaren begynte gå omkring med ho-
nom? ftrax derpå fbmnade han, och fof i et fot-

vande hela natten, hela dagen derpå, och natten

derefter, til kl 3 om morgonen.
Huru tung des fömn var, kan man föreftållä

fig deraf, at han ej vaknade, oaktadt han kl 7
aftonen, för fidfta natten, lyftes ur fången, me-

dan
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dan den bäddades , och linne ymfades på honom.

Klockan et om natten begynte bröftet at gå nog

högt oeh tungt på honom , tils kl. 3. Då låg han

en gång up med ögonen ,
tog derpå några hårda

andetag, hvilka ock voro de fidfle, emedan han.

i det famma afled.

Jag vardt a£en hög Herre befalr, at 6pna den

döda kroppen, och fant uti buken följande:

1:0 En liten inflammation vid den öfre magmun-
nen, både utan och innantil.

2:0 Afkilliga fmå inflammerade flackar på fmå-

tarmarna, men i fynnerhet på den tredie af

dem, nemligen Ileon.

3:0 På flora tarmen (Colon) der han går up vid

högra fidan , var ock en inflammerad flack , flor

fom en Carolin.

4:0 At fielfva magen var mycket utvidgad, och in-

nehölt 1* qvarter af en fvart våtfka, hvilken

förmodeligen af krutet fådt en lådan fårg.

5:0 At mielten var mycket upfvullen, lå at han

nåftan var lå flor fom lefren.

6:0 At några af körtlarna i tarmkåxet (Mefente-

rie) voro hårdnade; fomlige af dem ftörre, och

fomlige mindre ån en nöt.

Når hufvudet öpnades anmärkte jag t

1 to At hiernehinnornes blodrör voro mycket fto-

re och utvidgade afblod, men ingen flack fyn-

tes vara inflammerad.

2:0 At uti den flora Sinus Longitudinalis våren

Polypus, hvilken hade fina rötter i mynningen

på de fmå ådror, fom hår giuta in fin blod.

Af detta kan man (käligen draga följande

Slutfatfer:

M 4 i*
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j:o At man kan falla in igen i fräflen, oacktadt
man ej brukat Chin-China barken.

?:o At den föm haft fräflen, och ej röker til at
förekomma Recidiver, löper gärna fara, at i ftål*

Jet för en ordentelig och lindrig, fä en oorden*
telig och fvår Feber.

5:0 At fråffår kunna, genom dåracktig medicin
förvandlas i inflammations Febrar.

4:0 At en mycket tung och längfam &mri, under
det en Feber år i lin begynnelfe, kommer der-
af,at blodrören omkring hiernan åro iå mycket
utvidgade, få at de hopklämma nerverna, der
de begynnas , eller gå utur hiernan.

f:o At vifla delar kunna inflammeras, utan at den
fiuka känner derbräna eller värk, väl vetandes,
når hiernan tillika förfördelas.

6:0 At mycket brånnevin och ej nog utfpädt flel-

nar vår blod, och giör våra fafta delar härda.
Om Polypen flrax genererades eller ej , mä jag
ej med vifshet låga. Hiflorien om den fattiga

huftrun, hvilken dog under fitt fylleri, fom år

införd uti Hifloire de l'Academie Royale des
Sciences för år 1703, p.m.28, och den fom fin*

nes i A&is Phyfico Medicis N- CurioC vol. I.p.

490, kan giöra en benägen, at falla på en lädan
tanka. "

'
' V

7:0 At brånnevin tagit i flor dofi, eller ej nog
utipådt, kan inflammera maga och tarmar,

g:o At det likaledes kan förorfaka Lethargie,
AtHus-Curej; ofta åro åfventyrlige, men den-

ne dödande.
jo o At den fonuitdelar dem, utan at veta deras

verkan och fiukdomens natur, år lika. obetånk-,

iäm,
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fam, fom den, hyilken dem pä fa flått "grund

vil nyttia.

Det år troligt, ät denne drången, fom fedt fig

få illa före, hade ån kunnat råddas från döden,

om man i)'ftrax öpnat ådren. z) Hå!t uti ho-

nom en myckenhet fiumt vatn^ blanda :!t med litet

vin-yttika och honing, dock litet i fonder, men
ofta. 3) Satt honom et vaiiligitLavemcnt 4) Lagt

fvampar omkring hufvudet, öfvcr magen och
under lifvet , under armhälen och knåveckert,

hvilka man tråget doppat i varmt vatn och vin-åt-

tika. Aminftone vet jag, at Herr Archiatern Ro-
sen pä dylikt lått råddat lifvet pS en yngling, fom
af et flarkt rus anlägs for död* Honom gaf han
ock efter åderlåtningen et kråkemedel, hvilket

ock paffar fig, når magen ej år inflammerad.

Den 14 Septemb* 1747.

BERÄTTELSE,
Avgående Fotato?s eller JofdPårons Plantering

ocb nyttiande.

Herr PATRICK ALSTRÖM,

Potntoes, en jordfrukt, fom utaf Botanicis So-

Immm caule inermi annuo
, folhs pnnatis

,

plints integris* Hört Cliff* 6a Solanum tu-

bero/ufk efeulentum. Bauhin. Pin, 167. kallas, år

förmodeligen til fin nytta, ofs Svenfkom nu IS

Vål kuniiog och bekant, fom någonfin Indianer-

ne i America, hvilke aldraförfl hafva nytttat den-

M 5 m
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na jordfrukten , och utaf den haft både föda och
hålfii Utom detta vil man ock förmoda, at

deffe Potatoes eller Jordpårons trefnad hos ofs

hår iSverige (kal redan vara nog landkunhig 5 Men
(kulle någon finnas, (bm ånnu droge faken i tvif-

velsmål , iå må den allenaft fråga lina egna Lands-
mån och nägrannar, (öm 1 högft 2 är haft den-

na Potatoes plantering^ och på ratt fått (kött den-

(arnma, då han ftrax får nöjaktig underråttelfe, få

vål om deras flora nytta i et hushäld , (öm för-

treffeliga goda trefnad i värt kåra Fädernesland*

För deräs (kul, fom kunna vara hogade,til

at anlägga en få nyttig plantage, men icke ånnu
åro underrättade om planterings ( åttet af famma
Jordfrukt , vil man lämna följande korta under-

vifning, efter fom det nu vid Alingsåhs brukas.

$*. 1
Om jordmånen, fom til jordpårons plantagen

år ttenligafl.

Man har genom erfarenhet funnit, at deffe

Jordparon våxa vål i all jordmån, men frodi-

gaft i (vartmylla och lerhlandad jord, fom ej år

altför fet eller för mycket mager; dock måfte hår-

vid i akttagas , at (kulle jorden beftå af lera eller

hård natur, då år den til (Man plantering ganfka

otienlig; aldenftund denna Jordfruktens (må veka

rötter eller Fibrse icke då kunna bryta lig få vål k
genom, (om annars i lös jord , utan blifva alla

liggande vid den nedfatte roten , hvareft hvarken

kan vara rum för dem^ at til någon myckenhet
våxa, eller kunna de pä et få litet rum få nog
(aft och kraft af jorden, at befordras til någon ftor-

Jek. Som vidare kan inhåmtas af min Faders, år

17*7*
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1727, i Tryck utgifne underråttelfe, uti den Sven-

foa Fåraherdens trogna vagvilare,pag.6y,

jj. IL

Öm Landets tilredning.

Landet bör man om höften val upköra , och
från alt ogrås rånfa, lamt jorden vål fmå fonder-

hacka, och om våren, få fnart tiålen år ur jor-

den, fkal detta Landet med plog upköras, och med
Jpada upkafias, at det blifver fom eo trägårds! ang.

i Ht.

öm Landets gödning.

Når na Landet år iåldes tilredt , utföres göd-
flen derpå, fom ftrax bör med en grep, jåmt dock
tunt, utfpridas , och med jord betackas , fom i föl-

jande paragraph fkal beflkrifvas. Utom Ko-Håfte-
och Färdynga^år ock flickdynga eller rutten halm
hår til tiehlig, emedan denna dynga , når hon
blifver rutten , låmnar aj ailenaft en mårckelig fet-

ma efter fig , utan ock håller emedlertid jorden

lös ,hvarigenom dcffe fmå rötter eller grenar kun-
na hafva en fri gång , at utfprida fig öfver alt.

% IV,
Öm fångarnes tillagande.

- Sangarne giöras på -(amma lått fom Tobaks
feånkarne,neml. r.oMan delar förft plantagen i vif-

fä qvarter med et fnöre, lå ftora (om man fielf be-

hagar; Och lågger ledan (amma fnöre tvårtsöfvcr

eller Jångsefter quarteret, Norr eller Söder , Örter

ellerWarter, fom det baft fig (kickar
;
derpå tram-

par man med ena foten på ena fidan, och med
andra foten å den Södra af Inöret 5 få at det blif-

Ver en råt gång. 2:0
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2:0 alnar deriträn giör man åfven pä famma
fätt en lika gång.

3:0 Sedan käftar man raullen utur famma gän-

gar med fpaden , fåledes, at den ena hälften af den

i gängarne béfintelige matjorden kaftas på högra

,

och den andra på vånftra lidan
; fkå födan* lätt biif-

v r af deffe 2 me alnars bredd en lång, med en
gång 'på hvardera iidan.

4:0 Så långe (kal mollen upkaftas utur gån*

garne , tils fangen til det- ringafte blifver half

aln hög.

s:o Mullen,fom bör upkaftas utur gångarne,

bör ej halvas midt ofvanpå, utan i giörligafte måt-

to på kanten af iången, på det den, fora federme-

ra (kd jåmna fången må kunna giöra den få myc-
ket bredare ofvan uppå,

6:0 Når nu långarne fåledes åro giorde,må-

fte man med en Jämn Kratta val lönderhacka alla

hårda och ftora mullklimpar, lamt gråstMvor,

och hvad (öm ej går fonder, bör afräffas med all

.

qrenlighet, lamt ftenar borttagas, at mullea på
fängarne blifver helt lös och ren, lom enKrydde-

fång, ledan jämnas lången med en träkratta el-

ler råflä.

7:0 Sångarne böra vara ungefår 1 aln breda

ofvanpå, och kunna, om man få tycker
, -giöras

nikot fma ]

are ofvan ån nedantiL

§ v.

Om fielfva planteringen.

Når långarne på ofvan befkrefne fått åro til-

lagade , (åttas Jordpäronen , i 2 rader, något nära

Vid kamenie d {ängen, 3 tjuarter iirän hvarandra,

(men
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(men om jorjden ar mager, fattas de något n*rma*

rc tiliammans) ock det i en Triangel eller i för-

band Med en de^til tienlig kapp eller Hör giö-

ras hålen, hvaruti Jordpäron fkola laggas, ej fullt t

quarter diupa. Åro Jordpåronen ej för ftora, låg-

ges et i hvart hal , annars fkåras de i /tycken efter

ftorleken, (dock noga aktande?, at de derpä befia-

telige ögonen ej fkadas) til exempel : i Jordpåron

af et hönsågs florlek fkåres i tvä delar, de iorn

ter åro ftora lom et And-agg delas i 4 ftyeken 5

men de lom åro af den ilorlek föm et Kalkonågg,

fkåras i 8 ftycken, och få vidare; men da de åro

helt fmå foni nötter ,få kunna vål i hvart hål 3 el-

4 ftycken låggas , hvarpå federmera hålen med
Jord uptyllas, lom fker^da man med iamma kåpp

flär pi ypningen af det giorda hålet,

vi.

Om Ransningen.

Efter planteringen fkola landen och gropar-

ne ånteligen hällas rena ifrån alt ogråsTmeclctkup-

jern och dertil giord&yffel, med hvilken ränsning

få lån^e fortfares,ti!s jordpåionep fött (3 rtort gj$s
?

at de af fig fielfva må kunna ogråfet öSvervåldiga;

ty (kulle derjna ränsning förfummas och efteriatt

hlifva, lå fingo man med fin fkadaförniniUia, hu-
ru denna jordfrukten, medelfc ogråiets ötverhand-

tagande, blefve til ftor del fin närvarande kraft be»

röfvad*

§. VII.

Om deras Inhargnhtg och förvarande efver

vinteren.

Jordpåronen fkola ej med ipacla upkafta^

,

&lden*
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gldenftund de då flå i fara, at af fpadcn til en del
blifva ionderfkurne eller Ikadade, utan j det ftål-

med en truforck,giord med trenne grenar, lik en
dyngegrep , allenaff något bredare och fpitfiga-

re åt andan, at den fä mycket bättre kan gä ne-
der i jorden , och få ftark, at man kan tvinga den
under rötterne, ungefär 1 fot frän ftielken, och r
fot diupt. Jorden upkaftas, då man ledan utur jor-

den plåckarjordpåronen, och uti vattn afflköljer jor-

den val ifrån dem- Der efter läggas de på et golf

,

(hvilket förut med halm beftrodtår) at torkas-

Inbärgningen bor fke om Höften, innan froft blif-

yer. Öfver vinteren förvaras de bland torr halm,
eller land i källare, eller de rum der de af froft ej

taga någon (kåda , icke eller få de ligga i et varm|
rum, emedan de dä utfprlcka^pch gro,

%

$ VIII.

Om de(fe $ordpärons bruk och nytta i et Hushalä,

De äro ticnlige 1:0 at koka hela, i loppor

,

pä fifk, kött med mera. 2:0 Upftufyade med
miölk och grädda, åro de ock gode. 3:0 /Ifvenledes

ftekte , at äta med fmör och falt fom Caffanier.

4:0 at malas til miöl , då de tiena til pankakor och
Puding, lamt gröt-och välling kokning, jemväi

til brödbakning , med många flera des nyttigheter,

fom man hår, til undvikande af för ftor vidlöftig-

het, för denna gången förbigår: Beqvåmligafte

f åttet at nyttia dem til bröd, år utförligen be&rif-

vit uti förenåmde min Faders utgifne Tradat om
Fårefkiötfien år 1727, famt et Bihang dertii af år

173 5, at Titul: Fåraherdens hemliga konfter tiptåk-

ta pag 5£ 1 Bih. til Sv, Fårahu HemL konft 173?*

Hvar
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Hvar och en Hushållare må vift då upmun-

tras, til at lå mycket villigare och flitigare idka

denna plantering fpm den få val lönar mödan.

Den 19 Ang* 1747.

Såfnart Acaåernien förnam, igenom et Ut-

drag utur Protocollet, hållit den 6. Mart. i

Rikfens höqlofl. Ständers Cammar- (jeconoime och

Commercie Deputation , at Deputationen /kulle väl

behaga, om Acaåernien t åes Handlingar utgåfve

någon unåerrättelfe , huru den gagneligajordfruk-

ten PQtatoes bör planteras
, fkötas och nyttias , an-

modade bw des Ledamot H. CommercieRåået Ai-
§TROMy at lämna henne, hvad man i Alingsahs, der

denna plantering här i Riket förf! är börjad, har
ytterligare kunnat röna , och funnit bäft vara för
vart Climat, fedan H- Alflrom ar 1727 utgaf des

Träffat o
kallad den Sven[ka Fåraherdens trogna

vägvifare, uti hvars Rihang handlades om denna
' jordfrukt i fynnerhet. I följe hårutaf årjåledes

föregående katidling blefven infand af den unga H.
Patrick Alström^w nu vifias i Alimjåhs. Men
här jemte bar Acaåernien ej eller underlåt it, atjöka
unåerrättelfe,om hvaåfätt man eljeft hafver på en

och annatt utrikes ort
y
at plantera och fkota denna

växt, och hvaåförmåner man härafhafver i hus-

hållningen. Uti hvilket alt hosgåenåe H General
Major Lantingshausens bref har gifvit Acaåe-

rnien nöjaktigt befkeå.
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;
' UNDERRÄTTELSE,

IJuru ordpär011. planteras och nyttias uti Elias ,

Lotthrivgen , Phaltz &c. gifcen uti et hrt til

KongL Veten(k> Acad. Secreteram,

'Hr, Geneual Major LANTINGSHAUSEN.

Jagharlåfl: nied nöje de tvunne befkrifningarom

Potatoes eller Jordpåron 9ibai'mia Herre, uppå
Kongl. Vetenfliaps Acadennens befallning

,

behagat mig meddela. Hvad lomtilfkyudat mig
den förmanen, år utan tvifvel det, at åtfliillige Le-

damöter af detta vårda Samhållet., Ibm hedra

mig med deras vanikap, och ofta hördt mig ta-

la om nyttan af Potatoes, halva trodt, at jag, un*

der den länga tiden jag viftats uti de iånder, der

denna Frukt löder de fattiga med alt det>> lom
lårider til Ii fsuppehaile, fliullc giordt mig underrät-

tad om be fliaffenheten och planteringen af en flik

Frukt, och derjåmte vara i fland, at gifva någon

uplysuing uti en (ak, ibm tilfkyndar det allmanna

P mycken fördel.

Jag förmodar, at min Herre år derom öfverty*

gad, at ingen ting kan vara mig angenämare, ån at

kunna något bidraga til den Patriotifka mundan

Ledamöterne afEdert lofvårde Samhälle hy (a, i det

jag fullgiör och efterkommer deras begäran, at

närmare blifva underrättad om befkafFenheten; af

Potatoes; men jag mMe upriktigtf t iIM, at jag

intet har mycket af vårde, at lugga til det, fomiS
vjdloftigt finnes bdkrifvit uti de tvåpne berattelfer,
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fom min Herre mig meddelat, och jag hårjemte

har den åran at låmna detta tilbaka*

Min kundfkap om bemålte Jordfrukt öfver-

går icke mycket den, fom de, hvilka ej åro Landt-

mån
,
gemenligen aga,om all annan flags fåd* De

åta dageligen bröd och bakelier, utan at bry fig

vidare om, huru Såden blifvit handterad , innan

den kunnat tiena til fådant bruk. Emedlertid haf-

va de fedt jorden plöjas och fås; under deras Pro-

menader, har årsväxten ofta förnögdt deras ögon,

och gifvit dem hopp om en ymnog {körd. De haf-

va åndteligen iedt och handterat miölet Det öf-

riga kommer an på Bagaren och kocken. Jag år

nåftan få okurinog lom de. Jag har aldrig uppe-

hållit mig på landet, eller ifrån det jag begynte

tanka, hatt annat tilfålle at giöra mig det til nytta,

ån genom Promenader och fåldtlefverne. Den
kundfkap i hushållningen , fom man förfkaffar fig

uti lå mot hvarandra ftridande omftåndigheter,

kan intet vara mycket nyttig för det 'allmänna*

Men fom Herrarne at Kongh Academien haf-

va trodt , at jag icke (kulle kunna tilbringa iå lång

tid uti et land , hvarelt Potatoes planteras , utan

at hafva giordt mig underrättad om låttet, och de
derjemte fordra min beråttelfe, om den lilla kund-
fkap jag hårutinnan kan aga, iå fkulle jag giöra

mig ovärdig den goda tanka de för mig takts hy-
fa, om jag ej hårutinnan fkulle förnöja dem, iå

mycket fom hos mig ftår.

Jag har derföre den åran , at efterkomma A-
cademiens begäran, och vil följa ordningen af Pa-

ragrapherne
?
fom den finnes uti den mig öfver-

låmnade Handlingen om Jordpåronens plantering,

N fköt-
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fkötfel och nyttiande, på det, at i fall jag (kulle

kunna gifva något vid handen, fom genom en
håndeUe blifvit uteflutit at Herr Alström, det då
måtte låtteligen kunna igenfinnas*

§
:

i.
q :

Om befkaffenheten aj Jordmånen
, Jörn tienar

til Potatoes Plantering.

Et nog kånbart prof at den Gudomeliga for-

fynens omforg och bcfynnerliga godhet för men-
nifkorna, fkönjes klarligen genom den lätta ut-

väg, at föda fig, dem ar gifven, i det, at de ting,

fom til deras uppehälle åro oumgångelige , låföm,

låd, rötter och i gemen alla jordfrukter, våxa

och frambringas i myckenhet; och tyckas fordra

få mycket mindre arbete och omforg uti deras

fköttél, fom de åro mer nyttiga och halfofamma
för mennifkan. Det vet man ockfä , a t af de jrne

Hågs födande växter fom nämndes, åro Potatoes

de fruktfammafte, och fordra minfta fkötfeln. Uti

denna Paragraph har jag endaft förelatt mig, at

handla om beskaffenheten af den jordmån, lom
år tienlig for Jordpåron.

Jag år en le med hvad Hr, Alström
,
genom

förfarenhet, ger vid handen, at bemålte jordfrukt

våxer ganfka lått uti all (lags jord, undantagandes

den,fom år för fet och har ffark Iera,efter fom den
ej innehåller någon fancl Deremot bör icke den
aldrafandaktigafte jorden härifrån undantagas. Til

bevis, vil jag taga Hagenau uti nedre Elias, fom
ligger på et land af idel (and, fom (fracker fig 2

mil i omkrets. Der finnes och planteras Jordpå-

ron til flor myckenhet, etter låden icke gcrna vil

lyckas, Man fötter der denna jordfrukten uti min
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dre torr jord, uti hvilken det lilla afråg och korn,

ibm der kan växa uti våta Sr, icke vil fort, utan

genom mycken gödlél

Jag tilftår dock, at en båttre jordmån ån den5

,

hvilken jag nu befkrifvit, utan tvifvel ger ftörre

ymnoghet af frukt; men denna vid Hagenau, foni

gifvit hundradefalt, vilar likväl, at fnart fägt den
aldraftåtafte jorden år tienlig til denna jordfrukt.

§. IL

Huru jorden til Potatoes Plantering beredes.

Jorden,hvarutinnan man vil plantera Potatoes,

beredes på 2 ne lått Det förfta går ut på det fam-

ma, hvaruppä man lår låd om våren , at man fent

om höften plöjer och göder åkern. Det andra

fåttet kommer allenaft an på , at plöja och harfva

jorden, juft då, når man vil begynna med plan-

teringen.

Man betienar fig af det iörfta fattet, når man
allenaft vil plantera Potatoes uti plogfårorne, fe-

dan man om våren andra gången kört up jorden,

och at den år för vidlyftig , at använda mer mö-
da uppå.

Det andra låttet blifver icke des mindre me-
ra brukat, efter det fordrar mindre plögning och
gödning, fofh år en fparfamhet i tvånne mål, hvil-

ken en hushållare och landtman intet gerna för-

käftar, ehuru det för andra orfaker ftul koftar

mer möda för den, fom planterar Potatoes.

Nyttan af bågge låtten fkai fullkomligen be-

fkrifvas uti följande Paragraph.

§ in
Huru jorden bor godas, o$h om det kartefla

Jättet dt plantera.

N 2 Jag
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Jag har tilförene berättat, at utaf alla våxter

fom åro tieniige til föda för mennifkan, kunna
Potatoes frambringas tilftörftaymnoghet,och for-

dra minfta (kötfelm Prof hår på har jag fedt uti

Lottringen, Elfas, Pfalts, Svaben, Bejern ochBö-
men , hvareft de 2 ne fåtten , at hårtil bereda jor-

den , hvarora år tak uti andra Paragraphen , åro

brukelige, efter förmågan och det begrep , fom å-

kermannen åger , af hvilka det iåttes i verkftål-

lighet

Jag vil förden&ull ftrax berätta det förfta

fåttet: Nemlipn, at jorden fent om höften bör
godas och plöjas. Sedan vantar man, til des tia-

len, genom fölens verkan och regn, om våren år

gången ur jorden, då Potatoes planteringen går

för fig , på lått fom följer

:

åkermannen plöjer jorden andra gången*

Honom följer en perfon, fom et ftcg ifrän hvart

annat fåtter Potatoes uti förfta faran, fom plogen

nyis öpnat Den andra fåren, fom han begynner

ftrax bredevid , tienar til intet annat, ån at igen-

fylla den förfta Men uti den tredie planteras å-

ter Potatoes , åfven fom i den förfta, och fä vidare.

Når detta arbete år fullbordadt, låter man harf-

ven gå öfver det planterade landet , hvilket vida-

re jämnas med hackan eller fpaden
, hvarigenom

kokorna, fom ännu finnas, blifva fönderflagne.

Hår bar man alt det arbete, fom Jordpåroil

fordra > til des platfen bör rånfäs från ogrås, fom
upvuxit, hvarom fkal talas på fittftålle. Jag vil

förut befkrifva det andra fåttet, at bereda jorden

och at plantera Potatoes, hvilket jag håller för

det fördelaktigare

1
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Om et ftycke land til Potatoes plantering ut-

våljes, hvarpå rågftubb ftårqvar från förra aret,

få brukas följande fått:

Så Ihart man år föriåkrad , at tiålen år gången
ur jorden , låter man plogen och harfven gå der-

öfver, til des fältet blir beqvåmiigit och jåmnt.

Sedan detta år flkedt, planteras fålunda

:

Man tar en ftor kåpp , fom år fpitfig i ena ån-

dan , med hvilken man giör hål i jorden , begyn-

nandes ifrån den ena åndan af Fåltet, en fot ifrån

kantenjhvilken man följer til den andra.Man paflfar

altid få 9at hålen blifva et fteg ifrån hvarannan,hvil-

ka, fedan den fpitfiga åndan af käppen år neder-

ftucken 6 til 7 tum ,
giöras vidare med ftor åndan,

pä det Frukten må beqvåmligen kunna nedfåttas.

Dårpå lågges en eller 2:ne hånder fulle med dyn-

ga, fom man federmera betåcker med få mycken
jord, at man kan få igen ftållet, hvareft bem:te

Potatoes år planterad*

Så fnart man fåltinda kommit til åndan afFäl-

tet, begynnes et fteg på fidan på förberörde fått,

och fortfares dermed anda långs, til des man kom-
mer dit , hvarifråa man förft begynte at gå.

Man kan likvål med en fpade uträtta åfven

detfamma, hvarigenom arbetet går ånnu fortare,

och åfven få fakert, lom efter det hår befkrefna

fåttet , hvi! ket jag fedt brukas måft i Elfas och åf-

ven uti Bömen. !

En fer fig allenaft noga före, at den andra ra-

den blir paraleli med den törfta, och at hälen, fom
förut år fagt , blifva altid et fteg ifrån hvar andra,

utan at vara mera nogråknad, ån ögnamåttet med-
N 3 gif-

v -
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gifver,på det arbetet ej måtte uppehållas. En något

ilörre elkr mindre diftance emellan hälen förhin-

drar icke, at ju Potatoes lyckas och gifva hundra-

de falt.

For öfrigit lårer det ej vara utan nytta at er-

hindra, det man i Elfas plågar fatta Kål och Vål-

fka Bönor emellan Potatoes raderna, tilat giöra%
få mycket mera gagn af åkerfältet

Sattet år fom följer

:

Man giör med fpaclan en öpning i jorden,hvar-

uti man nedfätter Bönorna eller Kålplantan ; der-

omkring kaftas jord, fedan lågges deruppå dynga,

och fedan åter jord igen*

Håruti beftår nu hela mödan med förenSm-

da % :ne flags Jord-Frukter , lom trifvas heltvål tiU

famman, och ger hvaroch en för fig alt det man
af dem kan vånta.

For båttre begrep flkul, bifogar, jag hårjemte

fkapnaden afet land, hvaruppå år planteradt bem te

3:ne flags Jord-Frukter.

Potatoes —O — ~0— O O O

Bönor och Kat # -# -# #~

—

Potatoes —O O O——O O O

Benor och Kål •- # —#—— # #—
Potatoes —O O -O— O- -O ~-— O

Benor och Kål #—— # ~ # # #?

Potatoes —O- Ö O-——O O— O

Jag
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jag går tilbaka til Potatoes, öch vil nämna

ét ord om florleken at dem, fom brukas til plan-

tering. Uti Bömen, der jag ledt de ftörfta
, (ty det

år intet lållfamt at finna dem, fom åro af2:neknyt-

nåfvars ftorlek) planteras de, fom åro få ftore,

ibm ethonsagg, mer eller mindre. Men eljeft har

jag öfver alt tunnit, at man til plantering gemenli-

gen håller dem före vara båttre , fom intet åro ftör-

re ån en Hor Valnot, då allenaft en lågges i hvar

öpning. Men når de åro af mindre flag , eller fom
vanlige Haffelnötter, kunna 3,4,? til 6 låggas u-

ti et häl , hvarafman får åfven lå flora , fom af nå-

got ftorre flag* De ftörre Potatoes tiena åfven til

Plantering. Då Ikåras de fonder uti få många lika

delar, fom man finner tienligit, och lägger et flyeke

i hvart hål Man kan giöra fig förfåkrad, at de gro

och frambringa Frukt, f^dan , fom hade man plan-

terat hela och fullkomliga Potatoes*

§.IV.

\
Huru Fältet hor rånfas och Potatoes af{käras.
Dä någon tid år förbigången, ledan man plan-

terad Potatoes , måfte man noga fe efter, om ogrås

har för mycken framgång, och om få fkulle vara,

giöra den anflalt, at lådant blir utrånfat, på det de
unge plantorne ei må bli förqvafde. Utvåg hårtil

har man på tvåggehanda lått
,
antingen at rånfä

med händerna, eller med ipaden affkåra rötterna

pä ogrålet.

Man tar bort ogråfet fgrfla gången med hån-
derne, på det man ej må fkada de fpåda telningar-

ne på Potatoes, lom ny is åro komne up ur jorden*

Men når bemrte telningar upvuxit en half fot, be-
tienar man fig af Ipaden , at runt omkring plan-

N 4 tan
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tan borttaga rottenia på ogråfet Den jorden, fom
härigenom år upgrafven

,
lägger man omkring

plantan, at den får en liknelfe af en mullvads hög,
och eifynes mer ån en til 2 tum. Hårsf har fruk-

ten den tormän, at många blad ej kunna fpricka ut.

'

Man kan åfven beqvåmligare betiena fig af den le-

diga platfen emellan Potatoes raderna , at deruti

Elantera Kål och Årtfkåckor, på lått fom förut år

efltrifvit

Jag vil åfven nämna et ord om, hvad jag kal-

lar aflkåra Potatoes, fom fker mot flutet af Augu-
fti Månad eller förr, om årstiden för frukten va-

rit fördelaktig. Til den andan i akttages tiden, på
hvilken Blommorne pä Potatoes fullkomligen år

gången i knopp , då bladen med Telningen aftkå-

ras en half fot når jorden.

Afdenna afflkårning har man tvåggehanda för-

månen Frukten får härigenom båttre trefnad, och
Bladen anvåndas med fördel til föda för kor.

De vilja fuller i begynnellen intet gerna gå på
denna tpilen , men i brift på annat foder om mor-
gonftunden, når de flå på ftallet,och hungern blir

lör ftark , få låta de fig behaga, och på flutet läm-

na ingen ting, af hvad fom dem år förelagt.

Når, denna Frukoften år förbi, ger man dem
deras vanliga foder eller flåpper dem på Bet» Man
fkal förundra fig öfver, huru fet miölk de gifva ef-

ter denna fpifen , hvilket aldrabåft flkönjes pä gräd-

dan , fom förökar fig til en fierde - ja underftun-

dom til en trediedel.

För öfrigit märkes, at bladen på Potatoes af-

fkåras,alt efter fom koerne behöfva dem, på det

de måga tå dem tå tårflka fom de blifva aflkurne.

§ V.
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§. v.

Huru Potatoes uptagas ur jorden och bevaras

ofver Vinteren.

Når tiden at bårga Potatoes fent om höften år

kommen
,
nemligen, för ån froft infaller, har man

mycket litet omak at uptaga dem. Manöpnar alle-

raft jorden med en fpada eller hacka, och uprycker

ftielken med roten, under hvilken man ofelbart fin-

ner frukten,och gråfver få långe, til des al'a grenar-

ne, uti hvilka roten utlpridt lig, blifva löfe. Man
iamlar dem uti lackar och korgar, men lägger åfido

de Potatoes, fom tagit någon fkada genom hackan
eller Ipaden

, på det man af dem förft må kunna
betiena lig uti Hushållet.

Som froft år en gaiifka ftor fiende af Jordpå-

ron , få blifver ftorfta fvårigheten , at akta dem
derföre ofver Vintcren.

Fördenfkul åro gode kallare nödvåndige. At
lågga halm ofver bem:te Jord-Frukt, år en förfik-

tighet,lbm bidrager mycket at bevara den för froft.

Jag tviflar ock icke der på, at ju va! torr Sand år

et medel, at bevara Jordpåron, uti et 13 kaltClimat,

fom man hafver uti våre norra Provincier, hvar-

eft man aldrig kan taga nog utvägar mot den ftar-

ka kölden, fom man der har känning af.

Jord-Påron hafva ingen ftörre fiende ån froft,

de fom deraf blifva angripne, tiena hvarken til fö-

da för folk eller kreatur, icke en gäng til plantering.

Det händer ofta, hvarpå jag uti Pfalts och
Beyern fielf ledt prof, at Potatoes, lom man ofver

Vintern bevarat i källaren
, begynna at gro, för

ande blifva å nyo planterade.

Den-
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Denna håndelfe förhindrar icke,at de ju der
til kunna användas. Jag har fedt Jord-pårori, fom
Jiafva vuxit u>til4a 5 tura,och fom jag trodde in-

tet mer til plantering {kulle kunna brukas. Men
det drögde intet långe, for ån jag var af en hel

annan mening, fedan både Landtmannen intygat

och jag fielf fick fé, huru de, utan åtlkilnad, med
de gode kunde planteras, allenaft at den gröna
qviften, fom utvuxit, biet borttagen, for an de
iattes neder i jorden.

Dejord-påron, fom på det låttet grodt, blif-

va gemenligen båfka i fmaken, fom giör dfm o-

angenäma; men brukas icke defio mindre med
fordel til föda for höns och andra fmå kreatur,

fä nit at göda fvin.

VL
Om nyttan qf .Jord-päron uti et hushall

Utaf alla jordfrukter år ingen , hvars egen-

(köper, i anfeende til den nytta, fora man deraf

kan giöra,mer likna allflagslåd åhjord-påron* De
tiena til uppehälle både för folk och hemtamde
kreatur.

SSibm låttet at tillaga Potatoes til föda för

folk, fullkomligen år befkrifvit uti Hr. Alströms
beråttelfe, la vil jag hår allenaft nåmna, huru-

lunda de brukas för hemtamde kreatur.

• Uti BifkopsDömetSpejer utiTyfkland, hvar-

eft Potatoes planteras mer ån annorftådes , brukas

de til föda för oxar och kor.

Man blandar benrte jordfrukt, fom hackas

rå, bland hackelfe. Köerna gifva efter denna fpi-

fen mer miölk ån efter något annat, och miölken

mer fmör, ty den blir derigenom faftare, Om
man
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man ger Oxar Potatoes bland hö, godas de aldra-

båft och på kort tid. Svin kunna gödas härmed
,

om Frukten kokas. Man ger dem derafmorgon

och afton et tråg fullt, Blandadt med kli , iöm gtör-

res ti! en deg, och blötes uti hvasia af fur miölk

och fkulor.

Uti Elias och Pfalts har man funnit, at det-

ta fattet ej flår felt. Bröd , bakat af Potatoes, med
i groft Rcig-e!ler Kornmiöi, tilfkri fver man i Sva-

ben en iynnerlig god verkan, at göda Svin med , i-

frän det "de åro 4 eller j år, hvilket (ker på följande

lått:

Man fMr fonder bem:te bröd, och blöter det

i hvasia af fur miölk, föm vårmes på elden , och fe-

dan det lå vida kalnat, at man kan hålla handen

deruti
,
gifves det åt Svinen. Man berömmer

mycket Flåfket, fomman får härigenom, påflaen-

des at det år fåfaft, fom (vinet hade blifvit gödt

med låd. Man brukar åiven med mycken fördel

Potatoes ti! föda för höns, gals och allahanda an-

dra hemtamde Foglar. Gåflen åta dem ra, fedan

de förut åro lönclerfkurne i (roå ftycken. Debe-
höfva ingen annan föda hela Vintern. För de ofri-

ge fmå kreaturen i hönsgarden läter man koka Po-
tatoes, hvaraf giöres en deg, fom blandas med li-

tet miöl, hvarmed hönor, kycklingar och Capuner
gödas. Deras kött blir derafmört och iaftefult;

Och om man vil med (amma fpis göda Kalkonhö-
nor och Kalkonungar

,
(loppar man dem med

knåc ar, fom giöras af bem:te deg, Nyttan håraf

år förtökt.

Manbetienar fig af kli, i Hållet för miöl til van-

lig fpisning åt bemtte fmå kreatur. För öfrigit kan

man
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man bränna Brånvin af Potatoes. En tunna af

denna jordfrukten %es hafva gifvit anda til s kan-

nor , i alla delar iå godt, lom det, hvilket brån-

ntsaf den båfta Såden, det man mig förlåkrat

Så flora förmåner, fora man kan hafva afPo-
tatoes, bevifa nogfamt, at denna fköna Jordtruk-

ten år den nyttigafte , både för rik och fattig , den
hålföfammafte föda för folk och kreatur, fordrar

minda fkötfeln och ger måft igen af alla Jordfruk-

ter. Med et ord, Potatoes erfåtter britten på all

flags Säd, hvilket en Åkerman uti nedre Elfas vifte

alt för val at lata mig förftå , når jag beklagade ho-

nom öfver den fkada lom haglet
,
några dagar för

bårgningstiden , hade giordt på hans åker: Det on-

da år intet utan bot ; fvarar han mig: Halmen och

Potatoes åro i behåll. Det år nogjbr mitt Hus-
hall och mina kreatur. Mitt Potatoes- land har

redan jrålfl mig z:ne qanger. Sedan vi jadt nog

af detta Jlaget, lager han vidare
, frukta vi icke

få mycket , Gudi vare loj , at Juden flår ofs jelt^

(om vare Förfader
, for hvilka denna frukt var

obekant.

Hår har, min Herre, alt det , fom jag kan på-

minna mig om fkötfeln och nyttan af Potatoes*

Jag har
,
uppä KongL Academiens begäran , med

1 å mycket ftörre nöje gifvit denna min beråttelfe,

fom jag deltager uti det varde, fom förnuftigt folk

vet fatta uppå defs arbeten , ock derjemte får til—

fålle at vifa min lydna , at utan upfkof underftödia

Kongl.Academiens nit, a t giöra våra landsman un-

derrättade om en utväg, at buttre kunna lefva och
giöra fig rika. Jag vet, min Herre, at Herr Al-
ström y fom varit föifta dritten eller den, lom al-
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draförft lagt grunden til de Handaflögder och den
goda Hushållning, lom uppå få år uti vårt Fäder-

nesland vunnit Burflkap , arven varit den, ibm gif-

vit ofsförfta underråttelfen om Potatoes* Det at

Herr Alström, fager j*ag, fom vi böra tacka, at vi

tådt kundfkap hårom, Hvilken (kulle båttre, ån

han, hafva gitvit ofs uplysning,om deras nytta och
handtering.

Jag hoppas, at han ftadfåfter, hvad jag om Po«

tatoes haft at aniora, dock utan at påftå, det jag

kunnat tråda i hans fotfpår, och förmodar, at des-

le få päminnelfer, få val fom alt hvad af andre

vidare tillågges, låra anfes, fom få många beröm
för hans nit om vårt Fäderneslands båfta,/ommed
denna nyttiga Jordfrukten hos ofs férfl giordt en
begynnelfe.

Såfom Landsman vårderar jag det långt hö-
gre , at han varit den förfte , fom vid ofs nyttan af

Potatoes, ån om vi, genom honom, hade fädt en
hel Province under vårt Rike. Ty det år långt ftörre

heder, at bidraga til et folks fållhet på det iåttet,at

man ger dem många utvågar at kunna lefva , ån at

föröka deras antal och intet veta
,
genom lådana

medel , at giöra dem lyckeliga.

Men, Min Herre, jag marker, det år tid at

vånda igen , på det jag ej vidare må helvåra Er, at

låfa et långre bref lag har redan giordt det for vid-

lyftigt, och törs åfven ej bedia om urlåkt, i fruk-

tan at giöra det ån vidlyftigare, och derigenom alt

mer och mer mifsbruka Edra lediga flunder och
Ert tålamod. At förekomma en fak , fom år få

ftridande emot den goda tanka jag förmodar min
Herre om mig behagar hyla , år ingen annan

utvå£

• t
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utvåg for mig denne gängen, ån at uphöra, och Ief-

va för öfrigit i det hopp, at min Herre ejtvif-

Jar uppåden befynnerliga högaktning, med hvilken

jag har den åran at vara, &c*
Den 19. Septemb, 17474

Angående
ISKÄLLARE

, ,

' Af " ' '

'

!

'

~
:

\

'

CARL H^RLEMAN.
Vid jskållares anläggning och bygnad felas i

allmänhet , i :o Deruti > at tienlige belägen*

heter och tärre , fämt tor vattn och Källå-

dror fåkre ftållen och jordminer der til ej utväljas*

2:0 Åt fielfva gropen eller brunnen, hvaruti

Ilen lågges, ej giöres imalarenedantiiån åfvan,lånit

uti fond form , och iäfbm en afbruten Conus, på
det at lien eller Snön, hvarmed den blifver fyld,må

kunna, vid fattandet efter den ftåndigs undanimåk-
ningen, la mycket tätare och jämnare packa lig til

femman ochfiunka, hvilken omftåndighet, lomiå
ganflka mycket bidrager til Ilens bevarande, uti de
Fyr-cllerflere kantige gropar eller brunnar, ej få iå-

kert kan förväntas.

3:0 At vattnet, fom af I (ens fmåltande, efter

hand, tilkommer, ej äger tilråckeiigit , eller åtmin-

jlone ickc,elter omftåndigheterna,vål inrattaclt och
lämpat aflopp.

4:0 At uti öfverbygnaden och ofvan gropen

eller brunen ej lamnes tilråckeiigit drag, gifvandes

erfarenheten nog tilkånna, at om immen och de
vata dunller, löm lä val Jfen iom den fucktiga och

of-
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ofvertäckta jorden få ymnogt upfända
,

ej finna

fri och tilruckelig utgång igenom vålftålte draghål,

förorlaka all den fucktighet och vätfka, föm giöra

våra Iskallare odugeliga, til bevarande af dricka och
hvad lom hälft eijeft kan ditiåttas r lamt fortära i

lertid Hen.

r.o At vid Hens inläggande för flora 6pn in-

går lämnas, emellan de anlagde Isftycken , i cletde

ej hackas eller ftötas i fmå tärningar, eller at hålen

och luftöpningar emellan upfyllas med Ino, hvar-

uti alt bör blifva inbäddat. Icke eller lämnas käil-

rarne, eker infyllningen, öpna, och giutes vattn öf-

ver, på det hela klimpen och myckenheten af Hen
och Snön må kunna tryla tillamman, och filundä,

"tätt frufén och affkild ifrån all luft och vader, inu-

ti lig få mycket fåkrare blifva behållen.

Defla olagenheter och mifsbruk, har jag iokt

undvika uti hosgående Iskallare, den jag med (ar-

deles nytta låtit i verket låtta.

1:0 Sielfva gropen år rund och torr, murad
medflen, af 6 alnars Diameter up uti, och fem ne-

dre. Nederuti, en haft aln eller | iirän botten låt-

tts et röft af trä, hvaruppä Hen eller (hön låg*

ges , och hvarigenom det fmålta vattnet kan utfila

(ig, och undanlöpa antingen uti fielfva (anden, om
lådan botten eller jordmån förekommer, eller ige-

nom en Trumma, inrättad (om fidftledne Quartals

Handlingar utvila, eller ock igenom en (hed-flen

ränna eller Trumma, fom leder uti en liten flenfatt

Brunn eller röie hvaruti vattnet lig förlorar, och uv

ti Profilen Tab* VIII* finnes medA utmärkt
2:0 Gropen beklädes in uti, äfvanpå flenen,

rundt omkring, på det at Ifen eller inön ejmå röra

nå
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vid ftenen, med tunt gårdfle up och neder fatt,

der ofvan uppå nårmaft Ken granris och halm.

3:0 Åfvan gropen, jämnt med gålfvet, un öfver-

byggnaden åren bätten,fyld emellan medvålftam-
pat ler B, hvaruppå lämnas en öpning til dubbla
luckor, 2 alnar läng, 1* aln bred, hvärigenom
Hen eller Snön infylles, och til dageligit bruk åter

kan uphåmtas.

4:0 Sielfva Svalen eller öfverbyggnaden, mur-
iatt å alla lidor, år ir alnar uti fyrkant , C Hår in-

ne åro alla dryckeskåril oeh tunnor lagde på en
båttn af trå, uphögd til 8 a 9 tum ifrån iielfva jor-

den , D. D. blifvande de af Ifen Mndigt up-

ftigande kölden och de förordfakade drag å alla fi-

dor ifrån, iå nedan föm ofvan, lå frifkt och kylt

hållne, at drickat kan frias ifrån all gåsning och ly-

ra , och år fålunda ej underkaftadt de ölägenheter

och den ofundhet, det, under Snön och uti fielfva

lien bevarade , altid med fig fören

S :o öfverbygnaden blifver inrättad med takfto-

lar och fparrar, fom ritningen utvilar, och täckes

med bräder, lågbakar, eller det lå kallade Böhle, el-

ler klufvit verke, hvaruppå lågges Nåfver, och fe-

dan jorden E til en half aln tiock, och fidft tårf.

6:0 Lämnas up uti röitet af öfverbygnaden

en fkårften eller vådertrumma F, af 6 a 8 tum uti

fyrkant åfvan täckt, men med å fidorne lämnade

och inrättade draghål G, G. hvärigenom fuktighet

och dunfter må kunna utgå*

7:0 Odören eller ingången på norra fidan u-

tanföre, lämnas ockfå et draghål, famt på den in-

re neder vid, dä dragen fålunda ftålte i kors och i

tvär med lå mycket mera häftighet och ftyrka arbeta

och



1747- Jul- Auguft. Septemb. 209

och verka kunna* Skulle jordmånen ej låfva nog
låkerhet pådiupetforvattn och fuktighet

?
kan den-

na Kallare til ftorfta delen inråttas ofvan jord, föin
vid Lit. Hkan intagas utaf Profilen.

Den 26 Septemb. 174%

CARL DE GEER,

ti vatnet af dammar, infiöar och kårr, finner

man hela fommaren och höften fmå Infe-^ der (Fig* 2 & 3 Tab. VII.) , lörn Leeuwen-
HOEKOch någre fiere omtalat, och fom Herr Ar-
chiater Linn^eus (Faun Svec 1184 ) kallat

tubs. År 1742 uti April månad, då jag hade fam-
lat mänga af dem uti et glas, blef jag varfe,at krop-

pen af lömlige ej var ren, utan iåföm öfvervu-

xenafen hop fmå hvita trådaktiga delar, til ut-

feende , !ika mögel ( Fig 2* a a a.) Några af dem
hade en lådan myckenhet af de(Te fmå delar på
kroppen , at den fyntes vara ån en gång iä ftor,

fom hon i fig fielf van
I förftone inbillade jag mig, at deffe fmå fnas-

aktiga delar, allenaft vore orenlighet eller flem

,

fom hade fåft fig vid Infe&et; ty infiöar och ftil- \

laftående vatn åro fållan rene. Men då jag befkä-

dade dem för Microfcopet , ftante jag helt i för-

undran öfver deras ordenteliga, reguliera och dock
befynnerliga fkapnadi De höra likväl ej til Infe-

élet, jag menar
?
atdeej åro delar af des kropp,

Os fom
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fom fynes 1:0 deraf, at åtskilliga andra Monoculi
vore utan dera, och stdo, at jag fant dylika delar

på kroppen af en vatn-gråiugga, (Onifcus aquati-

ticus eller Cloporte).

De föreftålla eller likna fniå qviftar, fom be-

ftå af åtfkilliga grenar (Fig. 4. A vid hvilkas

ända fitter en aflång kropp, lik et bår af någon
ört. Den fom fer uppå hosgående Fig. 4. utan at

veta hvad den föreftåller , {kulle ej annat kunna
tro, ån at det vore figuren af en ört De våxa

ock uppå kroppen af Inledet, iåfom örterne up-

på marken ofs förekomma. Somlige at defle qvi-

ftar åro långa Qaaa\ andre åro mycket korta (bbb\

och vid andan af hvardera gren fer man den om-
talte aflånga kroppen Hår och der på kroppen, at

flora Infediet och på grenarna, fitta åtfikilliga myc-
ket fina trådaktiga particlar.

Jag har liknat de ovale kropparne vid bår, ty

de åro ej platta delar, utan aflånga eller cylindri-

(ka knoppar; med et ord, de hafva aldeles likhet

med aflånga bår. öfra delen af dem år låfom af-

ikuren eller platt, fom fynes i Figuren, Alla des-

fe qviftar, tillika med deras bår, åro af enigenom-
fkinande hvit fårg,likvatnet. Når Inledet fimmer,

följa qviftarna vatnets rörelfe , emedan de åro

mycket böjlige*

DefTe befynnerliga qviftar med deras bår, åro

de örter? Åro de et flags måtta? Nej ingalunda
;
ty

jag låg, (och det ganfka tydeligeiO at ovale kröp-

parne, fom fitta vid grenarne, vore lefvande och
rörde fig. Denna obfervation fatte mig uti ftor

förundran. De tyckas fåledes vara diur eller In-

leder
y
fom åro fåfte vid andra ftörre Infeder, un-
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gefår pS lått, fom örterne man kallar Parifittg,

fitta pä andra orter 5 men det år ånnu mera befya-

nerligit, at de åro förenade med ftoralnfédtet ge-

nom långa grenaktiga delar. Ju mera naturen

fkårfkådas, ju mera lålfämheter hon framvifar

jag har funnit ,at deffa finå kroppar eller kråk,

fom åro knapt fynlige för blotta ögat, hafva tven-

ne flags rörelfer. Den ena beftår deruti, at de

draga den öfverfta andan til en del in uti krop-

pen, få at derftådes blir en ihålighet, fom en li-

ten fkåi; denna rörellen (ker mycket häftigt, men
ganfka långfamt antager hon fedan fin förra

fkapnad. Detta hafver jag fedt dem giöra ganfka

ofta. Den andra rörelfen ur fälunda , at de häftigt

och med en ryckning käfta eller böja fig åt krop-

pen af Infedet; ftrax derefter ftålla de fig uti des

förra {kick, men detta går långfamt til Denna
rörelfen år artig at fe, det år likfom få många fmå
hamrar gåfvo fina flag på fnfe&ets kropp. Sam-
ma rörelfe lårer ofs åfven, at grenarna åro vårke-

liga delar af deras kropp > at de höra dem egente-

ligen til; ty eljeft kunde de ej åftadkomma en lå-

dan rörelfe, fom endaft fker genom eller med
grenarne.

Man kan fåledes ej tvifla, at icke defte be-

synnerliga grenade kroppar, åro verkeliga diur,

fom hafva en aflång kropp, hviiken genom en
ftiert, af olika långd 5 år fåft vid kroppen af andra

vatn-Infe&er,

Men Mr. de Reaumur har berkrifvit en fyr-

vingad Fluga (Hemerobius') , hvars ågg åro märk-
värdiga , i det de åro fåfte vid bladen af åtfkiiliga

orter och trån, genom en lång hvit tråd^Xom kan
O 2 fes
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fes uti den 3
6die Tornen af hans oförlikneliga Me-

inoires fur les InfeUes. Kanfke våra fmå vatn-pro-

dudler äro åfvenledes agg af någon Infed? men
agg plåga ej hafva någon rörelie. »Til at fä när-

mare uplysning uti detta, har jag förlökt giöra på
dem en operation, fom ganfka vällyckades.

Med udden af en knif fkilde jag åtfkillige af

defife delar ifrån Infeétets kropp, och blef dä varfe,

at härigenom allenaft de ovale kropparne blefvo af-

fkilde ifrån grenarne, och at grenarne blefvo qvar-

fittande på Infe&et
,
undantagande några få, fom

jag kommit at fkåra utaf* De afföndrades aflänga

delar (Tig. befkådade jag genaft genom Mi-
croicop, och blef med forundran varfe, at de al-

le rörde fig , och at de fummo af och an i vat-

net, med mycken färdighet j ibland fkedde det alt

i rund, virvelvis och horizontalt, och ofta fåg
jag dem ftupa kullbytta, fom man plågar fåja, eller

de fummo i rund och verticalt, hvilket var rått

Artigt at åfkåda. Utom dels vifte de mig ånnu
deras förfta rörelfe, fom förr år omnåmt, nämli-

gen, at de drogo den öfverfta eller fråmftaåndan til

en del in i kroppen. Hårutaf följer då oemotfåje-

ligen, at de åro verkeliga diur.

Huru noga jag tilfåg, kunde jag ej blifva var-

ie på dem hvarken fötter eller verktyg at limma
med; vid ena ändan låg jag allenaft en fvartaktig

flåck r Fig. f. t).
Utaf delfa obfervationer kan man med tåm-

melig fåkerhet fluta,at deffe fmå kråk, efter en vifs

des atföka uppehälle. Lika fult år detifanning

at grenarne voro verkeliga delar af deras kropp,
lom

tid, fkilja fig från clefs och fara annorftå-
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fom jag tilförene fagt , och hvilka de fedan ei me-
ra behöfva. Något dylikt ler man på Grodprne,

lom i förftone åro begåfvade med läng ftiert, den

de federmera fmåningom mifta, då de fått fötter.

Jag har funnit åtfkilliga Monoculos , fom hade på

fig gaufka många grenar , dock utan ovale krop-

par på andan; kraken hade fkilt fig från dem. Det
år fannolikt, at deffe öfvergifne grenar federmera

efter hand förvisna och förtäras af vatnet, och at

Infediet låledes åndteligen befrias ifrån deffe led-

iamma gäller. Man kan val föreftålla fig, at de

måtte vara Infediet til flor pläga , hälft fom de of-

ta åro några hundrade til antalet på et och lam-,

ma Inled. Mera har jag ei hittils haft tilfålie at

obfervera öfver deffe iällfamma kräk.

Men i år år en Memoire utaf den vittre Mr«
Trembley utkommen^ (*) hvaruti han gifver ois

härliga och helt nya Ron öm deffe fmå vattndiur.

Han läger , med Mr. de Reaumur , at de höra til

Polype-ilåcktet, och denna fidftnåmdeAu&or har

gifvit dem namn at Polypes ä Bouquet. På vårt

Ipråk kan man kalla dem grenade Polyper. Mr.
Trembley vilar der, huru de föröka fig,nemligen,

at de ovale kropparne dela fig midt i tu efter deras

längd , och at fåledes af et diur blir tvenne* Efter

någon tid fördela fig deffe åter påfamma fått, och
låledes bli de många grenarne formerade , med
hvar fitt diur pä ändan. Grenarne åro i förftonc

korta , men växa federmera alt mera i längd. Han
fåger ock, at deffe kräk fåfta fig åfven vid vattnör-

O 3 ter,

(*) Uti en Hten bok kallad NouveUes decouvevtes faitcs

étvec le Microfcopc, par T. Neldbam, tvaduites de F Anglois.

å Leide ^747, $:vo pag> z#. l 7. /, 4. jv
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ter , vid Muslor och fådant mera. Han befkrif-

ver ånnu åtfkiliiga andra deras egenfkaper ; men
det år for vidlyftigt dem hår at copiera

,
jag vilar

min Låfare til iielfva Memorien. Mitt ändamål har

denna gången allenaft varit, at vid handen gifva, hu-

ru jag redan for några år fedan uptåckt defla kråk hår

ilandet,faftjagdåei oblervcrade lå många lålfam-

heter på dem , fom Mr. Trembley nu giord hafver*

Uttydning af Figurerne uppa VII. Taflan.

Fig* 2. At Inledet Monoculus Kalladt, ritad genom
Microfope,pä hvilkens kropp fitta en hopgan-
fka fmåfnafiga delar aaa^ fom åro Polyper*

Fig.j. År famma Monoculus uti naturlig florlek.

Ät delTe tvenne Figurer kan man foreftålla lig,

huru oåndeligen fmå defle Polyper åro.

Fig. 4. A. B. åro tvenne portioner af fåregående

Monoculus
y
ganflka ftort ritade, på hvilka man

fer de grenade Polyper a a a. bk
Ftg.J^ 1 1 1, trenne af delTe Polyper, flulde frårt de-

ras grenar , låfom de fimma uti vatnet.

Den z6 Septemb* 1747.

RÖN '

Om I/ens utäunflande

,

Utgibrandes den tredieAjhandlingen uti detta ämne,
Af

NILS WALLERIUS.
I XLVIII.

Det Siette och Tiugonde Förföket.

Oanfedt nu mera, fedan flere, efter den lårda

Engelsmannens R. Boyles tid , hafvaröntl-
fens utdunftande, denna fak hvarken år o-

be-
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bekanr; eller , få underlig fom tilförene lårer före 7

fallit , dockat härvid kunna utröna några lagar,

fom ännu ej lå kunnige varit , har jag låtit mig an-

gelågit vara, at åfven tille, hvad vid Ifens utdun-

ftande år til markandes; Den 1 6 December 17 3 6y

klockan 4 om morgonen, fyltes et cubique Toll,

äfförtent jårnblek giordt, med rent vattn , och
fattes ledan i et öppet fönfter. Klockan half fem
begynte vattnet öfverdragas med Is, fom klockan

6 lamma morgon , då jag med den minfta vågbal-

ken fan, at utur Cuben utunftat 14 Afs, var få ftark,

at jag blinde vånda Cuben flutt åt fidorna, utan at

det ringafte- (piltes. Pä delTe tvånne timmar flod

Thermom. lågft 22, högft 26., Ifrån kl 6 til g
lamma morgon utdunftadeCuben Afs Ther-
mometern ftod nu lågft 1 8, högft 19. Hen var nu
hel ftark och tiock, himmelenganflka klar, med en
fkön morgonrådnad. Til kl 10 famma dag
formiddagen utdunftade Cuben 24 } Afs* Ther-
mometern ftod nu lågft i 7$ ,

hogft 1 8. Ifrån kl 10

til 12 lamma dag mifteCuben 3^ Afs. Thermo-
metern ftod nu lågft 24, hogft 33. Faft nu ftarka-

re vårma var ån tilförene, dock kunde jag intet

finna, at något af Ilen uplöftes. Ifrån kl 12 til 2

e m, utdunftade Cuben 3TV Afs. Thermometern
ftod nu lågft 22, högft 25", ifrån kl 2 til 4. e. mu mi-
fte Cuben ii Afs, Thermom. ftod lågft 2 t, högft

22. Den 14.Dec år 1736 fyltes Cuben med vattn,

och lattes på famma lått och i famma omftåndig-

heter, fom det foedde den 16 Dec, då jag fan, at

han ifrån kl. 60m altonen , til kl 6 följande dagen
om attonen, genom utdunftningen, förlorat if^
Als , men ifrån kl 6 om aftonen den i $ Dec. til

O 4 fam-
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famma ftund om aftonen den i^Dec* utdunftadc

utur en lika ftor och pä lika lått giordCub 24^ Afs,

På det förra dygnet var fuller vattnet med en tun-

nare is öfverdragit, dock föll aldrig Thermome-
tern under 2? r utanmåftendels höll fig emellan 30

och 40* På det lenare dygnet var mycket tiockare

is och ftarkare köld , fä at nuThermomcternhöll
fig emellan 17 och zs, och fteg aldrig til 34-

§. XLIX,
Oanfedt det år låkert, at en ftörre vårmas

grad ökar vatnets utdunftning 16,), doch lik-

väl finna vi ögonfkenligen af närvarande förfök(§.

48.) , och många flere ,fom jag för kortheten för-

bigångit 5 at vatnet, då det med Is öfverdrages, al-

tid mer utdimftar,faft ån det tilförene varit varma-

re, men nu kallare. Ja, ju ftarkare köld angriper

vattnet
? då det til Is förvandlas (kall, ju ftörre år

åfven defs utdunftning*

L.

DetSiunde och Tiugonde Forfoket.
At komma i närmare kundfkap om Ilens ut-

dunftande, brukade jag de ftörre utdunftnings kår-

len. Nemligen den 21* O&ob. år 1739 kl. 6. om
aftonen

,
fylte jag de förr befkrefne Kopparcylin-

drar B och c (§> g.) med rent vattn ; fom ledan ftål-

tes uti fina lerhål pä et bord uti fria luften, juft lom
uti 10 §. förmåles, då jag fan uturKopparcylindeni

J5 5
och til kl 6 om morgonen den 22. O&ob. ut-

dunftadt 8 Afs, men utur Cylindern C 120 Afs.

Innan kl. 6. om morgonen var Ilen uti bågge Cy-
lindrarna tåmmelig ftark, Thermometern ftod

under denna tid måft vid 30 , Barometern ftod den

2 1 om aftonen vid 29, men den 22. kl 4,£midd*
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vid 30, o. f SV. 2. mulit til kl 4 den 22 f. m. , då det

blef hel klart med ftarkare SV. Sedan ifrån kl 6.

f.m. til 6. e.m. S.d utdunftade utur Cylindern B,

136, men utur cylindern C, 10 1 Aff. Mait hela den*

na dag ftod Thermometern vid 26* Barometerns
högd var om morgonen 30* 1. 7, om aftonen 30*

3*7. NV. 2. Derefter til kl 6 om morgonen den

23 Ociober, utdunftade ifen utur cylindern B
y
11?

Aff, men utur cylindern C, t 28 Aff Ifen var nu
tåmmelig ftark och upfvåld jämt bräddarna uti cy-

lindern 1?, hvilket giör 5 geometrifka linier 6fyer

vatnets högd , men ftigit öfver bräddarna uti cy-

lindern C, ungefår til 1 linea* fom giör 4 linier

éfver vatnets högd ; denna natt ftod Thermome-
tern rnåft vid 24. Barometern 30. 4. 9*

Ifrån kl. 6 om morgonen den 23 O&ober til

kl 6 om aftonen famma dag , utdunftade ifen ut-

ur cylindern B, 1 1 Aff, men utur cylindern C, 1 6

Aff Thermometerns högd var denna dag emel-
lan 24! och 27. NV* 1* £m. SV. i.e m. Hela da-

gen var klart vader til kl. e.m. då det begynte at

målna litet, men utan inö* Barometern ftod den-

na dag vid 30. ff

Ifrån kl. 6 om aftonen den 23 Oöober til kl.

6 om morgonen följande dag den 24 Octob. ut-

dunftade ifen utur cylindern i?, 78 Aff, och utur

cylindern C, Aff Denna natt var klart och ftilla

vader, Thermometerns högd var 28, é?.f*

Ifrån kl. 6 om morgonen den 24 O&ob. til

kl 6 om aftonen famma dag, utdunftade utur cy-

lindern JS, 3 f Aff, och utur cylindern C, is Aff*

Thermometern ftod denna dag emellan 2fé och
29. Barometern 30* f . SV* 2*

O r Hår-
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Härefter continuerade jäg fuller rnéd ifens

vågande, men (öm den 25- oeh 26 Odober alt til

den 27 om morgonen, föll, tå väl dag fom natt,

en ftark rimfroft, at ifeos utdunftande ej kunde
tvära emot rimfroften

?
fom faft håldre med några

Aff ökade des tyngd, ty vil jag allenaft anföra, hvad
vid isloffningen i akt tagit år: nemligen den 27 O-
(ftaber. Ifrån kl 6 om morgonen til kl 6 om afto-

nen utdunftade utur cylindern B si Aff, men ut-

or cylindern C, 3f Aff På denna dag löftes ifen

måft up , at om aftonen ej var mer ån hålften is

i någondera af cylindrarna, varandes det öfriga til

'vatn uplöfi Thermometern ftod denna dag lågft

34,högft37l> Baromet. 30. o. 8. SV. 3.

Det Ottonde och Tiugonde Forloket,
Den 23 Oflober år 1739 kl 7 om morgonen

fykes kopparcylindern A med rent vatn, fom väg-

de 40 uns-, f 39 Aff, famt koppar-cylindern D med
famma vatn, fom vågde 10 uns, 136 Aff. Cylindrar-

ne ftåltes , löm uti det 27 Förloket, i fina lerhåi

,

under en bar himmel, dä jag fan, at til kl. 7 om
aftonen famma dag utur cylindern A utdunftat

239 Aff, utur cylindern D 61 Aff KL 8 om mor-
gonen var redan ftark is på vatnet i cylindrarna.

Ifrån kl 7 om aftonen den 23 Öåober til kl

7 följande morgon d. 24 Oéiob. utdunftade ifen

utur cylindern A, 279 Aff, men utur cylindern D,

38 Aff. Uti deffa cylindrar var ifens fuperficies

mycket ojåmn, pä fomliga ftållen var han högre

upftigen öfver bräddarna, på fomliga Milen lågre,

dock var ifens medlerfta högd öfver brädden uti

cylindern A, 2 Geometritka linier, fom giör 4
linier
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linier öfver vatnets hégd* Utom detta var uti

bågge cylindrarna . midt pä i fen upftigen en knöl
,

foni uti cylindern A var 2 fcrupier högre ån bräd-

darna, och giorde ungefår et fegment af et klöfl

hvars fena var nåftan hälften emot cylinderns A
diameter. Knölen uti cylindern D lås; mer ät ert

fida, och var litet högre ån cylinderns bräddar,

famt giorde ungetår et klots fegment, hvars fena

var nåftan hälften af cylinderns D diameter. Des-

utom var ifenuti bågge cylindrarna remnad.dock
med ingen öpning. och lprack han med fmållan-

de eller fprakantfe fom oftaft, lä val uti luften,

fom då jag tog i cylindrarna med handen.
Ifrån kl. 7 om morgonen den 24 O&ober til

kl. 7 om aftonen famma dag , utdunftade ifen ut-

ur cylindern./!, 92AKy
men utur cylindernD § AfT.

Härefter continuerade jag fuller med vågnin-

gen, men för famma orfak fom redan, uti det 27
Förföket förmålt år, kunde ej utröna ilens utdun-

ftande, alt til den 27 O&ober ifrån kl. 7 om mor-
gonen ti! kl 7 om aftonen , dä ifen mer ån til hälf-

ten uplöftes i cylindrarna , och då fans, at utur cy-

lindern A utdunftat^Aff, men utur cylindern D
27 Att.

Hvad Thermometern,Barometern och vådre-

na på deffe dagar anbelangar, år hår det famma,
fonruti det 27 Förföket förmåles.

§. LL
; I anledning af deffe förlök, beftyrkes klar-

ligen det vi redan (§. 49) anmärkt hafve, at vat-

cet, då det til is förbytes, altid mer utdunftar-,

faftån det tilförene varit varmare, men nu kallare;

Deremot,då det til is förvandlat blifvit, gifver flor-

Te vårma, ftörre utdunftningf
"

§. LIL
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§ LIL
Då vi i anledning af det 27 fötiöket, den ut-

dunftning betrakte, v tom fkedde natten emellan
den 2 1 och 22 Ö&ober, och fteg i cylindern B
til 2 f 8 Aff; famt i anledning af det 28 Föriöket

,

den utdunftning öfvervåge , fom fkedde den 25
O&ober , och fteg uti cylindern A til 239 Aff: dä

vi detta
,
lager jag

?
. efterfinne och tillika jåmnföre

med de utdunftningar , fom utur lamma cylin-

drar fkedde om nätterna uti Augufti månad är

1739, och dä utur bemelte cylindrar knapt öfver

200 Aff utdunftade, lare vi nogfamt finna, at vat-

net under fryiningen mer utdunftar ån nägon natt

uti Augufti månad, faft då ftörre vårma van Hår
af tyckes Herr Gauterons anmärkning uti Me-
moire de V Academ. Roy. des Sciences för 1709*
pag ^ s?6 beftyrkas, hvarutinnan han påftår fighaf-

va funnit, at ifen, då det ftarkt fryler, mer utdun-

ftar ån vatnet, midt emellan lommarvårman och
vinterkölden ; dock kan denna anmärkning ej vi-

dare galla, ån då vatnet til is förvandlas, ej eller

då almånt, emedan jag funnit, at vatnet utur kop-
parcylindrarna A och 2?om dagarna uti September
månad utdunftat ifrån 300 til 691 Aff, fom vida öf-

vertråffar redan omrörde ifens utdunftande. Hår
til kan man lågga Herr Petri van Musschen-
broeks ron, hvarigenom han funnit, at uti Utrecht

ifcn ingalunda om vintern lå mycket utdunftar,

fom vatnet om höft och vån Se Additam* ad A-
da Florent Part, 1. pag, 130.

§. LliK
Emedan kopparcylinders B öfverfta fuperfi-

cies förhåller fig til kopparcylindernsC luperficies,

fom
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fom 2 til i* och cylinderns A fuperficies forhål-

ler fig til cylinderns D, fom 4 til 1. (§. 8). Eme-
dan jemvål afdet 27 Förföker år klart, at dä vatnet

förvandlas til is , utur B utdunftat 2 ? 8 Aflf, då utur

cylindern C, i luften ftigit 120 Alf, fom på 9 Alf når

afgiör haifparten af 2^8; famt af det 28 Förloket

fkönjes, at då vatnet förbytes til is, utur cylindern

A utdunftat 2 5 9 Aff, då cylindern D gaf 61 AiT i ut-

dunftning, fom ifrån fierdedelen af 239 ej fkiljes

mer ån med i| Aff, ty år klarnat vatnet under Irys-

ningen töljer famma, lom vi i gemen (§. 11) om
vatn-utdunftningarna anmärkt hafva- Men ledan

vatnet blifvit til is förvandlat, eller , med is öfver-

dragit, i akt taga des utdunftningar ej denna lagen,

utan tyckes det 27 Förlöket med cylindrarna B
och C vilja intyga, at des utdunftningar åro i den

män, fom vatnets myckenhet eller moles, faft ån

cylindrarnas A och D utdunftningar något fkilja

fig ifrån denna regla.

§. LIV.

Vid isloffningen, fom ^kédde den 27 Odio-
ber, år få val i anledning af det 27 , fom det 28
Förlöket, utdunftningarna intetiden mån fomöf-
verfta fuperficierna, ej eller följa de efter vatnets

eller ilens ftorheter* Desutom fer man noglamt

af bagge Förlöken (§. ?o), at vid isloflbingen ej

år lå ftark utdunftning fom under fryfhingen, och
kunde ej eller det ftarka våder, lom d, 27 0$ow

/

ber var, giöra någon ökning uti utdunftningeny

at den (kulle gå up emot den , lom flydde vid

fryfningen,

§. LV,
Ifens uphögning öfver vatnets h6gd i alla 4

cyliu-
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e> lindrama (§. so) vifar nogfamt, at vatnet ftorre

rum intager, når det blifver is ån tiiförene , och
(kulle val ifen på alla fidor % utvidga, men for

cylindrarnas Iidors motflånd iär han ej åt fidorna

lig utvidga, utan fkiuta rått up, hvaraf följer, at

når det under ifen ännu ofrufna vatnet fryjer,flkiu-

ter det up åt den öfra ilen, hvaraf des obferve-

radeknölor och remnor tyckas hafva fitt ursprung.

Tör hända, at den öfra ifen hafver lå ftark attra-

dion ät bräddarna, at han, då den undre och nya
ifen utfpannes, ej förmår giöra någon upfkiutning

åt fldorna, utan allenaft midt på; dock mätte det-,

ta vara åtfkilligt, ty uti cylindern C fköts hela i-

fen rått up åt alla lidor 4- toll öfver bräddarna.

§. LVI.

Den kraft, hvarmed vatnet fig under fryfhin-,

gen utfpånner, år flörre ån mången det fig inbilla

torde. Herr R* Boyle uti fin Hifloria Frigöris

lit. io. berättar fig hafva fylt en koppar-tub, fbm
var $ tum bred, med vatn, hvilket igenom en

konftig fryfning utlpånt, förmådde uphöja 74 mar-
kers tyngd. Herr Hugenius fylte med vatn en

jernpipa, hvarsena anda han låt faftlöda, den andra

tilflöt han med en ftarkfkruf, och på det luften ej

(kulle härigenom infmyga fig i pipan, fmålte han
bly omkring (krufven; ihdan fatte han pipan i fria

luften , utan för fitt kammarfönfter, öfver natten:

kl 7 om-morgonen fprack pipan med ftort knall,

pä det ftållet hon var fvagaft, igenom remnan,

fbm var 4 tum i längden, braft ifen ut med åtskil-

liga bläfor. Aldrahårligaft hafva Academiens Le-
damöter uti Florents denna fak fullfölgt, då de i

akt tagit, at ifen, fpm på naturligit fått formeras,
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flår lönder de tiockafte glasklot, och deras hal-

far, lodrätt emot horizonten ftålte, käftar up til

% a 3 alnars högd. En gullkula med vatn upfyld,

ipånnes förft ut och fcdm flås fonder, da det in-

neflutna vatnet til is förbytes. Ja, de hafva ock

funnit, at hufen af ifens utipånnande kraft uphö-

jas. Hvadan denna kraftiga utfpånning, löm ilen

åger, hårflyter, år fvärt at utmärka, varandes la.(t

lättare, at låga hvaraf den intet hårrörer,ån hvar-

af den förorlakas. Ty förft år klart, at den ej der-

af kommer, at koppar, jern och glas-kårlena af

kölden ihopdragas, och vatnet deremot ej fKulie

läta fig af kölden ihoppacka^utan mcdelft fitt mot-

ftånd flår lönder lamma kåril 5 emedan mänga för-

lök intyga , ar vatnet af lamma kölds grad mer fig

lammandrager, ån glas och metall. Ej eller hår-

rörer denna utipånnande kraft af några luftblåfor,

i vatnet inneflutne > löm, ihoptryckte 9 med en

flor kraft fig utfpånna och rarifiera iien: Ty Herr

H a u k s b e e uti Append. Exper* Phyfico - Mechmu
hafver funnit, at den is, lom gtöres af et ifrån

all luft rånladt vatn, år likväl lättare ån vatn, och
flyter uti det lamma. Detta berättar åfven Herr
Farenhuit uti Phiiofoph. Tranfaä. N:o 382. fig

hafva med for fa renheten ötverensftåmmande fun-

nit Samma läk hafver Herr Musschenbroek uti

Commentariis ad Ad:a Florent. Part. Lp. 14.%, 144,

med et låkert förlök beflyrkt; hvaraf klarligen flu*

tes, at ifens raritet intet hårflyter af några luft-

blåfor, och i följe deraf, ej eller des utipånnan-

de kraft. Desutom hafver ingen ånnu til den
grad kunnat ihoppacka luften , at den förmått lön*

derllä tiocka glas och metallkulor, fom likvål vat«

.

net, då det til is förvandlas, uträttar. §. LVIi

1
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§. LVIL
Den ftarka utfpånning, fom ifen åger, vitnar

nogfamt om en invårtes rörelfe, och i följe der-

af, at vatnet ej derföre med is öfverdrages, lom
flkulle des delar fins emellan vara i hvila, Sielfva

ilens beftåndiga utdunftning, fom utan tvifvel en
invårtes rörelfe fordrar, af hvad hålft orfak den
härröra månde, öfvertygar ofs jemvål om denna
lakens riktighet

§ LVIIL

Emedan koppar -cylindrarna A och jBftodo

på lika läng tid, natten emellan den 23 och 24

O

dober i fria luften , och likväl uti cylindern A,
var långt ftorre utdunftning, ån uti cylindern B,
nemligen nåftan fyrdubbel (§. ?o) ; och emedan
cylindern A fattes 37 timmar lenare ut i luften ån

cylindern B, och i följe deraf, i den förra éj lå

fiock is, fom iden lenare; ty måfte ilen mer ut-

dunfta , om det år mer vatn under honom , ån

om det år mindre. Denna omftåndighet giör utan

tvifvel, at ifens utdunftningar ej kunna vara i den
mån, (om deras öfverrta fuperficiers åro, i fynner-

het då kårlena, fom i det 27Förlöket , åro af oli-

ka högd*

§, LIX.

Det Nijonde ochTiugonde Forfoket,

Emedan fnön intet annat år, ån tilfammans-

iVufne vatnparticlar, ty lårer man fuller af det fom
redan antördt år,kunna låtteligen fluta,atfnön måfte

åfven gifva dunller ifrån fig, dock at blifva viifare

om denna fak, vil jag anföra et lörlök, fom den

00 December år 1736 anftåltes, då jag kl. 60m
mor-
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morgonen fylte den ena , och de i 48 §. nåmde
cuber, med rent vatn, den andra med fn6,fom
vågde 79H Als, fatte dem ledan uti et öpet fon-

fter , och fant med den minfta vågbalken klåckan §
iamma morgon, atden förra cuben med vatnet,

fom nu med is var öfverdragit, utdunftat 2i Afs :

den fenare med fnön genom utdunftning bortmirt

£ Afs. Thermometerns grader voro på delTe tven-

ne timmar 2t, 25.

Ifrån kl. 8 til 11 lamma förmiddag, utdunfla-

de ifen 31 Afs , fnön 1 Als. Pä defle 3 timmar vö#
ro Thermometerns grader 2 n«,3f.

Ifån kl. xi. til 3. e. m.f. d. utdunftade ilen

34 Afs j men fnön 2f Afs. Thermometerns grader

voro nu 29,30, 34. Kl. 4^.minuter éfver 11 var fnön
måftendels til vatn uploft , fom fedan då kölden
tiltog etter middagen byttes om til is.

§. LX.
I anledning håraf år klart, at fnön bellåndigC

utdunftar, faft mindre ån vatn och is, famt at des
utdunftning ökar fig fom vårman tiltager, och den
årftörre vid Imåltningen eller uplöiningen ån eljeft,

§. LXI.
Oanfedt jag några Förlök giordt om jor-

dens utdunftande; dock fom härvid ännu mycket
fordras, ty vil jag det til en annan gång (para, och
hår allenaft til flut anföra hvad jag vid åggens ut-
dunftande funnit, lom tor hånda

,
ej lårer för al-

lom falla få troligit. Nemligen den 19. Augufti
år 1737 M- 1. e. m. tog jag et friflst hönsägg, lön*
var utan den ringafte fpricka och ©renlighet, och
vågde 102 f I- Afs, lade det fedan pä et rent pappet
uti mit falsfönfter, dä jag fan med den minfta väg-

P balken,
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balken , at agget til den 26 Aug. kl. 7 £ m. af fin

tyngd bortmirt 81 Afs. Sedan til den 1 Sept.kl.7

f. m. mifte agget 9| Afs. Derifrån til den 1 4 Sept.

iamma tid om morgonen , utdunftade ägget zs%

Als. Dernåft til den 3 Odlob. utdunilade ägget 1 6|

Afs. Sedan låt jag det ligga til den 1 Junii 17 } 8

,

på hvilken tid det bortmifte 222| Afs. Man finner

fördenfkul at ägget, ehuru feg materia det fynes

beftå af, äger dock mänga flyktiga delar, föda

måne vara få fina , at de kunna gå igenom fka-

hfts lönhål eller porer.

'Den 3. Oftob. 1 747.

^IfNDERSÖKNING
Huru vida jämnvigts-panelens belägenhet kan giå-

ra et fkepp lättare eller fvärare^ at fegla

Jneät for vinden
y

Af

7
PEHR ELV1US*

Om et fkepp, hvars fordel år mycket dragtiga-

re ån ackterdelen , och följakteligen des

jåmnvigts-pun(Tt långt fram åt, kan fegla lå

vål bidivind, fom et, dereft famma pund år me-
ra midfkeps, har varit en fråga, fom Rikfens

HöglofL Stånders Secrete Utflkots Defeniions De-

putation , har giordt Kongl. \ erenfkaps Acade-
mien den åran at hemflduta til henne. Får min
lilJa del, och låledes forn man uppä Mathemati-

fke grunder kunnat gå, har jag giordt följande

förlök, at uplofa famma fräga.

Når det kommer an pä at betrakta et fkepp uti

des fart, kan det altid anfes fom en kropp , hvilken

•år
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år utflåld för defla fyra krafter: nemligen vädrets

forfs på feglen , fom förer det fram , vatnets mot-
ftänd, fom föker at hindra des framfart, fkeppets

tyngd, fom trycker det ned i vatnet, och det un-
dantryckte vatnets tyngd

,
fom, til at återtaga fit

rum, arbetar at höja fkeppet. Låt då (Fig. f.

Tab. VIII.) de räta lineerna CB och AD vara me-
del -direktionerna af vädrets forfs och af vatnets

motftånd; fä vil jag beviia, at defla bägge lineer

altid mäfte träffa in i en lodrät plan , fom går ige-

nom jåmnvigts-puntferna G och H, både af neif;

va fkeppet och af hålan fom det intager i vatnet.

Det år til märkandes, at defla punder, fom bägge
legat i en och fämma Iodlinea , iå långe fkeppet
varitihvila, komma at (kiljas St, få fnart vädret
fattat i feglen, och fatt fortyget i gång.

Til den ändan inbillar jag mig i den andra Fi-

guren, atdefle fyra krafter, fom jag kallar P,
R och S 9 verka emot hvarandra igenom tågen
KAP och QBS, fom åro fammanbundne medelrt
mellantåget AB: få, emedan PA ochQB åro bäg-
ge lodräta, och derföre parallela , måfte tåget
QBAP vara i en lodråt plan, men RA måtte ockfå
vara i lamma plan med BAP, och BSmeåQgA\
Jåledes må/te hela detta tåg vara uti en och[amma
lodrät plan, eller defafyra krafters direftiowr.

Under alt detta kan altfå låtteligen märkas,
huru defla fyra krafter förhålla fig fins emellan j ty
lå fnart man förlänger deras fyra dire&ioner, uti
andra Figuren , at de lammanftöta uti C och Dt

få
vet man af Mcchanifika grunder, at ftråckningen
af mellantåget AB år til krafterna P och K, fom
AB til BD och AD, och at famma ftråckning för-

P 2 håller
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.håller fig til krafterna J3pch S, fom AB tllAC och
CB, hvarföre krafterna P,Qj>R och S måfte va-'

ra fins emellan fom BD, AD, AC och CB* det år,

atJidome uti den fyrkantige Figuren förhålla fig
fins emellan fom fielfva krafterna, fäledes, at de

tvenne lodräta AC och BD (Fig. h) åro växelvis

\

fom fkeppets och halans tyngder , och de tvenne fhe-

da CB och AD i rätt ordning, fom vädretsfor/} och

vatnets mot/länd.

Hårutaf kan man fiutafor detfor/la, at hå-

lans jåmnvigts-pun& f/altid måfte vara förligare

ån jåmnvigts- punden G affkeppet; ty af den an-

dra Figuren finner man låtteligen, at jåmnvigten

emellan deffefyra krafter ej tillåter tvenne afdem,
läfornPoch Q, at omväxla deras dire&ioner, få-

ledes at den förligare jQjfkulle verka nedföre , och
den ackterligare P, tvärt emot, upföre, under det

at R och S höllo fina dire&ioner oförändrade i

For det andra finner man , at fom direcfHo-

nen afvädrets forfs på feglen gemenligen år hori-

zontel efter CB, och vatnets motftånd Ined up-

vårts efter DA, få.mäfte BD altid blifva ftörre ån

AC, det år fkeppets tyngd ftörre ån vatnet , hvars

rum det intager , hvilket ej annorledes låter lig gö-

ra, ån at fkeppet under feglandet år en liten mån
lyftadt up utur vatnet

Om då denna lyftning fkal fke jåmnt öfver alt,

finnerman låtteligen, det fkeppets ackterdelbörva*

ra fkarpare ån framdelen, eller mera ihopadragen,på

det , at ju ftarkare vädret fattar i feglen och lyfter

£keppet högre upju mera måfte hålans jämnvigts-

pund flytta fig frätt* $ och rfölje håraf kan val et far-

tygejaanatånhiafva desjaijinvigts-pundl ijågot me-
ra



1747*

J

u^ Angiift. Septemh. 229

ra får ån ackter, och at ju förligare den år, ju

ftyfvare måfte Ikeppet vara, når det kommer an

på at fegla rått fram for vinden. Men lå fnart det

{kal fegla fnedt deremot, blifver en liten krängning*

oumgångelig, hvilken likväl mycket kan fårmin-

fkas igenom en något fylligare byggnad öfver ån~

under vatnet

Låt dåEHGE uti tredie Figuren vila fkeppets

plan uti vatngången, eller des öfverfla vatnlinea,

och IGK en ined ftålning af feglen, lådan ibm den

vil vara , når det kommer an på at fegla fhedt får

vinden, fom må låpa in deruppå fidverts efterGL>
dragés då GH perpendiculert til feglet, få måfle

lamnia linea i denna horizontela plan, vifa den
lodråta planen, uti hviSken man bevifte at medel-

diredionerna af vädrets forfs ochvatnets mötftånd

komma at ligga, tillika med jåmnvigts- punéten

af hålan fom fkeppet intager i vatnet, och fåledes,

kommer denna jåmnvigts-punéfc altid under bi-

divinds feglandet at flyttas en mån på fidan om
medel -linean EF, hvaruti den eljeft ligger, lå

långe fkeppet feglar rått får vinden.

Når man torrt fkal gitva fkeppet et fådänt

fnedt lopp i anfeende til vinden, föker val vådrets

forfs uppå feglen , at tvinga det efter des egen di-

re&ion GH. Men fom det i et 11 tvårt fidolopp

finner et alt får flarkt motftånd, i det at hela fidan

EHF trycker mot vatnet, och borde då föra det

undan for fig, lä fåranlåtes det derigenom at fö-

ka en annan utyåg , den nemligen , der det finner

minfta motftåndet, fom år rått fram efter fkep-

pets medel - linea EF, dock måfte fartyget under
detta des arbetande , at gå efter denna direétion

f 3 M
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EF, tillika hafva en afdrift, eller gifva fig finänin*

gom undan uti direktionen GH, mer eller min-
dre, efter fom fartyget år bredare eller fhialare i

anfeende til längden; ochfåledes blifver nu me-
ra des rätta lopp efter en ny diredion GK emel-
lan GH och EF.

Men under alt detta år at märka, det, få

fnart fartyget fåledes vil ändra fit lopp ifrån GHtil
EF,och börjar få fart, kommer det at kånna me-
ra motftånd for ån ackter om GH; fördenflkul til

at då bibehålla likheten i motftåndet, och i följe

deraf, jåmnvigten emellan de fyra krafterna, fom
fkeppet under des lopp år utftålt före, blifver det

brukeliga ftyrmans-grepet nödigt, at ftyfet, fom
förut varit fåldt undan för loppet uti direcHonen
GH, nu mera kommer at vridas fram, til at deri-

genom föröka motftåndet ackter.

Således finner mandat et fartyg tillåter en at flic-

ka få långt up pä iidan för vinden,fom man igenom
centrum gravitatis af fkeppet kan draga en råt Hnea

GH, lådan, at vatnets motftånd på fkeppets fida ar

lika ftort emellan KF och GH, tom emellan GH
och IH, når fkeppet år, få til iåjandes, i begrep at

gå efter direktionen GH; men man finner ocklä,

at om denna jamnvigts-punct vore fom nogaft

midt i fkeppet, fkulle föga fattas , at icke GH kun*

de dragas pendiculair til EF, lå at motftåndet vo-

re lika ftort på ömfe fidor om fämma GH, hvil-

ket gåfve den fnedafte ftåining åt feglen , då mail

öckfä med den knappafte vincien kunde gå fram

,

och detta vore altfå den fördelaktigafte belägenhe-

ten af j-ämuvigts*punclen'i anfeende til bidivinds

feglingen. *

Den io, Öålob. 1747* KON
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R Ö N
Atutaf Potatoes bränna Brännevin ,

Anftåldt af

Herr CARL SKYTTE.

Til blandning eller tilfåttningen togs allenaft4,

kannor Potatoes, hvilka förvälldes, och te-

dan i fämma fpad fönderftöttes och lå lån-

ge arbetade blefvo, tils hela maflan var, fom en

leg och fimmig deg. Efter man då fruktade , at

det vid bränningen (kulle låggas vid botn , få vi-

da förut profvadt var, at reda afToppa medPota-
toes-miöl, då det tiockare gaf fig til botn, når

det Mtt någon ftund; ty tungiordes tiUåttningeir

medfiudhett vatn, at det blef fom en tunn väl-

ling, och forfors ledan med gården, åfven fom
med annor tilfåttning, at den gafs lagom varm in.

Gåfningen gick val, men gaf fig förr ned, ån van-

lig iådes*blandning; lika fullt flögs det ejipannan

för ån tredie dygnet. Ingen ting blef vid botn fåft,

fom man befruktat Förbrånnan klarades, då der
efter blef| kanna godt brånnevin.

Detta blef, utan vidare deftillering, ftraxt re*

ftificerat öfver potaflka, deflillatione per arenam,
då den ftarkafte fpiritus var et val måtit qvarter:

men fom denna var förfta deftilleringen
,
ty tånde

det icke an krut vid profvet, men papperet bran up.

Drankenförfökteman atgifva fvin-kreaturen,

den de med ftörfta begårlighet, och utan åtfkil-

nad på fådes-drank, förtärde.

Av ock förfökt vordet, at giöda med denna
jordfrukt et fvin, hvilket deraf trifvet åt, blef

P 4 fnart
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fiiart fett och befants vid flagtningen nåftan båt-

tre, ån de, fom på farania" tid blifvit upftiade

med iåd»

Fbrfta Anmärkning.

Der lå godt fyntes , kunde man , kan hånda

,

Utröna, at ftraxt iåtta tillåtteingen til förbrännings,

få fnartlion fig val nedgifvit, utan at vånta tredie

dygnet, då någon del af det Ipiritueufa ej fingo

rådrum til utdunftning, och följakteHgcn mera
brånnevin ernås kunde.

Andra Anmärkning.
DS män efterfinnar, at når utaf et tunnelands

rymd, 14000 qvadrat alnar, i det gångbarefta vin*

nes af låd femte kornet, til 12 kannor brännevia

efter tunnan, blifver - - 60 kannor.

Och åter der tienlig los jord år, mylla eller

fand, nyplog eller nyfs upgråfven vall , utan göd*

fe! och vidare ans, allena at jorden år diup och
redig, at på et tunneland af 14000 qvadrat alnar,

å 4 ftänd på hvarje aln, Potatoes-våxten i det ringafte

gifver å ftåndet 4 qvarter, fom giör - 72 tunnor.

Hvartunnaå 3 kannor brånnevin, utgiör 216 kanm
Finnes folklqrt, at åtfkilnaden emellan låd,,

f:te kornet af et tunneland, medelmåttig årgång,

och Potatoes i det ringafte tagit och räknat,

blifver -* is 6 kannor hrånneviit

a tunnelandet
Den 10 a&ok. 1747.

Utaf Hr. General Major LÅNTINGSHAUSENS fornt

gifnt underrättelfe Potato.es planteringen, i El)as f &c* finnes

en ännu fiorre fkilnad emellan quantiteten af brånvin
, fom et

tunland% bsfatt af Potatoes , gifver , emot et befatt medfäd, i

dety at af en tunna Patat&es (kulle kunna hämtasjhw brånvin.

UT*
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UT D RAG
Utur KongL Vetenfkaps Acaåemiens DagbokrJamt

inkommne Erefoch Handlingar.

,

fS {

\

l:

\

r "' i\
,

<
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\ ...

HerrGeheimeRädetRabén ,hvars vånfkap och
benägenhet för Academien hafver flråcktfig

anda til et mårkeligit deltagande uti hennes
framgång och förkofran , och få, at den ej tillåter

derföre något tilfålle förbigå, utan at vifa prof af'
5

denfamma, har ifrån Köpenhamn öfveriaiidt et

Rön fom Herr Spielberg giordt angående en jord-

båfning fom tildragit fig vid Chriftianiånd i Nor-
rige den 7Februar. 174.S*

Formiddagen kl 9, 15* minuter lamma dag,
fom var en föndag, haf man förft fådt höra, et

ftarkt dån , lika fom af et häftigt körande , hvaraf
hufen fä ftarkt (kikades, at ftolar, bord och fån-

gar deruti rördes, poreelain och glas flogo emot
hvarandra , foglarna flögo förfikråckte uti fina bu-
rar hit och dit , och folk, fom gingo af och an i

fina kamrar, började ragla, lika fom de varit clruk-*

ne; Capellanen fom kom at förråtta Maflan för

Altaret, och fkulle låta Klockaren draga på fig

måfsfkiortan, har blifvit varfe det Altaret rördes,

och de derpå uptånde liufen voro på vågen at fal-

la omkull; Kyrkomufarna darrade, oph hvalfvet

har deraf gifvit et dån , få at fånggåflarne blifvit

förfkråckte, och lupit fin våg utur Kyrkan, i tan-

ka at rådda fig. Dock varade denna jordbåfning

ej längre ån 2 eller 3 minuter
5
pch haf til all lyc-

|& ej giordt någon fkada*

Pel
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Det mårkeligafte har varit , huru denna jord-

båfning efterhand blifvit fortfkt, åtveq under haf-

vet, och törmodeligen anda til berget Hckla, der

den lårer bruftit ut med någon ftark eidfprutning;

ty kl .8, 30 min. rontes den til 8 åio mil ilrånChri-

ftianfand emot våftern,uti en Socken fom kallas

Bielland, och uti Aaferald: kl 9 omkring Mand
til 4 mil derifrän > och omfider i Chriftianfand i r

minuter (enare; och har denna fkakning vift

fig på öarna långt ut i hafvet, och få långt, fom
Hr. GeheimeRådet Rabén fielt berattar, at man
pä landet 2 mil ifrån Köpenhamn, famma dag har

rönt något dylikt

Hetta och ändring i väderleken plåga genien-

ligen följa på jordbåfningar: det famma har ock

håndt hår. Den s och 6 Febr. har der pä orten

varit rått kalt , men natten emellan den 6 och 7
kom et häftigt och aldeles oförmodat tövåder

,

och derpå regn. Den 8 och 9 har det varit mulit

med regn och fnö*

11

Fårledit år hade Kongl. Vetenfkaps Acade-

mien utdelat ät en och annan af défs Ledamöter,

famt andra Landthushållare et förråd afFinfkt Rö-

hvete, fom Herr Håfråttsrådet Baron Bielke af en

berömlig forgfållighet tor gagneliga växters fort-

plantande, der hade famlat och til Academien öt-

verfandt. Ibland dem fom af detta Bohvete ha-

de undtådt, har Hr. Cammereraren Sch ltze in-

kommit med en omftåndelig beråttelfe ,ej allenaft

huru Förföket der med flagit ut, utan ockfå hu-

ru han, til jamnförande med det Skånfka Bohve-

tet , har der med tillika giordt föriök,

Utaf
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Urafdet Finfka Bohvete utfådde Hr. Schultze

uppå des gärd Kiftad i Spånga Sokn vid Stockholm

den 31 Martii förledit är, g marker, vid en klar

och nordofterlig väderlek. Jordmånen var länd-

mylla, och åkern höglåndt emot Nordoft, förfta

gången upplögd höften förut, och fåledes nog
mager ;

utlåningen (kedde mycket tunt. Uppå
lamma åker utfåddes ocklå i| mark Skånfikt Bo-

hvete, fom året förut hade upvuxit uti en god
trägårds jord.

Det Finfkä Bohvetet bégynte blomma den 9

julii, och det Skänflka ej förr ån den 1? i lamma
månad , fom likväl var högre och frodigare.

Den zs fyntes förft litet frö på det Finfika,

men på detSkånflka märktes intet frö förr ån den 4
AuguftL På den delen af åkern fom låg högft,ocn

beftod af ren fand, var växten af bägge Bohvete

flagen fåmft^ och allenaft et Ykott eller ftänd ai

hvar rot 5 men ju lägre åkern var, och fanden med
annnan jord utblandad > ju frodigare var ock väx-

ten, och kunde råkrtas til 10, 20, fo, 80 och 120

flkott af hvar ftam , hvilken ock hvar få tieck ibm
en ftängel af grof Portulaka. Dock var den Skånfike

längre i halmen, men hade deremot färre fkott.

Det Finfka Bohvetet började mogna medio
Augufti, men det Skånlka ej förr ån vid flutet.

Bagge flagen upfikofos den ro. September^
då utaf det Finfika befants något vara utfallit pä ä-

kern , men ej af det Skänfka.

Halmen på det Finfika var röd, och på det

Skånfika gröngul, och bladen til ftörre delen ihopa

krumpne. Ingen blomma fants mera på något

dera flaget fom var friflk, men många torra > utan

nägot
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något tekn til fro deruti, fom Herr Schultze
häller före hafva förorlakats affroftnatterne, fom
dei 23, 29 och 30 Augufti varit rått ftarka, och
afbladernes nedfallande nogfamt kunnat (kon jas.:

Torkningen af bagge flagen {kedde farfkilt

pä hesfia, hvarvid iikvål ei tilbörlig aktfåmhet blif-

vit brukad
>
emedan man ledan fant en mycken*

het vara urimälad ; emedlertid gaf den Finfke ?

kappar rent och ftridt Bohvete, fom vågde x, Lis-

pund och 3 mark, och ? kappar flodtaf j± marks
vigt, men den Skänfkagafej igen uti ådet, utan

allenaft 22 lod.

I anfeende til denfvårigheten
5
{om kan vara at

bårga och torka det FinfkaBohvctet, utan at för-

lora något deraf igenom urfmålning / har det För-

fök, lom Herr Capitain Friedric Ehrensverd,
åfven törledit år, varit i begrep at dermecl anftålla

på gården Engsholm i Södermanland
,

ej flagit ut

efter önfkan, men har deremot gifvit anledning til

et märkvärdigare Rön, ånhvadman, törhånda,
kunnat hämta af fielfva förföket, der det lyckats.

Sedan åkerftycket
,
hvaruppå detta Bohvetet

varit fådt, blifvit famma höft upkort til vårland

,

och i våras på råttan tid med korn belådt,blcf man
varfe, lå fnart kornet började upkomma , åfven iå

mycket Bohvete fom korn , hvilket tog få val til,

oaktadtdetida åkomne froftnåtter Pingftetiden, at

det lik a fom ville förqvåfja kornet, och når det nu
i höft upfkars, gaf en vacker växt, fom det utiA-

qademien upvifte profvet intygade.

in.

Hr. Hagström har inkommit med en beråu

telfft til Academien, huru fom han rönt det Svin*

krea*
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kreatur med begårlighet hafva åtit allof, hålft

af ung;a trån ,och fådana fom våxt i kårr eJler länk

jordavän, férmodeligen efter deras löf varit fro-

digare och af någon fotaktig fmak , fom lölvet

uppå de gamla altrån och de fom våxa på höglån-

ta orter icke hafver. Han har ockiå federmera för-

nummit, at ailöf vårkeligen brukas af Hushållare

til vinter-föda för defla kreatur. Löfvet hämtas

dertil Midfommarstiden i tort vader, torkas val

och förvaras under tak pä tort rum, hvilken om-
tanka år lä mycket nödigare at taga i akt, ibm
detta löt år mycket benågit at möglas. Det gitves

ledan til utfordring ftundora tort och utan bland-

ning, och ftundom blandadt med litet måfk, kli

och agnar. Dock hafva Hushållare uti Academien
hållit före, det denna fpis måfte vara mindre fö-

dande för defla kreatur, och iåledes icke, utan i

brift af annan, varaattilgå, men vid iddanftilfäl-

le år en annan angifven, fom man medförmän
har förfökt

Man flyttar et flört kar i fåhvifet eller annat

varmt rum, fyller det mer ån hälften med får(k

håftdynga , ftrör derpå något kli , aflkråde
,
råg-

agnar, allehanda tunna fkulor, och lift varmt vatn,

ftöter och rörer det tillammans, båft man formar,

och tapper ledan karet til med en matta , hvaraf

dagen efter en ftark gåfning och rörelfe upkom-
mer, fom ocklå befordras, om deruti giutes litet

gåft. Och detta blir en god näring för fvinkrea-

tbren, öfver hela vintern: man giör derigenom
agnar och flöiåd dubbelt drygare och tilråckeliga*

re. Ty det år til märkandes, at man aldrig bör
gifva fvin kall mat, uta$ åtfliinftoae (oiiimar-liumr^

Tåtm*
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varandes kölden en fiende for alla ifter-kreafur,

hvarföre naturen har lärdt dem pä alt lått förvara

fig, igenom byfkes fammandragande vid infallan-

de köld och ondt .vader. Desutom böra Ivin

.granneligen aktas för läk, ty det år dem et förgift

fom innom kort tid tager .lifvet af dem, om" de
deraf til någon myckenhet förtåra. En galt, fom
enda fl: på detta fattet blifvit född öfver vintern,

och KyndersmåfTo tiden flagtades, fedan han af

vargarne blifvit rifven, har haft z fingers tiockt

fpeck , och köttet utan dyqt.

ivf / <

"

Det blef beråttadt uti Academien, af Ry.flarne,

h 17 k under förra ofreden, hafva uti Nyland,
Helfinglokn och pä gården Lunnebergsågor, häm-
tat en flags rot, fom de torkat i bakugnar, til fäpik

ma bruk och nytta fom Ingefara , och den derfö-

re (lättat ganfka högt; men ehvad möda man fig

giordt, hafva de ej velat yppa af hvad ört den vore.

Hr. Profeflbr Kalm, fbm vid detta tilfålle var närva-

rande uti Academien, kunde ej annat finna, ån den

har mffl vara af den ört, hvars namn i Hr. Linnet
Flora Svecica 227 kxSelinwn paluftre levijjime lacle-

feens \ hon växer i kärr och på våtiåndte ångar: har

hvita blomftcr fom någorlunda likna Kumin , men
bladen mera morötte-blad. Drager man af ftiel-

ken, få g$r derutur en hvit miölkaktig fäft. Herr

Kalm har ockiå fedt, det inan lagt rötterne fön-

derklufne i brånnevin, at ftyrka en fvag mage,

och åtven tuggat dem torre på nykter mage, vid

en ofund luft.

t

v.
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v.

Den öfvade firjak uti Svenfka vältaligheten

,

ibm hos Herr Hof-Intendenten och Capellmi.

ftaren Roman ar förenad med en allmänt erkänd

(kickelighet både uti Muficalifk fammaniåttning

och utförande , har gifvit Academien et nytt Ron
af det Svenfka tungomålets böjelighet til Kyrko-

mufique , hvilken en gammal iedvana hos ois har

alt ifrån Påfve-tiden , förbehållit det Latinfka fprå-

ket. Och pä det Academien , uti et ämne, ibm
egenteligen tilkommer det Allmänna, matte tillika

inhämta des tycke, blef denna mufique offenteli-

gen upförd uti en talrik lamling af båda könen,
ibm deröfver nogfamt förklarade des välbehag.

Således har Academien , fom redan igenom des

tal och handlingar förfökt det Svenfka tungomå-
lets lämpelighet til vältalighet och vetenfka-

per, äfven nu fåcjt flräcka det til en ny

gren, Mufiquen,

åk

FÖR-
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låkra grundvalar , Aftronomie och Mechani-
que, Huruledcs vågen för de fiöfarande til de af-

lågnafte orter blifvit utftakad igenom Aftronomi-
ens tilhielp, och huruvida de åfven derigenom
blifvit fatte i ftånd den famma at följa , fordrar et

annat tilfålle at omtalas. Det nu förefatta ämnet
gifver allenaft anledning at berätta, huru man lärdt

kanna de famma krafter, och deras värkan, hvar-
före et fartyg uti fitt lopp är utftålt , och huru man
lämpat en lådan kundfkap , at derefter pä det för-

delaktigfte iåttet inrätta både fkeppets byggnad
och ftyrande af des lopp.

Så fnart fom någonfin någon båt blifvit ftåld

på vatnet, har man vifferligen rönt, at det fordra-

des en kraft at föra honom ifrån det ena ftållet til

det andra, och at det motftänd man fåledes hade
at giöra med , beftod uti vatnet, fom fartyget kom
at rymma undan för fig, utur fin våg, Emedler-
tid har uppå få många fecler ingen förr ån Herr
Newton behörigen,uppå etMathematiflkt fått, be-

traktat et iådant momånd. Då han anfåg vatnet

fom et greft flytande ämne, hvars alla particlar fom
lågo uti flkeppets våg, (kalle komma hvar för fig

at ftöta deruppå under framfarten, få fant han,

det fkapnadcii af fkeppets framdel giorde få ftor

fkiinad uti motftåndet, at et fkepp, fom förde en

fpherifk framftam, fkulle allenaft lida halfparten

lå ftort motftånd , fom et, hvilket vore tvärt affku-

rit a)\ ty ju fpitfigare framftammen år, eller ju

fnedare ftållning den hafver, i anfeende til loppet

emot vatnet, ju fvagare ftöt kommer då vatnet at

giöra

ä) Princip. Phil. Natur, Prop. 34» L; II*
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giöra deruppS. Men fom andrs omftåndigheter ej

tillåta, at giöra framftammen af et fkepp fpitfigare,

ån at des afrundning kommer at giåra en vifs del

utaflångden, (3 gafåfven Hr. Newton tilkånna,

hvad (kapnad framftammen af et flkepp borde haf-

va,at den måtte lida det minfta motftånd fom mö-
jeligit vore/ Denna fråga, at finna et lolidum af

minfta motftåndet, hvars uplöfning Hr. Newton
val hade gifvit, men utanDemonftration, blef le-

dan et Problem, fom ibland andras, åfven öfvade

Herrar Bernoullts och Hospitals eftertänka, at

uplöfä det på det nåttafte lattet b) , med det for-

behåll likval, at fkeppets lopp då altid ftålles rått

fram , andes efter koin , och at (e&ionen eller (pan-

tet af (keppet, hvareft framftammen kommer at

taga vid, vore en hattcirkel, men en uplöfning af

detta Problem i alla lido-lopp och (kapnader af

fkepp , var mera inveklad och väntande på Herr
Bouguers oförtrutna räknande c). Hvaraf flutet

likväl blef, at den famma framftammen, fom lider

minfta motftåndet i et ratt lopp, utftår ocklå det

minfta i alla fneda.

Den fördelaktigafte fkapnaden man kunde
gifva et fegel, - lådan , at vädret deruppå hade den
ftörfta värkan, ar mindre fvår at finna

;
ty hvar och

en fer låttcligen , at det borde vara en flat fuperfi*

cies ftald tvårt emot vädret Men fvarigheten at

fä något annat beqvåmt åmnetii fegel, ån en vek
vafnad, fom man ej ftrångare kan (panna ut, ån

at det (vagafte vader kan tvinga det, at antaga en

Q 2 ouk«

b) Memoires de 1'Academic Royaie des Sciences förär 1699
p. 107. A&a Erudit. Lipf. 1699. p. och p. 5 15. och för
1700. p, 208. c) Mem. de 1'Academ. des Sciences 1753, P* 85*
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buktig fuperficies, hafver åter på et annat fatt fys-

felfatt Mathematiei, då de velat veta, hvadkrokug
linea det månde vara , hvarefter Teglet vöre bögt,

i fynnerhet har detta Problem varit ibland dem
,

fom lårdt de tvånne bröderna, Jacob och Jan Ber-
noull r, at mata hvarandras ftyrka uti Mathemati-
fka frågors utredande d), och åfven en början til

den taflan dem emellan , hvilken differential rak-

ningen lå mycket år förbunden för fin befordran.

De funno låledes bagge två, at denna fegel-linea ej

var någon annan , ån den fom en fritt hängande kå-

dia af fin egen tyngd antager.

Men hvad figur feglet kunde hafva, var det,

hvarefter fiöfolket mindre frågade; hvad dem var

angelågit at veta, var, huru vädret uppå etlådant

buktigt fegel värkar at fora fkeppet Val vifte

man, at vädrets vårkan uppå et helt flått utfpåndt

fegel altid år dertil perpendiculer , ehuru fnedt

des inlopp deremot kunde vara, fåledes, at om
fkeppet vore af en rund figur, få at des fkapnad

ej vore mera beqvåm för det ena ån det andra lop-

pet, lå fkulle detocklå altid fielf taga det, fom lä-

ge perpendiculert ifrån feglet, men når hvar och
en den minfta flack af et bugtigt fegel måfte låle-

des gifva olika direktion åt vådrets vårkan, lå kom-
mer det an på, at finna medel-dire&ion, hvarefter

de alla bidraga at föra fkeppet, och på det lattet

,

at deraf måtte kunna dragas en regel, fom vore

låmpelig och lått för bruket Och harutinnan var

det fom Jacob Bernoullis arbetfamhet, efter 3t-

fkilli-

d) Journal des Scavans for ar 1692, p, 250* A6ta Erudit.

famma ar p. 202»
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fkilliga trägna förfök, e) måfte lämna den yngre

broderns fintlighet företrädet, i det, at denne vi-

(te,at medel-dire&ion altid kommer, at dela ängeln

emellan féglets ytterfta tangenter midt i tu, fe-

glet måtte hafva hvad figur det kan/).

Men et (kepp
,
långt ifrån at hafva någon

rund figur , den der vore lika obenägen for afla

lopp, hafver, fom bekant är, en aflång (kapnad,fbm

man fnarare, ianfeende til des (karpa byggnad un-

der vatnet
,
plägar foreftålla fig taga fin fart längs

efter köln, feglet måtte hafva hvad ftålning det

kunde; efter det uti et lådant rått lopp (kulle kån-

na iå godt fom intet motftånd, emot hvad det i

alla fido-lopp (kulle utftä. All ändring, fom fé-

glets olika ftålning emot kol- linean (ä väl fom e-

mot vädret, då kunde fororfaka , vore allenaft nå-

gon förminfkning i häftigheten af (keppets fart,

alt fom (amma ftällning vore fnedare, både emot
köl-Hnean och emot vädrets dire&ion tillika*

Denna törminfkning gaf nu anledning til dea
angelägna frågan uti ftyrmanskonften > huru mati

uti et fnedt lopp for vinden , måtte finna den for-

delaktigefta ftållningen af feglet? Man fant, om
det ftåltes tvärt emot vädret, det vädrets värkan

deruppå, for fig fielf betraktad , vore Väl ftorft,

men , fom den då fker efter den (nedafte dire&ion,

i anfeendetil loppet, lå har den deremot den min-

fta ftyrkan,at föra (keppet derutij råttas åter feglet

efter loppet, lå at des ftällning bHfver deremot

Q 5 per-

e) AÖa Erudit, for 1692. p. 203, i<*94« p.275> -1^9 p*

548, f) Theorie de la Manoeuvre des vatfleux par Mr« Ber-
noulli Chap, XV, Art, XL
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perpendiculer, har val vädrets värkan den ftörfta

ftyrkan, men år då åter minft til qvanriteten. Ef-
ter den antagna fatfen, at fkeppet altid håller fitt

lopp ratt fram efter kol-linean , hafver detta Pro-
blem ingen vidare fvårighet, ån at icke det ige-
nom bekanta Methoder låter uplöfa fig; men ehu-
ru lång och fkarp fkapnad fkeppet hafver i värnet,
få kan det likväl ej annar,ån något lyda vådrets vår-
kan , då det arbetar fidvårts deruppå , och måfte
fåledes under framfarten efter k61-linean tillika

iinåningom vika derutur, tagandes fåledes et lopp,
fom hvarken år efter köl-linean eller vådrets dire-
ktion, men måfte på något fått låta determinera
lig deremellan. Och beftår hela fvärigheten fåle-

des deruti, at determinera denna afdrift, når det
kommer an på, at finna, huru man måtte fördel-
aktigaftftålla feglet och ftyra fkeppet, til at med
den fnabbafte farten landa åt et vift mål

Hr. Renau , General Ingenieur af Franfka

rlåttan och Ledamot af Vetenfkaps Academien

,

hade uti bagge dejTa fina giöromål den ftörfta an-

ledning, at taga fig detta åmne an. Han var låle-

des den förfte, fom ockfå lade der vid handen, men
mindre varfäm ån nitifk, at utreda en lå benig

löm vigtig fråga; föll ftraxt uti en Paralogifme,

fom giorde ftörre delen af des arbete g) onyttigt,

idet, at afdriften eller ängeln, fom fkeppet viker

af ifrån köl-linean, åfven fä väl fom häftigheten

i fkeppets fart, deraf oriktigt utfattes. Man får

ej efter Hr. Renaus grundfats, den man i* bårjan

låtte-

g) Theorie de la manoeuvre des vaifleatix donne' au public

it 1'expres commendement du Roy par Mr. Renau a Paris 1689.



1747- Oftob.Nov- Decemb. 247

låtteligen kunde gifva bifall, hålja förc,at et fkepp,

fom (kulle drifvas af tvånne krafter tillika, borde

löpa Diagonalen af et Parallelogram, hvars fidor

det under lamnia tid fkulle gå, om det drifs af hvar

och en kraft iårfkilt, iåfom detftter, der rorellén

intet hafver något motftånd, eller der motftändet

år proportionelt emot häftigheten, utan når man
nu vet, at motftändet år ftorre, och fom quadra-

ten af häftigheten, forbindes fkeppet af et lädant

motftånd, at följa en linea (öm kommer nårmare

ån Diagonalen til den ftorre fidan. Åfveniä

om man utfatte, huru långt et fkepp borde gå på
en vifftid, en minut til exempel, om det vore

förbundit at följa köl-linean, lamt huru långt det

fkulle gå med famma kraft eller ftållning af feglen

uppå åtven iå lång tid, om det vore tvungit at gå
tvårt deremot, fidvårts, lå år det ingalunda efter

Diagonalen af deffa lopp, fom (keppet vårkeligen

går, utan des lopp år då nårmare köl-linean ån
denne Diagonal , och des häftighet år åfven ftorre,

ån den deraf (kulle determineras.

Huru den af H. Renau utfatte häftigheten lå-

ledes borde råttas, fant vål Hr. Huggens aldra-

förft, gaf det åfven ftraxt tilkånna /?), och derige-

nom öpnade den bekanta tviften dem emellan.

Men H. Renaus fintlighet, at förfvara fin mening i

delte lä medhållare med H, Huggens, at denna
tvift blef oafgiord, in til des Hr. Jan Bernoulli ,

fom ofullkomliga underråttelfer förut hade bragt

Q4 g
V) Bibliotheque Univerfelle & Hiftorique 1693» jour-

nal des Sgavans famma år, Hiftoir, des Ouvrages des Slavans

1694. p.355.
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på Hr.RENAus fida, ej allenaft, efter Hr. Huggens
död, förfvarade hvad redan var anförclt emot Hr.
Renau, utan äfven uptäckte des mifftag uti at-

dnften />, och omfider på det nåttafte lått utred-
de detta åmne uti en lärflrildTradat, deruti han
vifle, huru

i fom ej alleriaft Teglens olika ftällning,

utan ocklå flkeppens hvarjehanda fkapnader kun-
de giöra märkelisa ändringar uti denna afdrift,

hvilka fkapnader han, uti StfkilligaGeometrifka fi-

gurer, låfom en rått Geometra, betraktade.

Men fom Hr, Bernoullt hade, uti fin ftuder-

kammar i Rafel, långt ifrån nSgon fkeppshamn,
betraktat fkepp och feglation , allenaft i anledning

af den pra&ique och dehandgrep, fom han haft

tilfållcat inhämta af Hr. Renaus Tra&at, lå blef

detta ämne en tilräckelig fylla for Hr. Pitot A), at

fullfölja H* Bernoullis anledningar, lämpa dem
närmare til bruket, och giöra dem värkftälliga ige-

nom reglor och uträkningar, hvaraffiöfolket kun-

de betiena fig>

Et (kepp, då detblifver fördt uti vatnet, anfes

gemenligen fom en kropp, den der år utan tyngd,

fåledes fom det ockfå värkeligen hafver fig, då

det är i hvila pä vatnet, deruti det förlorat all fin

tyngd. Hvad vädrets värkan uppå feglen då fkul-

!e hafva at giöra med, vore allenaft vatnets mot-
ftand , fedan fkeppet kommit i full gång och öf-

vervunnit des förfta tröghet for rörelfen. Men dä

Fran-

i) Theorie de la Manoetiyre des vaiffeatix par Mr. Ber-

NOULli utgafs 1714, i Bafel k) Theorie de k Manoeuvre des

vaifleaqx reduite en pradque par Mr, PlTöT * utgaft 1731.
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Franfka Veten(kaps Acadeinien utfatte en belöning

for den, fombåft kunde utvila det tfenligafie ftäf-

letför mafterne på et ikepp, feck förft H. Bpuö-
uer (/) anledning at efterlinna, det vådres värkan

under des arbetande at öfvervinna vatnets mot-
ftånd nödvändigt måfte lyfta fkeppet en -liten mån
up utur vatnetyOeh-på det detta lyftande måtte (ke

jämnt , fant han, det dire&ionerne af vädrets vär-

kan och vatnets motftånd, borde träffa in pä något

ftålle af den lodlinia , fom går igenom fkeppets

jämnvigts pund: , anfeendes då vädrets värkan
5

vatnets motftänd och vatnets tyngd, fom ivarar e-

mot den utur vatnet uplyfte delen at fkeppet, for

trenne krafter, de der hålla hvarandra i jämnvigt.

Och hårutaf vifte han ej allenaft, hvareft mafterne

borde uprättas, utan ock huru höga de borde va-

ra, eller huru högt man borde hifla (eglen*

Men det är rart, om ej omöjcligit , at deffe

trenne linier träffa in i en och famma pund i alla

fkepnets lopp, ehuru at man til en del kan rätta

direction at vädrets värkan efter de tvänne ändra*

medelft feglens högande och fållande. Uti et tvärt

fido-lopp (kulle kanfike fegiet ej tåla den minfta

högning, innan affkärnings punden af kraftens och
motftåndets dire&ioner (kulle förlänga fig långt

utom'jämnvigts pundens lodlinia, Icke desmin-

dre måfte en jämnvigt tagas i akt, ty annars (kulle

fkeppet ftraxt fegla i qvaf; fom nu likväl kan hål-

la fin fart ftadig uti en ftark lutande ftällning.

Uti hvilket lutande fkeppets och vattnhålans jämn-

vigts puncler nödvändigt måfte flytta fig uti hvar

Q^S fin

/) De ia matare des vaifTeaux Chap, IL ochChap. III* Art V«
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lin lodlinia , och fåledes år det nu fyra krafter, fom
under fkeppets fart, värka emot hvarandra uti fine

iärtkilte dire&ioncr,nemIigen flkeppets tyngd lod-

rät nedfore igenom des iåmnvigts pund, och det

uttryckte vattnets lättande lodrät upfore, igenom
des jämn vigts pund, jämte vädrets värkan på fe-

glen, och vatnets motftånd på (keppets fida efter

fina medel diredtioner.

För min lilla del har jag vifat, det forehållan-

det emellan deffa fyra krafter , år det lamma, fom
emellan fidorna uti den fyrkantige figuren, fom <Je-

ras diredboner innefluta; och derutaf flutit, at det

måtte vara fkeppets fkarpa aekterbygnad, fom
måft bidrager at gifva det en jämn lyftning och
fånkning i Tiarckare och fvagare vader, når det 16-

f>er
rått for vinden , och at det deremot år en fyl-

ig fidobygnad öfver vatnet, fom mycket kan för-

minfka des krängande i fido-loppen. Omfidcr har

jag åfven deraf trodt mig kunna fluta, at det år

jåmnvigts pundens nära belägenhet mitfkeps, fom
tillåter et fartyg at fticka fom tvåraft up och hålla

et ftadigt lopp uti den knappafle vinden; hvarup-

på frågan geck ut, fom Rikfens Höglofl. Stånders

Secrete Utfkåts Defenfions - Deputation giordc

KongL Vetenfkaps Academien, och fom gifvit

mig anledning til denna underfökning.

PEHR ELVIUS.
KongL Vetcixfk, AcadL Sccreterarc*

RÖK
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RÖN
Om Dunfternas hejkaffenhet och orfaken til

deras upftigande.

Betraktade i den Fierde Afhandlingen

NILS WALLERIUS.

§ LXIL

ledan vi nu i möjeligafte korthet foreftålt, hvad

i
förfarenheten om dunfterna vid handen gif-

ver, tyckes ej obilligt vara, at vi åfven til et

flut anföre en kort betraktelfe, om dunfternas be-

fltaffenhet och orfaken ti) deras upftigande* Det-

ta åmne år fuller ånnu mycket inbundit , dock
vilja vi ej vidare ols hårutinnan inmånga, ån an-

tingen redan anförde Födok, eller, annor förfa-

renhet kan vid handen gifva.

I fbrftone märke w, at dunflerna, fom utaf
vatnet upga^fa långe de åro värme

,
åga en flark

Elafiicitet eller utfpannande kraft. Ty om vatnet,

lom uti en luftkula ( iEolipila ) innehålles, med
enftark hetta upvårmes, finner man, at de upfteg-

ne och i öfra kulans del fammanpackade dunder

pä alla fidor, genom fin fpånftighet,foka at gå ifrån

hvarandra, och med en häftig rorelie tvinga fig

Af

§• LXIIL

ut
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ut igenom röret. Ofta röner man åfven, om man
den 6pningen,fom på locket af ibmligaThekannor

plägar vara , val igåntåpper , at de af varma vatnet

upftegne dunfter få trycka vatnet, at de tvinga det

ut genom pipen. Det lårer likaledes ei vara obe-

kant , at genom dunfternas lpånftighet ganfka flo-

ra tyngder vid Jårngrufvor och dylika ftållen kun-

na uphöjas och upkaftas. Herr Musschenbroek

uti fina Elem. Phyfico-Mathem. påftår med forfa-

renheten aldeles vara enligit, at en dunft, oanfedt

den af hela luftkretfens tyngd tryckes
,

lig likväl

utfpånner til fiortontufende gånger ftorre vidd, ån

han tilförene hade.

§. LXIV.

Förutan vatndunflerna åro jåmvål andra krop-

pars exhalationer,(öm aga denna utfpånnande kraft.

At röken, iom afKrut, Svafvel, Stenkål, Bårnften,

Anisolja, uti et lufttomt rum upftiger, åger den-

na lpånftighet, och lika vårkan med luften vifar

,

hafver jag ofta förfarit. Herr Hales uti fin Ve-

getabl. Statiks 87 Exper. berättar, at af åplen, uti

Recipienten inneflutna, frambrigas en få ftor öm-

noghet af en flytande ipånftig materia, at den in-

tager en vidd 48 gånger ftorre ån åplena åro»

LXV.

Det finnas likväl andra dunfter, fom, få myc-

ket man hafver hårtils kunnat förföka, ei vifa nå-

<r0n fpånftighet. Therbinthins oljan , då den på

et glöggat jårn, uti et lufttomt rum nedgiutes,

brinner intet, utan käftar rök ifrån fig, fom fåfter

fig vid Recipientens bräddar, men giör ingen för-
ö ändring
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ändring pä qvickfilfvrets högd uti det vidfäfte Ba-

rometer-röret Det famma vilar jämväl Oleuni

Caryophyllorum, det allenaft undantagande, at den

i början gifver en liten låga. Rofoljans ånga, löm

uti et lufttomt rum upftiger, giör ei håller någon

förändring i Barometer-röret. På iamma fatt for-

håller iigAlchoholvini, Spiritus Ni tri, Spiritus Sa-

lis Marini , och några andra materier, lom Herr

Musschenbroek uti Comment. ad A£a Florent.

Part ti pag. 8o* upraknar. Hvadan detta kom-
mer, at några dunfler och ångor aga en fpänftig-

het, andra åter intet, hafver man ännu ej kunnat

utforfka: Tor hända, at fomlige materier fordra

ftörre värma, fomlige mindre, til denna märkvär-

diga värkningens frambringande.

§. LXVL
Här forefaller en fvär och vigtig fråga : Om dun*

flerna och exhalationerna , emedan de hafva en E-
laflicitet, bytes om til luft , eller , man denfpånfli-

ga luften intet annat vara , ån en famling afdun-
fler och ånga ? Fart än åtfkilliga bejaka denna frå-

ga, dock äro många orfaker, hvarföre man ej kan

annat än neka henne. Ty 1:0 är luftens Elaftici-

tet beftändig, fom hvarken genom en långvarig

och ftark ihoppakning , det Herrar R. Boyle och
Mariott hafva förfökt, ej häller pä en långvarig

tid, nemligen i? års förlopp, det den ftore Geo-
metra Roberwall funnit , bortmiftes och förloras

:

häremot förlora ej allenaft dunfterna med tiden

fin Elafticitet, utan jämväl förtära den elaftique luf-

ten. 2:0 Veta vi, at den rätta luften är högö nödig

för menniflkors och diurs audedrägt, men dunftér

ock
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och ånga åro for diuren et låkert forgift. Om ea
fogel innéflutes uti en Recipient , fora innehafver

en flytande fpånftig materia, qt deg genererad, blif-

ver han ftraxt af convulfioner angripen, och, in-

nom en fierdedels minut, död. Grodor , fom el-

jeft lefva långe uti et lufttomt rum, fotva i denna
ånga ej öfver 7 minuter. Camerarius berättar, at

mennifkor,il Ihart de gå uti en kallare, lom år full

med galande Vin, falla neder och dö* Hår af och
mänga flere omftåndigheter,fom jag vetandes för-

bigår, år klart, at dunfter och ånga intet gångna,

utan faft håldreflkada diuren. 3:0 Uti dunfler och
ånga plågar all eldslaga utflåckas , fom likvå) för-

varas och nåres uti den råtta luften. 4:0 Emedan
man af et åple får en elaftique materia, lom inta-

ger 48 gånger florrevidd ån fielfva åplet (264*),

fä mäfte den tilförene varit i åplet 48 gånger täta-

re ihoppackad; lufteri trycker quicklilfvret i Baro-

meter-röret ibland til 3 14 toll, och altfå (kulle 48
gånger tåtare luft uppehåll^ qvickfilfvret til 31^

x48— Ui2 toll eller at cmoftå denna

tyngd år intet åplets miuka och fina materia mäk-

tig. Den råtta luften hafver fördenflkul en hel

annan beflkaffcnhet, ån åplenas ipånftiga ånga r:o

Vi vetsjåmvål, at luften blifver den (amma, faft

han genom rågn, ochfvafvelaktiguptånd ånga rån-

fas ; deråft han likval då (kulle blifva föråndrad,

om han utom dunfler ocli ånga intet annnat voro.

Hårafoch flera oriaker år nogfömt klart, at det är

en Stfkilnad emellan den fpånfliga luften och den

flytande fpånftiga materien, lom af dunfter och

ånga förorlakas.

§ LXVll
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mMtr §• -LXVIL

Det år tilförene af mig bevifat uti denna
Kongl. Academiens Handlingars L Volum. pag.

288 och följande, at dunfterna upftiga i lufttoma

rum , och i följe deraf anmårkt, at de ei, derföre

de åro likrymdigt lättare ån luften, flkiljas ifrån fina

kroppar, utan at det månde vara en annan värkan-

de kraft til deras förfta upftigande , och en annan
til deras vidare upftigande och (immande i luften.

Om den förra, (om jåmvål uti et lufttomt rum vär-

ka fka\\ y vilja vi förft , få mycket möjeligit år,

utforfka, och ledan om den lenare handla.

$.. LXVIIL

Det år mycket (annolikt, at dåflytande eller

andra kroppar\ant ingen af vårman^eller afgåjhing,

eller effervefeentier, eller någon annan or)anbringas

til en invärtes rorelfe , deras [må delar, fom tilfore-

negenom den fammandrägande kraften tiljammans
hängde, blifva nu bringade utom fin attraktions

Sph<era y och fåledes af den repellerande kraften ,

under dunfters namn och bejkaffenhet , updrejne

och kringfpridde. Vi vete, at få val fafta, (om
flytande materier, åga en fammandragande kraft,

hvarmed deras delar, ehuru litet det, hålft i de fly-

tande materier, vara månde, (ämmanhanga, hvar-

före de ock ej ifrån hvarandra fldjas kuuna , få

framt icke hår tillämpas någon kraft, fom år ftörre

ån attraherande kraften, och tvårt emot den (am-
ma värkande. Det år vidare bekant, at elden och
vårman håftigft och ftarkaft bringa kropparna til

en
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en invårtes rörelfe, lamt at vatnet (§. 16») och an-

dra kroppar ftarkare utdunfta , dä de af en ftörre

varmas grad drifvas. Likaledes år bekant, at effer-

velcentier ochgålhing förorläka en invårtes rörel-

fe
5
fåmt derjåmte uphåfva en lk>r myckenhet af

dunfter. Desutom hafva vi redan (§.3x,) anmärkt,

ät det fom en invårtes rörelfe i vatnet förorfakar,

ökar des utdunftning. Da vi detta behörigen öfc-

vervåge, lamt ofs til minnes före, hvad i Natur-
kunnigheten om den attraherande eller lamman-
dragande kraften rätteligen ftadgas

?
at den näm-

ligen
y
lardeles i flytande materier, ril mycket liten

dillance vårkar , utom hvilken den repellerande

kraften begynner lin värkan, hvarigenom en kröps
particlar , Yå våi ifrån hvarandra , fom ifrån lielfva

kropparne, hvarilrän dehårftamma, fkingras och
drifvas, fom åfven til långt ftörre diftance öfver

lin värkan , ån den attraherande kraften- Når för-

denfkul vatncts och andra , fårdeles flytande ma-
teriers particlar, af de redan nåninde eller andra

oriaker, utom lin attraéhons lphaera kartas, blifva

de til en vifs diftance af den repellerande kraften

uphögde och kringlpridde , då de fåledes med
dunlicrs ge-ftalt och namn rätteligen beläggas*

Denna läk hafver ock den berömvärde Desagu-
mer uti Phil.Transact.Nro 407,genoui et vackert

förlok befly rkt 5 Hår på lyftar åfven dunfternas

Ipånftighet, hvarom vi redan handlat (§ 63.) fom
af ingen annan orfak härröra kan > ån den re-

pellerande kraftens värkan, lom uti et lufttomt

rum båttre ån i luften fin värkan vilar , hvilken om-
Aåndighet vid utdunftnings orfakens fladgande år

aldeles nödvändig (§ 6?.)* Åt fördenfWl den fö-

refai*
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refatta meningen om dunfternas förfta upftigan-

de med fanningen ganflka nåra, och tor val fåga

,

helt och hållen , öfverens flammande.

§ LXIX,

Emot denna fatts {§.6$.} fynes ftrida vat-

nets ftarkare utdunftning, då det til is forhytes

,

famt fielfva ifens utdunftning ^J"/-)- Men
håraf lider den en gång fiadgade meningen intet

inträng, tjyag hafver intet utgifvit vårman, gås-

ningen och effervefcentier , for almånna orfaker

til partieiarnas fkilgning ifrån fina kroppar, utan

kunna val andre detfamma åftadkomma : och om
man ån lade, at deffe voro almånna orfaker, fkul-

le åntä ej felas förklaring på det anförde inkaftet:

Ty det år i almånhet bekant , at kropparna lam-

mandragas af ko'den
5
det år, efter köld intet an-

nat år ån mindre grad af vårma , då vårmans vår-

kan aftager, begynna kropparnas particlar, (om
tilförene af ftorre vårma voro mer fkilde ifrån

hvarandra, genom den attraherande kraften, at gä
närmare tiliämmans; hvårföre, emedan alla mate-

rier ei åga lika attraherande kraft (föm af efterve-

leentiis flutes) , och r*et vatn, lom naturen fram-

bringar, ehuru rent det lynes ibland vara, beflär

af åtfkillige flags materier; kan val hånda, at en
del af kroppfens particlar häftigare lik fom rufå e-

mot hvarandra , och dymedelft de andra, lom ej

lä ftark fammandragande kraft lins emellan åga,

drifva ifrån fig> Sedan dä man i lynnerhet och
något närmare betraktar vatnet når det til is för*

bytes, och fielfva ifen, lårer man nogiamt finna,

at ej biätta kölden , faft jåmvål den fordras , år til-

R råcke^
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råckelig at förvandla vatnet til is , utan måfte hår

ifrån luften något fig infmyga , fom giör få val

lielfva ilen, fom des utfpånnande kraft , hvilken

af en cffervelcentia utan tvifvel förorläkad varder,

fom Herr Musschenbroek med mycket fannolika

(kal intygat hafver utiComment. ad A&aFlorent
Part. i. År altlå klart, at ilens utdunftande intet i-

kullkaftar lanningenaf denföreftålte fattfen(§<68.)-

$. LXX.

Oanfedt at dunfterna ,
igenom den repelleran-

de kraften, begynna at upftiga (§.f<$0, dock kan
ei jamma or/ak vara til deras vidare upfl/gande y

famt hit och dit fimmande i luften. Den repelle-

rande kraften , fåfom alla andra enkla krafter, vär-

kar allenaft efter en ftyrlinia
>
antingen upåt eller

åt fidorna, intet upåt oeh åt fidorna tillika, det den
forfta rorelfens lag ofs vid handen gifver; men
nu vifar dageliga förfarenheten, at dunfterna ej al-

lenaft ftiga up i luften , utan åfven fimma der fram
oeh tilbakars; ty kan berörde kraft ej vara orfa-

ken til denna lenare dunfternas rorelfe, Desutont
år bekant, at den repellerande kraften vårkar i et

lufttomt rum, hvareft dunfterna upftiga fuller, dock,

der ej luft inflåppes, falla ftraxt neder, hvilket iag

i defte Handjingars Volum. I. pag. 1293. 296. bevi-

iat hafver. Ar fördenfkul 6gonfkenligit,at den re-

pellerande kraften ej kan fororlaka dunfternas vi-

dare upftigande, famt hit och dit fimmande i luften*

§. LXXL
Man haller fården/kul Jore, at äunflernajor

figfielfve betraktade, äro likrymdigt lättare, än
den
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den närmare luften , famt deraf i anledning af
Hydroftatifka Lagarna upftiga til den hbgd, hvar-

efi de komma t jåmnvi t med luften , då de, få
lame (amma jåmnvigt varar, der fbrblifva,famt

fram och tilbakars efter vadrenas direäion drif-

vas. Det år redan anmärkt ( §. 70.) at luften år

nödvändig til dunfternas vidare upftigande och up-

pehållande, famt atdunfterna, då luften i luftpum-

pens recipient förtynnes, och i följe deraf blifver

kättare giord , falla neder, men ftiga up och fkin-

gras, då luften tätare giöres, och i följe deraf, dä
hon blifver likrymdigt tyngre: En fädan relation

til luftens tyngd kunde aldrig dunllerna hafva',

om de ej vore nu likrymdigt tyngre och derföre

iötte neder, nu likrymdigt lättare, och derföre

upftege. Hår til kan man med råtta lägga Baro-
metrifka obfervationerna

,
hvarigenom år bekant,

at då Barometern höjes, och i följe deraf, når luf-

ten blifver tyngre, ftiga och fkingras målnenrmen
då han fånkes falla målnen neder och framte lig»

Målnens fördenfkul, fom intet annat åro ån en
famling afdunfter och exhalationer , nedfallande

och upftigande följa ändringen i luftens tyngd ef-

ter, hvaraf å nyo flutes,at dunfterna åro likrym-

digt lättare ån luften. Af Naturkunnigheten år.

bekant, at den nedre luften år beftåndigt tyngre ån
den öfre, hvarföre måfte dunfterna, under fitt fti-

gande, omfider komma til denluftkretfens diftridt,

ibm äger jåmnlik likrymdig tyngd med dem , dä
de efter Hydroftatifka Lagarna ej vidare ftiga kun-
na,^ utan dereft vådrenas diredKon i fin rörelfe ef-

terfölja.

$. LXXIL
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§. LXXIL

Emedan jag tilforene uti deffe Handlingars

redan citerade rum bevifat hafver, at dunfterna

hvarken åro af eldens och vatnets materia fam-

manfätte, ej eller åro blåfor af en vatnhinna och
innefluten tynre luft beftäende, och derfore lät-

tare ån luften; ty frågas billigt, hvaraf dunfternas

redan bevifte lätthet hårörer? Men härvid tilftår

jag gierna *nig ånnu ingen tilråckelig grund haf-

va, at något vift utfåtta
,
nog kunde jag framföra

en giffning, fom tor hända ej vore Tä oriktig
y

dock vil jag håldre denna fak til närmare efterfin-

nande lämna , och allcnaft detta til flut anmärka

,

at en och famma vårmas grad mer utfpånner dun-

fterna ån luften: ty efter fom vatnet år Sso gån-

ger tyngre ån luften , och et kokande vatns vär-

ma , hvaraf luften allenaft til trediedelen utfpån-

nes, utvidgar vatnet til 14000 gånger ftörre vidd

(§. 63); år klart at dunfterna, fom på detta fåttet

upkomma, åro i6| gång tynre och i famma mån
lättare, ån luften : hvaraf fördenfkul en flytande

materia förorfakas, fom genom Hydroftatifl^a La-

garna kan ej annat ån upftiga i luften.

Den 3. Oaob, 1747.

fFA8~
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WASSENDA FÖRSAMLINGS
Eorbkelfe genom Jbdda och vigda, _/<? ock a/tagandehenom döda, på en ferdedel af Secu-

lo eller zj år y råknadt tfrå den j> jiilii tilfmmm tid \>u 'uret r+<>.

. ,,• Af f -

Hr. Kyrkoherden. TORSTAN WASSENIUS.
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ANMÄRKNINGAR.
1. TT^huruval jag icke vift kan låga , huru mänga
H liålar har i Förfamlingen voro vid min an-

koiiift hit år 1 72 1; dock i anfeende til,at

1) var Kallered Bruk då intet anlagdt, hvarvid

nu 120 perlbner hafva lörförguing} 2) Var myc-
ket folk i Förfamlingen pä nåftföregående åren

utdådt, dels i kriget och dels af fiukdomar: (å

at 3) hionelagen, fom nu åro 320 , voro då ic-

ke öfver 248, lå kan man vål Huta, at fiålarna i

gemen , fom nu åro vid 1820, voro dä föga

öfver r6oo, åt högfta kunna utfåttas til i6so.

Hvaremot fom de föddas antal år 1677, lä följer,

at ju lå många och åndå flere mennifkor pä den-

na fierdedel af hundrade år åro i Förfamlingen

födde, ån alla de, fom hår vid des begynneHe
lefvande voro*

2» At flere åro på denna tid födde ån döde, lå at

ofverlkottet at de förre ftråcker fig til 192 eller

nåftan I högre.

3. At ehuru olika det gått til, i det nu flere afman-
kön, nu af qvinkön til verlden kommit, haf-

ver dock HErren, genom fin gudomlige förfyn,

lå underliga lagat, at juft lika ftort antal af hvar-

dera könet på hela ~ af Seculo blifvit med lif-

vet födde; ty når vi affkilje de 77 dödfödde
barnen, blifva jåmt 800 igen af mankön, och
åfven lå många af qvinnokönet, lå at ingende-

ra delen den andra öfvergår,

4. At på famma tid et barn, fom med lifvet var

födt, blifvit ftraxt af modren mördat, och 77
barn hafver HErren låtit utan lif til verlden fö-

das, fom ock 27 huftrur genom barnsbörd lik-

vet tillåtta. R 3 %.
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? At 12 oågta barn blifvit födde, et litet antal i

anieende-til de många ågta, men flört nogian-
feende til fynden.

6, At döden en ganfka flor hop folk på denna ti-

den bortryckt, til 148^ perfoner, dock går de-

ras antal intet up emot dem, fomår 172 1 hår
lefde, ån mindre emot dem, fom fedan hafva
födde blifvit

7, At af alla de 248 hionelag , fom vid min an-

komft voro i Forfamlingen , nu icke flere ån 34
åro igen oåtfkilde , alla de öfrige hafver döden
antingen aldeles utödt, eller åtminftone uplöft,

tillika med många flere at dem, fom fedan blif-

vit vigde til, et antal af 368 par.

8, At deremot likväl et ftörre antal til 418 par, åro

på denna tid fammanvigde.

9- At ehuru döden plockat och hämtat nu hår och
nu der, nu afmankön och nu af qvinkön, utan

all ordning, hafver dock HErren det lå under-

liga Ayrdt, at nåftan lika många af hvardera kö-

net åtgått: Hålfl då vi hår låfbm tilförene, fkil-

je 77 dödlödde ifrå, åro allenafl4 flera af man-
kön ån de af qvinnokönet, ty de förras tal år

706 och de fenares 702.

10, At öfver 2o:de parten af dem, fom dödt, haf-

va aflidit i moderlifvet, och förr låmnat verl-

den, ån de nånfin den famma fedt

11. At de flåfte dödt i unga åren , iå at når vi råk-

ne dem tilhopa , fom afgått både i moderlifvet

och efter födeUen, innan de fyldt 10 år, åro de

nåftan lå många, fom alle de öfrige, hvilkeden

åldren före fin död öfverflkridit

is. At döden handlat fkonfamligaftmed dem, fom
varit emellan 10 och 20 är* *h
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13. At de dödas antal uti 3* 4. f • och 6. decennio

eller 10 åra åldren hafver varit någorlunda lika.

14. At då man hunnit til 60 år, hafver döden fe-

dan i 7 och 8 åldren gått häftigare på , och icke

lämnat många til de följande,

if. At på defle 2f åren jämt 25- mennifkor öfver

90 år gamla hår aflidit

16* Atfaft ingen af deffa förvift kan lågas hafva

hunnit til 100 år, det dock en eller annan ment,

hafva likväl någre gått tåmmeliga nära derintil:

läfom i fynnerhet en man , benåmd Anders An-
derffon i Ramnered , fom var 97 år och fedt 3

fina fyftrar,tillika med fig i lifve, öfver 80 år,och

en huftru benåmd Brita Haosdotter iHMången^
fom räknades vara på 99 året, och hade fedt ar

fig urfprungne fin barn, barnebarn och barne-

barns barn, tilfammans i22fiålar.

17* Atallenaft på f år, nemligen 1737, 1739,1740^

1742 och 1743 hafver de dödas antal varit ftör-

re,ån de föddas, år 1751 varit bägge lika, men
alla de öfrige 19 åren hafver öfverflkottet varit

pä de föddas fida.

18* At allenaft på de 5- nåmde dödsåren afgått få

många , fom väl en fierde part af Förfamlingen,

nemligen 45-9 perfoner, och pä är 1742 allenaft

öfver Ty deL

19* At Förfamlingen på år 1745- haft den ftörfta

förkofringen , och at det varit hår fruktfamma-
fte och rikafte på nyfödda , och dernåft 1730.

20. At deremqt år 1742 blifvit hår utburne de må-
tta lik oeh dåraåft 1737*

Den 0£tol\ 1747»

BERÅT-
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BERÄTTELSE
Omen fvår Halsfiukdom , inlämnad tilKongl.

Vetenjkaps Acaäemien.

Af

Herr GERHARD ROLTENHAGEN.

Innevarande år, d. 29, Julii blef jag kallad til Hr*

N. N« at fe honom til godo i fin häftiga och
häftigt fvåra påkommande halsfiukdom. Han

berättade, at han haft en Ivår tandvärk med öron-

flufs , och brukat få på tändren fom i öronen, utan

tvifvel häftigt retande medel ; hvarefter han fått

en ivulnad i hallen , fom intog tungan, mandlarne
©ch de öfrige kiörtlar i halfen, få at i början var

han fvullen ifrån öronen , kindbenen in til under
ifterhakan. Han kunde ej fvålja det ringefta ner,

ej eller lyfta up munnen mer, ån at fprutan kunde
appliceras , och var i jämn fruktan at ftorckna,med

en ftarkFeberi följe. Jag låt öpna ådren på armen,

ordinerade Clyftier , och brukade tienliga Gar-

garismata; utan på halfen lades emollierande Cata-

plasmata, och invårtes gafs Antifebrilia, lå mycket
fom kunde nedivåljas, och efter hvar fprutning et

fkedblad Mandelolja med Syrupo Capillorum Ve-

neris beblandad. Detta uträttade få mycket, i fyn-

nerhet åderlåtningen
, Clyfteren

,
Iprutningen och

de utvårtes omflagen , at han dagen derpå kunde
tåmmeligen fvålja ned hvad tunt var,och öpna mun-
nen vidare; då jag förordnade at noglamt dricka

,

fom Hvafla 5Thevatn, Hafverfåppa, och at continu-

era med de omtalte medlen, Patienten mådde en

dag vål, men Febern inftålte fig åter med qvåfning
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och fvårighet at fvålja, dä ädren öpnädes å nyo pä

andra armen, och hölt jas i flitigt med åfvanfkrefne

medel, allenaft i ftållet for et Cataplasma tog jag

et Emplaftr. Emolliens och Refolvens for ftörre

beqvåmlighet (kul, hvilket jag dock ftundom om-
lade; Sprutningen fkedde hvar tredie tima, (öm
altid utförde mera flem , ån gurgelvatnet var,hvar-

af han ock hade den förmån, at hela tiden kunna

fvålja, medan han lefde; rum fyntes nog i hal len,

fvulnaden aftog i anfiktet , och Patienten började

må båttre. Men två dagar derefter ftåller Febern

lig häftigare in med oro, jämn fomnlöfa
,

qvåf-

ningar och ångert, fvulnaden fönk ifrån anfik-

tet , och intog utan til hallen öfver hela fim-

pen in tilClaviculas ; Svulnaden var härd, röd och
uphögd, och kunde den Siuka dock (val ja. Jag

låt då flå honom åder på foten, hvilken blod, når

han var kall vorden, låg ut fom et golt var, och
hel feg, det i häftiga Inflammationer fker; hårpå

mådde Patienten äter båttre
,
Clyfterer brukades

,

fprutningen giorde i fynnerhet det förnåmfta , det

continuerades medOleofis och kylande Julepper,at

gifvas honom in. Dagen derpä, fyntes följa med
lprutningen ut, fom ftora varklimpar, och om
krafterna hade tålt, få hade altid lika mycken flem

och varfölgt med, få långe man ville bruka fpru-

tan. Den a. Augufti om morgonen vifte fig et li-

tet miukt ftålle utan på hallen, midt öfver Pomum
Adami, då jag tror,at Ivulnaden innanföre brurtit,

iom fköntes af omtalte varklimpar; denna vekhe-
ten tog fedan häftigt til natten öfver, at hela härda
ivulnaden frampå halfen ifrån hakan in til Os fler-

num var aldeles mink
?
men huden oförändrad,

iom
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fom blef högröd j ty refolverade jag ftraxt derpå,
at öpna fvulnaden, iom fkedde i Hr. AfTeiJbr Kam-
meckers och Stads Chirurgi Soems närvaro, öp-
ningen giordes pä det Jågfta ftållet på högra fidan

öfvér clavicula, då pä en gäng utflöt til mer ån et

quarter, et tunt, gälaktigt och illa ftinkande var,

med imåfetklimpari, detta förbands, iom det bor-

de fke , efter konft, Patienten blef vid godt hu-

nieur , och fof något den natten , der han eljeft un-

der hela fiukdomen nåftan aldrig fof. Morgonen
derpå fants Bandagen , Servietten och flriortan ge»

nomftöpte at en myckenhet fvart, illa ftinkande och
gåiaktig våtflka, hvarpå Patienten fedan dageligen

måfte ömfa två gänger linne för det myckna varet,

fom flöt, och den odrågeliga flanken fkul Ur
öpningen framflöt vid hvarje förband rutnade fet-

klimpar, (om kunde dras fram , lom akid finnas,

då membrana Adipofa under huden gangramerar.

Oacktad allmöjelig flit och omforg, få med lprut-

ning och förband, iom varma goda omflag,

lågrep dennaCorruptio Sphacelofa under huden alt

vidare om fig* Patienten feck af den odrågeliga

flanken ftörre oro, ångflan, febern tog til, fuf-

focation förökades, den kring fig frätande Corru-

otion giorde, at han racklade up blod, var och
ikfom köttklimpar, hvaraf han fedan, två och et

lalft dygn efter öpningen, likfom fuffbcatus afled*

Under hela fiukdomen fof han mycket litet, ha-

de dock nog krafter, och kunde altid fitta uppe,

då han (köttes, och taga fielf lintyg på fig, nvil-

ken ftyrka vål hårrörde af hans fynnerliga oro.

I Herr Afleflbr Kammeckers närvaro öpnade jag

fvulnaden efter döden, och fant fett, körtlar och
mufcler
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mufcler aldeles fphacelerade in til Afperani arte-

riam. Denne häftige fvulnaden och inflamma-

tion har utan tvifvel kommit atomtalte fvåra tand-

och örvårk , då Patienten brakat fkarpa och häf-

tiga medel, lä i örat, fom på tändren, gådt ute

i luften och ej i tid fkött fig , hvarigenom mer
fluff och fkarpa vätfkor blifvit tildragne, ej alle-

naft til tändren, utan ock til alla invårtes delar af

fvalget , och til de yttre körtlar och fettet af halfen.

Den 21* Novemb. 1747*

Sa fnart Kongl. Vetenfkaps Acaäemien feck
veta, at Hr. N. N. var af en ovanlig halsfiukdom

afliden, anmodade Hon jlraxt des Ledamot, Herr
Acrell, at gibra fig underrättad om ftukdomens be-

fkajfenhet, och hvad fkada den invårtes i kroppen

fbrorfakat. Den under)1ökning han i anledning der-

afhargiordt, igenom kroppens bpnande uti H. As-

fejptr Bjecks närvaro ; har Academien tyckt vara
vård, at bifogas tilföregående befkrifning,fomHr.

Boltenhagen fédermera, uppaAcademiens åftun-

dan, har lämnat.

1: De allmänna betåckningarne frampå halfen

voro til lårgen mörkblå, vid paff en fierndels aln

i fyrkant Den ytterfta huden (cuticula) var hår

och der affkalad , men ej öfver alt

2:0 Huden (cutis) var oaktadt den mörkblå får-

gen dock likväl intet gangranerad , utan har vår~

keligen til döden ägt lif eller fritt genomlopp af

blod och våtfkor, på famma iått fom det hafver

fig med yttre betåckningarne öfver flora bolnin-

gar i fetthinnan.

ro
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?:o Midt på och nedan til af denna mörkblå
fyrkant, litet til högra fidan af bröftbenets öfre an-
da, var en hopfydd incifion nåftan en fierndels

aln lång, hvars öfra trediedel var giord tor döden,
och det andra ledan han blifvit död.

4:0 Yttre betåckningarne öpnades i kors öfver

hela fyrkanten, och funnos aldeles (kilde från un-
derliggande delan

f :o Fetthinnan under famma vidd var aldeles

bortfmålt: mufclernes egna hinnor och yttre kött-

trädar , fom betacka väderftrupen, voro genom
brand formuitnade i en draf eller ruttna flarfvor.

6:0 Nedre käften var på vånftra fidan både u-

tan och innan vid pafT 2 tvär finger bredt, blottad

från des benhinna och beklädande mufclen Utan-

för käften ftadnade denna röta jämt med tand-ki-

ftorne och geck ej in i mun. Innantöre geck rö-

tan up emot tungrotem

7*o Det körtelaktiga fettet under nedre käften,

tillika med tunge- elie fpottkörtlarna, var gangrae-

neradt, dock var vänftra körtlarne Qfuhlinguales

&fuhmaxillares) tredubbelt ftörre ån de högre*

8:0 Rötan hade angripit alt hvad fom under

nedra käften finnes , ifrån des bafi eller nedra kant,

up til munnens inre hinna och tungans fäfte; fett,

körtlar, kött-tågorne , til väderftrups hufvudet

(Larynx\ matftrupsmynningen (Pharynx), tung-

benet, tungroten, brofkerne aiLarynge voro mörk-

bruna , åfven fom väderftrupen hela vägen ned til

bröftbenet Vänftra fidan af tungbenets bafi var

blottad från kött - tägornes fåften,

9:0 Denna röta förfölgdes vidare på vänftra fi-

dan af velo palatino up til utfkotten af offe fphx-

noidis
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noidis (Pterygoidei kallade"), dereft rötan up til

ftadnade.

10:0 Juft i den lilla vrån, hvarefl vånflra man-
deln ligger och af köttaktiga gomhvaifvets mu-
fcler {glojfoftaphylini) utgiöres. var en öpning på
denna flora och dödeliga bålden

5
hvilken materien

fielf giordt,och til en flor del lig frivilligt och me-
delft fprutande uttömt.

11:0 Den vandra mandeln var måft upfmåldt

och törtård , deremot den högra var flor föm et

mufkott.

12:0 Ned åt bröftet har ej rötan vidare gått, an

jems med bröftbenets öfre ånda,och emellan nyc-

kelbenen och förfta refben en.

ij;o I brottets iholighet fants ingen ofund ftåll-

ning, fom i den afledn.es död del hafva kunnat

Emellan SvenOie Kanne- Mattet och någre Utland-

(ke Mått , bådejor våta och torra varor.

AND. BERCE
iil at fulgiöra min lofven , hvart il jag mig ut-

i fåft uti KongL Vetenfkaps Academ. Hand-
lingar för fidfta Qyartalet 1746. framgifver

jag nu någre jåmförelfer emellan Svenfke Kanne-
Måttet och någre Utlåndfke Mått, hviika jag hop-
pas kunna vara dem til tienfl, föm antingen låfa

böcker , fkrefne på främmande tungomål , röran-

de hushållning, eller andre Vetenfkaper, hvaruti

JÄMFÖRELSE

Giord af

kund-
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kundfkapen om Måttens jåmförelfer erfordras, el-

ler ock uti fin handels utöfning vilja aga en pålite-

lig vifshet.

SVERIGE.
,
Svenfk.Cub Tum, Dec,

Kannan raknäs hos ofs for grunden vid

torra och våta varors mätande: och derfore
har jag emot henne jämfört de Utlåndflke.

Hon innehåller 100 Cubiflke Tum. - 100,000.

FRANKRIKE/
Det år bekant, huruiedes detta Rike, nåftan

i hvarje Province, harolika mått, förorfakade af

de Förlåningar, fom i äldre tider blifvit giorde af

vifla Seigneurier, Derfore har jag enkannerligen

haft upmårkiamhet på de Mått, fom brukas i Paris,

For Våta Varor.

Både Eisenschmid och DeL'Isle komma der-

uti öfverens, at i Pinte (kal innehålla 48 Parififke

Cubic Tum, faftån den förftnåmde likväl anmär-

ker, at Likare -Måttet, fom forvaras på U Hotel

de Ville i Paris, innehåller allenafl 47I Cub Tum,
hvilket ock beftyrkes af det, fom i Cotes Hyäro-

jlatical Le&ures år upteknat, hvareft 1 Pinte up-

föres til 47,28 s Cub. Tum.
At blifva förvillad , hvilkendera proportio-

nen vore riktig, har jag ifrån Paris fkaftat mig
Ovart de Pinte, etalonné fur la matrke ou étalon

Original, etant au Greffe de L Hotel de Ville de

Paris, Jvivant le Proces Verbal du i^uillet 1744,
öfvermåttan val arbetad, och pä et artigt lått ju-

fterad: hvilken jag funnit innehålla jämt isParifer

Cubiflke Tum* Hvaraf jag fluter, at antingen mä-

fte Likare -Måttet päI'Hotel de Ville i fenare tider

vara
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vara andråt, eller ock måfte Eisenschmids och
Cotes anmårkning,om de ofvanförmålte47,f tum,

vara oriktig.

I anledning håraf år
Sv. Cub. Tum* Dec, Karin, Qyart, Ort.

Demi-Poiflbn - 2,273. ||||.
Poiflbn. Poffon - 4rf4*« IttIt
Qyart de Pinte. Demi-Sextier 9,092.

Demi-Pinte,Chopine,Sextieri8
3 i8r* K ifl

Pinte - 3 6, 37°- H *y?#4
Pot Qyarte * 72,740. iTVkV
Demi-Qyart de Muid -13095320, 13, § |f-f4

Qyart de Muid - 26185640. 26. f. i-f-T^-f

Demi-Muid. Feuilette ^237,280. |<2. 2|. iffS-f-

Muid - 10474,$- 60*104. xffli

4 a
3125
2 5 6 Ö

441.6 2.5
Demi-Litron - i*

Litron - ?o,n^ 2.

Denii-Qyart de Boifleau 61,061. 44. i||f|
Qyart dy Boifleau. Picotin 122,121. 1. x4* ifvVr
Demi-Boifleau - 244,243* 2. 3^. T

4
TyT

Boiffeau - 488,48^ 4-7- t
9t/t

Minot - i46^,4f8. 14* Illf
Mine - 2930,916. 29. 2.

Septier. Seftier <- y 861,832. T 8- 4é* ifrlr
Muid - 70}4^984-70J. 3* i-Hfr

Uti Provincerne åro deffe Mätt fki!jäktige,

fom ofvan förmält år, lå vål i anfeende til inne-

hållet, fom ock til varorne, hvilka matas. Til ex.

iMuidSaltår - 93789,312.937.7. f-flf
1 Muid uti Rouen 8206^648. 820. 5% *Tf#t

STRÅS*
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STRASBURG.
Följande jåmförelfe år efter Eisenschmids

angifvande uträknad

For vata Varor brukas
Cub/Ium. Dac, Kann. Qvart. Ort.

Schop 1. T 2- 7 t a

Maas 7hl7P I ||
Ohm 1760,933. J 7- 4é- TM52A

3 T ~2 5

Fuder 42262,392. 422. 44.

For Torra Varor i Staden.

T 3 O I 7

Maflin 43,75-1. i

3 TIT
Vierling i7f,oof. I. 6.

T

625
Sefter .

- - 700,020.

På Landet.

7-
4

62T

Måflin 1 I 2" 5

Vierling 180,474. i. 6. T 2 ? 4 9

Scrter - 721,896. 7- il» ?TT2T

ENGLAND.
Eisenschm d har val upgiTvit jamforelfen på

någre Engelfke Matt: men fom han fielf icke var

Engelsman, lå har han ock uti et eller annat felat:

och derföre litar jag helre på Arbuthnot, fom
giordt detta arbete med ganflka Hor accurateffe,

hvarjemte jag betient mig af en Tabell, fom Ar

1742 i London utkommit

Vin Mått.

JPint - - 18,047. i*

Qyart - - 36,0-4. 2h
Gallon - - H4, m>* 1. 3*. tWt
Rundlet - 2598,76?. 2f. g£ # i|ff-f

Barrel - - 4f47,844* 4f- Jf 1^
Tierce
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Sv. Cub.Tum, Dec. Kant» Qyart. Ort.

Tierce - 6065,792. 60. f. |ff|.
Hogshead - 9095^688. 90, 71, f?||
Punchion - 12127,^84. 12*. 2. f.ff|
Butt. Pipe. - 18191,376. 1 81. 7/ T

yV
Tun - 36382,7*2. 363. 6|. f|||.

Ölmått.

Pint - - 22,032. - i| 4 rT'%
Qvart - - 44,064. - Tv/T
Gallon - 176,256. 1. 6. 4414
Firkin * 1410,04g. 14. «. iTiyJ.
Kilderkin - 2820,096. 28. i£. f|||
Barrel - 9640,192. 56. 3. ffff
Hogshead - 8460,288.' 84. 4i. iTy2V

Ölmått i London allena.

Pint
]

Qyart j»åro enahanda med de
Gallon] fpregående.

Firkin - 1?8^04. 15-, 6§. iifff
Kilderkin - 3 172,608. 3 r. i7\yT
Barrel - 6345,216. 63. ?|. .*4f«
Hogshead - 95*7,324. 95. i. ifilf
Butt - 1903.7,648. 190. 2^. xUH

Öhnatt på landet.

Pint. ]

Quart. \ lika fom förut.

Gallon.j

Firkin - 1498,176. r 4« 7|- i-fllr
Kilderkin - 2996,392. 29. 7^. f-f§^
Barrel - 5992,704- 5 9- 7- 4|ii
Hogshead - 8989,056. 89-7- t4It

S Afåtf
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Mått Jör torra Varor.

Efter Arbuthnot.
Sv.Cub.Tum.Dec. Kann, Qvart Ort,

Pint - - 21,270. - il. 424

Gallon - 170,160. 1. ?£. ##f
Peck - - 34°532°- 3- 3- ilf
Bufhel - 1361,280. 13. 41.

Quarter - 10890,240. iq8. 7.

£/frr Tabellen, utgiften i London år 1742.

Pint 21,000* 1 8
2 5

Gallon .

- 168,000. 1. 1*
T 1 9

Peck 3 36,000. i- J 2 S

Bufhel 1344,000. 13.
2
ZT

Quarter 1 07? 2,000. 107. 4.
t 6
2T

BufhelW ater meafure 1 £80,000. 16. 6.

Coom j 376,000. th 6.
8
IT

Wey y 3760,000. 44. It
Laft of Corn 107 f20,000. 107^ II.

2
5

Chaldron of Coals 48384>°o°- 483. 61. IT

DANMARK.
Efter den inrättning , foni i detta Konunga-

Rikegiordes är 1683 och 1698, blifva deDanfke
Mått lälunda.

Pål - - i8,4f2. - 1. ifl^i-

Potte - 36,904. * 4h $m
Kanne - 73,8o8- - y£. ijlf}
Skiåppe - 664,272. 6. f . f£lf.
Korntunna - y 3 14,176. 5-3. 1. Ulf
Salttunna - 649?,104» 64. 71. 141t
Norflk tiårtunna - 4428,480» 44.2. i*yT
Ankar - 143$,* ?6« 14. 3* ixlf

$tunna
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», Sv.Cub.Tum.Dec. Kann. Övar*. Orr
Oltunna - f018,944. fb. 7*. _JV
Uhra " W7,024. T7< 4|. V//

RYSliAND.
Til våta Varors måtante brukas Vedroc och

til torra Varor Tchetverik. Deras förhållande
emot Franfke mått har Hr. De L' Isle mig H^gg
Vedroc , 47o,r43. ^ f ,;

Tchetverik - - 988,823. 9. 7 .
|U|

Som jag icke företagit mig deffe jåmförelYer i
annan af ikt,an at förbättra de fe),föm uti de van-
lige Cataioguer finnas, få fkal jag åfven med et
eller annat exempel vifa hurudane de finnas uti
de vanlige Köpmans böcker.

Ricard iåger, at io| quarter Engelflke giöra
19 Panfer Setiers, men, om 1 quarter efter Arbuth
N
°A g^°r kani

?°r
, ri

q
?f «* ort i Svenflit

mått, få biitver docklikvål på 19 Setiers en (kil
nad af nåftan f.7. kannor. Eller och, om r quar"
ter år allenaft 107 kannor 4 quarter ort fom
den Engelflca tabellen af år i742 förmäler, få år Ii-
Kafult en fkilnad af mera ån 42 kannor.

^fvenfå fkulie, efter famme mans jåmförel-
le

, 42 tunnor 1 kopenhamn giöra 19 Parifer Setiers,
der de likval giora näftan dubbelt.

'

Likaledes borde, etter denne mannens menine
19 Setiers vara lika med a 3 Svenflca tunnor,når lik-
val der emellan ar en fkilnad afmera ån 3 Sv! tunnor.

DefTe få vedermalen torde giöra tilfylleft, at
bevifa nödvändigheten af f ådane i Böcker befinte-
fage Catalogers igenomfeende och rattande, hvar-

s 2
af
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af jag nu gifvit et prof, och framdeles år finnad

at föröka.

Om någon fkilnad uti defle måtts förhållan-

de kan yppa fig^förmedeift matnings fåttet, antin-

gen det fker iöft eller Hoppat och (käkat r fädant
år mig obekant.

Den 2i» Nov, 1747.

BESKRIFNING
På et Americanfkt Diur

^ fom Hans Konglige
Höghet gifvit til underjbkning.

Upftild af

CARL LINN^US.

Ibland andre många öfvertygande prof af Hans
Kongl* Höghets, vår allernådigfle Arf-Furftes

höga nit, för nyttige vetenfkapers upkomft och
tilvåxt ibland Svea barn, år ock det, at Han för

et par år fedan förärade mig et helt Mufeum af In-

dianifke diur, och federmera för et hälft år fedan

gaf mig et iållynt fyrfotat diur , med befalning, at

det underföka, befkrifva och allmänt giöra, hvil-

ket jag til underdånigt följe har giordt, och nu har

den åran til Kongl. Academien öfverlåmna*

NAMNEK
Namnen på detta diur åro följande ofs bekanta:

Urs us cauda elongata. Syftenu nat. (Stockh.) pag.

SS* (Paris) pag. fy.
Vulpi affinis Americana. Raji. quadr. iyj).

Coati - mondi. Marcgr. braf. 22$.

WornL mtifljip* cumfg.
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jfonjl. quaår. ijp.

Dodart. adopt tab> i$r.

Major Anatom. mifc.jo.c.jig-
Svenfka i Pcnfyhania Ilpan.

Skinnare Siupp.

FÄDERNESLANDET.
Heriiviftct för detta flags diur år endaft Ame-

rica, och der beiynnerligén tvånne orter, nemli-
gen Brafilien , fom Marggrave ofs be(krif/it,och

Virginien, lom Rajus ofs lämnat

BESKRIFNINGEN.
Det år märkvärdigt, at de fyrfotade diuren

,

fom af de (kapade tingen åro de fulkomligafte,och

til fin art de underfammafte , likväl åro , in til den-

na dag, få ofulkomligen befkrefne, at man icke

en gäng har de allmånnafte ; ja, med et ord, icke et

enda ibland alla deffe diur befkrefne af de natur-

kunnige, mycket mindre något tilföriåteligit af de
Utlåndfke diuren. Håraf hårrorer,at charactererne

och kännemärken aldrafväraft ernås, på de fyrfo-

tade diuren; hvarföre ock Kongl. Vetenfkaps Aca-
demien giorde denna vetenfkapen och det allmän-

na en ftor tienft, om genom des bedrifvande, de
fyrfotade diuren blefvo ftålte for en liulan dag :

Jag vill hår giora en begynnelfe med detta diur.

Detta år något ftörre ån en katta eller nåfton

tom en hare , men kortare och lågare , til fkapnad

af en biörn, med kuling rygg. Skinnet år tåckt

med gulaktige hår, fom* ftå upråtta och icke ligga

efter kroppen, hvilka på fpetlenåro ivarta, hvar-

af fker, atpå hvad lått diuret dfkådas , år det al-

tid rundt omkring omgifvit med en fvart fkugga;

S 3 men.
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men Magen inunder år täckt med rödgula hår och
kortare, lamt miukare, utan at vara fvarta mot fpet-

farna, HufviMet ar tiockt,och i pannan mera grått.

Nofen ipetfig , få at den öfra lappen med hålan år

mycket längre, ån den undre, och vid des lappar pä
fidorna åro långa hvita myxtagier lom racka med
fine ftyfva hår up til öronen, Nåsborarne åro lom
en halfmåne, (mala, långa och kroktfge. Ögonen åro

intet lynnerlig ftore; men mycket kullrige och nå-

ftan gröne< Öronen åro fmå, trubbige, ovale, lud-

ne, blekare och långt ifrån hvarandra flående. En
afläng (vart flåck går öfver hvardera ögat, tvärt for

pannan, och en fvartaktig flåck ligger bakom hvar-

dera orat. Halfen år få kort, lä at kreaturet fer

ut , fbm det nåftan hade ingen hals. Svanfen år

rund, något kortare ån kroppen, nedhängande
nåftan til jorden, och i anfeende til diuret, mycket
tiock, eller täckt med tätare och längre hår, och
rödare (Ferruginea) ån den andre kroppen, målad
med s a 6 fvarta ringar. Låren åro täckte med en
lös hud , fom hånger fäfom på en Biörn > neder

til fötterna; men fielfva Fottrenko omgifne med
en faft hud, fom år tåckt med hvitaktiga, korta och
flata hår. Benpiporna åro knapt åtfkilde ifrån lå-

ren, åtminftone fynas de intet på bakbenen , men
på frambenen åro de mycket korte. Hånäerne be-

ftå af s aldeles flrilde och hopkramade fingrar, af

hvilka i och f åro jåmnlånge och körtare, men
2, 3, 4, längre och jåmnlånge, Bakfottren åro län-

gre, bredare och gå på hålen , fbm en mennifka
eller Biörn, (det de icke giöra på framföttema)

fördelte uti s åtfkilliga tår, af hvilka i årdiupare åt-

jfkild och något kortare, 2 och s något långre och
jåmnlånge, men 3 eller mcllantåcn år litet långre

SI
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Så framfötterne fom bakfötterne åro,fömfades,

ofvan betåckte med (må hår; men inunder bare,

fkryiiklige och fvarte, men miuke fom en Jungfru

hand. Naglame åro något tiocke, något trubbige,

hopkrammade , och litet bögde nederåt. Ta/kan

(Scrotum) emellan baklåren, framman och tilba-

kas hoptryckt , luden och rödaktig. Prusputium

hånger midt under magen
,
lång nåftan fora en

tvarfinger. Major berättar, at detta diur framman-
for liumfkan, (kal hafva et häl pä magen, utur hvii-

ket det fkal fuga en fet faft., fålomet gråffvin,

men ogrundat.

NATUREN.
Lukten år mårvårdig på detta diur, fom na-

turen gifvit et långt fnyte, at den må färdigare vara

det til tienft. Denna Siupp var aldeles blind, men
genom fin goda Juckt hade han nåftan famma våg-

ledare, fom en annor af de båfta ögon; få at om
någon fäckerbakelfe eller fåcker låg på bordet , i

flkåpet eller något annat högt rurti förborgat , var

han der ftraxt och hölt til godo* Om någon ftu-

derande kom in,lom hade Rusfin och Mandel hos
fig, var han ftraxt i fickan, giorde egendomen
disputerlig, och med våld utpantade denfamma.
Om någon kom med mat, mötte han ftraxt den-
lamma ledd af nåfan.

Hor/len var nog fvag , hvilket lårer komma
af hans fmå öron, fom mindre kunna emottaga
luftens darrande, och fkulle man ropa rått hårdt,

at diuret det höra måtte* Det år naturens vana , at

hvad uti et fattas, med en annan förmån betala.

Smaken gifver ofs-vid handen detta diurets

befynnerliga mat och diet* Det åt måft hvad fom
S 4 före-
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föreföll; bröd, kött. gröt, foppor, kråfvetor

och ben befynnerl af toglar, dem han löndertug-

gade (om kött ; men hans delicateffe var agg, mand-
lar, rusfin, fäckerbakelfer, fåcker och hvarjehan-

da flags frukt , fåfom äpplen
,
päron

,
kirsbär, lin-

gon, fmultron &c. deremot iörkaflade han alt det

lom hade ättika på fig, lamt furkål och fifik, den
han hvarken rå eller kokad ville gierna fmaka,

Sofoetiden for detta diur var emellan kl. 12 om
natten til kl 12 om dagen, deraft icke det var hun-
grigt eller blef upväckt; altiå fof det, når fom natt

Var, uti des fädernesland, och icke antog modet ef-

ter den ort, det viftades på, eller den lag Solen ho-

nom härförefkre£ Eftermiddagen gick vår Ame-
ricanifke Biörn uturfin koja ochfölade fig, lekte

eller förnögde fig; men ifrån kl. ö.til 12 om natten

fpafferade merendels continuerligen, faftån det var

mörkt, regn och oväder. Han låg gierna på bu-

ken, med utråkte ben, och fällan pä fidorna, e-

medan hans bröft var nog flått, och icke hopkram-
mat, lom på de mäfta andra diuren 5 men var det

kalt, drog han tilfammans kropp och fötter med
ryggen upåt, och hufvudet under bröftet, at han
med andedrågten kunde värma magen.

;

Kånjla hade denne Biörn få god , fom något

kreatur, få at hvad fom kallades för honom, e-

huru han föga låg , vifte han det mycket väl at i-

genföka, dermecl , at han klappade jorden , och
medfine miuka händer igenfökte de minfla imu-
lor* Kallade man för honom en tobakspipa

,
fäg-

nade han fig åt det runda, och förnögde lig at rul-

la det hela timmarna emellan händerna. Jfvenfå

tullade han gierna maten emellan händerna , före
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ån han St' honom, och dä han förde des mat i

munnen, tog han den icke med en hand, fom en

Apa, utan fittiandc på Huden med bägge händer-

na lörde maten til munnen.
Vatn ållkade han mycket , och hvad hälft ,

fom han fick til mats , doppade han i vatnet, tit-

tandes pä tvä tötter jämte vatnfkålen, och under

det han tuggade, hölt han med händerna maten
nederi vattnet; eller deräil det lägpå botnen i vat-

net, uplökte han det til det minllahelt färdigt med
händerna.

Dricka brukade han mycke litet, och dä han

dricka (kulle
,
löp han med munnen, men intet

läppiade, och om kärlet var litet,athan icke kunde
horizontelt utlägga munnen i vatnet, var honom
nåftan omöjeligitat dricka; ty hans Ipetiiga nos fteg

neder i vatnet, och fåledes förhindrade honom.
All fupesmat åt han med händerna, dem hangior-

de iholige föm en (kied, och dernied löp med
bägge händerna helt fort , liklom han (kulle dra-

ga et rep utiir vatnet i munnen.
Gången hans var aldeles, fom en biörn ; ty

han gick och valkade pä hålarne, med fine långa

lår, och ifrån hvarandra utvidgade ben, med kro-

kug rygg och lutande hufvud; ja, når han märk-
te något, föm föll honom behageligit genom luk-

ten, kunde han gå långa ftycket på två ben,upråt-

tad lom en biörn.

Klyfva var honom ingen fvårighet upför trå

eller plank, på bord och fångar, och upför benen

på folk, men då han (kulle åter neder, måfte han
altid med Ivanfen nederåt baklänges. Så Inart nå-

gon kom , klef han upp, och ranläkade alla fickor

S y vårre



283 I747- Oétob. No v. Decemb.

värre an någon befökare, i hvilka han nedtrådde

den ena handen , och om han fandt något con-
trabande , fud^nt neml. Tom dugde åta, var det

ftraxt confifeabelt. Det var dä knapt mojeligit, at

fa honom ur fickan , vid hvilken han hölt fis; faft,

och protefterade med bannor,hot och fvårt mum-
lande , och om han icke fick fin vilja fram , bet

han och var elak. Uti fin fodfle-ort , har Skapa-

ren giordt honom at vara befökare på foglebon

,

der han klyfver up i alla trån , ranfakar med hån-

drenalla hål, och der han finner agg, årodehans*

Agg och foglar lårer altfå vara hans fornåm-

fta fpis hemma hos fitt ; ty når man lade ågg for

honom
,
fåg man med hvad nojehan tog det, rul-

lade det emellan händerna, utan at brytat, bet et

litet hål på fidan, och derigenom utlåppiadealtfam-

mans. Åfvenlå , deråfl: höns kommo honom for-

når, tog han dem fatt, bet fonder hufvudet, och
utlog all bloden, det andra brydde han fig mycket
litet om; men befynncrligen måfte jagmed min &a-
da mårka, at Påfoglar fmakade honom vål,hvilkas

prakt och fågring, funno ingen nåd for hans fmak.

Lefnaäsarten hans var at få ligga i Solen ;

men icke gierna fatt han innefluten uti något litet

rum. Han blef familier , låt bekante klappa och
leka med fig, håift om de hade ruffin at inftål-

la fig med , och allenaft de ville icke lyfta ho-
nom eller håra honom , det han omojeligen tåla

kunde. Han omgicks med barn och hundar for-

trolige^ och var tåmmeligen fnygg , hafvandes

fitt viffa ftålle affides , der han afbördade fig fin

våtfka och orenlighet.

Sinne-
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Sinnelaget hans var , at vara envis , och det

i hogfta grad ; få at, då han leddes med tåg, kun-

de han på intet fått tåla, at man drog pä tåget, u-

tan lade han iig då ftraxt ned til jorden
,
utfparran-

des och motipåiinandes med armar och fötter ,

viljandes ingalunda gå med påck, men val med
godo, och då man ville taga honom, förfvartehan

jig med tänder och klor , och mumlade fom en
biörn* Då han en gång blef ond på någon , var nå-

ftan omojeligit, at komma i hans gunft e. g, Då
han förf} kom, råkade han Trågårdsmåftaren, be-

gynte derföre klyfva upät benen , i tänka at belö-

ka honom ; men fom Trågårdsmåftaren ei förflod

hans ändamål, riftade han honom häftigt ifrån fig,

blifvandes rådd. Håraf fattade Siupp et ©förfbn-

ligit hat til honom , få at ledermera , hvar gång
Siupp kunde mårka Trågårdsmåftarens lukt , be-

gyntehan at låta fom en fifkmås, hvilket var et

teckn, at Siupp var högeligen förtörnad. Eljeft

omgicks han med bekante barn och hundar för-

troligen
, liggandes på ryggen , tilftådiandes, at de

honom undertiden nog luggade , utan at ftickna

leken ; men på flutet, då de voro trötte, blef han
måftare och envis fom enSkiårflipare, hängde ef-

ter och förfölgde dem* Detta Siupps envifa finne

var nog förtretel dermed, at när han kom in i nå-

gon kammar, fldp eller ficka, kunde han intet fås

derifrån , eller om han fick en höna , kunde man
hvarken med läckande *eller flag få honom ifrån

rofvct; ty faft man tog honom i ftierten och lyfte

up honom, fom var för honom det ledfammafte,

fparradekan vål ut med fötterna efter vanligheten*

men flåpte åndå intet rofvet med munnen j intil

des
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des man fann på hans kufe, och for hvilken han
var pultron,det var ivinborft,fom han omöjeligen
tåla kunde. Jag vet intet hvad for flags Svin tuk-

ta honom i America ; men Svinen känner han

Eå

borden, ty fläfkct kan han äta, men ivinet tål

an intet, och har juft lått en fafä för Svinens päls.

Nar Siupp en gång kom in uti kammaren, under
det man med damqvaften afckmimade väggarna,

pekade man med borften ät honom, hvarpå Siupp,

ipm elden hade varit efter honom, hölt för räde-

ligit, at intet längre vänta, utan fkyndade fig bak-

länges på dören; ifrån den dagen fick man bot lör

Siupps envifa finne, at fä fnart han kom i fickor el-

ler fkap , och man allenaft lät honom lukta på en
klädesborfta, eller några borft af et Svin, cederade

tian ftraxt fin pretention och retirerade baklänges

fig, fom fienden kommit etter honom.
Siupps ända var beklagelig, i ty han fom al-

drig kunde fofva fom andre, för någre dagar fe-

dan , kommer lös om natten då alle gådt til längs,

klyfver öfver planket och in uti en annor gård,

der utråkar får en ftor hund, fom biter ho-*

nom til döds , med min ftora forg. Åndteligen

efter några dagars trägna (ökande, fås han död
igen, då man öpnade honom, och fant följande*

ANATOMIEN.
Fettman emellan hull och (kinn eller fub pait-

niculo carnofa, var två tvärfinger tiockj men 0-

mentum, fetthinnan var fom fpinnelväf, icke nå-

gon hinna , utan beftod af et fint nät, juft fom en

fpinnelväf; hvaruti et annat ftort nåt utaf fetma

var invåfvet , låfom af Binnicke - band* Detta O-
nientum af dubbel lådan hinna, inneflutade tar-

marne på alla fidor. Mar
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Magen var intet ftörre ån et hönsägg, ehuru

god appetit diuret hade, lä at det val, på en ti

mas tid, kunde åta hela kannan af mat; men det

åt dock fenfårdigt, utan tvifvel, pä det maten

mätte emedlertid fiunka neder ur magan.

Lejren var delt i s flikar, och hade en gall-

blåfa, emellan flikarna, flor fom et dufveågg.

Miålten var röd och lik diurets tunga, fåftad

vid Omentum , och icke vid de fölide delar.

Krbfan ( Pancreas ) var afläng, nåftan trekan-

tig, lik miöiken i fifkarne , och nåftan få ftor

fom miålten.

Mefenterium var klar och genomskinlig, men
efter miölkådrorna fet

Tarmarne voro alle lika tiocke, lä at de grof-

ve nåppligen kunde fkiljas ifrån de finare, och in-

tet tekn til Coecum.
Niurarne voro ftore, och blåfan hopdragen,

foga ftorre ån ytterfta leden pä en tumme,

Lungome voro delte på hvardera fidan uti tvån-

ne flikar, alt in til Bafin, af hvilka den öfra delen

var mindre. På högra fidan voro knylar i lungan,

fom begynte gå til iuppuration, at om Siupp un-
dangått detta fitt öde, hade han dock ej blifvit

gammal.
Hiertat var flört, fom et ftort plommon , ar-

tigt ritat, med fina vafis coronariis.

Mufclarne vid munnen voro tiocke och ftarke.

ögonens jlenar voro nåftan Uotrunde, men
den vånftra var aldeles hoptorkad til en fkorpa;

af defle klotrunde ögonftenar lårer följa, at han år

nårfy nt.

Tiingcm
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Tungan var miuk, täckt med tåta och fina

fpetfar , låiöm knappnåls uddar , men derjemtc
bäde fram och tilbakas iå miuke fom filke.

Tänderna i ofra kiäken voro hvardera 4. a?
Oxletånder med 2 a 3 kanter, men den främfté

minft, Ipitfig och enkel Hundtänderna voro en
på hvardera fidan något längre och fkilde ifrån ox-
arne. Framtänderna voro 6 , ftälde i en half-cir-

sd % fmå och trubbige. Tänderna uti nedra kiä-

icen, voro äfven fom de öfre til (kapnaden, men
é oxeltändcr på hvardera fidan, af hvilka de främ-
re voro enklare, mindre och Ipitfigare- Hund-
tänderne en pä hvardera fidan

,
något ftörre än de

andre. Framtänderne voro 6 fmå, och tvärtfore

ftålte i en rad.

Märkvärdigall: på detta diur, är des Afielem

eller Penis, fom är af en lå underlam art, at jag

vet intet at likna; ty i:mo är han i anleende til

kreaturets ftorlek, mycket lång, 2;do nederåt kro-

kugt bögd,öch g:tio är han aldeles ben, affamma
ftorlek och fkapnad,fom des fårfkilte Figur TabJX*
utvifar; neml tiock fom en fkrifpenna, rund och
något litet trekantig, hopkrammad,ofvan åtkullrig,

och pä fpetfen trubbig lamt klöfd , fom en kofot
Detta ben har en tunn hinna omkring fig, och of-

van på et fint rör, fom icke ligger nedre i benet
Detta ben är altiå i ftåHet for Corpora cavernofa

feu fpongiofä, fom fåledes icke behöfva at upblä-

fås , torr än han må vara i ftånd at giöra tienft, u-

tan är des lem i ftadig priapifmo. Glans penis

var intet carneux, utan allcnaft en tunn hud, fom
låg öfver benets trubbiga ändå, at man fkulle tro,

det hans fågnad af parningen voro ringa emot de
andra
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andra diurens. Af denna ftru&ur på lemmen lå~ *

rer följa , at han paras på annat lått, ån de andre

diuren* Det år fvårt at gilla , hvarföre detta

kreaturet fkolat få en Penem plaae offeum , mon-
derföre, at han fladigt (kulle vara färdig, eller at

han , fom tycks fätt högre grad af envishet, ån de

andre diuren, åfven hårutinnan (kulle vila litt lyn-

ne, då de andre venere non inflammati måftehaf-

va återhåll
, på en vifT tid ?

SLAGET.
At detta kreaturet år flackt med Biörnen , det

vifar hans fkapnad , hans gång på tattarna, hans
upftäendehår, hans under tiden raka gång, hans

låte, hans tagande med händerna, med mera. Pa-

rifienfes befkrifva åfven Penem pä biörnen , at han
{kal vara krokot, fom littera S, och benacktig,

hvilket alt öfvertygar ofs om des genus. Men
denna hafver icke någon fkymthinna (Membrana
Ni&itans) öfver ögonen, låfom biörnen, ej eller

(å tiocka framfötter, ej eller 13 kort fliert. Dock
år han nog rådd om ftierten, iä at då man vil ta-

ga honom fatt, år aldraiåkrafl, at taga om flier-

ten och lyfta honom upp, då han hånger orörlig,

med utfparrade fötter, lålöm en Skölpadda. Men
at han (kal vara flackt medMeles eller Gråffvinen,

fom Major menar, finner jag icke någon orfak;

ty han grafver fig icke hål i jorden, ej eller år mör-
kare på undre fidan, ej eller har lådan nos, ej el-

ler lå ftyfva hår.

NYTTAN.
Skinnen komma i flor myckenhet ifrånAme-

rica > och täljas af SJunnare, hvaraf de måfle Bön-
dernes

o
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dernes mödor hos ofs äro fordrade. Desutora
giör man af fvantfarne halsdukar eller rumpor, förn
åro rödacktige med fvarta ringar, hvilka man
hunger om hallen, då man referom kalla vintern.

Tab,lX* Fig.i. foreftåller Siupps utvårtes anfeende.

CARL HÅRLEMAN/

id en afKongl Vetenfkaps Academicns lam-
mankomfter uti decta fierdedeis året, hade

T
jag den uran, at munteligen underftålla de

tankar jag, i anledning af ron och erfarenhet, (amt

vidare deruppä grundade flut i gemen hyfie, om
Häckars ,

timmers, varkes och allahanda träva-

rors ej allenaft bevarande ifrån rota och matk, u-

tan ock om deras af flikt forvar vidare hårflytande

mera låmpelighet och (kickelighet, til allehanda

ämnen eller arbeten. Och fom vid famma tilfålle

Kongl Vetenfkaps Acadcmien fyntes åftunda det

jag mig (kriftel deröfver yttra. (kulle, få nyttiar jag

med undergifven fågnad, det mig lämnade tilftän-

det, at följande uprepa.

Dageliga förfarenheten gifver vid handen, at

alt tråvårke under vatnet ftåndigt fånkt eller flåen-

de , och lålunda uteftångs ifrån alt väder och

luft ,
ej är någon forruttnelle eller forgangelighet

underkaftadt. Bevis gifves mångfaldiga derå, få

uti lött lom falt vatn ötver alt uti vårt Fädernes-

Fig, 2, Des Aflelem.

Den Decemb. 1747.

land.
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land» Men det åldfta ogiåfoktiga prof mig deraf

utomlands förekommit uti falt vatn, var år 1727
uti Konungariket Neapel, några mil å andra fidan

hufvudftaden , vid polningen under en bro eller

hamn, den KeiferCALUGULA uti des tid låtit för-

färdiga, öfver en vik af hafvet, emellan ftåderne

Puozzuolö och Baya , dåreft jag en fpan lat uthug-

ga af en furu-påla under vatnet, (öm befants älven

få friflk,fom den man af en för allenaft få är ledan

nederflagen, någonfin kunnat förvänta.

Jag kan ei tro, at detta vatnet må Aga någon
mera bevarande kraft ån annat, (ehuru jag gierna

medgifver,at det iälta år lån^tmera tienligit*at för-

hindra all corruption) emedan uti Venedig, vid det

der lä kallade tyghufet eller Arfenalen, en ftor myc-
kenhet af vårke för fkepp ochGajlere-Bygnaderne

ftåndigt bevaras under vatnet , fatt nu [amma uti

Golfen deromkring, i anfeende til de många cler

infallande flora floder, ei kan åga den lålta, ioni

den omrörde viken vid Puozzuolö, och borde '13-

lunda vara mindre beqvåm til tråvårkets frifkthäl-

lande, i fall fal tet endaft dertil bidraga kunde. Må-
fte altiå håraf fluta,det vädrets och luftens utehål-

lande år förnåmfla orlaken til denna confervation

af tråvaror under vatnet, lamt at en fådan hushål-

ning, med val inrättade Magaziner under vatnet,

{kulle tilfkynda våre fkeppsvårt en ej ringa båtnad.

Den andra nyttan man af fådant under vatnet

en tid förvarat tråvårke kan håmta, år den, at, ledan

det limaktiga vålendet lamt de låpaktiga delar,

hvilka den våxande latten ditfört, igenom vatnet

blifvit uplöfte och utlakade, trädet ej åger nå-

gon rörelfe, fvållande eller ihopadragande kraft,

T och
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och blifver lålunda mera roligit, tienligit och nyt-

tigt til allahanda bruk , i fynnerhet uti byggnader

och husgeråd, låfom bord, (talar, fkåp, med me-
ra

y
hvaruppå vi åge öfvertygande prof uti det trå

föm utifrån inkommer , i fynnerhet ifrån Frankri-

ket, dereft dylikt arbete lållan eller aldrig flår lig,

eller ränar, emedan det altid förfärdigas af det

der lå kallade, Bois flotte, eller uppä vatnet til Pa-

ris flåttadt trå. Desutan hårflyter af en lådan lut-

ning eller blötning ån den formånen, at trädet på
långt kortare tid kan torkas , och år lålunda fnara-

re i ftånd, at med låkerhet kunna til des ämnade

bruk användas och upparbetas.

Den 12, Decemb, 1747*

ANMÅRKNINGAR
Vid brutne Tak, inrättade uppä Hr. öfver-Tnten*»

(lentens Hårlemansjått, jåfom en tillåggning

til det fom infördes omKedjeflgurer uti

1743 <*rs Handlingar.

Af

PEHR ELVIUS.

Det år bekant, at et brutit Tak beftår af fyra

delar, fom uti profil vila lig fom fyra fidor

af en Poligon, tvånne deraf giöra det öfra

Taket, och de andra tvånne det nedraj Och år

detmårkeligit, at, åfvenfomde cirkelrunda hvalf-

bågarna af alla hvalf måft behaga ögat, utan tvif-

vel för den jåmna bögning fom öfveralt ftyrer lig

til et centrum, det gifves likaledes den båfta formen
af
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af et brutit tak, af fyra fidor uti en regulier Poly-

fon, eller råttare,fyra lika långa chorder uti en Br-
elbåge, efter takets fyra delar då hafva en lika

ftållning, eller giöra lika flora änglar fins emellan.

Når jag uti 1745 års Handlingar betraktade
Mechanifmen af brutne tak, i anfeende til den ge-
menfkap de hafva med Kedje-Figurer , feck jag,
af alla de conftruclioner fom Architecler deruppl
gifvit, ej anledning at underföka några andra, (om
kommit an på cirkeln, ån de uti en half cirkel.

Men iedcrmera hafva de ej mindre beqvåma ån
prydeliga byggnader, fom vi hafva af Hr. ufver-
Intendenten Hårleman vilat, det man bör få myc-
ket mindre binda dciTa tak til en haJfcirkel, fom
mindre cirkelbågar kunna , efter omflåndigheter-
ne, gifva både båttre och låmpeligare former der-
uppå De gifva den öfra delen af taket en tienlig

flutning, at tackas med jernplåtar, och den nedra
en brandthet , fom taktegel hålft kunna fordra.
Detta har jag i fynnerhet mårkt af tvånne tak, fom
nyligen blifyit bygde det ena på Fru Grefvinnan
Fersens hus, belågit på Bladfiö-holmen,och det
andra på Hr. Prarfidenten RÅlamss vid Drottnin-
gatan. Profilerna eller lidofigurerna af deffa tak

,

har jag vilat hvar for fig uppå Tafl X. under Fig.
1. och 2. hvilka figurer ocklå vid förfta åfkådan-
det gifva vid handen deras conftruclioner. Såle-
des finner man ,fqr den förfta , at det allenaft kom-
mer an på, at dela takets bredd Aa uti fex lika de-
lar, och uppå iodlinien CD, fom dragés midt ige-
nom taket, ifrån takfots linien Aa> lätta ut DG,
lika med en af deffa delar, då Går centrum för
cirkelbågen ACa, fom kommer at delas i fyra li-

T a ka
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ka delar for takets fyra fidor, Hvad den andra fi-

gurens conftru&ion vidkommer, fä år den ena-

handa, fedan takets bredd år delad uti otta delar.

I anfeende dertil , at taket på Hr. Prafidenten

Rålambs hus kommer altid ifrån en gata at äfkå-

das up i hogden j deremot Fru Grefvinnan Fer-
sens år lå belågit, at det vifar lig på något håll,

lå har det torra, til at fynas ungefår under fämma
ängel, och at gifva liimma anfeende, fordrat fä

mycket högre refning.

II.

Jag bevifte uti Art IIL af förenåmde Hand-
ling om Kedje-figurer, at om et brutit tak ABCba
(Fig. 3.) år lä bygdt, at ifrån des ena brått J5, en
lodlinia BF år fåld til takfots linean Aa

y och det

öfra taket utdragit, at det råkar lämma linea i

AF åå år til ÉA> fom det öfra takets tyngd til

tyngden af hela taket, få kan et lädant tak, lika löm
et hvalf, bara lig af fin egen tyngd , eller ätrnin-

flone, litar dä ganfka ringa på förbindningen; Och
når det nu kommer an på, at et lädant tak fkal flå

innom en cirkelbåge, lå blifver frågan, huru flor

denna båge bör vara, at ledan fyra lika flora chor-

der AB,BC
y
cb och bc åro dragne, AE måtte va-

ra til AF uti et gifvit förehållande, nemligen det,

löra materialernes olika tyngder , hvaraf taken

komma at giöras, det kunna fordra,

Til den åndan kan man inbilla fig, denna bå-

ge vara updragen utur centrum G, hvarutur ra-

dierne G/1, GB och GC formera tvånne likbeniga

och lika flora trianglar ÄGB och BGC, hvaruti

ängeln BCG y och i följe deraf, hvar och en af

änglarna vid baferne åro lika ftora med ängeln

FBEy
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FBE , efter BF och CG åro parallela , och för

iämma orfak (kul år ängeln CGB, och derföre

åtvenAGB, lika flor med FBG; altfä -år ängeln

ABF lika med differencen emellan en af änglarna

vid balen, fäfom ABG 9 och den vid fpitfen AGB.
Så at förehållandet emellanA£ och AFår det lära-

rna fora emellan Tangenterna , för ängeln ABG,
och for differencen emellan änglarna^BGochAGB.

Låt nu åter triangeln ABG föreftåiias uti 4:de

figuren , och då des fida GA år delad i tu iH och
GH dragen deruppå perpendiculer, råkandes den
andra fidan i L och foten AB

y
förlängd uti P. Så

har man HlochHL iåLom Tangenter för anglarne

BAG och AGB^då Tangenten för differencen dem
„ .... „ GH x Hl— GH x HL

emellan blitver IH x—t^tt~i—Tit m 3GHq + IH x HL*
fom bekant år. Men når desutan GAf, dragen
perpendiculer til AB, råkar Hl uti K, få at HK
blifver tångens för ängeln HGK, fom år hålften

af AGB, och famma tarfgens kallas x. då des finus

totus GH tages för /,lå finner man, igenom likhe-

ten emellan trianglarna AHI och GHK, IH~~,
och HL

y
låfom en tångens för en ängel, hvars

2 X
hålfts tångens år x, lika med i -t , når då des-

fe vården af IH och HL tagas i akt , blifver Tan-
genten for differencen emellan anglarne GAB och

AGB ZI—j— och fåledes til - uti et gifvit

forehållande, fom må vara fom / til /+«, varan-

des »en nummer, fom innehåller lä många gån-
ger / fom hela takets tyngd innehåller tyngden af

T 3 det
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det 6fra* Utaf föregående förehållande upkom-
mer denna squation 3 4- xx~ 1 + n. F«-3 xx,

och derutaf x~ \/^r~\\ Men når man vidare

af detta vårde af tångens går til finus (
-7——

—

^ \

för farorna ängel, fS blifver en lådan finus^

jV i — 2- och derutaf chorda AB för ängelnAGB

lika med AGx V i— ~ , (I at man då låtteligen

har fierdedelen af bågen, hvaruti et brutit tak bor
updragas,föm fkulle kunna båra fig af egen tyngd*

Man finner hårutaf

1:0 At aldrig den öfra delen af et brutit tak

lår uppå iåclana vilkor, vara tyngre ån den nedre,

iåledes, at om de vore af lika tyngd, fkulle redan

taket ej tåla den ringafte uphogning, utan borde
Vara helt platt; ty i den handelfen blifver AB~
AG ^ 1—i,-oochderutafAG~^, det år,

at radien til den cirkelbågen, fom borde innefluta

et fådant brutit tak, hvars ena fida år AB eller gif-

ven, blifver oåndelig ftor*

s:do Men om n vore oandeligit ftort, blifver

AB ~ AG, och Iåledes takets figur en del af en

fexkant, fådan fom nian fer i femte figuren. At
detta jåmvål få bor vara, kan man låtteligen på
det fåttet åfven öfvertyga fig; ty efter de nedra

taken AB och ab åro oåndeligen tyngre ån de öf-

re BC och Cb, lå böra de deremot få en ftållning,

fom gifva dem en oåndeligen liten förmåga* at

falla in och ftåemot de öfra takens utfpånning,

hvilken
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hvilken ftålning fåledes måfte vara lodrätt, eller

utan denringafte ftupning, fom eljeft fkulie gifva

dem öfvervigten.

3:0 Således, ehuru mycket den nedre delen af

et brutit tak kan vara tyngre ån den öfre , fä kan

man åndå äitid gifva det en regulier figur, fom lå-

ter infkrifva fig uti en mindre cirkelbåge ån § af

hela cirkelns peripherie, men ju tyngre den nedra

delen år den öfre, ju ftorre del af cirkeln blifver

bågen, hvaruti det kommer at infkrifvas
, på det

den nedre delen af taket måtte tå få mycket brand-

tare ftupning*

HL
Hvad fom nu blifvit anfårdt, finner man,

har kommit derpå an , huru figuren af et bru-

tit tak mätte råttas efter de olika tyngder, fom ta-

kets delar kunna hafva, men når man £att fig före,

at updraga taket inaom en vis cirkelbäge, och
man vil veta i hvad mån det nedre taket bor vara

tyngre ån det öfre, få kommer altfammans åter

derpå an, huru vårdet af chorda för fierdedelen af

hela cirkelbågen, hvaruti taket bor upritas, låter

fig geometrice eller trigonometrice utfåtta, och få

jåmnföra famma vårde med det man nu nyfs fun-

nit för chordaAB
y
nämligen AG x Vi~i oc^ utur

n

denderaf upkomne aquationen taga ut vårdet af ny

ellernummern, fom gifver, huru många gånger det

öfre takets tyngd innehSlles i tyngden af hela taket.

TilExempelr/5r detförfta,om taket bör flå uti

en half cirkel, få at det fåledes kommer at giöra

hålften af en regulier ottkant , hvars ena fida geo-

metrice gifves lika med VäT^V^^ dåradius år r*

T 4 ledan
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fedan då denna fida år fatt lika med , får

manderutaf »-—i—
, tom, "när både nämnare

och tåljare är multiplicerad med ^/i -+ 1 förvandlas

uti 2+2 \/2\ och iåledes mSfte det öfra takets tyngd

förehålla fig til tyngden af hela taket, iom i til£4-

2 y^, och til det nedra allena fom i til i + 2\/z
eller det nedra vara nåftan 4 gånger tyngre än det

öfre, aldeles fom det befants uti Art. VII. af 1743
års Handling* p 52?.

Exempel 2. Når taket bör giöra fyra fidor af

en regulier tijokant, hvars fida man vet böra vara

lika med^~_L
, hvilken fatt lika med V"717! i

gifver^- —r— i£i +V^°chderutafkommer
s/s—

1

tyngden af den öfra delen af taket, dt vara til den
nedras tyngd fom 1 til yj

s

: det år, det nedra taket

nåftan 2l gångor tyngre ån det öfre.

Exempel 3. Når taket år af en tolf kant hvars

ena fida , år V^-Vs ^ gifves deraf n~ ^JT~
—

x .4. yj 3 , och iåledes de öfre och nedre takens

tyngder, fom 1 til %/i fins emellan, det år, det nedre

taket ii gångor tyngre ån det öire.

Exempel 4. Efter conftru&ionen af det brut-

ne taket, fom år vifad uti den fprfta figuren , fin-

ner man utaf taflorna, at hela bågen , livaruti taket

kommer at updragas , år 143 grader 8'. varandes

tångens för des hålft, 3 gånger ftorfe ån radien.

Vidare finnerman, atchorda för fierdedelen afden-

ne båge år o. 6 1442 iom Iåledes bör lättas lika
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med i/* * och derutaf uttages forehållandet af

;/ til 1 fom 2 til 0*6225-, få at dét nedra taket kom-
mer dä at vara nåftan 2^ gångor tyngre ån det of-

ra , åfven fom nian uti det andra exemplet funnit

för taket uti tijokanten. Således loin det ockiå

borde vara, emedan bågen, lom innehåller fyra fi-

dor af en tijokant eller T%afhela peripherien kom-
mer at vara 144 gr. och fåledes fkiljer ifrån den
förre allenaft Tf¥ *

Exempelf. Likaledes finner man uti den an-

dra figuren, der tångens för hälften af bågen, fom
innefluter taket, år 4 gånger ftörre ån radien, at

fammabäge år i%\ gr. 5-6'. förehålkmdet af n til

1 fom x til o. s792 och fåledes blifver det nedra

takets tyngd vid pafs 2f tyngre ån detöfre.

IV.

Jag har altfå föreftålt i denna handling et al-

ternativ, antingen huru man måtte gifva et brutit

tak en fådan figur, fom des tyngd efter mechani-
fka grunder fordrar, eller ock, huru tyngden måt-
te råttas efter den figur lom man vil gifva taket.

Men når man binder % i defle bågge mål tillika,

fora gemenligen flker, fSmåfte man lita påförbind-

nifigarne, at hålla taket uti fttt (kick ,
hvaruppå det

lå mycket mera måfte kånna, lom takets figur eller

ock des tyngder gå mera ifrån deflfa grunder. I hvil-

ket fall likvål, hvad fom anfördt år, icke des min-
dre kommer at lånda til efterråttelfe uti inråtnin-

gen af förbindningarna ; ty andra förbindningar

fordras "då, når den nedra delen af taket år låttare

ån den bör vara efter takets figur, och andra, når

den år tyngre. I den förra håndellen har den öfra

T j delen
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delen öfvervigten och Ipånner ftarkare ut, ån den
nedra trycker in, hvarföre alla förbindningar mä-
fle i iynnerhet gå derpä ut, huru taket måtte bin-
das och hållas ihop, derenlot i den fenare, dåden
nedra delen har öfvervigten, törbindningarne böra
hielpa den öfra delen, atlkiuta och ftöda emot den
nedras tryckning ; lå at det fåledes, vid delfe för-

bindningars inrättande, kommer at tagas i akt den
fkilnad, fom livar och en byggoiåftare vet böra va-
ra emellan band och ftöd.

Efter den underråttelfe fom mig årmeddelad
af byggmåflare, få Ikal hvarquadrat aln täckt med
takregel

,
nämligen 6 ftycken af f marckers vigt

hvardera, våga jo. marker i torr väderlek, och nå-

got mera i våt, deremot år vigtenaf en qvadrat

aln täckt med järnplåtar, vid pafs 12 marcker, då

hvar plåt , lådana hvaraf 70 ftycken våga et fkep-

pund , räknas at kunna täcka 3 qvarter på längden,

och 2i qu, i högden af taket, lå at et tegeltak

på fådant iått kommer at vara 2~ gång tyngre ån

et jårntak , och når dä den nedra delen af et bru-

tittak år täckt med taktegel,och den öfra med järn-

plåtar, låledes fom taken både på Hr. Prafidenten

RSlambs och Fru Grefvinnan Fersens hus, med
många flera hår i ftaden, åro täckte, lä finner man
af det femte exemplet, at proportionen emellan

takens tyngder, kommer nårmaft öfverens med
det förftnåmdes figur, dock i anfeende til den lil-

la öfvervigten lom det nedra taket hafver, mäfie

förbindningarna håldre komma an på ftödån band.

Af de öfrige exemplen finner man , at det andra

och fierde, lom hafver affeende på figuren af Fru

Grefvinnan Fersens hus-tak kommer nårmaftder-

intil,
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intif , och åro af famma beskaffenhet i anfeende til

forbindningarna. Likaledes fordrar taket i det tre-

die exemplet, fom giör en del af en tolfkant, for-

bindningar at flod
5
och gifver ej eller obeqvåm fi-

gur för tyngderna af dejflfe flags takåainen,faft den
fordrar ännu en något mindre proportion dere-

niellan. Men et tak af en half ottkant, då det täcks

med taktegel och jårnplåtar,finner man af det för-

fta exemplet
5
at det tvärt emot vil hafva förbind-

ningar , fom mera fpånna ån ftödia , och af fam-
ma art bora alla förbindningar vara , fom öfver

alt hafva et flags tåckning
5

antingen tegel el-

ler järnplåtar.

Den 19* Dcc# 1747»

Denne Handling gaf Herr öfver Intendenten

Härieman anledning at erindra, lovadfkilnad det år

emellan de takfaflenjbm brukas hår i Riket på flen-

hus och de i Frankrike , och hvadforman de fhrra

hafvafor defenare. I det flalle inan i Frankrike

tappar in bådefparrar och flodbandifielfva bielken,

fom den enafidan af 6:te figuren vifar , fa muras

hår ofver bielken med tegel, och uti de dera behbri-

genlagde klotfar år det, fom fparrar och flod intap-

pas^hvarigenom man ej allenafl undviker atfor(va-

rnad eldsvada i taket kan ej elden få låtteligen

trånga fig in til bielklaget.

ock af en ti-

RÖN
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RÖN och ANMÄRKNINGAR ,

Angående det flyktige Alcalifke Saltet ,

Giorde af

GEORG BRANDTV

Det år bekant, åt uti Diur-riket et flyktigt Al-
califkt Salt finnes

,
jåmvål ock hos våxter

,

hvilka en iå fkarp lukt jåmte ividande uti o-

gonen förorfaka , då de^nägot ftotas eller rifvas,

at deraf nyfande upvåekes, och tårar utur ögonen
-utpråffas. Men at lera innehafver et dylikt Salt,

år icke få almånt bekant Vid det tilfålle, då jag

förfokt åtflriilige jord-och lerarter , i anfeende til

deras mer eller minder duglighet , at kunna bru-

kas i ftållet for Bolus, til blandning medSalter , at

dymedelft åftadkomma fura Spiritus genom deftil-

lationer, har jag erfarit , at få val Franflk lom
Svånfk och Bornholms, lamt annan lera, altid for

fig allena gifvit något flyktigt Alcalifkt Salt Och
då jag dermed blandat kokfält, til at få en Spiritus

Salis genom deftiliation, har på flutet et Salmiac

altid funnits uti retort-halfen, täfom en ftopp fittan-

de. Et fådant Salt har fig ock vifat på bottnen uti

recipienten , fåföm ditflåpat och uti en hvit hinna

liggande, hvilken dervid få lådat, at den fedan

med moda derifrån kunnat utflkaljas, Hvadan ock

håndt, at en pä fådant fått tilvårkad Spiritus Salis,

altid i förftone varit grumlig , och behöft genom
fyradubbelt fint och tätt filtrer-papper try eller fle-

re gånger filas, famt emellan hvarje gång något flå

at fatta fina feces forån han fädt des behöriga

klarhet och fårg.
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At all lera innehafveret flyktigt Alcalifkt Salt,

tviflar jag få mycket minder på , fom jag ånnu in-

tet funnit någon , iom icke genom förfök, der å

E
rot lämnat, och lårer hårröra, dels af de vegeta-

ilier och växter, fom fådant falt hyia , dels ock

at Diur-riket, för hvilka tilbiandningar ingen lera,

fom up i dagen men ei på diupet gråfves, kan va-

ra frikallad. De fixa eller eldfafta Alcalifka Saken

hållas af fomlige före vara eldens fofter , men at

icke uti deras åmnen , och livariirån de hårflyta
,

lå förut vårkeligen vara behäftade, fom de genom
elden utbringas. Detta iynes få mycket mera la«-

nolikt , fom i anfeende til eldens korta och lång-

iamma verkan, antingen uti fria luften , eller til-

tåpt, en ganfka flor fkilnad märkes. . Man vil al-

lenaft hår nämna , at de eldfafta Alcalifka Saken,

utdragne utur ved och de flåfte örter, fom,något til-

tåpte, brännas til afka, åro minder fkarpa ån de,

fommed#ark hetta och full låga häftigt förbrän-

nas. Ja i proportion derefter, fkal man finna hos
Potafka och andra Alcalifka Saker et Sal tertium

,

mer eller minder, eller ock aldeles intet, om het-

tan ftark, och ealcinationen efteråt långe påftåt,

Beträffande de flyktige Alcalifke Saken, lå kunna de
åfven blifva eldens afföda, iom likval derföre intet

fä iågas iå uti deras åmnen vårkeligen förut fig be-

flicka. Sådant intygar ibland annat, det af vege-

tabilier, förbrände med full laga, åftadkomne ib-

tet, fom gemenligen innehafver et flyktigt Alca-

lifkt Salt; deremot, då eldens vårkan fker tiltåpt

genom kolning, allenaft en fur rök erhålies, hvil-

ken vidare innefluten och fångad, gifver en fur

våtfka, men ej något fot, och féigaiUel. dä icke

eller något Alcali Volatile, At
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At ved, fom blifvit utkolad, förlorat fin fura

rök , år bekant, (knt at kolen ledan ej gifva fot.

At ock ved-röken år fur , kånnes både af lukten

och facken* Och aldenftund at förruttnade fa-

ker uti Diur-ciket fås et flyktigt AlcaWkt Salt, il

vålfom af ben, horn och klöfvar, hvareniot aci-

<lum år et reagens eller motvårkande medel; ty

plå ock kött rökas, til at förekomma förrutnelfe*

At Alcalifke Saker effervefcera eller fråia med
acidiSj Ocii mycket fom blifvit at acido uplöft,äter

pr^eipiteras eller fålles med Alcalifke Saker, deraf

vil intet följa , at alt det fom af fådana menftruis

blitvit uplöft, (kal kunna fållas med Alcalifke Sal-

ter af bågge flagen , neml. lå väl de fi ca fom de

flyktige, och fåledes en alman regla varda för

Alcali iil genere, eller f aiom gemenlam med beg-

ge Hagen, utan någon exception och ätfkilnad* Jag

har tunmt,at Alcali volatile intet kan fålla alla de
lolutioner, fom Alcali fixum. Och emedan den-

na åtiMnad icke allmänt bekant åx, iå har jag fom
kortad velat denfamma hår anföfa,i ftöd af de der

I anftålte Rön.

Guld uplöft uti Aqva regis, föregifves vål kun-

na pracipiteras, antingen meclAlcali fixo eller Vola-

tili til et Aurum fulminans ; men jag har funnit,

at lådant fig icke läter giöra utan Alcali Volatili

:

ty om Aqua regis år giördt antingen af Acido ni-

tri och Salis, eller at famma Acido , hvaruti kok-

ialt blifvit uplöft , fker ingen fålning allena med
Alcali lixo, til erhållandet af denna gala Guld-kal-

ken. Författas Guld-Solutionen uti Aqua regis
,

beftående af Acido nitri , hvaruti Salmiac blifvit

uplöft, iå år at mårka, at, aldenftund Alcali volati-

i
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le på fådant fått redan dertil kommit , et Aurum
fulminans då med Alcali fixo väl prscipiteras kan.

Med Alcali fixo fker likväl en fällning utur de an-

dre tvenne Kungs-vattnen , men til et mörkbrunt

pulfver, fom låter lig glögga, utan at finålla.

Silver uplöft uti fkedvatn, eller ren Spiritus

nitri, praeipiteras val med Alcali fixo , men inga-

lunda med det flyktige Alcalifke Saltet. Koppar

låter figpä fammalått intet fålla, hvarken utur flked-

vatn eller Aqua regis med Alcali volatili , flkönt

ån en ftark effervelcence lå vål hår fom med före-

gående Guld- och SilfverSolutioner åftadkommes,

och bem:te Menftruers eller löfe-vattens fyra af

delfe Metaller intet förändras eller förftöres.

* Men Tenn uplöft uti Aqua regis prsecipiteras

få vål af Alcali fixo fom Volatili , och fkerdcryid

åfven en effervelcence, låfom et kännetecken af

lyrans ån oförbrutne krafter.

Bly uti fkedvatn uplöft, hålft fådant fom fvagt

och med vatn utfpådt år, fålles,eller råttare,coagu-

leras 11 vål af tilgiutet Alcali fixo fom Volatili., utan

fråsning , och gifver dermed tilkånna, at fyran

blifvit förftörd , hvilken i en vedervärdig fötma
lig hår förändrat

Järn uplöft antingen i flkedvatn eller Aqqa re-

gis
,

praccipiteras med Alcali Hxö; Med Alcali

volatili fker vål i förftone någon coagulation , men
då man lådant omfqvafpar, oplöfes äter detcoa-
gulerade och faller ej något lédiment,för ån en hop
vatn derpå flås. Af Järnet förändras ockfå berör-

de Menftruers lyra , få at hår ingen fråsning för-

orlakas af tilblandade Alcalier. Jåm uplöft uti

Acido Vitrioli ,
precipiteras af begge Alcalier-

ne,



3°? 1747-O&ob. Nov. Decemk

ne, och kan intet denna fyra derigenom förftöras,

ät icke en effervefcence fiker.

Quickfilfver uti fkedvatn uplöft, praecipiteras

af begge Alcalierne med frasning.

Då Zink uti fkedvatn uplofes, kan denne
Solution åter fållas med Alcali fixo. Med Alcali

volatili flker vål någon coagulation , men uplofes

åter, då materien omfqvalpas, Genom vatns på-

giutning fåtter fig efter några timar et Sediment.

Hår mårkes ingentråsning med tilblandadeAlcalier.

Men Vismut uti fkedvatn uplöft, fålles äter

af begge Alcalierne med frasning,

Årferiicumuti Aqua regis uplöft, effervelcerar

iå våi med Alcali fixo lom volatili,men grumlas in-

tet, ej eller låtterfig något til botnen af Alcali fixo,

for ån efter en eller annan timas förlöp. Med Al-

cali volatili forhäller fig folutionen iå,at ingen kalk

fålles, utan allenaft et Salt, efter några timar,

hvilkct ledan med vatn uplöläs kan, tom annat falt.

Reguli af alla fårg- cobolts arter, uplöfte uti

fkedvatn, fållas val med Alcali fixo, men ftörre

delen intet med Alcali volatili. Somlige tingera

genom deras Solutioner fina Menftrua med en
grön, andra åter med en röd fårg; dock fålles den
ena ej mer ån den andra af det flyktige Alcali

,

fkönt ån en effervefcetjce altid mårkes. Genom
förlök har jag vål utrönt, hvarifrån denna fki!nå-

den uti fårgen hårrör, men lom fädant lå egente^

ligen hit ej hör, emedan hår i lynnerhet handlas

uti korthet om det flyktige Alcaliflke ialtet, och
några des egenfkaper och förhållande emot acida,

jåinte fkinaden emot det eldfafte; Altiå gås ock

iådant för denna gången nu förbi. Samma befkaf-

fenhet
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fenhet år ock dermed, at metaller oeh halfmetal-

ler vål uplöfas uti flere menftruis ån hår blifvit

nämnde; Såföm til exempel , filiver och tenn uti

Oleo Vitrioli
,
jern uti Acido Salis , Vilmut och

Cobolt-regulus (hvilka förlångft blifvit af mig be-

ville, vara tvånne ganfka fluljacktige haifmetaller,

men intet en och (amma half-nietall efter förra

meningen ) lä vål uti Aqua Regis fom (kedvatn

,

Zink uti alla acidis och alla falt -folutioner, lamt

oljor, med mera; hyilket alt af förberörde orlak

hår gäs förbi.

Det almånt bekante Salmiac år ej annat ån

et flyktigt Sal tertium, beftående af et flyktigt

Alcalifkt Salt, til läturations pun&en med kokfalts

fyran fammanfatt : hvarföre ock a!tid något Sal-

miac tillika med Spiritus fälis erhåHes, då deftilla-

tionen Iker med tilfatts af lera, fom ofvan för-

målt år. Men förutan detta allmänt kånde flyk*

tige Sal tertium, kunna åfven flere lådane bere-

das, nemligen med Saltpetters, Vitriols ochåttike

fyran, fatte til et flyktigt Alcaliflkt Salt

Salmiac röker uti elden bort utan at fmålta

,

åfven fom den hvita glafige Arfeniken, Men det

fom giöres afAlcali volatili ochSpiritu nitri, imå!-

ter ganfka lått och röker bort, famt vilar en låga,

hvilken uti flderfvel under muffei iå långe fvåfvar

öfver detta i flulf flående falt, fom något deraf

xjvar ån Denna låga år juft lik den, fom fvåfvar

ofver en Arfenik, vål forftäendes Regulus arferiici

eller en lådan fom intet år vitrificerad, Befagde

Salt kan uti cryftallifl* form erhållas , och fkiuter

% dä längflråligt an , men tager någon fuktighet

til fig i kölden, nåftan fom et Akali fixum eller

Fotafka. U Det
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Det Salt fom afAlcali volatili och Acido vi-

trioli åftadkommes , låter fig ånnu båttre cryftallife-

ra, och får en fkapnad ongefår af långa, fmala och
tunna fkifvor eller Cameller hvarora annan, utan

ordning ftålte och lagde* Detta flyktiga Salt ter-

tiui\i deliqueleerar intet i kölden , men fmåker
uti elden, ehuruvål intet få lått föm det förra, och
röker efter hand bort, utan at fatta någon låga.

Det lom af Alcali volatili och deftillerad Ät-

tika giöres,kan intet bringas til en Iblid kropp (om
et Salt, utan behåller ftåndigt des våta befl^affenhet

Af föregående Rön hårflyta , ibland annat
7

följande anmärkningar, nemligen, at et Sal ter-

tium, beftående af Alcali volatili, Acido nitri och
Salis , förenade med Guld

,
utgiör et Aurum ful-

minans, och f åledes, det, yattii mer ån flyktige Al-

cali volatili, denna underliga verkan, på en eljeft

för fig fielf lå eldfall: Metall, i fynnerhet tilfkrifvas

kan, Åfven fynes af förenåmde Rön, atSilfver

och Koppar, förutan deras tilförene almånt bekan-

te menftrua , ockfå uplölas uti et Sale tertio vola-

tili , beftående af Sale alcalino volatili och Acido
nitri : varandes 1 adant uppenbart derigenom , at

pådeffeutiSpiritu nitri uplöfte Metaller ingen prae-

cipitation fker med Alcali volatili* Af Rönen kan

ock intagas , at Jårn, Zink och Cobolt-regulus u-

ti fådant flyktigt Salt folveras kunna , fålöm ock
Affenicum uti et Sal tertium, beftäendes af AlcaH
volatili , Acido nitri , och Salis , med flere deraf

följande anmärkningar. Och fom lårdomen om
menftruis utgiör en vigtig del , om icke den för*

nåmftaaf Chymien, altfå tiena fådana och flera

dylika Rön til upiökning af flere ånnu icke allmånt

bekan-
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bekante menftrua, at deruti uplöfa Metaller och
Mineralier,och iådane fammanfatte kroppars bland-

ning nogare igenfinna, famt ifrån hvarannan fkilja*

Sådana Saker, fom liiiålta uti elden och tilli-

ka fublimeras, kunna ock tiena fom goda inftru-

menter och verktyg, at dermed fublimera Metaller

och Mineralier, och dem fäledes förft öpna, til at

vidare undergå andra uplösningär*

Vtur KongL Vetenfkaps Academiens Dagbok
y

famt inkomne Bref och Handlingar.

j! Academienåro, under namn a£Gunnar Väl-

| fint, tankar infånde om råtta tiden til god-
wr ielns utförande; hvilken af Au&oren hålles

i åtfkilligt affeende vara den beqvåmafte och nyt-

tigaile vid flutet af vinteren, ledan andra angeläg-

na körsler och föror blifvit förrättade. Dock at

detta arbete vid ånnu påftående fnöförc måtte (ke,

hvarjemte det ock menas varagagneligit, om göd-

flen dä ftraxt, eller för vårens äterkomft, (kulle öf-

ver åkren bredas och kringfpridas*

Academien uptager aitid rned fågnad deras

valvilja, fom henne meddela några Rön, Förfök

eller Tankar, uti nyttige vetenfkaper och närings-

flögder, och ehuru Academien ledt uti redan för-

ut trykte fkrifter, det ofvannåmde förflag recom-
menderas,fämt desutom har fig bekant , at detta ä

en eller annan ort afven at ålder varit brukeligit,

UTDRAG

U2
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få at hon i anledning håraf garna hade yttrat nå-
gra des egna påminnelfer uti detta nyttiga ämne;
Sä har hon likväl för denna gången dernied velat

hafva fordrag , i anfeende til det myckna, fom än-
nu återftär och förut bör urfkiljas och öfvervågas,

innan något kan med nödig trygghet til allmänt

bruk förefläs, hälft vid Landsfkötfeln, derårt fa

väl hvar fysla fom tiden och lättet dertil bör läm-
nas, ej mindre för beqvämlighetens flkul, lå myc-
ket nröjeligitår efter hvart landfkaps gamla hus-
lålds inrättning, ån förnåmligaft efter mångfaldi-

ge naturlige omftåndigheter, antingen genien fam-

ma för en hel landsort, fåfom årstid, climatet

eller enfkilte, fåfqm hvarje fårflkilt jordftyckcs oli-

ka belägenhet och jordmån , med mycket mera.
Genom hvilket alt händer, at åkerbrukshandte-

ringen i iådant affeende, lik läkarekonften, erkän-

ner endaft et ringa antal allmänna reglor , men for-

drar vid hvarje färfkilt giöremål och företagande,

at lämpeliga råd dertil forgfälligt böra tagas.

Academien har fåledes trodt detta tilfälle båft

nyttjas, når hon nu åter anmodar des vänner, le-

damöter och correspondenter i landsorterne , at

famla och inlånda de efterråttelfer , hvartil anled-

ning gifvas genom Herr Öfver-Directeurens Fag-

gots år 1739 uti Handlingarne införde Tankar om
Landtbruk) och huru Vetenfkaps Academien årnar

befrämja des upoälande, på detAcademien, efter lå-

dan noga inhämtad kundfkap om hvarje orts be-

fkaffenhet och brukeliga håfd,må rått fattas iftånd,

åt gå fina landsmän til hända, med fullmognade un-

derråttelfer i deffe och flera nyttige ftycken*

II.
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IL

H. E, Hr RiksRädet Baron Ehrenpreuts har
uti Academien upvilat et agg, lom blifvit vårpt af

en grå Papegoja törfta gången, fedan hon hår i lan-

det har fettat innefluten i bur 27 års tid. Hon
har tilförene altid blifvit hållen for hane, och för

detta tiifullet har ej eller något annat fynnerligit

förelupit, fom kunnat upågga des natur, om icke

at hon et hälft år förut hade, under trenne veckors

tid, haft en annan Papegoja brede vid fig, dockat de

ej kommit hvarandra fä nåra, atdefädt paras, men
blått at värpa agg , for foglar fordras ej eller någon
paring. Inbilnings kraften åfven hos deffa diur

har giordt 13 mycket, at man haft foglar uti bur

,

de der hafva vårpt, fedan de fedt tvenne andra paras,

och åtven då de allenaft blifvit pilrade på ryggen.

HL *

Något fått, at af början tilvårka gåft for bak-

ning
,
bryggande eller brännande, lårer ej ånnu va-

ra bekant , efter all liknelfe måfte ockfå modren af

vinet vara förfta början til all den gåft,fom nu nyt-

tias til förenåmde bchof. Emedlertid år det en
ftor förmän i hushållen , at åga något lått, hvar-
igenom man flkulle efter behag kunna föröka den-

na oumgångeliga varan, når man har något förut

at begynna med. Hr. Siörteen har för den orfa-

ken flkul efterfinnat, om icke gåft {kulle fäledes

kunna åfiadkommas af brånvins fåttning, och fun-

nit et fått, fom år få lätt at verkftålla fom nyttan

deraf år ftor. Når han efter vanligit brukförråttadt

blandningen och fRättningen , har han låtit det flå,

til des det begynt klarna och blifva flkårt åfvan up-

på, detta ofverfta och klara af fattningen har han
U 3 låtit
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lätit öfa uti et fårfkilt kåril, och lagt Jä gåft

deruti, då det varit lagom varmt; ty ju mer kall-

giordt, ju mindre gåft gifver det, hvaruppå detta

kåril blifvit hölgt och ombundit til at behålla vår-

man deruti 5 til des den andra tiöckare låttningen

blitvit tilreds, låföm man ville deraf brånna, hvar-

uti förenåmde lilla brygd då håldes , hvilken lilla

möda löntes med 7 kannor gåft, i ftållet for en en-
da fom lades der uti.

Man hölt före uti Academien, når detta Ron
fkårflkädades , at denna gåft (kulle ånnu blifva bå-

de frodigare och ymnigare, famt lika nyttig bå-

de til bakning, bränning och bryggning, om det

öfverfta och klara af fattningen, då det aftages

,

blandas med en hand full miol och med en visp *

val omrores. Och det i anledning af et fått, fom
man med fynneriig förmån betient (ig utaf, at

tilvårka eller brygga gåfi Af en fierdedels eller

åttondedels tunna malit malt, brygges dricka på
vanligit fått. Sedan det år uti gifvit och begynner

at gåfa, bör deruti vifpas en ottondels tunna korn
eller rågmiöl, och då detta val gåft tillammans blif-

ver deraf bara gåft*

IV.

Hr* Probften Westbecks omtanka och fint-

lighet hafva gifvit honom anvifning på et åmne, at

bygga kållarehvalf utaf, (om man ej låtteligen (kul-

le föreftålla (ig vara låmpeligit til fådant bruk, e-

huru allment det kan vara til annat Deruti, atfme-

diekol ej rutna eller taga. gierna (yra ät fig (amtå-

ro låtte, harHn Westbeck trodt dem hafva nog-

fim förmån,både förtrå och ften,iom eljeft brukas

til hållare tak* Det kom allenaft derpå an, om de,

i an-
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i anfeende til fin mindre hårdhet > förmådde M
emot den inbördes tryckning, lom hvalivets (kap-

nad förorlakar, Hvaruppå JHr. Probften vågade

lig giöra förklok förledit är i Augufli Månad, med
en hållare byggnad af 9 alnars långd, si alns bredd

och 3| alrrhog, innom väggarna. Han låt dertil

utlöka kol merendels i aln länga, och lade dem
åfven ibm tegelften på hårda mojordcn uti den
upkaftade gropen , och murade fåledes pä bagge

fidor af källaren en pall af f alns högd rått up , fe-

dan giordes hvalfbågar af tegel, hvaruppå mur-
ningen af kol fortiattes,in til des hela hvaffvet var

färdigt, dä öfverft uppå des rygg, kilar, fkurne af

kol, inbultades med tråklubbor; Sielfva murbru-
ket beflod af fönderhackade och flotte kol , fom
blefvo med fötteme inknådade uti vät lera, på det

at hvarken fand eller kalk , iäfom ftenarter, måtte

finnas uti denna byggnad, och giöra förföket tvif-

velacktigt. Det hånde under byggnaden , at för-

rådet af 1 alns länga kol började tryta, lå at man dä

blef föranlåten, at hår och der fkarfva in med kor-

ta, ibland ej öfver 4 quarters längd, detta giorde

Hr.WESTBECK tvehåg(en,om byggnaden (kulle nå-

gonfin hafva beftånd. Emedlertid låt han, få fort fom källaren

hvålfdes , trampa mull hart in til hvalfvet» Sedan det var fär-

digt och bågarna efter trenne dygn borttagne, fatte det fig med
et ftarkt fprakande och knarrande under tvånne timar , hvar-

efter det blef få faft , at man kunde] fpringa och hoppa deruppå,

utan at det derutaf det ringafte gaf fig*

Til hela hvaltvet upgeck fyra och en half låfter kol , få-

dana fom innehålla iz tunnor, och om man räknar låften til z

dal, 8 ore kopparmynt, efter prifet i Roflagen, få vore koft-

naden allenaft 10 dal* 4 ore koppant uppå materialer, fom giö-

ra famma tienfl fom l@oo ftycken tegelftenar, hvilka til

detta kållarhvalf eljeft hade upgådt til det ringafte.

For-



Forteckning
På Kongl Vetenfkaps Academiens Handiingar för

Odober,November och Decembr. 1747*

1 T/etenfkapernas Hifloria om Mechanismen uti

? Skeppensfartj>ch den underråttelfeman deraf
hämtatfår-Skeppens byggnadochflyrande, pag> i6z

2. Ron om Dunflernas befkaffenhet , och orfaken

til deras upftigande , betraktade i den fier-

de Afhandlingen. Af Nils Walleiuus - 2fi

j. Wafenda Fbrjamlings fbrbkelfe igenomfödde
och vigde, fä ock aftagande på enferdedel af
detta Seculo eller 2j är, räknade ifrän d.y. $ulii

1711 til lamma tid pä aret 1746. AfHerr Kyr-
koherden Torstan Wassenius. - 261

4. Berättelfe om en fvär Halsfiukdom, ingifven

til Kongl. Vetenfkaps Academien afHerr Ger-
hard BoLTENHAGEN. - - 2$T

f. jämnfbrelfe emellan Svenfke Kannemättet och

nägre utlåndfke Mätt , både for våta och torra

varor. Berch. - - 270
6. Befkrifning på et Americanifkt diur^ fom Hans

Kongl. Hbghet gifvit til underfökning
, upftåld

AfQkKL LlNNT/EUS, - - 277

7, Tankar om Trävärkets bevarande. Af
Carl H3rleman> - - 2$y

g. Anmärkningar vid brutne Tak, inrättade på
Hr. öfver Intendentens Hårlemans Fm,få-
fom en tilläggning tildetfom infördes om Kedie-

figurer uti 1743* års Handlingar, Af
Pehr Elvius. - 291

Ron och Anmärkningar om detflyktiga Alka-

lifke Saltet ,
giorde Af Georg Brandt. joa

jo. Utdraq utur Kongl Vetenfkaps Academiens

Dagbok, inkomne Brefoch Handlingar. 30%

Regi-



Regifter
(jfyer de Ron och Oblervationer, fom finnas i

Kongl. Vctenfltaps Academiens Handlingar for År 1747.

A,

Jjgroftisy Piphven, en gråsart, godt foder * 63

Aliof-, tieniig foda for Svin - - 237
Aspalathus , cn fynnerlig art af trå

, tieniig til fotla för

Folk och Bofkap
L

- - {9
Avena pemmis j

Hafregrås, godt Bolkaps foder .. 60

B.

Tfarometerns ftigande och fallande har tåmnielig ofver-

ensftåmmelfe med hafvets - - 143
Binnikemafkcn , af hvilken et ftycke kommit utur en Bål-

de i iiumlkan på en qvinna - - 183
Anmärkningar dervid - - 1O7

Annat Ron angående Binnikemafken - 113

Bobvete , det Finfka forfokt och jåmnfördt med det Svenlka 2 35
Siberifkt Bohvet-e - - 6a

Bomull (en art deraf) beredd af Linblånor - 179
Boiffeaiiy huru många korn deruti rymmas • i&

Brånnevin af Potatoes - - 204, 231

Brånnevins (kadeliga verkan - - 184
Brkn-Näs/or tienlige til toder - "79

c.

Qfvyfopafion eller Chryfcocampis tyckes vara detfamma, fom
den i Garpenberg fundne Lysfpaten - 171

Cloporte fullfatt med grenade Polyper - jio
Clymenum , et Årtflag, godt til Bofkaps foder - 64

D.

JJunjier, vatndunfter åro mycket elaftica, medan de aro
varma * - - - 2fi
Andra kroppars exhalationer åro dels elaftiea, dels icke 2$2
Spånftige ångar och dunfter åro helt annat ån den

fpånftiga luften - -
,

- 253
Orfaken til deras forfta upftigande - 255
Orfaken til deras vidare upftigande och fimmande i

luften - - - 25I
U % Sam.
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Samma gracl af varma fpänner mer ut dtmftcrne an

luften - - , - ä6a

§*
Tpicttriateten, des Hifroria, huruvida hon fordom varit

bekant , och huru den i fenare tider blifvit utrönt 1 6l

t>et år nyligen funnit , at en glaskula,, fom blifvit e-

Ieclrifk genom gnidning, meddelar fin krafs: med den

fom gnider, om något annat röfvande jemte honom
nalkas kulan j

- - 149
Nytt fått at åftadkoiWa Muffchenbrocks (tot 140,141
En med Electricitet upfyld vatnflafka år ock nyligen

rönt behålla fin Elcöricitet en god fhmd - 141
Den glasaktiga Eleöriciteten år tveggehanda - 14 2.

Ellipfen, en ny, des egenfkap funnen - - 49
Ettemåshr 7 åro en tienlig jfoda for får - 79

F.

Jpabrikcv, växter for Fabriker tienligc - 5 g

Festuca perennis , radice rep. &c* en gräsart och godt

foderho - - 61

f* Perennis &c 4 ångfvingel , likaledes - - 62,

- - Afiftata perem Esthon. likaledes - 16

Fläsgrås, tienar for en fbgs Boikapsfiuka - 78
Fofter fom en huftru ment fig burit i 2 år och huru hon

blifvit hulpen - - • 70
Frojfan olyckeligen botad genom huseur, med nyttiga an-

märkningar deröfver - - - Igi

Fyrftm fins i kinnekulie - • 57
Fårejtukan påGothlandår 1734? befkrifven - 155

ftrgy huru de farga ylle fvart i Madefiö Socknmed vitrio-

lifk gyttia och alebark - - 134
Färgegräs, hundloka , at fårga grönt ©ch gult - 78

Föda och foder af åtfkillige växter - 59, 78

fyiafjnr af guldfärg och andra ikona fårgor - 6s
*

Griffelften ,
gron fins i Kinntkulle - 55, 56, S7

Gåji kan fås uti brånnevinsfåttning • 310

och ökes genom tilfats af miol - 311

a



Regifter.

H.
f£afvets affall for vifta är - 142,

Desf iligande och fallande har nåra ofverensftåm-

melfe med Barometerns - - 143

Mqfregfås , godt B^flt^psfoder - 60
Hahjiukdom , fom varit mycket Ivar och koftat Patienten

lifvet - - - 265
Underfokning derom giord genom cpnande efter defs dod 2é%

Hedra växer på Kinnekuile - - 55
Hedyfarum Siliqua fevi ? et flags Saint fbin, fom våxer i

1 norra delarne af Afien - - 64
Helxine Sibirica> Hiberiikt Bohvete - 60
Hundloka tienar at fårga gult och grönt med - 78
Hvetegräs med flekande ax, godt Bofeapsfoder - 61

Håfvetyg nytt
,
påfunnit - - 43

Des egenfkaper - . 46
Håfidynga, tienlig til foda for Svin * 237
Hå/lag af atfkillige växter - - 6ö &c„

^ordbäfning i Norrige 1745; - - 233
Jordftiänens olika bcikaffenhet framalftrar olika

godt Lin - - " 97
Jordpäron ) fe Potatoes

Ifatis Sibirica, Veide, et Fårgegrås - £8

|f£*w utdiinfrande , tredie Af handlingen - ^ - 214

Ju mer vatn år under , des mera utdunftning 2 %A

Se vidare , vattnets utdunftning

Iskällares anläggning och byggnad - - 206
Ryfka Iskallare - 89
Deras förbättrande - - - 94
Iskallare hvålfde med Smedjekol - 311

JämnvigtspunBens belägenhet , hvad den uträttar uti Ikep-

pets fart, fnedt mot vinden - 226

K.

J£®fc brånnes på Hokabacken på Kinnekuile - 55
Kanna, huru många korn deruti rymmas io, &c,

Kedjefigwer, fortfåttning af 1743 års Handlingar 292
Kinnekuile aftagen i profil och beikrifven - 54
Komets forfpillande under bärgningen - 20

Kätlarehvalf ziSmzdlzkol - - 3 11



Regift er.

Jjtfverften, fom gör (kött af% och fpringer föndér, nar

han blir genomvärm , finnes i Kinnekulle - 55
Linhlänor, huru de beredas til en art af Bomull * 179
Linfedet och des handtering i Ångermanland - 97

Linets godhet rattar fig efter jordmånen - ib.

Rigifkt Linfrö lyckas båft i Ångermanland - 9g
Linum perenne fib; fként långt Lin, fom tål våra vintrar

och våxer up af famma rot -
y 9

Lyfthvals, fe Håftyg

Lyfpat ifrån Garpenberg - - 169

M.

J\/£
adefiö Sokns be&rifning - - 126
Magnetens och Magnetnålens Hiftoria * g 1

Des ftundeliga ändringar obferverade • 87^27
Des dageL variation emellan Ö. och W, 88? 31
Des månatliga ändringar - - 31
Des ändringars gemenfkap med Nordfkenen S<5, 88, 34
Anmärkningar, famt Corollarier hårutaf 39*49

Melica Sibirica y
en gråsart, tienlig til foder - 65

MeteoYölogifke Obfervationer från Upfala för året 1 $ 3

Monoculus fullfatt med grenade Polyper - 209

Mufik, Svenfka tungomålets böjelighet til Kyrko- Mufik 239
Mått för våte och tårre varor jämnforde - - 270

N.

enen förörfaka ftora ändringar pa Magnetnålen 34

fjmfcus aquatkus , fullfatt med grenade Polyper • 2,10

Qnobrychit , et flags Saint foin fom våxer i norra de-

larne af Afien - - 64,65

Orften, växande i pipor fom Saltpetter, finnes i Kinnekulle 55

p.

JJbryganea af fålfamt flag funnen i Moldavien och nu
be&rifven - - - 176

Grenade Polyper finnas öfveralt faftvuxne på andra infecler 2 1 3 &c,

Potatoes eller jordpårons plantering och bruk - I S*>

Deras plantering ochnyttiande i Elfas &c, — 192

Papegoja fom efter 27* års ofruktfamket vårpt agg 310

R.
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R.

j^åffaxar, huru de bora utläggas och fkotas • 17
j

Rafvitvung af båfta arten - - - i^g
Rågens forfpilning under bärgningen - i \ &c#

Rågmiåh vigt och rymd emot råg - 2£

s
Valt; anmärkningar 6fvevr flyktigtA IcalilktSalt, funnit uti lerajoo

Sandfien , grof fins uti Kinnekulle
SSjJÖ

Selinum paluftre ievhT. lacl gior fanmia nytta fom Jnge*

fara , och brukas både torr och på Brånnevin 238
Sinpp , et Americanifkt diur , beikrifvit - 277
Skeppens fart och Mechanisme , HiftorifK beråttelfe 24!

Hvad jåmnvigtspunérens belägenhet bidrager til Skep-

pens fart, nar man feglar fnedt mot vinden 250, 22.6

Schiffer, fvart, finnes i Kinnekulle -
55,

Skyfall och oväder, ibm 1740 infallit med dunder och blixt

uti Dalby Sokn i Vermeland - - 159
Smaragdus phofporans, formodel igen det famma fom Lys-

fpat, oeh finnes uti Garpenberg - 171
Smediekol tienlige til kållarehvalf - - 31c

Snöns utdunftande - - 224
Sphondylia, en våxt, god til bofkapsfoder • 66
Stenkols flétfers hufvudftrykande och ftupning, huru dc

fku finnas - -
145*

Sv/ngely rod , fron fom åro begärliga for kalkoner j%
Sädens forfpillande under bärgningen - 9

Rågens - - II. &c.

Huru mänga rågkorn våxa.på vift (tycke land 15 c&c,

Kornets forfpillande - - 20, dc»

Des antal på vift ftycke land 24
Hvetekornens antal på en kanna - a£

T
f
JTz&> hvars fluttande fidor åro inikrefne uti cirkelbågar
* fom åro mindre ån halfcirklar - api

Jåmnförelfe emellan Svenfka och Franika takrefningar

Triticum perenne &c. hvetegrås, tienligit til boskapsfoder 62
Trävårkes bevarande - - 2 89
Tälljejiejiy både grå och gran fins i Kinnekulie 5^. pl

V.
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U.
JJirtica Sibjåfvar iamma nytta fom hampa och lin 5 j

Urens maxima Och minor, åro tienlige til foder åt

creatur * - 79
v.

J^affendaV orfamlings förökande genom födde och vigde,

famt aftagande på 25 år - ? 261

Vatn utdunftar mer, då det forbytes til is , faftån det då år

kallare ån förut Men efter fryfningen blir ut-

ciunftningen ftorre ju ftorre värman år - 2 19
Efter fryfni«gen tyckes utdunftningen vara i den mån

fom vatners moles - - 221

'Vatnet intager ftorre rum, når det blir is, å:i tilförene -22

Vatnet har flor kraft at utfpånna fig efter fryfningen ib«

Som gifver tilkånnä en invårtes rörelfe - 224

Orfaken til vatndunfternes upftigande, fe Dunder.

Vatnets affall. Se Haf.

Vatngråfugga full fatt ined grenade Polyper - a 10

Veide, fe Ilat is Sibirica.

tyetenfkapenies Hiftoria i gemen - - i

Några fmå konfter, fom blifvit utgifna for hemliga cch

förborgade Vetenfkaper - - 76
Vicia alba, tienlig til föda for folk och bofkap - 60

Pedunc» unifl.&c. af famma nytta - - ib.

Perenn, maxima, en våxt, godt bofkapsfoder 64
Våffiedar af mäffing - - ?S

Växier ,
tienlige för Fabriquer - - 58

til foiks föda - - s9
til höflag af gråsarter • - 60

til höflag af andra växter, - - 64

;Ä
Angermanlåndjka fåttet vid Linfådet och des {handtering 97

Ångor. Se Dunftcr* 4

A.

Agg, hönsäggs utdimftande

^ Ängfvingd, tieniig til bolkap

O.

Ärter några flasr, upråknade, nyttige til forkofringafLandt-

. hushållningen ^ ' * 57

Jåmnför växter.

FÖR-

2*f
foder .- - 62



Forteckning
På de AcademiensLedamöter och an-

dra Audtorer, fora gifvit ut något arbete i

detta års Handlingar.

ACRELL, Underfokning om en ovanlig halsfiukdoms be-

ikarTenhet, genom kroppens opnande - 268

Alstrom, (Patric.) Beråttelfe angående Potatoes eller

Jordpårons plantering och nyttiände- - 185;

BERCH, Uträkning om fådens forfpillande under bärgningen 9
Jåmnförelfe emellan Svenfke Kannemåttet och någre Utlånd-

fke Mått * . . . - 270
Blixenstierna, Belkrifning om en Gullglafilir på Porcellin

och Lerkåril - - - 6 g

Boltenhagen, Beråttelfe om en fvår halsfiuka 26*

Branpt, Anmärkningar ofver flyktigt Akalifkt Salt 300
Elvius, Vetenlkapernas Hiftoria i gemen - 1

Underfokning, angående egenfkaperne af et nyt håftyg, fom
SkeppsByggmåftaren Sheldon påfunnit, och kallar Lyft-

hvalts - -
, 46

Hiftorifk beråttelfe om ändringar i Magnetnålens miflVifning 81

Om Eleclriciteten - 161

Om (keppens tart och Mechanifme 241

Hvad jåmnviglpunclens belägenhet bidrager til et Skepps fe-

glande fnedt för vinden ~ . - 2^6
Om brutne Tak - - 292

Gartman , Påminnelfer huru Råffaxar lkola utläggas och

Ikiotas * - * 175
De Geer, (Carl) Ron om et (lags Infeeter - 209
Gisler, Anledning , at finna vattnets affall • 242
HlORTER , om Magnetens åtfkillige ändringar , fom af framL

Prof. Hr. And, Celsius blifvit i akttagne , och frdan

vidare obferverade - - 27
Utdrag af MeteorL obfervatiöncr for 1746. i>3

Huss, Beråttelfe om Linfådet och des handter.ing i Ångerman-
land - - r 97

H5rleman , Tankar angående Iskåilare - 206
Och Tråvårkes bevarande - - 2£9

KaLM, Ron om några fynnerliga orters nytta, til ffirkofring

af Landthushållningen - - $ 7
Lan 1: v



LandtingsHAUSEKr, Uuderråttelfe huru Jordpäron planteras
och nyttias i Elfas &c. - _ Ig

LAUR/EUS, Underråttelfe om Iskallare -
g g

Linnäus, Kinnekulle aftagen i profil och befkrifven af Vo-
lontairen vid Fort if. Hr. Lidholm . ^

En fållfam Phryganea funnen i Moldavien af Hr. Canc R.
Edv, Carlefon, och nu befkrifven .

Befkrifning på et Americaniikt Diur, fom Hans Kongl. Hög-
het gifvit til underfokning .

, 277
NÅsman (Petr.) Befkrifning cfver Madefiö Sockn 126
Palmquist, Befkrifning huru Lmblånor kunna beredas tiien

likhet med Bomull - .

RlNMAN, Anmärkningar om Lyfpat ifrån Garpenhe^g 1,6g

RoseN, Ron angående Binnikemafken '

jj^
ScmiTZERS, (Herman) Beråtteife om en huftru, fom ment

fig båra et tuårigt fofter, famt om fattet huru hon vardt
hulpen - - jq

Beråtteife om en Huscur emot FråfTan, fom oJyckeligen

aflopp - - Tsr
Skytte, Ron at af Potatoes bränna Brånvin -

S heldon, Befkrifning på en lyfthvals , hvarmed träbyggnader,

fkepp och andra grofva tyngder kunna up lyftas -
43

Spöring, Beråtteife om enquinna, hos hvdken et flycke af

Binnikemafken kommit utur en bålde i liumfkan 103
Strömer, Rön angående Eie&riciteren . 13g
Svab. And., Method at finna Stenkåls flotfers ftupandc 149
TrieVALD , förbättring af Ryfka Iskallare - P4
Wallerius ,(Nils) Ron om Ifens utdunrtende - 214
Om dimfternas befkaffenhet och orfaken til deras upfti-

gande - -
.

- 2*5

1

Wassenius , Waffenda FörfamJings forokdfe genom födde

och. vigde famt affägande genom döde på zf« år* 261
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